специално приложение | май 2022

СПЕШНА ПОМОЩ
С
Управляващата коалиция планира
смели промени в сектора,
които да се случат в рамките
на годината

(Не)посилни
тежести
Измина една година, откакто никой в здравния сектор не
е чувал, че Бойко Борисов му е „дал пари“ за заплати. Да,
онези пари от собствените му здравни вноски, които по
закон не могат да отиват за плащане на нещо друго освен
на здравни услуги и лекарства и които си е изработил в
тежките безсънни нощи и инфарктните дни с пациентите.
Служебното правителство и четворната коалиция наследиха
затънали в дългове и окрадени болници, претоварена спешна
помощ, медици с ниски заплати и пациенти, разочаровани
не само от условията в част от отделенията и непосилното
доплащане за лечение, но и от напълно липсващата емпатия
у част от медиците.
Да, много е трудно, когато работиш на няколко места, за
да получаваш достойно заплащане. Трудно е и когато като
пациент продължаваш да вярваш в безплатното здравеопазване, докато не се сблъскаш с реалността.
През последната половин година се случиха две вълни на
ковид пандемия и много промени в положителна посока.
Наследените тежести все още не са преодолени, но пък първите стъпки в много сегменти на здравния сектор са факт.
Имам честта да ви представя идеите за промени на управляващите, съсловните организации и иновациите в медицината и фармацията, за които ще разкажат най-добрите
ни лекари и мениджъри.
С пожелание за здраве и положителни промени в живота и
работата ви ви пожелавам приятно четене!
Десислава Николова
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Трудът на медиците е срамно ниско заплатен и това е основна причина за липсата на лекари и медицински сестри, за
множество изкривявания в здравната система като масов прием по най-скъпите
клинични пътеки с понякога несъществуващи придружаващи заболявания, за
нерегламентирани доплащания и за дежурния въпрос на здравноосигурените
„защо плащам здравни вноски“.
Вероятно не всички са очаквали от новата четворна коалиция да се заеме точно
с дежурното обещание на всички политици да остойности справедливо труда на
медиците, да увеличи реално заплатите в
сектора и да започне да прехвърля акцента на плащанията на здравната каса към
извънболничната помощ, но това се случи. Да, наистина, случи се без драстична
реформа и затваряне на неработещи болници, които да отстъпят място на големи

центрове, работещи по последните стандарти на иновативната медицина. Случи
се в края на пандемията, при която една
част от болниците и лекарите работиха
до изтощение, а други получаваха пари
от държавата, еврофондовете и здравната
каса, без да работят изобщо или достатъчно в продължение на две години. Само
за пример - през първото тримесечие на
тази година една трета от плащанията за
дентална помощ идват от перото за неблагоприятни условия на работа заради
COVID-19, тоест средства, получени заради пандемията, а не заради извършено
зъболечение.

Промяна с повече пари
Рецептата на новите управляващи изглежда на пръв поглед лесна за изпълнение
- повече пари за същата или по-малко
работа. През последните десетина годи-
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ни обаче нито едно финансово министерство, чийто своеобразен филиал се явяваха здравното министерство и здравната
каса, не насочваше повишените приходи
от здравни вноски всяка година директно
към увеличаване на заплатите на работещите в сектора. В случая това стана през
два инструмента - колективния трудов
договор в сектора и анекса към Националния рамков договор, сключен между
здравната каса и Българския лекарски
съюз. Двата документа поставят условие
за получаване на увеличените средства по
клиничните пътеки и то е до три месеца
основните заплати на лекарите да достигнат 2000 лв., а на сестрите - 1500 лв. В момента много лекари и сестри в болниците
получават подобни, а често и по-високи
месечни приходи, но те са структурирани като ниска основна заплата и високо
допълнително материално стимулиране
(ДМС). ДМС обаче всеки месец е различно
и зависи и от приходите на съответната
клиника или отделение и от отношение
на завеждащия клиниката и директора
към всеки работещ конкретно. Заради
плаващото и несигурно ДМС това е своеобразен инструмент за подчинение на
персонала, който обилно се използва от
управляващите, особено в държавните и
общинските болници, но сега ще им бъде
отнет (виж интервютата на доц. д-р Антон
Тонев и д-р Иван Маджаров).

Другите два сегмента, в
които бяха заявени първите
промени, са в спешната помощ и
извънболничната помощ
За да се преодолее кадровата криза в линейките, от есента се предвижда обучение
на парамедици в медицинските университети по държавна поръчка. Освен това Министерството на здравеопазването обяви,
че ще продължи да увеличава заплатите
и мотивацията на работещите в спешната
помощ, така че те да не се различават от
тези в останалите звена.
Въпреки множеството заявки как профилактиката, превенцията и извънболничното лечение са приоритет на всяко > 6
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от предишните управления, средствата по
НЗОК години поред стояха на нива около
200 млн. лв. годишно за цялата страна и се
водеха пунически войни за стотинки увеличение на прегледа при личните лекари.
През тази година през бюджета и НРД
първичната извънболнична помощ получи значително увеличение на средствата
с една трета. Освен това се предвиждат
допълнителни смени в модела на работа,
които да насочат още повече средства към
личните лекари и да насърчат лечението на
амбулаторните състояния, без да се стига до
болница. В момента тече дискусия между
структурите на Българския лекарски съюз,
личните лекари и народните представители от управляващата коалиция за смяна в
модела на заплащане на първичната извънболнична помощ по начин, който да я направи по-привлекателна като специалност.
По данни от регистъра на БЛС, изнесени от
председателя му д-р Иван Маджаров, 88%
от общопрактикуващите лекари в България
са на възраст над 50 години и през следващите години цели области ще чувстват
липсата им.
В момента се обмисля реалното остойностяване на работата в болниците и въвеждането на диагностично свързани групи през
следващите години.
При държавните и общинските болници
обаче наследството от предишните управления е изключително тежко. По традиция
само 10 от общо 65-те държавни болници
работят на печалба и почти всички от тях са
санаториуми. Общите задължения към доставчиците на клиниките са около 800 млн.
лв., а част от университетските и областните болници са доведени до фактически
фалит по време на управлението на ГЕРБ.
Разбира се, без който и да било да понесе
отговорност за свършеното, несвършеното
и похарчено на ръба на закона и морала в
държавните клиники.
Без да се фокусират в иновативната медицина, през тази година управляващите
увеличиха цените на еднодневната хирургия и амбулаторните процедури като цяло,
за да могат пациентите да се възползват от
щадящите методи, без да натоварват бол-
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ничната система, която е много по-скъпа
като издръжка.
В процес на изработване е един изключително важен документ - антираковият план.
България очаква помощ от Европейската
комисия за преструктурирането на онкологичната помощ и за по-доброто лечение
на пациентите. В страната липсват много
от елементите й - например превенцията и
скринингът за най-честите локализации и
палиативните грижи за пациентите.
През следващите месеци и лекарите, и
пациентите ще усетят още едно голямо облекчение - краят на хартиите и разнасянето
от пациента на изследвания, епикризи и
медицинска документация. Освен работещата електронна рецепта вече е готово и
пациентското досие, което може да се ползва и през телефон.

Далеч ли са революциите
в терапията на тежки
заболявания
Засега нерешен остава въпросът с един от
основните елементи от лечението - лекарствената терапия. През тази година здравната каса ще плати за лекарства за домашно лечение и химиотерапия 1.5 млрд. лв.
Това обаче не се усеща от всички пациенти
по няколко причини. България остава страната в ЕС с най-голям процент доплащане
за лекарства - около 50%. Фармацевтичният
пазар е с общ обем продажби през миналата
година 5 млрд. лв. и ако общите плащания
за медикаменти в болниците и аптеките на
НЗОК са 2.5 млрд. лв., логично пациентите
купуват със средства от джоба си останалите продукти.
Здравната каса покрива с минимален
процент лекарствата
за най-масовите
заболявания,
сърдечно-съдовите, от
които в
България

страдат 1.6 млн. души. В същото време й
липсва прогенерична политика, а основната
част от средствата й отиват за заплащане
на иновативна терапия. Там пък ценовата
регулация и натискът за отстъпки и сваляне на цените традиционно са такива, че
на практика отказват фармацевтичните
компании да регистрират лекарствата си
в България, а кумулативно те покриват
с допълнителните отстъпки и плащания
към касата една пета от покритите от нея
лекарства. Всяка година средно 300 - 500
медикамента напускат Позитивния лекарствен списък, някои от тях се дерегистрират
изобщо и не са достъпни на пазара. Две от
компаниите от топ 10 напуснаха България
и повериха доставките на дистрибутори.
Периодът между разрешаването на едно
лекарство за употреба и достъпа на пациентите до него в ЕС варира четири месеца
до 2.5 години, като в България пациентите чакат 764 дни (виж интервюто на Томас
Алвин).
Фармацевтичните компании предлагат промени в
посока как пациентите да доплащат помалко и да се лекуват по-добре.
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Започнахте работата си в парламента с приоритет да решите кадровия
дефицит в Спешна помощ с обучението на повече парамедици и за реформа
в сектора. Докъде стигнахте няколко
месеца след това?
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снимка Надежда Чипева

ПРОФИЛ
Доц. д-р Антон Тонев, дм, е народен
представител от Варна от „Продължаваме промяната“ и председател
на парламентарната здравна комисия. Той е практикуващ коремен хирург, специализирал роботизирана
хирургия, лапароскопски, ендоскопски и миниинвазивни процедури.
Завършил е Медицинския университет във Варна, където започва да
преподава, а на 35 години защитава
поредна научна степен, превръщайки се в най-младия доцент по хирургия в България. Специализирал е в
САЩ, Германия, Холандия, Франция,
Южна Корея и др.

- Нека първо се върнем в годините назад - през последните 10 от тях постоянно
увеличаваме средствата във всички сегменти на здравната помощ, включително и в Спешната помощ. Ако разгледаме
разчетите на Министерството на здравеопазването, ще видим ръст в средствата,
но механичното увеличение на сумите
в комбинация с общото оскъпяване на
живота, инфлацията и процесите, които
се развиват както в обществото, така и в
здравния сектор, не са успели да решат
въпросите с качеството и сигурността на
Спешна помощ и това, пред което всички
сме изправени сега, е планина (грамада)
от нерешени проблеми.
Всеобщо мнение е, че основният проблем в Спешна помощ е кадровият и когато
линейките закъсняват, това е резултат не
от физическа липса на линейка или апаратура. Свързано е с липсата на достатъчно
брой екипи, които да тръгнат в момента, в
който е подаден сигналът, и да пристигнат
навреме.
Ако анализираме внимателно системата на Спешна помощ в България и в
Европа, и в САЩ и стъпим на световния
опит, мога да кажа, че система, в която
единствено и само лекари участват в екипи
на Спешна помощ, няма как да успее да
покрие всички случаи навреме. На всички е ясно и защо системата е претоварена
- заради множеството леки случаи, при
които обществото все още търси спешния
лекар, защото това е евтин и удобен начин
за получаване на здравна помощ. Имаме
нужда от промяна, и то качествена, в която
да обърнем неблагоприятната тенденция
на хроничен недостиг на кадри в Спешна
помощ. За съжаление колкото и да увеличаваме заплатите на екипите в Спешна
помощ, когато заплатите на останалите
специалисти в сектора ги догонят, това
винаги ще води до размиване на увеличението и недостигът на кадри ще се запазва.
В ЕС и в САЩ своето място в системата
на спешната помощ е намерила професията на парамедика. Това са добре обучени
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Доц. д-р Антон Тонев, дм,
председател на Комисията по здравеопазване
на Народното събрание

Ние се борим за пациентите
и за всички работещи
в здравния сектор до последния санитар

единствено и само за спешни състояния
специалисти, които да могат да бъдат
много бързо до вас и да извършат някои
предварително уточнени действия - обикновено по обездвижване, обезболяване,
стабилизиране на състоянието, в зависимост от опита и компетенцията, която са
развили, след което по най-бързия начин
да ви придружат до най-близкия високоспециализиран болничен център, където да
бъде лекувано вашето спешно състояние.
Нека акцентирам, че в никакъв случай
не искаме да заменяме лекарите в Спешна
помощ само с парамедици, а единствено
искаме да допълним екипите на Спешна
помощ. Във всеки случай лекар с опит и
административна отговорност ще решава дали да тръгне линейка с лекар или
линейка със парамедик. Давам следния
пример: Ако млад колоездач падне в Южния парк в София и не си е ударил главата,
но си е счупил крака, той има нужда от
обездвижване, от обезболяване и бързо
придвижване до травматологичен център,
например „Пирогов“ - все действия, които
биха могли да бъдат извършени не само

от лекар, но и от парамедик в конкретния
казус. В този случай бихме могли да запазим лекаря в спешния център за друг, посериозен или комплексен случай, вместо
да го използваме за по-лекия случай, който
би могъл да бъде поет от парамедик.
Ще се извършва специфична селекция
на всеки отделен случай, в който парамедици, и то парамедици, които са обучени
на последното, четвърто, ниво за самостоятелна работа с пациенти, да бъдат изпращани без присъствието на лекар. Но през
цялото време те ще имат отворен комуникационен телемедицински канал с лекар,
който да ги подсигурява във вземането на
решения и откриването на несъобщена до
този момент информация. Отново искам да
подчертая, че заимстваме добре работеща
практика от останалите здравни системи,
а не откриваме колелото за втори път.

Каква ще бъде разликата в новата система, тъй като парамедици в България
съществуват и сега?
- Основната промяна, която предлагаме,
е в това кой, как и къде ще обучава параме-

дици. Досега това се случвало в различни
центрове за обучение, имало е различни
подходи и програми, което води до това,
че лекарите в Спешна помощ, както и самите пациенти не подхождат с доверие
към това, че парамедиците могат да предоставят еднородно качество на здравната
услуга, и то в условията на спешност, при
която хората са особено чувствителни към
това кой и как ги обслужва. Нашата реформа всъщност централизира обучението на
парамедиците, като предава отговорността за него в ръцете на медицинските университети. Същите тези институции, които
създават всички специалисти в здравната
система и на които имаме доверие. По този
начин ще гарантираме, че ако един медик
е сертифициран от медицински университет, ние бихме могли да имаме доверие, че
е обучен конкретно за нашето състояние и
ще даде най-доброто, на което е способен.
В момента имаме над 1500 вече обучени парамедици. Работим, за да може при
първа възможност те да преминат приравнителни изпити в медицинските университети и да бъдат сертифицирани. > 10
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Втората стъпка е насочена към бъдещите
специалисти. Проведохме разговори с медицинските университети и образователното министерство и от есенната сесия
има готовност да започне обучението на
парамедици по държавна поръчка, като
затова не е необходимо да се разкриват
нови сектори или да се назначават но9 ви
преподаватели. Медицинските университети разполагат с всичко необходимо.
Единственото необходимо е финансирането, което ще бъде осигурено през актуализацията на бюджета през месец юли
по програми, които те дотогава ще разработят. С помощта на министерствата на
здравеопазването и на образованието и
науката приключваме промените в наредбата за обучение на парамедиците, което е
и другата задължителна стъпка от нашата
реформа.

Това е първата стъпка по осигуряване
на кадри в системата. Какво друго ще
се промени в Спешна помощ?
- Това е реформа, за която конкретно
отговаря Министерството на здравеопазването, тъй като Спешна помощ е под негов
пряк контрол. Доколкото съм запознат,
там предстоят серия от промени, мога
да изброя някои от тях - предвиждат се
ремонти на абсолютно всички спешни
отделения в болниците, попълване на автопарка с нови и модерни линейки и не на
последно място - увеличение на заплащането на работещите в сектора със същия
размер, с който се увеличава заплащането
в болниците по клинични пътеки, което
достигна средно ниво 25%, като се надяваме всичко това да подобри условията за
работа по-бързо. По плана за възстановяване с европейски средства ще направим
още един качествен скок в организацията
на Спешна помощ в България, за който
само се говори от много години - това е
покупката на хеликоптери, с които повече
да не си позволяваме да излизаме от този
златен час, в който се оказва качествена
спешна помощ, която може да възстанови
изцяло здравето на пациент, където и да
се намира в България. Смея да твърдя,
че България е единствената държава в
Европейския съюз, която не разполага все
още с такава система за предоставяне на
спешна помощ, и трудно мога да опиша с
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Докато носим отговорност за управлението,
промените в сектор
„Здравеопазване“ ще
бъдат винаги публично
обсъждани.
думи мнението си защо това е допуснато
досега и колко живота при спешни случаи
е можело да бъдат спасени.

Споменахте по темата за спешната
помощ рязкото увеличение на парите
в здравния сектор. През тази година в
сектора за първи път влизат толкова
много пари, но това пък за пореден път
се прави, без да се закриват болници, да
се съкращават или преструктурират
структури, да се уволняват хора, тоест без драстична реформа. Наистина
ли по-доброто остойностяване ще доведе до по-високо качество?
- Закриването и затварянето на работещ
сектор или на работещо звено е предизвикателство за всяко управление. Особено в
социално значими системи като здравната, трябва много внимателно да подберем
целите, които искаме да постигнем, и да
не действаме прибързано. Ние нямаме за
цел да затваряме болници, ние искаме да
огледаме всяка община поотделно и да
инвестираме в тях по начин, по който да
бъдат по-ефективни и полезни на хората.
Една от идеите, които обсъждаме и при
която не говорим за затваряне, а за преобразуване, и то на конкретни и малко на
брой болници, е те да бъдат превърнати
в медицински центрове със стационарни легла за дневен прием, с кабинети на
специалисти и модерен център за спешна
помощ, който да може бързо да транспортира спешните случаи до най-близката
многопрофилна болница. Да се затвори
една болница е много сериозно действие
с последствия не само върху работещите в
нея, но основно върху хората в населеното
място, които исторически имат сантименти към своето здравно заведение.

Да, но да кажем, че то е първо ниво на
компетентност и няма капацитет да

помага особено, а се нарича болница.
- Да, но трябва да признаете, че освен
нивото на помощ, което дава и което може
да бъде оценено обективно, тя има и психологическо значение, основно в местата, в
които населението е предимно в пенсионна
възраст. И отнемането на тази психологическа подкрепа би могло да доведе до
негативен здравен ефект като цяло. Тоест
ние трябва да сложим на масата всички
обективни и субективни фактори, преди да
вземаме такива решения. Това са трудни
решения и те ще бъдат много внимателно
обмислени, защото те ще имат отражение
десетки години напред във времето.

Взехте бързо решението за увеличаването на средствата в здравния сектор,
това е първата стъпка към реалното
остойностяване на услугата ли?
- Реалното остойностяване е процес,
който започна още в самото начало на
управлението на коалицията и върви под
егидата и с помощта на Министерството
на финансите. Ние търсим точната система и скала за изчисление на справедливите стойности, защото всички знаем
точно колко струват токът, лекарствата
и консумативите, а до момента никога
не е калкулирано колко точно струва
трудът на медицинския екип. Това неостойностяване веднага не се дължи на
липсата на познание и квалификация у
нас, а по-скоро произтича от множество
фактори, които взимаме предвид. Давам
пример. Най-лесно е да припознаем система за заплащане, вече валидна в ЕС. Само
че нивото на заплатите във всеки публичен сектор е функция на икономическите
възможности на държавата. Нашето желание е заплатите да бъдат европейски.
Тук идва второто ниво на съобразяване
и то е доколко европейските практики са
припознати от всички наши специалисти
и европейското ниво на обслужване, на
модерно лечение, на безкръвно лечение са
възможни във всяка наша болница, защото има болници, в които все още се лекува
по исторически правилни, но не модерни
методи. И ето второто ниво на drawback
(недостатък, негативна част на ситуацията - бел. ред.), ако мога да използвам тази
дума, или на връщане назад от желаното
от нас ниво. Третият въпрос, който също
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трябва да се обсъди, когато говорим за
увеличаване на заплатите и въвеждане на
диагностично свързани групи, е доколко
разполагаме със специалисти да подсигурим едно наистина постоянно обслужване на пациентите по този най-модерен
начин, защото имаме клиники, в които се
прилагат модерни начини на лечение, но
от малко на брой специалисти. Това означава, че в условията на спешност, събота
и неделя, през нощта отново се връщаме
към класически прийоми на лечение, тъй
като не всички лекари владеят модерните
методи.
Имаме мултифакторна система, а и
самата здравна система не е еднородна,
тоест нивото на различните специалисти
е различно, особено когато сравняваме
столицата, областен град и по-малките
населени места. Ние търсим пресечната
точка на всички тези вектори, за да можем да изчислим справедливата цена на
труда на всички здравни специалисти.
Тук е моментът да се съглася с вас, че
да, за първи път последните 15 години
изпълнителната власт и мандатоносителят в законодателната власт предприемат
стъпки за конкретна подходна реформа,
свързана с повишаване на основните заплати в сектора, така че ние да имаме едно
сигнификантно, а не просто догонващо
инфлацията увеличение, с което работодателите в сектор здравеопазване да се
съобразяват. Да, това съотношение на
заплатите в големите и модерни болници най-вероятно е достигнато отдавна,
но ние се борим за заплатите във всички
лечебни заведения и за всички работещи
в здравния сектор до последния санитар.

Надявам се всички в сектора да оценяват това. Притеснението за това
дали могат да достигнат това ниво на
заплати беше основно на директорите
на болниците.
- Те споделиха с нас това притеснение
и ние го взехме предвид съвсем сериозно,
тъй като информацията и решенията за
конкретните здравни заведения, както и
сигурността им от икономическа гледна
точка са точно в техните ръце и тяхното мнение няма как да бъде подценено
или пренебрегнато. Точно затова вместо
първоначалната идея увеличението на
заплатите да влезе в сила веднага, дадо-

хме буферен период от три месеца, в който
директорите да имат време да изпълнят
клаузите на колективния трудов договор.
След три месеца ние ще имаме достатъчно данни колко нови свежи пари са влезли
реално в болниците, дали достигат, за да
покрият новите плащания на заплати,
които трябва да се извършат от 1 август, и
евентуално да добавим още средства през
актуализацията на бюджета. След това
пък ще имаме достатъчно информация
и при разглеждането на проектобюджета за 2023 г. Стъпвайки на тази информация и възможността за пълноценно
натоварване на здравната система след
пандемията и впоследствие за допълване
на нуждите, които не са били покрити от
вече осигурените средства, смятаме, че
заедно с администрацията на болниците,
които не са наши противници, а партньори в този процес, заедно ще достигнем
до това работещите в здравния сектор
да получат по-справедливо заплащане.
Тъй като получаваме обратна връзка от
всички нива на системата, мога да кажа,
че срещам удовлетворението на всички
от това, че нашето правителство за първи
път намери начин, при който увеличението на заплатите да не бъде само срещу
повече дейности, какъвто беше принципът досега, а да бъде повишена цената
при същата или намалена дейност, тоест медиците да получават повече, без
да се налага да работят повече. Искам
да спомена и още една щекотлива тема тази за съотношението между основната
заплата и допълнителното материално
стимулиране (ДМС). Към момента при
повечето работещи в здравния сектор съотношението е основно в полза на ДМС,
а именно - сравнително ниска основна
заплата и сравнително високо ДМС. Истината обаче, е чрез този подход се постига
сравнително лесен и бърз контрол върху
персонала, похват, който администрацията на лечебните заведения харесва и ще
отстоява, убедени сме. Но този подход не

Чрез ДМС се постига лесен и бърз контрол върху
персонала, похват, който администрацията на
болниците харесва.
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се среща в развитите и модерни здравни
системи. В Германия например ДМС няма,
а работещите в сектора получават единствено високи основни заплати. Подходът на ниски заплати и високо ДМС дава
възможност за контрол върху персонала,
но гарантира качество и стандарти на поведение, така както се постига в другите
здравни системи. Вероятно това е една
от причините основните противници на
новия колективен трудов договор да са
основно работодателите в сектора и може
би те дължат обяснение на своите „работници“ за това си решение.

Вие предизвикахте много оживена дискусия с предложението си за промяна
и в системата на личните лекари. Докъде стигна обсъждането му?
- Отправната точка за нея беше едно
изказване на председателя на Българския
лекарски съюз д-р Иван Маджаров, който
посочи сериозните кадрови проблеми в
първичната извънболнична помощ. Ние
използвахме този момент да поднесем
една наша идея, а от това произтече и
разбирането в сектора за нашия маниер
на работа. „Новината“ беше, че от този момент нататък, докато ние носим отговорност за управлението на нашата страна,
промените в сектор „Здравеопазване“, а
и във всички останали сектори ще бъдат
винаги публично обсъждани. Системата
реагира с леко недоверие на идеята, защото досега публично обсъждане на това как
ще се развива секторът никога не е имало,
а всяко поредно решение се взимаше на
тъмно, в нечий кабинет от днес за утре,
знаете маниера на предишния премиер и
легиона му от здравни министри.
В нашия случай, когато съсловната
организация, професионалните асоциации, колегиите и колегите лични лекари
се оказаха привлечени в професионална
дискусия, не само в този случай, разбира
се, те вече са уверени, че няма да има законова промяна без тяхното участие. Всички приеха подадената ръка и в момента
обсъждаме в работна група нашата идея,
която ще разкажа в по-разбираем вид.
На всеки от нас се е налагало сутрин да
се събуди и да прецени, че има нужда от
преглед при лекар. Отива, застава на една
опашка и чака неговият личен лекар да се
освободи, за да го прегледа, и това от- > 12
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нема понякога два часа. За този преглед или
за прегледа у дома личният лекар получава
само т.нар. капитационно заплащане за всеки записан в листата му, която месечно е 1.40
лв. в масовия случай за пациентите на възраст от 18 до 65 години. И само това. Всички
знаем, че личните лекари се грижат за пациентите си практически денонощно и приемат
обаждания по всяко време, а много от тях не
могат да излязат в отпуск с години, защото
в района им няма кой да ги замести. Множество малки и големи нерешени проблеми в
извънболничната помощ през годините са
довели до това, че броят на личните лекари
стремглаво намалява. Ние искаме да извършим качествена промяна, която да направи
специалността „Обща медицина“ по-желана, да възстановим баланса и да обърнем
негативната тенденция, която заплашва да
остави пациентите без лекари, а в момента
прави личните лекари преуморени, недоволни и слабо платени. Предложението е да
въведем промяна в заплащането на острите
състояния, като ги разделим на три групи пациенти, които се насочват с направление
към болница, пациенти, които се насочват с
направление към специалист в извънболничната помощ, и пациенти, при които личният
лекар поема отговорност да извърши целия
цикъл на диагностика и тяхното лечение, без
да се налага да ползва останалите сектори
на здравната система.

Да, но това са само най-леките случаи.
- Това са най-леките случаи за лекарите с по-малко опит. Смея да твърдя,
че познавам общопрактикуващи лекари
с две специалности с 20-25 години стаж в
системата, които имат опита и знанията
да се справят със сериозни случаи в амбулаторни условия. Разбира се, винаги
търсейки най-доброто решение за пациента и неговата безопасност. По този начин предлагаме възможност, при която
доходите на личните лекари да зависят в
много по-голяма степен от тяхното ниво
на умения, знания, специализации, диагностични модалности, които владеят, и
всяко извършено от тях действие да води
до заплащане на техния труд.

Само че ако заплащате най-малко за
изпращане в болница, ще ги бетонирате
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като gatekeeper (първоначалната роля
на личните лекари да не изпращат без
нужда пациентите по горните нива на
системата - бел. ред.), който не пуска
пациентите към болница.

а не тези, при които пациентите се
възстановяват най-бързо, например
при роботизираната хирургия или
лапароскопските операции кога ще
започнете?

- Не смятам, че това ще стане първоначално, но да, с времето личните лекари
ще започнат да преценяват стриктно в кой
случай могат да се намесят и да излекуват
пациента със своите възможности и кой
задължително трябва да попадне в болница. Ядрото на нашата реформа е личните лекари да заемат пълноценно своето
изключително важно място в системата.

- С Министерството на финансите
и здравната каса сме подели процес, в
който все по-плътно консумативите
за роботизирана, лапароскопска, торакоскопска хирургия да бъдат покривани
през публичния фонд и сумите и броят
на консумативите, които пациентите са
принудени да доплащат, да намаляват.
В специалността, в която аз работя, до
миналата година се налагаше един доста
скъп консуматив, който се нарича съшивател, да бъде заплащан единствено от
пациента, сега той се плаща от здравната
каса. България е страната с най-голям
процент доплащане в ЕС и ние искаме да
променим това.

В сектора от години се знае, че 20% от
клиничните пътеки са чисто диагностични, защото в извънболничната помощ няма възможност да се направи
изследване със скенер по спешност
например. Ще преразгледате ли тези
възможности?
- Ние не смятаме да спираме диагностичните възможности на болницата, но
искаме да поставим болничната и амбулаторната помощ в своеобразна конкуренция за всеки пациент. Така всеки ще
има избор дали да влезе в болница, или
да мине през по-бързата, но качествена
извънболнична помощ и да получи същата диагностична информация, каквато
би получил с няколко дни пролежаване
в болница. Смятаме, че конкуренцията
е едно добро начало, което да подобри
качеството на услугата.
За да навлязат широко високотехнологичните методи, търсим възможности
за инвестиции в амбулаторната помощ.
Част от тези идеи в момента се обсъждат с
Българската банка за развитие и очакваме
предложение за механизъм тя да предостави нисколихвени кредити на ДКЦ-тата, с
които да купят апаратура и да извършват
ремонти. Така те ще могат да привлекат
специалисти, които желаят да прехвърлят
практиките си там, и пациентите с буквално едно посещение ще могат да получат
диагноза, която в момента е следствие
от няколко дни пролежаване в болница.

Споменахте модерните методи на лечение, но здравната каса продължава
да плаща само класическите операции,

Вероятно трябва да промените драстично и заплащането по самите клинични пътеки, с какво мозъчната хирургия изисква по-малко средства и
внимание от кардиохирургията например?
- Много сериозен въпрос и основополагащ за модела на заплащане на болничната помощ, една от причините защо
предвиждаме коренна промяна там с въвеждането на диагностично свързаните
групи, които са планирани за следващата година. В момента сме пред дилемата
дали да хвърлим усилия като за последно
и да премахнем несправедливостите между отделните специалности, или директно
да направим максимално балансирана
система на диагностично свързани групи, където този въпрос да бъде решен.
Избрали сме втория подход и затова не
направихме подобно изравняване, макар
че то бе постигнато частично с формулите
на БЛС за увеличение на клиничните пътеки. Имаше клинични пътеки, при които
увеличението беше съвсем символично,
има и такива, при които увеличението е
над 40%, за да компенсира непипаното във
времето несправедливо остойностяване.
Интервюто взе
Десислава Николова
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Във възможно най-кратки срокове
трябва да се справим
с дефицитите, които са свързани
с непосредственото опазване
на живота
Какво наследство заварихте от предшествениците си и какво от него бихте
определели като скелети в гардероба?
Кои бяха първите ви действия като министър и основните проблеми през първите 100 дни?
Определени проблеми не са намирали
своето решение в продължение на десетки
години, а напротив, задълбочавали са се,
а днес обществото очаква бързи решения,
които не са се случвали дори в дългосрочен
план. Имам предвид най-вече първичната
и спешната помощ, осигуряването на лечението на социалнозначимите заболявания,
както и на редките такива, здравната грамотност, финансирането на системата и пр.
Резултатът от това е красноречив - имаме
най-ниската продължителност на живота в
ЕС, както и най-високата обща смъртност,
а голяма част от лечебните заведения са
сериозно задлъжнели. От изключителна
важност за развитието на сектор „Здравеопазване“ е да има надпартиен консенсус и
независимо кой управлява, основните приоритети да намират дълготрайно решение.
Във възможно най-кратки срокове трябва да се справим с дефицитите, които са
свързани с непосредственото опазване на
живота - спешната помощ, повишаването

на инвестициите в първичната медицинска помощ, осигуряването на отдалечените
региони с медицински персонал и фармацевти. Електронното здравеопазване също
ни е водещ приоритет, защото ще осветли
много процеси, ще има данни, които да анализираме и въз основа на които да се вземат
информирани управленски решения. Така
ще се освободи време на лекари и пациенти
за по-качествено общуване. В средносрочен
аспект е необходимо да се трансформира
психичната помощ и да се намали заболеваемостта и смъртността от незаразни
социалнозначими заболявания. И, разбира се, всички задачи решаваме на фона на
справянето с пандемията от COVID-19.

Какво е състоянието на управляваните
от МЗ търговски дружества? Как се развиват държавните болници? Планирате
ли да предприемете смени в бордовете
им, досега бяха извършени две? Назначили
ли сте проверки за начина, по който се
управляват държавните болници, и има
ли вече резултати, за кои от тях?
Министърът на здравеопазването упражнява правата на държавата като акционер
или съдружник в 65 функциониращи търговски дружества с над 50 на сто държавно

участие в капитала в системата на здравеопазването. Водената политика от Министерството на здравеопазването е управителните органи да бъдат насърчавани към
осъществяване на управление, подчинено
на принципите на прозрачност, публичност,
законосъобразност, ефективност с цел защита интересите на дружеството. И в тази
връзка осъществените промени в управителните органи на търговските дружества
- лечебни заведения, са насочени към постигане на оптимално управление, целящо
баланс между интересите на дружествата
като самостоятелни юридически лица и
функционирането им като държавни лечебни заведения, чиято основна функция е
предоставяне на качествени здравни грижи
за българските граждани. Всички промени
в органите на управление и контрол са извършени при стриктно спазване на приложимата нормативна уредба.
Към момента Министерството на здравеопазването разполага с предварителни
годишни финансови отчети към 31.12.2021 г.,
които не дават представа за действителното
финансово състояние на лечебните заведения за болнична помощ. След получаване
на заверените от независим регистриран
одитор и приети от органите на управ- > 14
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ПРОФИЛ
Проф. Асена Сербезова, дф, се дипломира от Фармацевтичен факултет,
МУ-София през 1996 г. Магистър по
здравен мениджмънт и обществено
здраве, магистър по здравна политика и фармакоикономика. Завършва магистратура по психология.
Професор в Катедрата по здравна
политика и мениджмънт, Факултет
по обществено здраве, МУ-София.
От 2014 до 2018 г. е изпълнителен
директор на Изпълнителната агенция по лекарствата към министъра
на здравеопазването. От 02.2020
г. до избора й като министър на
здравеопазването е председател на
Управителния съвет на Българския
фармацевтичен съюз. Има над 20 г.
опит в лекарствения сектор,

ление окончателни годишни финансови
отчети за 2021 г. ще бъде изготвен пълен
анализ на финансовото състояние на държавните лечебни заведения за болнична
помощ. Министерството на здравеопазването събира и публикува информация по
ключови показатели, характеризиращи финансовото състояние на болниците, с което
се цели повишаване на ефективността на
управлението и подобряване на контрола
върху разходването на публичните средства. Данните към 31.12.2021 г. ще бъдат
публикувани през второто полугодие на
2022 г.
Въз основа на извършени проверки
от звено „Вътрешен одит“ в търговски
дружества - лечебни заведения, в периода
13.12.2021 г. - 18.04.2022 г. се установиха проблеми по отношение на:
> планирането, организирането и провеждането на обществени поръчки; приемането на план-графика за обществените
поръчки за съответната година от съвета
на директорите
> управлението на собствеността, включително отдаването под наем и разпореждане с активи, осъществяването на
предварителен контрол за законосъобразност на процеси и дейности
> изготвянето на длъжностни и поименни
разписания на длъжностите и изготвянето на система за оценка на трудовото
изпълнение на служителите
> финансовото състояние, вземанията и
задълженията
> формирането на средствата за работна
заплата и установяване наличието и
ефективността на контролните дейности
по отношение на определяне на допълнително възнаграждение
> усвояването на капиталови разходи
> прилагането на системата на двоен
подпис при поемане на задължение и
извършване на разход
> управлението на риска
> осъществяването на предварителен контрол за законосъобразност на процеси и
дейности
> сключване и изпълнение на договори за
съвместна дейност
> вследствие на липсата на ефективен
контрол в достатъчна степен не са актуализирани в цялост системата за финансово управление и контрол, стратегията

Здраве

за управление на риска и вътрешни политики и процедури (част от системата
за финансово управление и контрол) в
съответствие с действащата нормативна
база, включително закона за финансово
управление и контрол в публичния сектор,
методически насоки по елементите на финансовото управление и контрол, указания
за последващи оценки на изпълнението в
организациите от публичния сектор, указания за осъществяване на предварителен
контрол за законосъобразност в организациите от публичния сектор, указания за
управление на риска в организациите от
публичния сектор и указания за осъществяване на управленската отговорност в
организациите от публичния сектор.

Беше извършена смяна на директора на
ИАМН, как разчитате да се развива институцията, доволни ли сте от работата й, контролира ли тя достатъчно
добре качеството, какъв тип са основните жалби, които стигат до институцията?
ИАМН следва да се развива като основен
контролен орган в областта на медицинския контрол върху дейността на лечебните
заведения, като усъвършенства организацията си и повишава компетентността и
капацитета си. Относно жалбите - в повечето случаи те са свързани с неудовлетворението на пациентите от предоставяната
медицинска помощ, липса на внимание и
недостатъчно добра комуникация с медицинските специалисти, недостатъчно добри
битови условия в болниците и искания за
заплащане на допълнителни такси за битови условия, паркинг и т.н. Промените, които очакваме да се извършат в работата на
ИАМН, целят да се подобри организацията
и да се повиши броят на трансплантациите,
които се реализират в страната. Очакваме
от ИАМН да бъде засилен контролът върху
издаването на разрешения за нови дейности
и откриването на нови лечебни заведения
в страната.

От миналата година в обществото остана споменът за един огромен скандал
с трафик на органи в УМБАЛ „Лозенец“ и
за пререждане в листата на чакащите,
какво се случва с проверката за тази практика? Вие сменихте директора, спряхте

процедурата по вливане с педиатричната болница. Какво е бъдещето на болница
„Лозенец“ според вас и какво ще се случи с
Националната детска болница?
По отношение на трансплантациите на
бъбрек от жив донор родствените връзки се
декларират с нотариално заверени декларации, представляващи едностранно волеизявление. ИАМН и лечебното заведение нямат
правомощия и средства да установят истинността на тези декларации. Това по наша информация се е извършвало от Прокуратурата
на Република България и за резултатите от
проверката няма постъпила информация.
В хода на проверката, извършена от
Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ по сигнал за пререждане на листата
за чакащи чернодробна трансплантация, е
установено, че основанието за включване в
служебен регистър на ИАМН за чернодробна трансплантация е наличието на хепатоцелуларен карцином. Касае се за пациент,
за който екип от лечебното заведение мотивирано удостоверява, че състоянието му е
критично и очакваната продължителност
на живота му без чернодробна трансплантация е до един месец.
Към момента не планираме промяна
в статута на болница „Лозенец“, която е
университетска болница и представлява
основна учебна база на Медицинския факултет към СУ „Св. Климент Охридски“.
По отношение изграждането на Национална детска болница Министерството на
здравеопазването предприе всички необходими действия по изясняване и анализиране на фактите и обстоятелствата, имащи
отношение към реализирането на проекта
за изграждане на нова детска болница,
която да отговаря на нуждите на детското здравеопазване. Намирането на найдоброто и дългосрочно работещо решение
по казуса е от първостепенно значение
за Министерството на здравеопазването.
Работна група в МЗ активно е ангажирана
с този въпрос. Оглежда се за нов терен,
на който да бъде изградена изцяло нова
детска болница. Предстои разглеждане
и одобрение на подготвения вече анализ
на ИАМН относно потребностите от педиатрична помощ. След като определим
терен, следва проектиране и стартиране на
същинската процедура по изграждането
на детската болница.
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Управляващата коалиция си постави за
цел да акцентира върху майчиното и
детското здравеопазване, както и върху доходите на медиците, какво направихте по тези цели за краткото време,
откакто заемате поста?
Раждането и отглеждането на здрави и
пълноценни деца е в тясна взаимовръзка
със здравето на жените, тяхното репродуктивно поведение и сигурността на майчинството. С оглед това подобряването на
майчиното и детското здраве е един от приоритетите ни в сектор „Здравеопазване“.
В Националната програма за подобряване на майчиното и детското здраве 2021 - 2030
г. залагаме на активна промоция на здраве и
профилактика на заболявания, повишаване
на качеството и обхвата на медицинските
грижи, подобряване на знанията и уменията на медицинските и немедицинските
специалисти, работещи в областта на майчиното и детското здраве, усъвършенстване
на механизмите за събиране и анализ на
данни и развитие на здравни и интегрирани
здравно-социални услуги с цел превенция
на усложненията при деца с хронични заболявания и увреждания.
През последните години се наблюдава
трайна тенденция към ежегодно понижаване на коефициента на детската смъртност
- през 2014 г. той е 7.4 на 1000 живородени
деца, а през 2020 г. - 5.1 на 1000 живородени деца. Анализът на данните за детската
смъртност по класове болести показва, че
основната причина за умиранията при децата до 1 година са някои състояния, възникващи през перинаталния период, вродените
аномалии, деформации и хромозомни аберации, болестите на дихателната система,
болестите на органите на кръвообращението и външните причини за заболеваемост
и смъртност. Структурата на смъртността
по причини във възрастовите групи между 1 и 18 години показва, че водещо място
имат външните причини за заболеваемост
и смъртност, болестите на дихателната система, новообразуванията и болестите на органите на кръвообращението. Това налага
политиките за подобряване на майчиното
и детското здраве да са във фокуса ни.
Именно затова предвиждаме да разширим обхвата на биохимичния скрининг за
бременни за оценка на риска от раждане
на дете с хромозомни аномалии, да > 16
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направим анализ на изпълняваните към
момента скрининги за деца и да преценим
необходимостта от въвеждането на нови, да
подкрепим здравно-информационните дейности, свързани с повишаване на здравната
култура на подрастващите и младите хора
по отношение на здравословния начин на
живот и превенция на рисково поведение,
свързано със здравето по отношение на репродуктивното здраве, семейното планиране, бременността, раждането, грижите
за децата, включително и за недоносените
деца и децата с увреждания и специални
потребности.
Първите стъпки в тази посока са свързани с увеличение на бюджета на МЗ за
дейности по националната програма, като
планираме средствата да бъдат насочени
приоритетно към биохимичен скрининг
и промотивни дейности. Направихме и
промени в наредбата за профилактичните
прегледи и диспансеризацията, които са
насочени основно към здравето на децата.
Увеличават се двойно ехографските прегледи по време на бременността, провеждани
в рамките на профилактичните прегледи
от специалист по акушерство и гинекология. За децата от 7 до 18 години се въвежда
провеждането на профилактични медикодиагностични изследвания, като на децата
на 7-, 10-, 13- и на 16-годишна възраст ще
се прави изследване на кръвна картина и
урина, а за 16-годишните и допълнително
изследване на кръвна захар и холестерол.
Това ще даде възможност за ранно откриване и навременното лечение на евентуални
отклонения в здравословното състояние,
включително на състояния и заболявания,
свързани с нездравословно хранене, ниска
двигателна активност, затлъстяване.

През изминалите години ИАЛ изглеждаше като мълчалив свидетел на незаконна
реклама на прескрипторни лекарства
офлейбъл, като ивермектин например.
Приключили ли са проверките за това
и има ли санкционирани медии и фармацевтични компании? Според вас по обективни критерии ли средно 300 лекарства
попадаха в забранителния списък на
СЕСПА? Защо се наложи МЗ да одитира
СЕСПА, която се управлява от ваша пряко
подчинена агенция, готов ли е одитът
на системата и какви са основните кон-
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ИАМН следва да се развива като основен контролен орган в областта
на медицината, като
усъвършенства организацията си и повишава
компетентността си.
статации в него?
Съгласно Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (ЗЛПХМ) ИАЛ
осъществява контрол върху рекламата на
лекарствените продукти. Контролът се
осъществява включително при постъпили сигнали от физически и юридически
лица. Сигналите подлежат на разглеждане,
извършване на проверка на изложените
твърдения и установяване на относимите факти и обстоятелства. При установяване на материали с рекламен характер
в нарушение на законовите изисквания и
събиране на необходимите доказателства
се предприемат съответни законоустановени действия и мерки. С оглед реализиране
на последните ИАЛ налага принудителни
административни мерки, включително
разпореждания за преустановяване на нарушенията, предписания и др., а при данни
за реализиране състав на административно
нарушение се пристъпва и към образуване
на административнонаказателно производство в рамките на компетентността на ИАЛ
по ЗЛПХМ или предоставяне на материалите на други компетентни органи, какъвто е
Съветът за електронни медии.
Специализирана електронна система за
проследяване и анализ на лекарствените
продукти, включени в Позитивния лекарствен списък (СЕСПА), е предназначена да
събира информация за доставени и отпуснати/продадени количества лекарствени
продукти в страната. На база събраната
информация системата автоматично генерира списък с лекарствени продукти, за
които е установен недостиг. Наличието на
информационна система не предполага
субективност при изготвянето на списъка.
От старта на системата до този момент
тя не беше одитирана. По тази причина и по
информация на заинтересовани страни Министерството на здравеопазването предприе
одитиране на СЕСПА. Участниците в проце-

са одобряват въвеждането на СЕСПА, като
едновременно с това обръщат внимание
върху идентифицирани слабости в системата. Това наложи провеждането на анализ
и оценка на СЕСПА. На база извършения
одит ще бъде подобрена и оптимизирана
работата на системата.

Подписахте КТД със синдикати и работодатели в здравния сектор, какви предизвикателства пред увеличаването
на заплатите на медицинските екипи
произтичат от него и как ще насърчите
управляваните от вас болници да достигнат тези нива?
Повишаването на жизнения стандарт на
работниците и служителите в сферата на
здравеопазването е един от механизмите
за повишаване качеството на предлаганите
здравни услуги. Това е и една от възможностите за ефективно противодействие на все
по-наболелите проблеми, свързани със заетостта в сектора, както с привличането, така
и със задържането на младите специалисти.
За всички нас е ключово да осигурим минималните стандарти, които да гарантират
както професионалното самочувствие на
медицинските служители, така и тяхната
удовлетвореност от ежедневната работа.
Новият колективен трудов договор предвижда заплатите на лекарите да бъдат повишени с 800 лв., на професионалистите по
здравни грижи - с 550 лв., а на останалите
медицински работници - с 200 лв. Важно е да
отбележим, че работодателските организации, които решат да подпишат колективния
трудов договор, имат тази правна възможност да го направят и на по-късен етап.
Даваме си сметка, че сключването на
отрасловия колективен трудов договор е
първата стъпка към реалното увеличение
на доходите на медицинския персонал.
Очакваме подписването на анекса към НРД
за медицински дейности, който предвижда увеличение на цените на клиничните
пътеки с 25%. Това ще даде възможност
на директорите на болнични заведения да
увеличат възнагражденията на персонала.
Необходимо ни е да получим и последваща подкрепа от държавния бюджет, за да
можем да гарантираме получаването на
заложените по-високи възнаграждения. В
активни преговори сме с Министерството на
финансите и за осигуряването на необходи-
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мия финансов ресурс, за да постигнем увеличение на доходите в ЦСМП, психиатричните структури и другите второстепенни
разпоредители с бюджет към МЗ. Крайната
цел е постигането на по-високи, адекватни
на съвременния живот възнаграждения в
сектор „Здравеопазване“.

В Националния план за
възстановяване е предвиден проект за модернизация на психиатричната
помощ в България.

В постковид реалността все повече става ясно, че психиатричните проблеми ще
бъдат следващо предизвикателство в
системата. Това е една от най-занемарените, недофинансирани и нереформирани сфери на медицината, как ще ги
промените?

цински сестри и санитари с разработване
на съответни стимули за привличане на
дефицитните специалисти
> Спазване на човешките права и борба със
стигмата и дискриминацията.
Приоритетна задача на стратегията е
смяната на парадигмата в посока на комплексно биопсихосоциално и основано
на човешките права вземане на решения
- т.нар. терапевтичен алианс, или равнопоставен съюз на пациентите и техните
семейства с професионалистите, в който
определящо значение имат емпатирането,
идентифициране на персоналните ценности, разбирането и управлението на конфликтите между тях.
За постигане на успех на изпълнението
на приетата стратегия е необходимо изграждане на широка социална база, което налага
включване на различни институции и ведомства и необходимост от целенасочено
координиране и конвергенция на всички
политики и ресурси, като в тази връзка са
предприети стъпки за конституирането
на Национален съвет за психично здраве с
оглед постигане на подобрение на психичното здраве на населението в Република
България.
Министерството на здравеопазването полага усилия за привличане на квалифицирани специалисти, като се предприемат мерки
за увеличение на заплащането на работещите в ДПБ и подобряване на условията на
работа в лечебните заведения, включително

Реформирането на психиатричната помощ в Република България е част от цялостното преструктуриране на здравеопазването през последните години, тъй като
много от промените в здравната система
имат пряко отражение върху обслужването
на психично болните.
Пълна реформа в системата за психиатричната грижа, както и дългосрочна политика по отношение психичното здраве на
българските граждани предвижда приетата
от Министерския съвет Национална стратегия за психично здраве на гражданите
на Република България 2021 - 2030 г., като
основни цели на стратегията са:
> Намаляване на заболяемостта, болестността и смъртността от психични разстройства
> Интегриране на психиатричните услуги
в общото медицинско обслужване (деинституционализация)
> Създаване на мрежа от услуги за комплексно обслужване на хората с тежка
психична болест в близост до местоживеенето, центрове за лечение на разстройства, свързани с начина на хранене
> Развитие на детско-юношеската психиатрия, психиатрията в напреднала възраст и съдебната психиатрия
> Разработване на конкретни мерки и
стимули за привличане и задържане на
специалисти по детско-юношеска психиатрия, съдебна психиатрия и психиатрия
на напредналата възраст
> Възстановяване на баланса между отделните професионалисти и осигуряване на комплексна психиатрична грижа
от различни специалисти - психиатри,
социални работници, психолози, меди-

Повишаването на жизнения стандарт на работниците и служителите
в сферата на здравеопазването е един от механизмите за повишаване
качеството на предлаганите здравни услуги.
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чрез подобряване на материалната база и
предоставяне на допълнителни социални
придобивки.
От 1.01.2020 г. увеличението на средствата за персонал е с 10.19% и е достигната
средната брутна работна заплата 1202 лв.
С ПМС №197 от 6 август 2020 г. са увеличени средствата за персонал и средната работна заплата достига 1562 лв., или средно
увеличение с до 30% спрямо началото на
годината, като от 1.01.2021 г. на ДПБ е осигурена устойчивост на нарастването с 30%
на средната работна заплата. Във всичките
12 психиатрични болници са спазени изискванията на колективния трудов договор
в отрасъл „Здравеопазване“ за начална
основна заплата по категории персонал.
Ежегодното увеличение на средствата за
работна заплата в ДПБ показва устойчивост
в политиката за увеличение по показател
„Персонал“ в сектора, което е предпоставка
за задържане на медицинския персонал.
Ежегодно се определят места, финансирани от държавата, и по специалностите „Психиатрия“ и „Детска психиатрия“,
съобразно установените потребности от
специалисти. Към настоящия момент се
обучават общо 72-ма специализанти по специалност „Психиатрия“ и 7 специализанти
по „Детска психиатрия“.
В Националния план за възстановяване и устойчивост е предвиден проект на
Министерството на здравеопазването „Модернизация и развитие на психиатричната
помощ в България“. Основните дейности,
които са предвидени по проекта, са:
> Обновяване и модернизиране на сградния фонд на лечебните заведения от
системата на психиатричната помощ с
цел осъществени интервенции в инфраструктурата на поне 18 лечебни заведения, предоставящи психиатрична помощ
> Осигуряване на съвременна медицинска апаратура за лечебните заведения
от системата на психиатричната помощ,
като конкретната медицинска апаратура, оборудване и обзавеждане като вид
и брой ще бъдат съобразени с индивидуалните нужди на всяка структура, като
са взети под внимание функциите, които
изпълнява, наличието на медицински
специалисти и разкритите структури.
Интервюто взе
Десислава Николова
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Тази година Националният рамков договор
(НРД) със здравната каса беше сключен
малко по-късно в сравнение с предишни
години, но пък е един от случаите, в които,
изглежда, Българският лекарски съюз е
доволен от резултата. Така ли е?
- Една от основните причини за забавянето
е, че малко по-късно се прие бюджетът на
Националната здравноосигурителна каса
(НЗОК) за 2022 г. и тогава започнаха преговорите. Те продължиха два месеца. Мисля,
че параметрите, които съборът ни възложи
преди Нова година, бяха постигнати. Освен
договорените цени и обеми с този анекс се
въведе и изискването за осигуряване на
минимални възнаграждения на лекарите и
сестрите, което предизвиква дебати сред колегите, но не мисля, че това е условие, което
може да бъде разглеждано като причина за
неподписване на рамковия договор, защото
останалата част от параметрите са добри.

Бяха ли изпълнени исканията ви за увеличаване на цените за дейност в сектора?
- В специализираната медицинска помощ
се повишават средно с 38%, в първичната с
около 30%. В болничната помощ, в която средното увеличение е 25%, има специалности с
много голямо повишение - предимно тези,
които са били подценявани през годините,
но пък сега са изведени като приоритетни за
държавата: акушерството и гинекологията,
майчиното здраве и педиатрията. За отделни
специалности увеличението действително не
е голямо - при кардиохирургията например
процентът на увеличение е само 3. На всички
е ясно, че когато се водят преговори от името
на лекарския съюз за цялото съсловие, трябва да се балансират интересите в много посоки. От една страна, всеки желае ежегодно
да бъде повишавана цената на неговия труд,
неговите дейности, в неговата специалност.
От друга страна пък, си даваме сметка, че
има и специалности, които години наред
бяха пренебрегвани и неглижирани, което
доведе до огромни дисбаланси във възнагражденията между самите лекари.

ПРОФИЛ
Д-р Иван Маджаров е за
втори мандат председател
на управителния съвет на
Българския лекарски съюз
(БЛС). Завършил е медицина
в Пловдивския медицински
университет, има специалности по уши - нос - гърло и
здравен мениджмънт. Преди
да оглави съсловната организация на лекарите, е бил
изпълнителен директор на
УМБАЛ „Пълмед“ и председател на Българската болнична
асоциация. Работил е в като
директор на РЗОК - Пловдив,
управител на МБАЛ - Първомай, и като ординатор в отделението по УНГ болести в
МБАЛ - Пловдив.
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снимка Надежда Чипева

Според вас дали Националният рамков
договор вече започва да насърчава иновативната, щадящата медицина? Да говорим за безкръвни операции, да говорим за
по-високи технологии, които са в помощ
и на пациента и естествено развиват
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Д-р Иван Маджаров,
председател на Българския лекарски съюз

Българският лекарски съюз
е на лекарите, а не
на директорите на болници
медицината?
- Честно казано, не бих казал, че това е
основният акцент на този анекс. По-скоро
той е поставен върху възможността да бъде
решен един здравен проблем на пациента в
рамките на деня с процедури, които досега
бяха с изключително ниски цени. Там също
повишението на цените е значително. Някои
от колегите се съсредоточават само върху
цените на клиничните пътеки, но цените
на амбулаторните процедури, които са еднодневни, са със значително повишение.
И всеки в своята специалност ще види, че
в много от случаите, когато е медицински
обосновано, е по-добре да помогнеш на пациента в рамките на един ден, отколкото
да го приемеш в болницата по клинична пътека. Една голяма част от повишението на
цените в болничната помощ е в резултат от
сериозния ръст на цените на еднодневните
процедури.

И смятате, че акцентът ще се измести
към тях, особено що се отнася за диагностиката?
- Може да се каже, че това е началото, би
трябвало да продължим в тази посока. При
започването на разговорите за големия тригодишен национален рамков договор след
3-4 месеца ще имаме време да обсъдим доста
по-подробно и алгоритмите на отделните
клинични пътеки, включване или изключване на отделни процедури в наредба №9,
а и да се опитаме да положим основите на
устойчива и последователна политика за
развитие и стабилизиране на сектора през
следващите години.

Какви ще са основните искания на лекарския съюз при следващите преговори?
- Не е тайна, че ние настояваме заедно с
навлизането на дигитализацията и единната здравна информационна система, която
се очаква да заработи до края на годината,
да се намали административната тежест
върху лекарите. Тя е резултат от това, че
трудно се контролират процесите в сектора, но дигитализацията би трябвало да ни
даде възможност голямата бумащина, която
съпътства работата в кабинетите и в болниците, да отпадне. Това е едно от нещата,
които ми се иска да разпишем в тригодишния
рамков договор, защото какъв е смисълът
от дигитализацията, ако няма да опростим
и облекчим процесите.
Надявам се да надградим започналия процес на постепенно изнасяне на тежестта към
еднодневните услуги в лечебните заведения,
както и към извънболничната помощ.
Важно е да наблегнем и да постигнем висок процент на покритие на профилактиката.
Това е от особено значение за пациентите,
защото аз предпочитам да говоря за тях, когато става въпрос за профилактика. Общото
мнение е, че тя ще облекчи натоварването на
болниците, но всъщност добрата профилактика, от една страна, ще даде инструмент за
ефективно управление на хроничните болести, а от друга, ще помогне за навременното
откриване на редица заболявания.
Един от основните проблеми, върху който
трябва да насочим голяма част от усилията
си, е борбата с кадровия дефицит. Тук немалка част от инструментите за преодоляването са в ръцете на държавата и тя трябва

в най-кратки срокове значително да увеличи приема на медицински кадри, да поеме
приоритетно обучението им и да гарантира
тяхното задържане в страната. Ние, от друга страна, с НРД, може да направим първи
стъпки, като договорим по-привлекателни
условия за работа на младите лекари у нас.

Като заговорихте за заплащане, как ще
решите въпроса с някои ваши членове - лекари, които са и ръководители на болници,
с увеличаването на заплатите. Нямаше
сдружение, което обединява болнични
директори, което да беше съгласно допълнителното материално стимулиране да намалява за сметка на твърдото
заплащане?
- Разбира се, право на асоциациите е да
изразяват своето становище, но тук е мястото да кажа - Българският лекарски съюз
е съюз на лекарите и няма как да бъде съюз
на директорите на болници. Като ръководители на лечебни заведения те аргументирано
трябва да обяснят на обществото с какво се
сблъскват, защо не могат да се справят. Това
е тяхно право, право е и да обжалват, ако
трябва, този анекс в частта, която смятат, че
не ги удовлетворява и е неизпълнима за тях.
Това е напълно демократична система. Все
пак неслучайно се нарича Национален рамков договор. Той е рамка, която се подписва
между нас и НЗОК. В крайна сметка всеки
по желание сключва този рамков договор с
касата. Възможността да изпълняваш дадени изисквания не включва само заплащане
на лекарите, там има и много други условия.
В случая в НРД има поставено условие, > 20
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че ако успеят да оптимизират така дейността
си, че да осигурят това заплащане на своите
служители, ще получат средно 25% увеличение на цените на клиничните пътеки. Ако
не успеят - ще получат отново увеличение
на клинични пътеки, но по-малко - около
15%. Дори не става въпрос за ограничение
на правата и забрана за сключване на договор с касата. Знам, че е трудно, и аз също
съм бил директор на болница. Реално някои
болници и в момента дават такива заплати,
но им се струваше недопустимо, че някой
може да им казва какви заплати да дават на
служителите си. Не бива обаче да забравяме,
че бюджетът на НЗОК и последващите го
подзаконови нормативни актове, какъвто е
НРД, до голяма степен определят и политиката в българското здравеопазване.
Аз чух много изказвания - „никой не може
да ми се меси, парите са си наши“, само че
всъщност не е точно така. Означава ли това,
че медицински сестри трябва да продължават да получават 600 - 700 лв. месечна заплата,
а лекарите - 900 лв., и на този фон да се оплакваме, че няма кадри в България. Ако някой
мисли, че парите, които са от обществения
фонд, са си негови в момента, в който ги
вземе, и той може да прави каквото иска с
тях, без да се грижи за персонала, се лъже.
Държавата рано или късно логично взима
мерки да промени това. Не казвам как и по
какъв начин, но в случая това са обществени
средства, разбира се, за закупуване на медицински дейности, но когато искаш да купиш
качествена медицинска услуга, би трябвало
да се грижиш за това тя да ти бъде предоставена от добре мотивиран и добре заплатен персонал. Има различни гледни точки.
Има лечебни заведения, които и в момента,
учудващо за мен, имат фонд работна заплата
около 85% от приходите. Те се оплакват публично, че тази част от приходите им отива за
това, и никой не се сеща да ги попита какво
лечение осигуряват на пациентите си, ако
им остават само 15%, с които да платят тока,
водата, лечението и да закупят нова апаратура. Тогава това болница ли е? Болница,
която е стигнала до това състояние, според
мен е неспасяема. Дали ще осигурим 25, 50
или 100% увеличение на цените, там няма
да се промени нищо. Ясно е, че това лечебно
заведение отдавна се е изчерпало, то отдавна е декапитализирано, защото ако всички
приходи отиват само за заплати, не можеш
да се самовъзобновяваш, не можеш да пра-
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виш инвестиции, не можеш да купуваш нова
апаратура. Напрежението, което възникна
с болниците и БЛС, бе породено от това, че
голяма част от тях казаха, че нямаме право
да записваме текст за заплатите в НРД. Ако
това е така, съдът ще се произнесе.

Бяхте поканен по време на разговорите
за сключване на коалиционното споразумение, как тече диалогът със сегашните
управляващи?
- Контактуваме добре с тях. Мисля, че до
голяма степен резултат от тези взаимоотношения е и подписването на Националния
рамков договор. За съжаление една голяма
част от процесите, които трябва да се случват малко по-бързо, се позабавят. Да, чухме
заявена амбиция за бързи промени, разбираме, че в рамките 2-3 месеца е правен анализ
на ситуацията, но след това би трябвало да
преминем към по-реални предложения за
нормативни промени, които посочихме, основно този с кадровата криза.

Категорично се обявихте срещу отпадането на бялата рецепта.
- Мисля, че фактът, че в целия ЕС само в
една страна е премахната изцяло хартиената
рецепта и важи само електронната такава, е
достатъчно красноречив. Съществуването на
възможността да изписваш дадена рецепта
на хартия не отменя факта, че в повечето
държави 90% от рецептите са електронни. И
тази възможност не е причина да не се въведе
максимално широко електронната рецепта.
Явно в останалите държави става въпрос за
много по-добър начин на комуникация и на
внедряване на новостите чрез убеждение,
а не по силов път. Ние няма да променим
своята позиция. Не може една технологична придобивка да води до забрана на нещо
друго, до отмяна на правото на лекаря да
изписва лекарства по всяко време на денонощието. Това, че има смартфони, означава ли,
че трябва да забраним на лекар, който няма
смартфон, да практикува? Това е другият
прочит на аргументите на Министерството на здравеопазването, които казват: „Ние
ще ви направим приложение, ще направим
софтуер и като го има този софтуер, вие ще
сте длъжни да работите с него и забраняваме
по другия начин.“ Лекарят обаче е лекар по
всяко време на денонощието, не само пред
компютъра или телефона. Нашата позиция
няма да бъде променена. В анкета, поместе-

на на сайта на Българския лекарски съюз,
над 90% от гласувалите колеги бяха против
отпадането на хартиената рецепта. Преди
дни съборът - най-висшият орган на БЛС,
препотвърди позицията, че хартиената и
електронната рецепта трябва да съществуват паралелно. Категоричното становище
на лекарите беше своеобразно подкрепено
и от обществото. При такава нагласа е самоубийствено да се опитваш да наложиш
административно решение.

акви са вашите очаквания от работата и
на здравното министерство, и на останалите здравни институции в следващите
месеци?
- Те имат много тежката задача да направят реални стъпки в кратки срокове, защото
самата година върви много бързо, необходим е пакет от предложения за нормативни
промени, програма за справяне с кадровата
криза. Аз няма да спра да повтарям това,
защото е свързано с отделянето на допълнителни средства за сектора, които обаче
са задължителни, за да се направи стъпка
към решаване на проблема с недостига на
кадрите. Ще трябва да се създадат програми,
в които държавата да подкрепя изцяло тези,
които желаят да учат медицина, да бъдат
специалисти по здравни грижи, да поеме
изцяло издръжката им и след това да им
осигури работа. И да бъде ясно, че който
желае да кандидатства по финансираната
от държавата програма, след това ще трябва
да работи по договор в страната известно
време. Да не изброявам всички мерки, които
би трябвало министерството да предприеме,
ако наистина вижда проблемите, пред които
сме изправени. Електронната рецепта не е
основният проблем на българското здравеопазване в момента. Тя единствено може да
създаде напрежение и да торпилира усилията за дигитализация.
Бих искал да допълня, че сме предоставяли на Комисията по здравеопазване и нашите предложения за законодателни промени
във връзка с продължаващото медицинско
обучение в България. Очакваме те да бъдат
разгледани максимално бързо, както и промените, които да гарантират минималното
възнаграждение в нашата професия. Това е
една от причините до голяма степен за възникване на тази кадрова криза.
Интервюто взе
Десислава Николова
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Хранителна добавка. Не е заместител на разнообразното хранене.
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ПРОФИЛ
Велина Христова Григорова е магистър по биология от СУ „Климент
Охридски“ и магистър по фармация от
Медицинския университет (МУ) - София. Притежава специалност „Клинична фармация“, а от 2015 г. по болнична
фармация. Има осем години трудов
стаж в открита аптека. От 2006 г.
работи в болнична аптека - първо като
магистър-фармацевт, а след това
ръководител към СБАЛДОХЗ - София,
от 2015 до 2018 г. ръководи болничната
аптека на МБАЛ „Уни Хоспитал“, гр.
Панагюрище, а от 2018 г. до момента
е ръководител на болничната аптека
към „Аджибадем Сити клиник УМБАЛ
Младост“, София. От 2011 до 2015 г. е
председател на Българското сдружение за онкологична фармация, от 2010
до 2014 г. е член на управителния съвет
на Професионалната организация
на болничните фармацевти в България, а от 2014 г. е негов председател.
Представител е на European Society of
Oncology Pharmacy в EMA за 2015 и 2016
г. Лектор и ръководител на учебна
практика по дисциплината „Болнична
фармация“ на студенти по фармация,
редовно обучение от Фармацевтичния
факултет на МУ - София. От декември
2020 г. председателства управителния съвет на Българския фармацевтичен съюз.
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Велина Григорова,
председател на Българския фармацевтичен съюз

Генеричното изписване
и заместване биха улеснили
много пациентите

Поехте фармацевтичния съюз в един
доста сложен момент. Какво се случи за
няколко месеца оттогава досега?
- Всъщност, когато го поех, моментът
не беше толкова сложен, но впоследствие
се разви доста бързо и се появиха доста
проблеми, които не бяха предвидени. От
друга страна, всички сме наясно, че в цялото
здравеопазване има проблеми, които години
наред се неглижират и в един момент изплуваха на повърхността и изискваха незабавни
решения. За мен е гордост, но и много голяма
отговорност, защото трябва да се оправдаят
очакванията на колегите.

Имате предвид като един от проблемите
липсата на нормално заплащане на 100%
покритите от НЗОК лекарства ли?
- Да. Това е наша битка от дълго време,
защото тази такса не беше променяна години
наред. Всички сме наясно, че инвестициите, които влагат аптеките за осигуряване
на тези лекарства, изобщо не са малки, а
заплащането за техния труд остава непроменено, което демотивира част от тях да
работят с лекарства по протоколи, които се
заплащат напълно от здравната каса. Това
пък в крайна сметка е лошо и за самите пациенти, защото достъпът до тези лекарства
се ограничава. Мисля, че увеличението беше
добра стъпка не само за аптеките, но и за
самите пациенти.

Това е първа стъпка. Мислите ли, че е дос-

татъчна таксата?
- Не, в никакъв случай не е достатъчна.
Има много неща, които могат да се подобрят
в сферата на здравеопазването, по-конкретно
свързано с аптеките и електронното здравеопазване, за което напоследък се водят доста сериозни дебати. Няма как да се развива
здравната система в страната без електронно
здравеопазване.

В началото електронните рецепти създадоха много грижи и на магистър-фармацевтите, и на пациентите...
- Всяко начало е трудно. Години наред
беше отлаган процесът на въвеждане на
електронните рецепти и когато това стана, информационната система трябваше
да стартира за много кратко време, поради
което имаше доста недостатъци. Ако трябва да сме точни, за половин година много
неща бяха подобрени в тази система, но
има още много да се работи, тъй като имаме оплаквания от страна на колегите и от
страна на пациентите. Най-често това, което
затруднява аптеките, са сривове в системата
или бавното й функциониране. По данни от
НЗИС с времето тези събития са намалели
значително, но все още продължават да се
случват в рамките на почти всеки ден. Имаме уверението на „Информационно обслужване“, че се работи по въпроса усилено тези
проблеми да се минимализират, но в процеса
има и други участници - IT доставчиците
на аптечен софтуер, както и системата на

НЗОК. От друга страна, откакто стартираха
електронните рецепти, които до момента
обхващат само лекарствените средства, заплащани от здравната каса, нямаше контроли и фармацевтът беше ангажиран с това
да проверява всяко предписание на лекаря.
Това са технически проверки, но са абсолютно задължителни, за да бъде сигурна
аптеката, че даденото лекарство ще й бъде
заплатено след това от здравната каса. Като
прибавим към това и търсенето на датата,
на която е издадена рецептата, ако пациентът не си спомня точно, в крайна сметка
се получава загуба на време и на фармацевта, и на пациента. Наличието на някакъв
технически проблем налага предписанието
да бъде върнато, за да бъде поправено от лекаря. По наше настояване от 1 април 2022 има
одобрени и стартирали редица контроли. За
мен една информационна система работи
добре тогава, когато улеснява работата на
тези, които я използват. Благодарение на
тези контроли времето, което фармацевтите
ще отделят, за да проверяват дадените рецепти, ще бъде значително съкратено, тъй
като това ще бъде правено предварително,
преди да стигне предписанието изобщо да
аптеката. В началото имаше трудности, както при всяка нова доработка в една програма,
но се надявам в следващите дни колегите да
усетят облекчението.

Как се справяте със СЕСПА, програмата за
следене на наличностите на лекар- > 24
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ствени продукти в аптеките?
- Последният доклад, с който се запознах,
съдържаше информация за 80 дефицитни
лекарства, а преди няколко седмици стигаха
до 380 за месец. Изпращането на данни към
СЕСПА става автоматично. Смятам, че идеята на тази система да се контролира количеството на наличните лекарства в страната,
така че те да са достатъчни за покриване
на нуждите на нашите пациенти, е правилна. Доколкото знам, в момента има одит на
методиката, по която работи системата, и
очаквам резултата от него. Наблюденията
ми са, че голяма част от продуктите, с които
имахме затруднения през зимата по време на
COVID периода, наистина бяха в списъка на
СЕСПА. Ще се радвам, ако нейното функциониране е допринесло за това количествата
необходими лекарства да останат на нашия
пазар. Анализът ще покаже.

Каква част от аптеките се присъединиха
към системата за верификация?
- По последни данни - 99% от аптеките
по данни на Българската организация за
верификация на лекарствата. Това наистина
гарантира, че на пазара в България могат
да бъдат намерени само качествени лекарства и ако всички верифицират, както би
трябвало да бъде, няма как до пациентите
да достигне опаковка с неясен произход.
Причините за сигналите, които подава системата, са различни. Понякога могат да бъдат причинени от технически затруднения,
например недобре работещ четец. Но има
случаи, в които е установен проблем с произ-
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хода на дадена опаковка. Такова лекарство
се карантинира и чака становище от Изпълнителната агенция по лекарствата (ИАЛ).
Аптеките имат много добра комуникация
с БОВЛ, всеки сигнал се проверява от тях и
аптеката, в която е подаден, се информира.

Колко са работещите аптеки в България?
- Принципно са около 3300, но приблизително 200 аптеки са болнични. Реално работещите аптеки за обслужване на пациенти
са около 3100 според регистъра на ИАЛ.
Възможно е да има и обекти в процес на закриване сред тях. За да може една аптека
да функционира, през нея трябва да преминават достатъчно пациенти, оборотът от
които да може да покрие разноските. Знаем,
че надценките на лекарствата са ограничени и дори при увеличени разходи, както в
момента, аптеката няма право да повиши
цените на лекарствата, които отпуска, без
това да е нормативно променено.

Текат ли разговори с институциите по
предложенията на Българския фармацевтичен съюз за преразглеждане на Наредбата за ценообразуване и реимбурсиране?
- Наскоро изпратихме наше предложение, което касае промяна в начина на ценообразуване на лекарствата без лекарско
предписание, така че да бъде гарантирана
надценка за търговеца на дребно. Засега все
още нямаме отговор. Цялата тази инвестиция, която споменахме, би била проблем за
откриването на нови аптеки в труднодостъпни и отдалечени места. Всички сме наясно,

че разпределението на аптеките по региони
е неравномерно, което всъщност предопределя и неравномерния достъп на хората до
фармацевтични услуги. БФС от години се
бори да има някакви стимули за тези колеги,
тъй като това би било добре за хората, които
живеят в тези региони. Към към момента
имаме водени разговори, включително и
с Националното сдружение на общините
в България, с идеята те самите, ако могат,
по някакъв начин да подпомогнат работата и отварянето на аптеки на територията
си. С Министерството на здравеопазването
от няколко месеца активно работим по изготвянето на Националната аптечна карта.
Това е идея от 2016-2017 г., на която накрая
се обърна сериозно внимание, за да може
да се види какъв е недостигът на аптеки по
региони, както и на денонощни аптеки и
аптеки, работещи с НЗОК.

Дори по времето на социализма, със задължителното жителство по селата,
аптеките в малките населени места са
били субсидирани. Поемат ли общините
ангажимент да го правят сега или не?
- Между другото те проявиха доста сериозен интерес. Първоначално ги поканихме
на разговор при нас, след това участвахме в
среща на тяхна територия и от дискусията
стана ясно, че няма да чакат изготвянето
на Националната аптечна карта. Ако има
например кметове, които желаят в тяхното
населено място да има аптека, а в околността няма такава, те биха могли по някакъв
начин да подпомогнат съществуване- > 26

Здраве

| 25

2022 | КАПИТАЛ

26 | Здраве

то й, например с помещение, за което не се
плаща наем. Също така биха стимулирали
финансово съществуваща вече аптека да
поеме нощни дежурства. Имахме предложение към държавата - на аптеките, които са
единствени в населено място, да се заплащат
допълнително 500 лв., за да започнат да работят с НЗОК или да продължат да работят
с нея. Засега това ни беше отказано, но ще
продължим да търсим и други начини да
стимулираме колегите.

Голяма част от болничните аптеки бяха
изключително натоварени през последните две години. Какви са основните проблеми, пред които сте изправени в тях?
- Беше предизвикателен период. Значително се увеличи търсенето на лекарства и
лични предпазни средства, което доведе до
затруднения в снабдяването. Бяха неясни,
особено в началото, протоколите за лечение
на COVID-19, в резултат на което не се знаеше
точно от кой лекарствен продукт ще има
нужда. Освен това персоналът в болничните аптеки по принцип не е голям, а с това
натоварване се оказа малък и абсолютно
недостатъчен. Особено в началото на ковид
кризата имахме колеги, които буквално спяха в болничните аптеки, защото не се знаеше
в какъв момент ще се наложи да бъдат на
работа, и даваха дежурства с престои през
нощта в аптеката. Работата в болничните
аптеки по време на пандемията се увеличи неколкократно. Най-големият проблем
всъщност е, че едно лечебно заведение може
да разчита само на своята собствена болнична аптека или на тази, с която има договор,
и ако тя не може да осигури дадено лекарство, болницата няма как да се снабди по
друг начин. А по време на всички вълни от
COVID-19 имаше недостиг и на лекарства, и
на консумативи не само в България поради
значително увеличеното търсене в световен мащаб и ограничените производствени
мощности на компаниите.

Това би ли могло по някакъв начин да се
промени, за да бъде в интерес и на вашата
работа, и на пациентите?
- По принцип имаме разговори с министерството, но те по-скоро касаят промяната в уредбата, свързана с неразрешените
за употреба в страната лекарства, които
лечебните заведения използват. От много
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Не трябва да забравяме,
че магистър-фармацевтите са медицински
специалисти и те могат
да бъдат много полезни
на пациентите с консултации относно начина,
по който се трябва да се
приемат лекарствата,
за възможните взаимодействия и странични
ефекти.
години се води и разговор как да се улесни
работата на болничните аптеки.

Продължава ли БФС да държи на
тезата си за генерично изписване и
заместване?
- Да, защото смятаме, че това е в името на
пациента. Според нашето законодателство
има такава опция и в момента - по преценка
на лекаря. В болниците се работи по този
начин, защото лечебните заведения купуват лекарства след търгове и договорите
се сключват само за едно търговско име от
INN - обикновено най-доброто ценово предложение и лекарите работят само с него за
срока на договора. Генеричното изписване и
заместване не е нещо, което не е нормално среща се в доста държави. Това би улеснило
в голяма степен пациентите, защото ако в
аптеката липсва в момента дадено търговско име, което е предписал лекарят, може да
бъде заменено с друго, което е налично, със
същата активна съставка и същата дозова
форма.
В момента предвид по-голямата важност
на други въпроси не обсъждаме активно
темата, но тези възможности стоят винаги
на преден план.

Наскоро връчвахте дипломите на младите магистър-фармацевти. Каква част от
тях остават в България, как можете да ги
насърчите?
- Много колеги напускат и което е по-лошо - значителна част от тези, които остават
в България, не искат да работят в аптеки,
което в крайна сметка не е добре както за ап-

теките, така и за пациентите. Младите хора
трябва да бъдат мотивирани да останат да
работят тук. Причините за това положение
са различни, но от съществено значение е и
отношението към фармацевтите в аптеките.
Не трябва да забравяме, че магистър-фармацевтите са медицински специалисти и
те могат да бъдат много полезни на пациентите с консултации относно начина, по
който се трябва да се приемат лекарствата,
за възможните взаимодействия и странични
ефекти. Така че промяната на отношението
на хората към фармацевтите също би била
стимул за младите колеги.

Активни ли са вашите колеги в
участието си в продължаващото
обучение?
- Българският фармацевтичен съюз е
доста активен в тази дейност. Имаме точно регламентирани правила, по които се
оценява всяко продължаващо обучение,
които се спазват стриктно. Колегите имат
възможност да посетят даден модул или да
придобият нови знания онлайн. Бих казала,
че нашата организация е водеща в начина,
по който се осъществяват продължаващите
обучения. Разбира се, всеки сам преценява
какво да посети и как да посети, но имаме
доста голям избор от теми и от събития както за откритите аптеки, така и за болничните
аптеки. Освен това всеки може да се обучава
и в други области на фармацията, не непременно свързани със заеманата в момента
длъжност.

Какъв ще бъде фокусът на предстоящите
Фармацевтични дни?
- Дори и да не го обявим, в центъра на
нашите дискусии ще бъде процесът на дигитализация, защото, когато се съберем заедно,
винаги обсъждаме най-наболелите теми.
Тъй като това се случва, променя и развива
в момента, електронните рецепти ще бъдат наш фокус. Имаме и много интересни
теми, свързани с новости във фармацията,
с лекарствени взаимодействия, с правните
отношения в областта на фармацията. Това
е най-голямото събитие в областта на фармацията в България и обикновено в него участват няколкостотин магистър-фармацевти,
което е сериозна посещаемост за събитие
от медицински характер.
Интервюто взе Десислава Николова

Ч

съдържание от

„Новото близо“ –
предизвикателство
за очната хирургия,
което вече има
решение

Ч

Технологичен напредък в Очна болница „Зора“

Често чуваме, че 40-те години са новите 20
или 50-те са новите 30. Начинът, по който
живеем, напълно оправдава това - днес хората на 50, на 60 и дори след 70 години се
чувстват млади, активни и пълни с живот.
Модата с „новото“ не подмина и офталмологията. „В нашата наука за близка
дистанция е прието разстоянието от 30 до
50 см. На това разстояние се извършваха
голяма част от трудовите дейности. Но днес
„новото близо“ вече е 60 - 100 сантиметра,
разстоянието на една протегната ръка“,
обяснява проф. д-р Ива Петкова, създател
на Очна болница „Зора“ и дългогодишен
национален консултант по офталмология.
„Наричаме го „новото близо“, защото все
повече дейности днес се извършват на това
разстояние. Днес все по-рядко четем книга, повече работим на компютър. Това е
разстоянието на обичайните домакински
дейности, на готвенето, на шофирането с
поглед едновременно и към таблото, и към
пътната обстановка“, добавя тя.

Затова и офталмологичната наука търси
решение за добро зрение в „новото близо“ и
го намира - във вътреочните лещи с удължена дълбочина на фокуса. С тях едновременно се решават два проблема - премахване
на катаракта и осигуряване на добро зрение
на най-важните дистанции, необходими в
съвремието на активния работещ човек.
Катарактата е една от водещите причини за обратимо влошаване на зрителната
острота в световен мащаб. Целта на катаракталната хирургия е да възстанови зрението на пациентите чрез премахване на
помътената човешка леща и имплантиране
на изкуствена вътреочна леща. Технологичният напредък и появата на нови видове
лещи изведе този тип хирургия в сферата
на рефрактивните процедури и постави още
една цел пред офталмолозите - осигуряването на по-голяма независимост от очила
в ежедневието на пациентите. Този тип
хирургия вече измества добра познатата
лазерна корекция на зрението, тъй като ла-
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зерната корекция има ограничен диапазон
на приложение - тя е подходяща за съвсем
млади пациенти.
Ключов компонент за постигане добро
зрение е появата на мултифокални (многофокусни) вътреочни лещи. Те разделят
светлината на няколко фокусни точки. Двуфокусните мултифокални вътреочни лещи
постигат добро зрение за далечна и близка
дистанция, но не осигуряват качествено
зрение за средна дистанция - 60 - 80 см.
Представените по-късно трифокусни
лещи включват тази дистанция, но поради
по-голямото разсейване на светлината от
оптиката се наблюдават намалена контрастна светлочувствителност и дразнещи
зрителни смущения, които пациентите
описват като ярки петна, отблясъци, ореоли около светлинни източници - лампи,
светофари.
В опит да се постигне добро качество на
зрението на всички дистанции и да се намалят нежеланите смущения през последните
години се появи нова генерация вътреочни
лещи - с удължена дълбочина на фокуса.
„Технологията се базира на създаване на
една удължена фокусна точка, която да
увеличи дълбочината на фокуса, за разлика от монофокалните лещи, при които
светлината се фокусира само в една точка.
Чрез този удължен фокус се избягват често
наблюдаваните при мултифокалните лещи
неприятни усещания и се постига добро
зрение за далечно и средно разстояние“,
обяснява д-р Боряна Иринкова, офталмолог
в болница „Зора“. Единствената специфика
на този имплант е, че за много близко разстояние - например за четене на книга, все
пак са необходими очила за близо.
В Очна болница „Зора“ вътреочните
лещи с удължена дълбочина на фокуса
вече се прилагат рутинно в рефрактивната
хирургия. Оперираните пациенти споделят,
че виждат по-ярко, по-контрастно, радват
се на отличен комфорт при работа на компютър и шофиране. „При катаракталната
рефрактивна хирургия нашите пациенти са
основно два типа - възрастните хора, които имат нужда от комфорт при ежедневни
дейности - готвене, гледане на телевизия,
грижа за внуците. Другият тип са активните
работещи хора дори след навършване на
пенсионна възраст. Тези тип импланти са
универсални и много подходящи за тези две
категории, затова прогнозирам, че те ще бъдат все по-често поставяни“, споделя проф.
Петкова. Според последните проучвания
този тип лещи дават обещаващи резултати
и при пациенти с установена макулна дегенерация, свързана с възрастта.
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Фармацевтичната индустрия
предлага инструменти
за по-бърз достъп до терапия
Това са два пъти годишно включване за покритие от НЗОК
на новите лекарства, калкулиране на подходящ лекарствен бюджет
и проследяване на ефекта от лечението с иновативни медикаменти

Б

Бюджетът на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) за лекарства, медицински изделия и специални храни през
тази година е със 153 млн. лв. по-висок от
предишната и достига 1.510 млрд. лв. От тях
бюджетът за лекарства е 1454 милиона лева,
със 100 милиона повече от миналата година.
Освен традиционните предизвикателства с въведения механизъм за предвидимост и устойчивост, според който фармацевтичната индустрия дава отстъпки,
подарява новите лекарства на касата през
първата година и след това връща средства, ако лекарите са изписали, а пациентите получили медикаменти на по-висока
стойност, отколкото е определеният бюджет през тази година, здравната система
е изправена пред още две предизвикателства. Първото е постковид реалността в
българските болници, които не са в добро
финансово здраве и са залети с вълна от
нелекувани и недиагностицирани през
последните две години пациенти. Тяхното лечение ще доведе до допълнителни
плащания от заложените първоначално
средства. Второто е бежанската вълна от
Украйна, която надхвърля 100 хил. души
и която също ще трябва да бъде поета и
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от здравната система и лекарствения й
бюджет.
В същото време обаче традиционните
проблеми пред лекарствените плащания
вероятно ще получат бързо разрешение
преди гласуването на актуализацията на
бюджета, защото вече се обсъждат широко между правителството, парламента,
бизнеса и пациентите.
По думите на Деян Денев, изпълнителен директор на Асоциацията на научноизследователските фармацевтични компании, „тесните места“ са три.

Как връщането на пари на
касата от фарма компаниите да
не се увеличава
През 2022 г. НЗОК вероятно ще трябва
да осигури лечение на повече пациенти.
Същевременно в България функционира
система, при която бюджетът на касата за
лекарства за съответната година е константна величина, а плащанията към
болници и аптеки са динамична, която
винаги надвишава бюджета и е трудна за
прогнозиране, отбелязва Денев.
„Цялата тази несигурност е прехвърлена чрез механизма, гарантиращ предвиди-

мост и устойчивост на бюджета на НЗОК,
към фармацевтичната индустрия. Според
законовото правило фармацевтичната
индустрия трябва да възстанови на НЗОК
цялата разлика между бюджета, определен
за съответната година, и плащанията на
НЗОК за лекарства за същата година. Когато
в рамките на съответната година обстоятелствата се променят и плащанията непредвидено нараснат, бюджетът съответно
също трябва да се увеличи, за да не нараснат
твърде много отстъпките и компенсациите,
които фармацевтичната индустрия трябва
да възстанови на НЗОК по този механизъм“,
смята Денев. Според него новите обстоятелства - забавената диагностика в резултат на
пандемията, която ще доведе до увеличен
брой нуждаещи се от лечение пациенти, и
вълната от украински бежанци и тяхното
лечение, са причина с актуализацията на
бюджета през юли да бъде актуализиран
и бюджетът на НЗОК в частта му за лекарствената терапия. Така ще може отстъпки
и компенсации от компаниите към НЗОК да
се задържат на планираните нива.
„Към момента 18% от плащанията на
касата за лекарства към болници и аптеки
се възстановяват обратно от индустрията

на НЗОК. На практика това означава, че
касата лекува с една пета повече пациенти само за сметка на индустрията. Ако
отстъпките и компенсациите се увеличат
твърде много и надхвърлят 300 млн. лв.
годишно, някои компании могат да бъдат
демотивирани да останат в България“,
казва Денев. По думите му в най-скоро
време трябва да започне бюджетното
планиране за следващата година, като
то бъде съобразено с обективните дадености - навлизането на нови лекарствени
технологии, на нови терапии за заплащане
от НЗОК, с това, че пациентите живеят подълго и се лекуват по-дълго, с ефектите
от пандемията и войната, като например
инфлацията.
„Бюджетирането за следващата година също трябва да бъде адекватно, за да
може компенсациите и отстъпките да
не нарастват неимоверно. Ако те надхвърлят значително нивата, до които са
стигнали в момента, това ще донесе несигурност в лекарственото снабдяване,
тъй като компаниите няма да могат да
поемат ангажимент за възстановяване
на твърде високи суми към НЗОК“, смята
Денев. Това пък от своя страна ще задълбочи процеса на оттегляне на лекарства
от заплащане от здравните фондове или
пък на директно напускане на България
от фармацевтични компании, както вече
се случи с GlaxoSmithKline и Sanofi. Това,
разбира се, е индивидуално решение на
всяка компания.

Колко време се чака
за новите лекарства
В момента тече дебат на европейско ниво
за достъпа до иновации в медицината и в
частност на новите лекарствени терапии,
които значително подобряват резултатите
от лечението. Според последните данни
в България само 31% от новите терапии,
разрешени през последните четири години
в Европа, са достъпни за пациентите. В
редица западноевропейски държави пациентите могат да се лекуват със 70-80%
от новорегистрираните терапии.
Вторият проблем е от години и се изразява в това колко време българските пациенти чакат достъп до нови медикаменти.
„Става дума за над 750 дни средно при
130 дни в Германия. Ясно, че достъпът до

Заслужава да се обсъди
вариант, при който нови
терапии стават достъпни за нашите пациенти по-често от веднъж годишно, например
два пъти годишно - на 1
януари и на 1 юли.
Деян Денев, изпълнителен директор на
Асоциацията на научноизследователските фармацевтични компании
нови терапии зависи от много фактори,
включително и икономическите възможности на държавата, и не може да се очаква, че България ще осигури такъв достъп,
какъвто имат пациентите в Германия. Но
все пак повече от пет пъти разлика в срока
на изчакване не е приемлива. Затова на
европейско ниво се подготвят политики,
които да доведат до преодоляването до
известна степен на тези различия. Част
от тях могат да се реализират чрез общи
действия на европейските държави и комисията, но друга могат да бъдат на национално ниво“, отбелязва Деян Денев.
По думите му това може да стане, като
новите терапии престанат да се включват
за заплащане от НЗОК само веднъж годишно на 1 януари, а това става по-често.
„Заслужава да се обсъди вариант, при
който нови терапии стават достъпни за
нашите пациенти по-често от веднъж годишно, например два пъти годишно - на
1 януари и на 1 юли. Даже не е нужно да
има ограничение, тъй като това няма да
засегне бюджета на НЗОК за лекарства за
съответната година, който е гарантиран от
механизма за отстъпки и компенсации“,

казва Денев.

Проследяването на ефекта
Навлизането на нови терапии в ерата на
персонализирана медицина означава, че
прицелните лекарства работят много подобре от конвенционалните терапии, но
в рамките на много по-малки популации.
За да бъде сигурно, че здравната каса и
обществото насочват правилно инвестициите си в терапии с висока стойност, предназначени за много малък кръг пациенти,
трябва да се извършва прецизна диагностика и да се проследяват резултатите от
лечението с конкретната терапия.
„Това е свързано с геномно профилиране на тумори и много други изследвания,
но трябва да се подобрят възможностите
на системата, да се събират данни от лечението, от реалната практика и чрез анализа им в периоди от шест месеца, една
година и т.н. съответно НЗОК да може да
сключва договори за отстъпки, които са
свързани с постигнатия здравен резултат
при лечението. До момента договорите,
които НЗОК сключва, са свързани само
с финансови параметри - стойността на
лечението на определен брой пациенти,
заплащане на определен обем лекарствени продукти от НЗОК или достигане на
конкретен таван, какъвто е механизмът.
Важно е както цялата здравна система,
така и фармацевтичната терапия постепенно да се ориентират към постигнатия
резултат от лечението, защото най-скъпото лечение е това, което не върши работа,
не е ефективно. Същевременно лекарство,
което е на висока стойност, но може да
спаси човешки живот и да спести разходи
и страдания от десетки години болнично
лечение, си заслужава инвестицията“,
заключава Деян Денев.

Доц. Д-р Теодора Чамова,

невролог в Клиниката по нервни болести и Експертния център по
наследствени неврологични и метаболитни заболявания към УМБАЛ „Александровска“

Tехнологични решения
за подобряване на
диагностиката
и клиничните изпитвания
2022 година е ключова в развитието на Sqilline, защото тя започна процес на трансформация в една
много логична посока - клиничните изпитвания. Този
стратегически ход е в резултат на петгодишна
всеотдайна работа в областта на обработването
на данни от реалната практика (RWD) и доказателствата, основани на данните от реалната практика (RWE). Danny Platform е технологичното решение,
върху което се гради напредъкът на компанията и
визията за успешно развитие.
„От самото начало през 2018 г. Danny Platform се
разработва като платформа за анализ на данни от
реалната практика“, сподели Десислава Михайлова,
генерален мениджър на Sqilline. „Нашият софтуер
обработва електронни здравни досиета от над 45
водещи болници в България. Ние прилагаме ключови решения за структуриране и нормализиране на
данните, което дава възможност на медицинските
специалисти да вземат информирани медицински

Доц. Чамова, защо е необходимо приложението на дигитални аналитични решения при провеждането на скринингови
програми за редки болести?
Известни са над 7000 редки заболявания
в световен мащаб и около 80% от тях са
генетични. Предвид своята много ниска
заболяемост (под 1:20 000 души) те трудно
се диагностицират от медицинските специалисти. На този фон изглежда логично
интерпретацията на симптомите да се

решения. А това логично ще спомогне за подобряване
на диагностиката, за проследяване на ефекта и
резултатите от лечението на хиляди пациенти с
тежки и животозастрашаващи заболявания.“
Практическите резултати от обработката на данни от реалната практика в реално време с помощта
на Danny Platform могат да бъдат видени при пациенти, скринирани за някои редки заболявания. Sqilline
съвместно с водещи клинични центрове в страната и с подкрепата на иновативна фармацевтична
компания приложи своето технологично аналитично решение Danny Platform за скрининг на пациенти
с болестите на Помпе, Гоше и Фабри. За проекта
платформата обработи, анализира и обобщи електронните здравни данни на пациенти от 12 болници
в България, работещи в областта на неврологията,
кардиологията, хематологията и ревматологията.
Доц. д-р Теодора Чамова е един от водещите експерти в този проект.

прави в контекста на познатите заболявания, което за съжаление забавя поставянето на правилната диагноза средно с 5-7
години. Установено е, че пациент с рядко
заболяване бива консултиран с около 7
лекари, преди да бъде диагностициран.
Благодарение на развитието на науката
започва да се увеличава броят на редките болести, при които има етиологична
или патогенетична терапия, забавяща
или стабилизираща хода на конкретно-

то заболяване. Тези лечения са по-ефективни при ранно поставяне на диагнозата и затова все по-често се провежда
селективен скрининг на високорискови
популации от болни. Тук идва и мястото
на новите дигитални технологии, които
дават възможност да се ускори процесът
на диагностициране, за да постигнем възможно най-добрите резултати за нашите
пациенти с определени редки болести. И
ние го направихме!

съдържание от

ПРОФИЛ
ДОЦ. Д-Р ТЕОДОРА ЧАМОВА е невролог в Клиниката по нервни болести и
Експертния център по наследствени неврологични и метаболитни
заболявания към УМБАЛ „Александровска“ и секретар на Българското дружество по невромускулни
заболявания. Доц. Чамова работи в
областта на наследствените неврологични заболявания, като участва
и в провеждането на скринингови
програми за лечими редки генетични
заболявания.

Как се прилагат в реалната практика
подобни аналитични решения?
Важно е на първо място всички ние да си
дадем сметка, че без подобни дигитални
аналитични решения не може да се работи
ефективно. В конкретния случай говорим
за платформа, чиито аналитични алгоритми позволяват търсенето и откриването
на ключови думи в огромни масиви от неструктурирани данни, като например свободния текст в епикризите. Използването на
предефинирани включващи и изключващи
критерии, подбрани от експерти за съответното заболяване, позволява подборът
на пациенти да се осъществява в реално
време. Платформата дава възможност и за
автоматично известяване на медицинските

специалисти при появата на нови високорискови пациенти. Всичко това ни спестява
ежедневно огромни усилия и освобождава
повече време за работа със самите пациенти
и техните близки.

Какви са конкретните ползи за пациентите и медицинските специалисти?
Използването на аналитичната платформа
ни дава възможност да идентифицираме
пациенти, суспектни за дадено заболяване,
които да бъдат насочени за последващи
генетични изследвания, и по този начин
да ускорим процеса на диагностициране и
прилагане на съответно лечение при тях.
Един впечатляващ факт - над 85% от пациентите в скрининга за редки болести бяха

селектирани посредством аналитичната
платформа Danny Platform. Това доведе
до по-добра колаборацията между отделните центрове и се повишава познаването
на съответните редки заболявания. Това
неминуемо подобрява клиничните резултати като цяло.

Какво следва оттук нататък?
Продължаваме активно да развиваме нашия начин на работа в областта на редките
болести, основан на данни и технологии.
Ние виждаме огромен потенциал в използването на аналитичната платформа и
вярваме, че сме в началото на една голяма
положителна промяна за нашите пациенти
и за нас като медицински специалисти.

Над

85%
от пациентите
в скрининга за
редки болести
бяха селектирани
посредством Danny
Platform
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Разрешаването на нови
лекарства може да се ускори
В края на 2020 г. ЕК прие „Фармацевтичната
стратегия за Европа“, която има за цел да
създаде надеждна регулаторна рамка и да
подкрепи индустрията в насърчаването
на фармацевтичните изследвания и технологии, които действително достигат
до пациентите. В тази връзка какво очаква
индустрията да се промени в сегашната
регулаторна среда и как това ще се отрази
на здравните системи и на пациентите
в Европа?
- Преразглеждането на фармацевтичното
законодателство на Европейския Съюз (ЕС) е
възможност, която се случва веднъж на едно
поколение и позволява да бъде допълнително надградена регулаторната система на ЕС,
за да се гарантира, че тя остава в крак с научните разработки, че може да донесе допълнителни ползи за пациентите и да гарантира, че
Европа е в челните позиции по разработка на
иновациите и глобална конкуренция. Вярваме, че процедурите за оценка и разрешаване
на нови лекарствени продукти могат да бъдат както рационализирани, като се намалят
ненужните забавяния, така и по-експертно
ориентирани. Необходима е адаптация към
нови иновативни видове клинични изпитвания и комбинации от лекарствени продукти
и медицински изделия. Трябва да преминем
от настоящата хартиена листовка с информация за пациента към електронна версия,
която едновременно би била по-екологична и
би помогнала за поддържането на актуална
информация за пациентите.

Какви са основните изводи, които EFPIA
направи след публикуването на последния
WAIT индикатор (Достъпът до лекарства
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в Европа (arpharm.org)), и на какво правителствата в отделните държави членки
трябва да обърнат внимание?
- Изводът за съжаление е, че разлики в достъпа и наличността на иновативни лекарства
между страните членки на ЕС продължават
да съществуват, а в някои случаи те нарастват. Това, разбира се, трябва да бъде фокус
на внимание в грижата за пациентите, но
също и фокус на внимание към индустрията,
здравните системи и политиците в ЕС. Този
тип сравнителни данни са важни - обикновено в повечето държави дебатът за здравната
политика е ограничен на местно ниво, без да
се анализира и сравнява каква е ситуацията в
други държави. Този тип сравнения могат да
бъдат много полезни за идентифициране на
причините зад широк спектър от проблеми
в предоставянето на здравни грижи.

Кои според индустрията са основните
фактори, които определят различните
наличности и достъп до иновативни
лекарствени продукти в отделните пазари от ЕС, и как тези фактори могат да
бъдат повлияни, така че европейските
граждани да получат реалното усещане
за солидарност на здравните системи и
еднаквост на достъпа до съвременно лечение? Как „бедните“ европейски държави,
където пазарът и броят на пациентите
са малки, могат да се справят с достъпа до
иновативни терапии при липса на необходимите финансови средства?
- Повечето фактори се основават на националните системи за ценообразуване и реимбурсиране на иновативни лекарства, включително, разбира се, на това какъв бюджет е

наличен. Държавите от Централна и Източна
Европа (ЦИЕ) разходват по-малко публични
средства за здравеопазване като дял от БВП
в сравнение със страните от Западна Европа
- средно 5% срещу 8%. Ако страните от ЦИЕ
изразходват същия дял от БВП за здравеопазване като страните от Западна Европа,
средните публични разходи на човек биха
се повишили с 65%.
Въпреки че много държави трябва да инвестират повече в здравеопазване, отколкото
правят днес, страните се различават и по отношение на икономическите си възможности
(БВП на човек), което влияе върху това колко
могат да бъдат разходваните публични средства за здравеопазване като цяло. Индустрията смята, че за да се осигури справедливо
ценообразуване на лекарствата в Европа,
държавите с по-нисък БВП на човек трябва
да плащат по-малко за иновативни лекарства
от държавите с по-висок БВП на глава от
населението. Ето защо трябва да въведем
рамка за диференцирано ценообразуване
в Европа, базирано на икономически възможности (EBTP), с което да гарантираме, че
по-слабо икономически развитите държави
заплащат по-малко за иновативни лекарства.
За да работи това, по-богатите държави не
следва да се възползват от по-ниските цени
в други страни, прилагайки механизми на
ценообразуване като външно референтно
ценообразуване.

През декември 2021 г. беше публикуван и
новият регламент за оценка на здравните
технологии (ОЗТ), чието ефективно прилагане в държавите членки предстои. Какви
ще са ползите за здравните системи и за
индустрията от неговото въвеждане и
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можем ли да очакваме отражение върху
достъпа и цените на новите лекарствени
продукти в резултат на въвеждането на
този регламент?
- Ако новият регламент за ОЗТ бъде въведен удачно, с ясни правила, той трябва да рационализира и ускори достъпа до иновативни лекарствени продукти за пациентите и да
даде на всички държави добра основа за национална оценка на разходната ефективност,
както и за ценообразуване и реимбурсация.
Но това ще се случи само ако съвместната
клинична оценка на ЕС замени различните
процедури, които иначе биха се случили на
национално ниво във всяка от европейските
държави. В противен случай съвместната
клинична оценка на ЕС просто ще добави
нов бюрократичен слой и ще направи целия
процес по-сложен и дълъг.

Какво е нивото на развитие на инвестициите във фармацевтичните иновации в
Европа и необходима ли е допълнителната
им защита, така че да запазим инвестициите в научни разработки в Европа и да
посрещнем предизвикателствата на незадоволените медицински нужди?
- Въпреки че фармацевтичната индустрия
инвестира около 35 милиарда евро годишно в
научноизследователска и развойна дейност
в Европа, през последните няколко десетилетия Европа изостава от другите региони в
това отношение. Някога Европа беше водеща
в света във фармацевтичната научноизследователска и развойна дейност, днес САЩ са
далеч по-напред, а други региони като Китай
набират скорост. Ако искаме Европа да остане привлекателна като регион за научни
изследвания и иновации, от първостепенно
значение е да поддържаме стабилна система
за защита на интелектуалната собственост.
Без стабилна защита на интелектуалната
собственост компаниите нямат стимули да
правят дългосрочните и много рискови инвестиции, необходими за разработването на
нови лекарствени продукти.
Трябва също така да намерим нови начини за стимулиране на научноизследователската и развойната дейност, насочена
към неудовлетворени медицински нужди.
От изключителна важност са иновациите
при антибиотиците, където се нуждаем от
модел за стимулиране на научноизследователската дейност, който не се основава
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на обем продажби, тъй като всеки нов ефективен антибиотик трябва да се използва
много пестеливо, за да не се стимулира понататъшна антимикробна резистентност.
Поддържането на научноизследователската
и развойната дейност в Европа е важно не
само за индустрията, но и за цялата иновационна екосистема, включваща академични
институции, здравни центрове и обществени
изследователски институции и, разбира се,
пациентите. В крайна сметка става дума за
стабилност за обществото и устойчивост за
индустрията в Европа.

Какви са най-големите предизвикателства
пред здравните власти и индустрията
през следващите няколко години?
- Най-голямото предизвикателство ще
бъде да се изправим срещу слабостите, разкрити от COVID-19, и да изградим по-устойчиви за бъдещи предизвикателства здравни
системи, които се грижат за здравните нужди
на пациентите днес, като същевременно са
подготвени за бъдещи кризи. Пандемията от
COVID-19 ясно показа, че индустрията има
много важна роля в това отношение - както
за осигуряване на снабдяване с лекарства
на всички пациенти по време на криза, така
и за бързо разработване на нови ваксини и
лекарства за новите заплахи за здравето. И
по двете точки иновативната фармацевтична индустрия се оказа стабилна, но винаги
можем да подобрим и увеличим сътрудничеството с националните здравни власти и
институциите на ЕС. Успоредно с това трябва
да се адаптираме към новите научни разработки и революционни терапии. Персонализираните лекарства и усъвършенстваните
терапии като клетъчни и генни терапии
изискват нови начини на работа както на
регулаторните органи за ценообразуване и
реимбурсиране, така и за всички, ангажирани с предоставянето на здравни грижи.
Например обещанието за персонализирани
лекарства не може да бъде реализирано, ако
здравните системи нямат диагностичния
капацитет да определят правилния пациент
и правилното лечение.
Милиони хора в цяла Европа имат нужда
от новите научни открития в медицината,
но невинаги имат достъп до тях. Данните
от индикатора W.A.I.T на EFPIA показват, че
периодът между разрешаването за употреба
и достъпът на пациентите може да варира от

ПРОФИЛ
Томас Алвин е изпълнителен директор за стратегии и системи за здравеопазване в Европейската федерация на
фармацевтичните индустрии и асоциации (EFPIA), където неговите отговорности включват цялостна стратегическа координация и ръководство
на работата на EFPIA по политиките
на здравните системи, включително
базирано на ценности здравеопазване
и укрепване на устойчивостта на
здравната система. Алвин е и съпредседател на Европейския алианс за
стойност в здравето, на който EFPIA е
партньор. Преди да се присъедини към
EFPIA през 2015 г., Томас Алвин е здравен
съветник в Постоянното представителство на Швеция в Европейския
съюз, представляващ Швеция в работните групи на Съвета за обществено
здраве и фармацевтични продукти и
медицински изделия, а преди това е работил на няколко позиции в шведското
министерство на здравеопазването и
шведския парламент.

четири месеца до 2,5 години в зависимост от
държавата и региона. Пациентите в Северна и Западна Европа обикновено могат да
получат достъп до нови лекарства между
100 и 350 дни след издаване на разрешение
за употреба. За хората, живеещи в Южна и
Източна Европа, това може да отнеме между
600 и 850 дни, преди лекарството да стане достъпно. В България пациентите чакат 764 дни.
Интервюто взе
Десислава Николова
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Двуцифреният ръст
в продажбите на лекарства
продължава
През миналата година пазарът запази
10% увеличение, през първото тримесечие
ръстът е 11.2% в стойност
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Ковид кризата държи във форма фармацевтичния пазар вече трета година с двуцифрени ръстове на продажбите в стойност. През
миналата година продажбите на лекарства,
хранителни добавки, медицински изделия
и козметика в болниците и на лекарства в
аптеките докосват 5 млрд. лв. фармацевтични продукти по данни на световната
маркетингова компания IQVIA. Докато
през 2020 г. ръстът е 11%, през 2021 г. той е
общо 9.9% с продажби само на лекарства
на стойност 3.7 млрд. лв. в аптеките и 1.101
млрд. лв. в болниците.
Хранителните добавки и козметиката
също бележат връщане към нивата отпреди пандемията и двуцифрен ръст, с общи
продажби за 815 млн. лв. Към тях може да
се добавят покупките от онлайн аптеките,
които търгуват само с продукти без рецепта. Те са на стойност 20 млн. лв., но пък
отбелязват ясната тенденция за по-големи като стойност покупки, отколкото във
физическите аптеки.
През първото тримесечие на 2022 г. по
данни на IQVIA пазарът на лекарства
със и без лекарско предписание достига
1.118 млрд. лв. (по ритейл цени, на база на
продажби от търговци на едро към аптеки и болници). Това представлява ръст

11.2% в стойност в сравнение с първото
тримесечие на миналата година. Ръстът
на аптечния пазар е 14.1% в стойност, а
болничният пазар достига продажби 280
млн. лв., което представлява ръст 2.3%
в стойност спрямо първото тримесечие
на 2021 г.

Лидерите на пазара
През 2021 г. за пореден път лидерската
тройка в сектора продължава да бъде традиционната - Novartis, която консолидира
продажбите си с генеричната си дивизия
Sandoz, следвана от Roche и Teva.
За първи път от три години назад има
и значимо разместване в топ 10 на най-големите по продажби корпорации, които
кумулативно държат 40% от продажбите
на лекарства в България.
След напускането на България
GlaxoSmithKline вече напуска и десетката на големите, а в нея се завръща, и то
директно на седмо място по продажби,
AstraZeneca.
През първото тримесечие топ 10 е без
изменение, като Sanofi вече се представлява от Swixx Biopharma, които заедно с
AstraZeneca изместват AbbVie надолу в
класацията.
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ТОП 10
на фармацевтичните корпорации
в България по продажби в стойност през 2021 г. (лекарства с и
без лекарско предписание, ритейл
цени, за болничен и аптечен канал,
от дистрибутори към аптеки и
болници).

1 NOVARTIS
2 ROCHE
3 TEVA
4 MERCK SHARP DOHМЕ
5 PFIZER
6 ABBVIE
7 ASTRAZENECA
8 BAYER
9 SANOFI
10 SOPHARMA
Топ 10 през първото
тримесечие на 2022 г.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

NOVARTIS
ROCHE
TEVA
MERCK SHARP DOHМЕ
PFIZER
ASTRAZENECA
SWIXX BIOPHARMA
ABBVIE
BAYER
SOPHARMA
Източник: IQVIA

И през миналата година, и през първото
тримесечие на тази няма сериозна промяна при пазарните дялове на търговците на
едро, като четирите водещи са с над 80%
пазарен дял при лекарствата със и без лекарско предписание (обединено за болничния и ритейл канала). При ритейл пазара
този дял е дори над 90%, като водещи са
„Стинг“ с 28.28% пазарен дял. Болничният
пазар продължава да бъде по-фрагментиран, като лидер на него традиционно е „Софарма трейдинг“.

В традиционната годишна анкета с генералните мениджъри на
топ 10 на фармацевтичните корпорации в България
от „Капитал Здраве“ представяме ретроспекция на
представянето им през изминалата година - резултати,
нови лекарства, клинични изпитвания, предизвикателства, и
попитахме:
PКак се отразяват ковид
кризата и войната в
Украйна върху работата и
бизнеса на компаниите им в
България?
PКак намират
регулаторната рамка в
сектора?
PКак трябва да се промени
лекарствената политика,
за да могат пациентите
да получават по-добър
достъп и лечение?
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снимка Надежда Чипева
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NOVARTIS
БЪЛГАРИЯ

ХристоТомович,
Андрия
Трунчев,
директор „Онкология“,
президент
на Novartis за
временно
България
изпълняващ длъжността
президент на „Novartis България“
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Две години след началото
на пандемията от ковид-19
Novartis запазва водещата
си позиция, следвайки дългосрочната си стратегия за
развитие на диверсифицирано портфолио
в различни терапевтични области с големи непосрещнати нужди. Стремим се да
изградим водещи пазарни позиции в бързо
развиващите се области на медицината,
достигайки до повече пациенти, следвайки
нашата мисия и цел да подобрим качеството и да удължим живота на хората. Тази
година очакваме българските пациенти да
получат достъп до още иновативни лечения - за множествена склероза и възрастово
обусловена макулна дегенерация. Работим
усърдно за навлизане на генна терапия в
областта на заболяванията на ретината.
В областта на онкологията подготвяме
навлизането и на две нови прецизни терапии за рак на гърдата и бял дроб, а от
няколко години Novartis работи в новото
направление - радиолигандна терапия.
На фона на изминалата нелека година и кризата, породена от пандемията, Novartis
продължава да инвестира в развойна дейност и инфраструктура, като през 2021
г. в България се провеждат 47 клинични
изпитвания с близо 700 пациенти, включени в тях.
За съжаление все още законодателството
в областта на здравеопазването е по-скоро
рестриктивно и това води до забавяне в
достъпа на нови технологии в България в
сравнение с други пазари в Европа.
Страната регистрира лекарствени продукти с най-ниски цени от референтните
държави и това заедно с прилагането на
механизма, гарантиращ предвидимост и
устойчивост на бюджета на НЗОК, създават риск за иновативните компании и
застрашават допълнително достъпа до
съвременно лечение на българските пациенти.
Всеки етап от заболяването на човек е
изключително важен и допринася за цялостния изход от него, както за отделния пациент, така и за обществото ни.
Лекарствената политика трябва да бъде
фокусирана именно върху пациента и многоаспектния път, който той извървява по
време на заболяването си. За да е успешна,
тя трябва да включва всички участници в

процеса (в това число и държавни органи,
пациенти, фармацевтична индустрия, доставчици на услуги и т.н.) и да обединява
различните компетентности в името на
индивидуалното и общественото здраве.
На здравеопазването трябва да се гледа
като инвестиция, не просто като разход.
В тази връзка имаме желанието и намерението заедно с нашите партньори и,
разбира се, държавата в лицето на Министерството на здравеопазването и НЗОК
да разработим модели за публично финансиране на цялостни решения, не просто
на медикаменти. Под цялостни решения
визираме включването на технологично
опосредствана грижа за пациентите плюс,
разбира се, лечение. Смятаме, че някои от
най-разпространените хронични заболявания, каквито са например сърдечно-съдовите, предоставят отлична платформа за
подобен тип иновативен подход. От една
страна, заради тежестта, която подобни
заболявания имат за обществото, а от
друга, там биха могли да бъдат реализирани бързи ползи за пациентите, лекарите и
държавата от гледна точка на резултати
и спестявания за бюджета. В последните
години наблюдаваме напредък в тази посока и вярваме, че с общи усилия можем да
постигнем ниво на здравеопазване, отговарящо на европейските стандарти.
В подкрепа на стратегията ни към ускорен
растеж, по-широко терапевтично портфолио и увеличена продуктивност по-рано
тази година Novartis анонсира новата си
организационна структура. Опростената
организация и улесненото устройство са в
унисон със стратегията ни за фокусирана
лекарствена компания. Интегрирането
на двете големи подразделения - „Фармацевтични продукти“ и „Онкология“, в общо
подразделение - „Иновативни лекарства“
(Innovative medicines), с две отделни търговски организации, американска и международна, ще увеличи фокуса, ще засили
конкурентоспособността и ще стимулира
сътрудничествата.
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Петко Петков,

управител, „Sandoz България“
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тавките и в международен, и в национален
план, за да изпълним нашия ангажимент
към пациентите да получат необходимото им лечение. Централизирано Novartis
като фармацевтична компания дари един
милион опаковки антибиотици, обезболяващи, лекарства за сърдечно-съдови и
онкологични заболявания на обща стойност, надхвърляща 25 млн. долара, като
медицинска помощ, която да достигне до
хората, които разчитат на тях в Украйна
и в граничните райони, където бежанците
са намерили убежище. Novartis също направи и първоначално дарение от 3 млн.
долара на благотворителни организации
в помощ на хората в Украйна и бежанците
в съседните страни. Ние продължаваме да
подкрепяме украинските ни служители и
техните семейства и тези от тях, които
напуснаха Украйна.
Генеричните и биоподобните продукти
гарантират по-голям достъп до качествена терапия, като освобождават ресурс
за иновации. В тази посока е необходимо
партньорство с ключовите институции,
за да може да се намери правилният баланс
както за пациентите, така и за здравната
система. Все още не можем да намерим
правилната формула в тази посока.

С

С генеричното си подразделение Sandoz през последните
две години компанията развива
широко портфолио от биоподобни продукти в онкологията,
ревматичните заболявания, дерматологията и гастроентерологията, осигурявайки
достъп на голям брой пациенти до терапия,
като едновременно с това помага за баланс и
предвидимост на разходите за това. Sandoz
бележи ръст в продажбите на пазара над 8% в
сравнение с предишната година и повишение
в пазарния дял.
Ръст се генерира от всички ключови категории - лекарства без рецепта, кардио- и метаболитни продукти, антибиотици, онкологични и
биоподобни продукти. В следващите няколко
години тези сегменти ще продължат да бъдат приоритет, както и база за нови продуктови лансирания.
Една от основните ни задачи по време на пандемията и в сегашната ситуация на война в
Украйна е да осигурим непрекъснатост на дос-
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ROCHE
БЪЛГАРИЯ

Хишам Сабри,
генерален мениджър
на „Рош България“
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Изминалата година беше
втората, в която световен
фокус беше пандемията от
ковид. „Рош“ запази позиция
на компания, която отделя
огромни усилия и ресурси за справяне с
пандемията и създава безопасни условия
на труд за своите служители. Ситуацията беше много динамична и предизвикателна през последните 2 години както за
здравеопазването, така и в политическо
отношение.
От друга страна, годината бе специална за
нас заради нашата 125-годишнина. За всички
тези години „Рош“ остана компания, посветена изцяло на иновациите в медицината
и иноватор във важни области с непосрещнати медицински нужди. Отбелязвайки
тази годишнина, ние реално празнуваме
живота заедно с милионите пациенти, на
които са помогнали нашите медикаменти
и диагностични услуги. В тази връзка сме
щастливи, че през 2021 г. до българските
пациенти достигнаха изключително ценни
иновации в области като онкология, хематология, редки болести. Персонализираните медицина и здравеопазване са фокус за
нас. В тази връзка българските пациенти
вече имат достъп до две нови терапии за
персонализирано лечение на редки форми
на метастатичен рак на белия дроб. Друга важна и социално значимо иновация е в
сферата на гигантоклетъчен артериит,
едно трудно за диагностициране автоимунно заболяване. Добавяме към богатото
си онкологично портфолио в страната и
още една възможност за лечение на рак
на гърдата, прилагано като подкожна
инжекция, за разлика от стандартното
венозно вливане, и намаляващо времето
за приложение от часове на минути. Онкохематологичните пациенти получават
достъп до иновативна терапия за лечение
на дифузен В-едроклетъчен лимфом. През
2020 г. успяхме да регистрираме първата
за нас програма за състрадателна употреба на лекарство, което е предназначено
за лечение на пациенти със спинална мускулна атрофия, тип 1 и 2. Състрадателната употреба на лекарствени продукти е
процедура, по която пациенти с тежки
животозастрашаващи заболявания получават лечение с медикаменти, които все
още не са разрешени за употреба от Евро-

пейската агенция по лекарствата (ЕМА), но
са в процедура на одобрение и са доказали
ползата си при лечение на съответните
заболявания. През 2021 г. тази иновация се
добави към списъка с реимбурсирани лекарства, до които българските пациенти
имат достъп.
През последните години освен лекарства в
световен мащаб се разработват и доста
диагностични услуги и дигитални средства, които да помогнат на пациента по
пътя до неговото излекуване, на здравните
системи да са по-ефективни и оптимизират разходи, както и на медицинските
специалисти да практикуват медицина,
базирана на данни. Гледайки към бъдещето,
дигитализацията на здравните системи
ще помогне за постигане на по-голям медицински напредък на по-ниска цена, което
ще ни позволи да отделяме повече средства за научноизследователска и развойна
дейност. В световен мащаб „Рош“ отделя
един от най-високите проценте за изследователска дейност - 13.7 милиарда швейцарски франка за 2021 г., което е 14% повече
от предходната.
Всички това води до въпроса дали средата
в България е готова да посрещне всички
иновации в полза на пациентите. Все още
трябва да се положат много усилия и да
се предприемат действия в тази посока.
Партньорството с институциите и всички заинтересовани страни в сектора е от
изключително значение, увеличаване на инвестициите в здравеопазване и устойчива
политика в тази насока, дигитализацията
на здравната ни система са основните фактори, които биха позволили на биотехнологичните компании да продължават да
осигуряват достъп до иновации на българските пациенти.
През април Европейската федерация на
фармацевтичните индустрии и асоциации
(EFPIA), в която членува и „Рош“, представи
предложения, които могат съществено да
подобрят достъпа до иновативни медикаменти в Европейския съюз и да намалят с
няколко месеца времето, през което пациентите чакат, за да бъдат лекувани с
нови терапии. За съжаление разликите в
страните - членки на ЕС, са доста големи
- според данните, представени от EFPIA
& IQVIA (Patients W.A.I.T. Indicator 2021 Survey)
за период от 4 години, между 2017 и 2020
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г., Европейската агенция по лекарствата е
разрешила за употреба 160 нови лекарства.
Като пример може да дадем, че пациентите в Германия вече се лекуват със 147 от
тях, докато пациентите в България имат
достъп само до 49. Пациентите в Германия
изчакват около 133 дни, а в България 764,
за да получат достъп до нови лекарства.
Това показва, че имаме ясна посока, в която
трябва да работим активно, и то в партньорство - държавния и частния сектор,
за да може тези огромни разлики да се
стопят. Ковид пандемията засили духа на
партньорство и взимане на сравнително
бързи решения в здравеопазването, което
се, надяваме се, да не спира. Индустрията
ни на международно и местно ниво ще положи и предлага доста възможности за
колаборация, които да осигурят по-равнопоставени системи, които предлагат
улеснен и по-бърз достъп на пациентите
до лечение и здравни грижи. Общността
ни в лицето на EFPIA отвори възможността за дискусия и нов европейски модел за
диференцирано ценообразуване, който да
позволява по-справедливи механизми за ценообразуване за държавите - членки от ЕС.
Партньорството в процеса на взимане на
решения и изграждане на стратегически
рамки, които да доведат до повече ползи и
здраве за българските пациенти, е ключово
за успеха на тези начинания.
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TEVA

Николай
Хаджидончев,
изпълнителен директор
на „Тева Фарма“
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През 2021 г. „Тева“ в България се
справи успешно. Продажбите
ни с малко, надхвърлиха очакванията ни и предварителните планове, които бяхме
заложили. Този резултат се дължи основно
на ръста на продукти, които участват в
алгоритъма на лечение или за профилактика на ковид - както продукти без лекарско
предписание, така и медикаменти по лекарско предписание. Към момента „Тева“ в
България има 357 продукта в активното си
портфолио. През 2021 г. пуснахме на българския пазар 18 нови продукта в областите
кардиология, онкология и респираторна
терапевтична област. Предимно поради
ниска печалба или загуба, през изминалата
година спряхме от продажба 16 продукта,
голяма част от тях са онкологични.
Както вече споменах, през 2021 г. „Тева Фарма“ постигна своите планирани цели. Продуктовите групи медикаменти по лекарско
предписание, които през 2021 г. генерираха
ръст, са: антибиотици и антимикотици;
астма и ХОББ; лекарствени продукти за
лечение на онкологични заболявания; лекарствени продукти при профилактика
и лечение на тромбози (включващо и нискодозирана ацетилсалицилова киселина)
и атеросклероза; лекарствени продукти
за лечение на артериална хипертония и
сърдечна недостатъчност; лекарствени
продукти за лечение на остра и хронична
болка; лекарствени продукти за лечение на
депресия и тревожност - антидепресанти. Що се отнася до продуктите ни без
рецепта, групите с ръст са: витамините
от група B, магнезиевите препарати, антиварикозни продукти, продуктите ни в
категория „Болка“.
Неведнъж сме изразявали нашето мнение
по отношение на правилата за ценова
регулация на генеричните продукти, че
основният механизъм за намаляване на цените при генеричните продукти е стимулиране на конкуренция сред генеричните
продукти в един и същ INN. Смятаме, че
механизмът за възстановяване на средства от преразхода към здравната каса
трябва да бъде отменен в частта за генерични продукти, защото стимулирането
на навлизането на генерични продукти
и реимбурсиране на генерични продукти
само по себе си намалява и оптими- > 40
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зира цените за лечение и увеличава достъпа. За съжаление имаме много случаи, в
които механизмът спира навлизането на
нови генерични продукти, особено когато
оригиналният продукт не е бил на пазара,
защото вносителите на разрешенията за
употреба, които пуснат такъв продукт на
пазара, в повечето случаи плащат повече
от 100% от реализирания оборот обратно
на касата, което само по себе си по никакъв
начин не води до стимулиране на навлизане на генерични и биоподобни продукти.
Като цяло ограничава достъпа до лечение
на българските пациенти. Препоръките
и от Европейската генерична асоциация
„Лекарства за Европа“ са за намаляване на
допълнителните финансови тежести върху компаниите от страна на държавата,
за да се реализира непрекъснат и стабилен достъп до лечение на всички български
граждани за всички техни заболявания. Особено силно това важи сега, във времена на
няколко поредни кризи - епидемиологична
след ковид, финансова с висока инфлация,
усложнена ситуация в Украйна.
Трябва поетапно да се увеличи реимбурсацията на продукти с ниска реимбурсация,
най-вече при социалнозначимите заболявания, и това да стане на база на широко
използване на генерични и биоподобни
продукти. По отношение на биоподобните продукти трябва да се създаде механизъм, който да осигурява възможността
за навлизане на биоподобните продукти
като квотен принцип или след появата
на биоподобен продукт новите пациенти
в определена терапия да бъдат лекувани
с биоподобни продукти, за да се стимулира инвестицията и регистрирането на
биоподбни продукти в България, от една
страна, и от друга страна, да се гарантира
достъп до тези продукти, както и възвръщаемост на инвестициите, които компаниите, предлагащи биоподобни продукти,
са направили.

4

MERCK
SHARP &
DOHME
(MSD)

Милена Костова,
управляващ директор,
„Мерк Шарп и Доум България,
Северна Македония и Косово“
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Към днешна дата „Мерк Шарп
и Доум“ (MSD) има регистрирани 48 лекарствени продукта (уникални търговски
имена) на територията на
България. През изминалата година дерегистрирахме шест лекарствени продукта,
които от няколко години не се предлагат
на българския пазар, тъй като има налични
нови, по-добри алтернативи за лечение на
съответните заболявания, както и неблагоприятните условия на българския пазар
и референтно ценообразуване.
2021 бе още една динамична година, изпълнена с предизвикателства и промени. В
началото на юни MSD в глобален мащаб
приключи отделянето на част от портфолиото си, в частност женско здраве и
медикаменти с изтекъл патентен статус, в нова компания - „Органон“. Променихме фокуса на компанията на глобално
ниво през последните няколко години и
резултатът е видим. Усилията ни да предоставяме иновативни здравни продукти
са насочени в областта на онкологията
и това е прекрасно, защото онкологично
болните пациенти вече имат достъп
до съвременни лекарства и решения за
своето лечение. Здравната нужда в онкологичния сегмент е най-голяма, затова
нашите фокус и визия да бъдем ангажирани
за по-добър живот и да поставяме винаги пациента на първо място носят полза
както за пациента, така и за развитието
на компанията.
От самото начало на пандемията сме ангажирани с това да прилагаме експертните
си умения и ресурси по начин, който да окаже максимално въздействие върху случващото се. Тъй като пандемията и нуждата
от лекарства и ваксини не спират да се
развиват, и ние продължаваме да адаптираме подхода си, като се съсредоточаваме
основно върху това да отговорим на неудовлетворени потребности, където бихме
могли да добавим най-голяма стойност. Нашата компания и Ridgeback Biotherapeutics
си сътрудничат за разработването и
пускането на пазара на антивирусно лекарство с перорално приложение, което в
момента се оценява за употреба за лечение
и превенция на ковид-19.
Ние се стремим да разширим и присъствието си на българския пазар не само в
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областта на онкологията, конкретно в
имунотерапията (наричана още имуноонкология), а и в областта на други социалнозначими заболявания. Друг основен приоритет в нашето портфолио са ваксините.
Опитваме се да ги наложим на българския
пазар, но както знаете, ваксиналното
покритие на незадължителните ваксини
е все още много ниско. Това е видно и от
статистиката за ковид ваксинацията.
Вирусологията е третият бизнес стълб
на компанията. През изминалата година
пуснахме на пазара два нови продукта за
лечение на ХИВ с по-благоприятен профил
на безопасност и удобен прием за пациента като еднотаблетков режим. Единият
от тях ни донесе награда за иновативен
продукт на годината от Българския фармацевтичен съюз.
Около ковид кризата отново стана ясно
какъв глобален, естествено и локален проблем е антибиотичната резистентност.
Надявам се през тази година да разширим
нашето антибиотично портфолио с един
или два продукта от най-ново поколение
за борба с тежки мултирезистентни бактерии.
Основен наш приоритет е и да осигурим
здравето и благосъстоянието на нашите
служители и да намираме възможности, с
които да поддържаме екипния дух и високата ни мотивация. Нашата философия и
подходът ни към влиянието на ковид кризата бе холистичен и обхвана множество
елементи с цел подсигуряване на физическото и менталното здраве на екипа ни.
Изцяло дистанционният модел на работа
бе въведен незабавно и в съответствие с
действащите разпоредби, а съвременните
дигитални решения, подпомагащи бизнес
операциите ни, създадоха идеални условия за мигновена и безпроблемна миграция.
Това донесе изключително спокойствие и
увереност на колегите ни както по отношение на собственото им здраве и това
на близките им, така и по отношение на
комфорта на стабилната бизнес среда, в
която всички продължиха да колаборират в
пълен синхрон. Друг ключов фактор, който
винаги е бил наш фокус, е устойчивостта
и менталното здраве на колегите ни. С цел
да предоставим така важната за всеки от
нас грижа, бе изградена цялостна програма
с фокус физическа активност, която да

елиминира ефекта от хиподинамията и да
гарантира здравословен ритъм на живот,
независимо от ограниченията, наложени
ни в условия на изолация. Допълнително
популяризирахме и действащата ни програма за ментално здраве, която подсигурява достъп на колегите до разнообразие
от виртуални събития, семинари, мобилна апликация с фокус ментално здраве и
постоянен достъп до консултации със
специализирани терапевти с разширени
възможности, включващи членове на семействата на нашите служители. Към
днешния момент всички изброени проекти
и активности са действащи и колегите
се възползват от тях, като в допълнение
те поетапно се надграждат, за да подсигурят повече възможности за постигане
на баланс между личен и професионален
живот. Пример за подобно надграждане
е хибридният модел на работа, плаващо
работно време, реализация на проект за
надграждане на офис пространствата за
непринудена колаборация, сътрудничество и отдих, които подсигуряват максимална гъвкавост и ангажираност на екипа. Това, което предстои и вече поетапно
реализираме, е и елегантният преход към
свят с по-малко ограничения, повече личен
контакт на работното място и плавно
завръщане към „новото нормално“.
На този етап войната в Украйна няма
отражение върху веригата на доставки
и българския пазар. MSD се стреми да осигури наличност и достъп до лекарства и
ваксини на пациентите, които имат найголяма нужда от тях.
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Сава Тодоров,

мениджър достъп до пазари,
„Мерк Шарп и Доум България“

З

За съжаление не може да се отбележи съществен прогрес в сферата на ценовата регулация на
лекарствата през последната
година. Въведените механизми
за контрол на разхода не са се променили. Тази година виждаме потвърждение
на хипотезата, че е възможно поради
по-ниското финансиране в сравнение с
реалните разходи от предходната година фармацевтичната индустрия да се
окаже в ситуация да възстановява повече
средства от реализираните. Това поставя
под сериозен риск функционирането на
тези механизми, както и снабдяването с
лекарства в страната. През изминалата
година станахме свидетели на изтеглянето на големи фармацевтични компании
от България, които имаха съществен > 42
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принос към икономиката. Това е послание за деприоритизиране на страната и в комбинация
с механизма за контрол на разходите, който
наказва най-тежко новите продукти, носи сериозен риск за достъпа на българските пациенти до иновативни здравни решения. Трябва да
се помисли за балансирани модели на контрол
на разходите и заплащане, ориентирани към
ползите от лечението и базирани на реални
данни и резултати. Необходима е и промяна
на възприятието за здравеопазването като
инвестиция, а не разход. Ковид-19 ни доказа, че
не може да има работеща и просперираща икономика без добро здравеопазване и това важи с
още по-голяма сила за България, която страда
от застаряващо население и демографска криза. В допълнение на споменатите механизми
и задължителни по регулация отстъпки MSD
като социално отговорна компания инвестира
много значителна сума ежегодно в тестове,
гарантиращи, че пациентите получават найправилната терапия, от която ще имат найголяма полза. Компанията също така поема
доплащане, иначе дължимо от пациентите,
за продукти, които не са реимбурсирани от
НЗОК - 100% в областта на кардиологията и
биологичното лечение, като по този начин
българските пациенти получават най-съвременно лечение безплатно или с незначително
доплащане. Като глобален лидер в иновациите
в MSD смятаме, че научноизследователската и
развойната дейност и постоянното обучение
са критично важни за развитието на медицината и здравната система. През последните 3
години в България сме провели 5 клинични проучвания, осигуряващи възможност за лечение
на близо 190 пациенти, като инвестициите в
тях възлизат на над 1.3 милиона лева.

КАПИТАЛ | 2022

Албена Златарева,
мениджър политики,
„Мерк Шарп и Доум България“
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Здравият човек е работещият
човек, който генерира добавена стойност за обществото.
Политическото разбиране е,
че здравеопазването е равно
на разходите. Инвестициите на местното правителство в здравеопазването
допълнително биха привлекли инвеститори за подобряване на местната среда
чрез създаване на нови работни места,
подобряване на местната инфраструктура и увеличаване на удовлетвореността
на населението. Затова инвестираният
днес 1 лев за иновативно лечение, което ще
подобри качеството на живот, ще покрие
непокрити медицински нужди, ще излекува
или подобри състоянието на пациентите,
така че да ги направи социално интегриру-

еми, после ще върне стотици хиляди левове обратно от спестяване на директни и
индиректни разходи: скъсяване на срока на
престой в болници, спестяване на разходи
от допълнителна терапия, спестяване на
разходи за болнични, запазване на икономическата стабилност на семейството, без
ангажимент друг член на семейството
да се грижи за болния, бързо завръщане в
социалната и работната среда, което ще
подобри и колективния доход и БВП.
Здравните резултати и икономическите
резултати са взаимосвързани. Като начало
по-богатите страни имат по-здраво население. Националният доход влияе пряко
върху развитието на здравните системи,
например чрез застрахователно покритие
и публични разходи. Както е демонстрирано още през 1997 г. от Комисията на СЗО по
макроикономика и здравеопазване за група
от 167 държави, докато здравните разходи
се определят главно от националния доход,
те се увеличават по-бързо от доходите.
MSD като партньор на институциите и
компания, чиято мисия е да подобрява живота на хората, се стреми да трансформира локалната здравната среда, така че
да осигури достъп на пациентите до найсъвременните здравни решения за лечение
и превенция на едни от най-предизвикателните заболявания. През изминалата
година „MSD България“ инициира няколко
стратегически проекта, с които цели да
подобри здравната среда в страната и
съответно да окаже и положително икономическо влияние - „Ваксинация през целия
живот“, „Зелена стратегия срещу антимикробната резистентност“, „Изграждане
на национален раков план за контрол на
рака, кореспондиращ с Европейския план
за борба с рака“
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PFIZER

Илона Орлова,
генерален мениджър
на „Пфайзер“ за България

2

2021 беше преломна година за
„Пфайзер“. Година, в която постигнахме изключителни и ненадминати успехи във всички
основни области на фокус в нашата компания. Успяхме да осигурим достъп за пациентите към нови лекарства
или нови индикации, след като получихме
регулаторни одобрения. Осигурихме нашата животоспасяваща ваксина срещу
ковид-19 за голяма част от населението
по света и предоставихме новаторско перорално лечение за ковид-19, което има потенциала да промени хода на пандемията.
Представянето на „Пфайзер“ на българския
пазар не само следва тази тенденцията на
стабилност в глобален план, но и отбелязва значителен ръст. През 2021 г. „Пфайзер“
се нарежда на 4-то място в България по
продажби в абсолютна стойност в страната по данни на IQVIA, или с една позиция понапред спрямо предходната година. Компанията продължава да следва основната си
цел - да осигурява иновативно и ефективно
лечение в редица терапевтични области.
И през тази година осигурихме възможности за лечение с няколко нови терапии на
„Пфайзер“ в България. Сред тях е продукт в
областта на онкологията, предназначен за
лечение на положителен за ALK авансирал
недребноклетъчен карцином на белия дроб.
Осигурихме и стратегически болничен антибиотик, разработен срещу инфекции
при пациенти с ограничени възможности
за лечение, основно поради развита резистентност към други съществуващи антибиотици. Независимо от тези постижения
знаем, че има какво още да се направи. Твърде много пациенти страдат от заболявания, за значителна част от които има
реален шанс да бъдат предотвратени или
потенциално излекувани през следващите години. И докато новите терапии се
разработват с рекордни темпове, остава
фактът, че много хора трудно получават
достъп до тези медицински достижения.
Силно вярвам, че успехът на нашите клинични програми за ваксина и лечение срещу
ковид-19 не само промени света в положителна насока, но промени фундаментално
и нашата компания и култура завинаги.
Колегите в „Пфайзер“ са вдъхновени от
постиженията на компанията и са по-решени от всякога да бъдат част от след-
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ващото откритие. Лидерската позиция
на компанията по време на пандемията
промени също начина, по който се възприема „Пфайзер“ отвън, като хвърли светлина
върху огромната стойност, която нашата
наука може да донесе на обществото. Разработената от „Пфайзер“ ваксина против
ковид-19 изигра критична роля в ограничаването на болестта, като в България
ваксината беше доставена в рекордни
срокове, наравно с всички останали държави в ЕС. Също така в края на миналата
година беше одобрена под условие перорална антивирусна терапия за лечение на
определени групи от населението в повече
от 50 държави. Това е и първото лечение
за коронавирус под формата на таблетка,
което може да намали риска от хоспитализация или смърт с до 89%. Несъмнено
пандемията от ковид-19 продължава да
дава отражение в сферата на здравеопазването и това ще продължи да бъде така
и занапред. И въпреки че изглежда кризата
да отминава, е редно да си извлечем някои
поуки и да отчетем добрите и не толкова
добрите практики в системата на здравеопазването.
Новите лекарствени разработки, които
се намират в различни фази на клинични
проучвания, са главно в областта на редките заболявания, онкология, възпалителни
заболявания и имунология, вътрешни болести, ваксини. Работи се все така активно и
върху проектите за най-съвременни терапевтични възможности, свързани с генната терапия, за ново поколение лечение на
определени редки заболявания. Конкретно
в България текат 38 клинични проучвания в
онкология, ревматология, тежки инфекции,
ковид-19, гастроентерология, ваксини. През
изминалата година повече от 1000 пациенти бяха включени в различни проучвания в
повече от 150 клинични центъра.
Ефективното здравеопазване е ключов
фактор за просперитета на една държава
и нейната икономика и би трябвало да се
разглежда като инвестиция в здравеопазването, а не като разход. В този смисъл
освен подобряване и ускоряване на достъпа
до ефективни здравни технологии за българските пациенти трябва да подчертаем
важността и на съпътстващата диагностика. Интегрирането на диагностиката
в системата на здравеопазването е > 44
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от критично значение за прецизиране на
точната диагноза, валидира лечението и
оптимизира резултата от това лечение
за пациента. Кризата с ковид-19 показа
нагледно колко е важно постигането на
дългосрочна устойчивост на здравната
система и възприемането на сектора
здравеопазване като приоритетен. Едно
от предизвикателствата на системата
е включването на някои МКБ-та в списъка
със заболявания, за които НЗОК заплаща
лечение, т.е. има пациенти с поставена
диагноза, които са останали без реална
възможност за започване на нова терапия.
На практика в момента не се дава възможност да се отговори на нуждите на такива
пациенти и е добре да се помисли как тези
пациенти да не бъдат поставяни в риск.
Като цяло българските здравни власти
поемат все по-голям ангажимент при
въвеждане на подходящи мерки, за да се
гарантира достъпът на пациентите до
диагностика и лечение. А от своя страна
ние като компания си сътрудничим както
с българските здравни власти, така и със
здравни специалисти и пациентски организации и вярваме, че такова партньорство
води до по-устойчива и адекватна здравна
система и по-ефективно изразходване на
публичния ресурс.

6

АБВИ
БЪЛГАРИЯ

Д-р Кирил
Николчев,

генерален мениджър на AbbVie
за България
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021 г. беше поредната успешна
за компанията ни. Традиционно продължаваме усилията си
за лечението на пациентите
с автоимунни възпалителни
заболявания (в областите ревматология,
гастроентерология, дерматология и офталмология), хепатит С и тежка форма
на болестта на Паркинсон. Разширяват
се показанията на иновативната ни
терапия за лечение на хронична лимфоцитна левкемия и все по-широк кръг хора,
страдащи от това заболяване, имат
по-ранен достъп до нашето лекарство
от началото на 2021 г. През миналата
година и пациентите с ревматоиден
артрит получиха възможност да се лекуват с най-иновативния ни продукт в
тази област.
Ковид кризата не се отразява толкова тежко на нас, колкото на достъпа
до лечение на пациентите с тежки
заболявания, нуждаещи се от нашите
лекарства. Налага се пътуване на найуязвимите към ковид хора до ограничен
брой комисии в големите градове, тъй
като само експертите от комисиите
имат право да изписват лекарствата
по НЗОК. Ясна е идеята само най-компетентните експерти да изписват
терапиите на пациентите в името на
най-добрата грижа за тях, но според мен
балансът отдавна е нарушен. Не знам
за друга държава в Европейския съюз,
в която решението за индивидуална
терапия да е толкова централизирано.
Отделно от разходите на пациентите
и рисковете, свързани с пътуването и
струпването им в тесни пространства,
остава въпросът за разслояването на
лекарите от най-големите градове и периферията по отношение на тяхната
компетентност да вземат решения за
терапията на своите пациенти. Не съм
убеден, че това дългосрочно е правилно
решение. За да има полза за пациентите,
просвещението и компетентността
трябва да са с центробежна посока.
Кризата в Украйна на този етап не се
отразява на доставките на лекарствата на АбВи в България.
Регулаторната рамка в България е доста предизвикателна - едновременно
съществуват най-ниските цени в Ев-
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ропа в комбинация с пълно прехвърляне на
преразхода по бюджета на НЗОК в частта
за лекарствата върху фармацевтичната
индустрия по така наречения (накратко)
Механизъм за устойчивост и предвидимост на бюджета на НЗОК. Всъщност
поради особеностите на същия този механизъм през 2022 година АбВи ще е в ситуацията да заплаща на НЗОК милиони левове
за покриване на преразход по бюджета й,
докато в същото време ще отговаря за
реална икономия по бюджета на НЗОК
от милиони левове спрямо 2021 г. Поради
тази и други причини АбВи внесе жалба до
Върховния административен съд срещу
Механизма за гарантиране устойчивост и
предвидимост на бюджета на НЗОК заради
съществените изкривявания в лекарственото снабдяване в България, породени от
неговото действие.
Същевременно обаче АбВи продължава
да доставя лекарства на нуждаещите се
пациенти и да плаща на НЗОК различните възложени й плащания, включително и
тези по механизма, колкото и дискриминационни да са те за компанията. Въпреки
дисбалансираната регулаторна рамка ние
винаги сме приемали и ще приемаме НЗОК
и другите здравни институции в България
като партньори в грижата за пациентите.
Именно затова продължаваме да търсим
открит диалог с тях.
Нашата основна мисия е да откриваме и
разработваме терапии с потенциал да променят стандарта на медицинските грижи
и лечение на хората, които се борят със
сериозни и често животозастрашаващи
заболявания.
Във връзка с горното на територията
на България се провеждат повече от 30
клинични проучвания, като над 300 пациенти са включени и проследявани в проучванията.
Приоритетните терапевтични области
за АбВи са имунология, онкология, психиатрия и глаукома.
Категорично трябва да се опрости пътят
на пациента по отношение на лекарствената му терапия. Лечението трябва да се
избира, предписва, получава и проследява
оптимално близо до местоживеенето на
пациента. Държавата трябва да повярва
на лекарите си и да позволи повече лекари
да избират терапиите по места за своите
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пациенти. Това звучи просто, но е свързано със сериозни законодателни промени,
както и с нов начин за контрол и оценка
на лекарственото лечение.
Приветстваме и намерението на държавата да се справи със заболявания, които
имат сериозно здравно, социално и икономическо въздействие върху обществото,
като усилията да се инициира създаването на Национална програма за превенция
и контрол на вирусните хепатити в България за периода 2021 - 2025 г. За съжаление трябва да се положат допълнителни
усилия този план да стартира наистина.
През 2021 г. националната програма не
можа да получи практическо развитие.
Причините в голяма степен са обективни
- липса на постоянно правителство, което
да продължи с прилагането на плана. За да
стартира най-важната част от плана безплатен скрининг за хепатит В и С във
възрастовата група от 40 до 65 години,
е необходимо одобрение на промени в Наредба 8 - която ще позволи тестването за
хепатит С да стане част от годишните
профилактични прегледи при ОПЛ.
Успехът на националната програма зависи
и от включването на хората без здравни
осигуровки в годишните профилактични
прегледи. За целта е необходимо да се промени чл. 82 в Закона за здравето, който да
позволи НЗОК да покрива извършването на
тези прегледи. Необходима е и промяна в
Наредбата за условията за извършване на
задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците и служителите, където медицинските
лица не са обособени като специфична група и за тях не се предвиждат изследвания,
включително за хепатити С и В, въпреки
риска на средата, в която работят.
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ASTRAZENECА

Деян Лаковски,
директор AstraZenecа,
клъстер „Балкани“
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Последните две години минаха под знака на ковид-19
пандемията, която без съмнение оказа влияние на всички сфери на обществения
живот, в това число и бизнеса. От нас се
изискваха гъвкави ефективни решения,
които да ни позволят да съхраним и подобрим достъпа на българските пациенти
до иновативни терапевтични решения,
които трансформират перспективите
пред пациентите с онкологични и други
социално значими хронични заболявания. С
близо 40 лекарствени продукта в България
екипът на „АстраЗенека“ работи в няколко
основни терапевтични области: онкология,
белодробни заболявания, кардиометаболитни и бъбречни заболявания, инфекциозни
и автоимунни заболявания. Предлагаме
ново терапевтично решение в областта
на ревматологията с регистрирането на
лекарствен продукт за биологично лечение
на системен лупус, разгръщаме и терапии
за лечение на някои редки заболявания. С разширяване на иновативното ни портфолио и
фокуса върху нови терапевтични решения в
хода на последните две години компанията
дивестира в глобален мащаб и в България
някои от традиционните си продукти. На
фона на тези промени „АстраЗенека България“ постигна 6-о място в корпоративната класация на иновативните компании.
Компанията прави всичко необходимо, за да
поддържа достъп на българските пациенти
до необходимата им терапия.
Ковид пандемията претовари и без това
задъхващата се здравна система, която
естествено се фокусира върху диагностиката и лечението на това инфекциозно заболяване. Това ограничи достъпа на
пациентите до регулярна здравна грижа
за хронични заболявания и забави диагностиката на онкологични заболявания. Д-р
Ханс Клуге, регионален директор за Европа
на СЗО, описа ефекта на пандемията върху
лечението на рака като „катастрофално“,
особено що се отнася за онкологични заболявания с лоша прогноза като рак на белия
дроб. Личните срещи, груповите дискусии
със здравните специалисти и научните
форуми, които бяха основни форми на работата ни с лекарите, бяха заменени с дигитални платформи, чрез които успяхме
да съдействаме за поддържане на меди-

цинското научно знание на общността. В
едно такова положение компанията прави
всичко възможно да осигури наличности от
лекарствените продукти на територията на България, за да гарантира достъп до
лечение на българските пациенти. Ковид
пандемията ни даде един голям урок и той
е, че без фармацевтичната индустрия нямаше да бъдем там, където сме днес. Без
тази индустрия ваксините все още щяха да
бъдат мечта, а днес те са реалност и дават
възможност да се върнем към нашия живот.
Горди сме, че „АстраЗенека“ осигури два и
половина милиарда ваксини срещу ковид-19
в цял свят. Компанията приема като мисия
борбата с това заболяване и разработи и лекарствен продукт, който предотвратява
инфектирането с вируса на пациенти с компрометирана имунна система. Лекарството бе одобрено от Европейската агенция за
лекарствата в края на март 2022 г. и редица
страни в Европа и цял свят вече осигуриха
количества за защита на пациентите от
най-уязвимите групи.
Регулацията в България изисква от фармацевтичните компании да регистрират
най-ниска цена спрямо 10 референтни
европейски страни. Предвид сериозната
инвестиция в разработването на една иновативна терапия, която е високорискова,
изискването за най-ниска цена на производител може да е бариера и някои фармацевтични компании могат да вземат
решение да не предлагат даден продукт в
България. Отделът за клинични проучвания
на „АстраЗенека България“ е открит преди
повече от 20 години, като за периода 2017 2021 г. колегите са инициирали 28 клинични
изпитвания в областта на онкологията,
кардиометаболитните и бъбречните заболявания и респираторни и имунологични
заболявания. В тях участват близо 3100
български пациенти, а общата директна
инвестиция за периода достига 40 млн.
лв. Клиничните проучвания поставят
България на картата на иновативната
медицинска наука и присъединяват българските лекари към световната медицинска
общност. Клиничните проучвания дават
възможност на българските пациенти да
получават безвъзмезден достъп до иновативно лечение и проследяване на състоянието им съгласно най-високи медицински
стандарти. В този смисъл те водят до
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преки инвестиции в здравеопазването и
непреки такива, свързани с поддържане и
повишаване на квалификацията на лекарите в страната. Друга форма, с която
осигуряваме ранен достъп до иновативно лечение, е реализирането на специални
програми, чрез които на българските пациенти се предоставя безвъзмездно лечение
за периода след регистрация на продукта,
когато все още не е получена реимбурсация.
Освен инвестициите в клинични проучвания като един от пионерите в България
в налагането на лекарствени продукти,
предназначени за персонализирано лечение
на онкологични заболявания, „АстраЗенека“
финансира изследвания за биомаркери, които надхвърлят 2.3 млн. лв. за последните 3
години. С помощта на тези биомаркери се
идентифицират пациентите, които биха
имали най-голяма полза от таргетна терапия, което е важна част от взимането на
информирани терапевтични решения от
медицинските онколози и е предпоставка
за ефективно управление на публичните
средства в здравеопазването.
Нашата мечта е българските пациенти да
имат равнопоставен достъп до лечение с
гражданите на европейските страни и през
последните години в България навлязоха
редица иновативни терапевтични решения. Въпреки това сред страните от ЕС все
още съществува неравнопоставеност по
отношение на достъпа до иновация, който
се измерва с два основни показателя: брой
лекарствени продукти, които достигат до
пациентите (финансират се от бюджета
за здравеопазване), и време, за което те
стават достъпни след издаване на разрешение за употреба. За периода 2017 - 2020
г. Европейската агенция за лекарства е
издала 160 разрешителни за употреба на
иновативни лекарства, от тях 160 са достъпни за пациентите чрез системите на
здравеопазване в Германия и едва 49 (31%) в
България. Средното време за достъп до иновация в Германия е 133 дни, а в България - 764
дни. Промените в лекарствената политика
трябва да изпълнят със смисъл иновацията, като я направят по-бързо и ефективно достъпна за пациентите. Изборите,
които правим днес в здравеопазването и
в частност в лекарствената политика,
ще предопределят здравето на нацията
и икономиката ни в бъдеще.
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BAYER

Хорхе Левинсон,

търговски директор
„Фармацевтични продукти“
на Bayer за Румъния, България и
Молдова
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В непрекъснатия стремеж към
създаване на иновации през последните няколко години „Байер“
представи в България няколко
медикамента в областта на
сърдечно-съдовите, офталмологичните
и онкологичните заболявания. 2021 беше
година, в която все по-голям брой пациенти
се възползваха от тези терапии, и така се
засили присъствието на „Байер“ на пазара.
Въпреки продължаващите предизвикателства, свързани с ковид, можем да кажем, че
като цяло годината беше силна за „Байер“.
Дискусията за отписването на продукти е актуална поради непредвидимото
ниво на възстановяване на средства от
фармацевтичните компании, но въпреки
това „Байер“ следва ангажимента си към
хората в България и поддържа всички свои
продукти на пазара.
Следвайки нашата мисия, ние се ангажираме да осигуряваме непрекъснато медицинско обучение на здравната общност.
Традиционно се фокусираме върху взаимодействието лице в лице с нашите клиенти,
но ковид ни даде възможност да ускорим
използването на дигитални инструменти и да предоставим стойност, използвайки различни канали на комуникация.
Повишихме нивото на дигитализация и
създадохме подходящи онлайн платформи,
за да продължим да предоставяме тази
стойност. Ситуацията с ковид ни позволи и да увеличим възможностите си, за да
предоставяме по-бързи и по-добри услуги
на нашите клиенти.
За съжаление започнахме тази година с
тъжната новина за войната в Украйна,
която шокира всички ни. В България работим много тясно с колегите в Украйна и
тази ситуация засегна няколко оперативни
проекта, по които работим заедно. Въпреки това нашите продажби и доставки на
продукти не са засегнати.
Един от основните недостатъци при
административното налагане на рефериране към най-ниските цени на един от
най-малките пазари в ЕС е, че за фармацевтичните компании това може да доведе
до понижаване на цените на други пазари
поради системите за референтни цени.
Тази комбинация не насърчава инвестициите. Това може да бъде преодоляно чрез
въвеждане на правило за сравняването > 48
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със средната стойност на трите най-ниски
цени в други страни от ЕС. Освен това с въвеждането на механизма за възстановяване на
разходите НЗОК запазва пълен контрол върху
стойността, която заплаща за лекарствата.
В последните четири години провеждането
на клинични изпитвания с продукти на „Байер“
в България бележи значителен ръст. Aко през
2018 г. провежданите изпитвания са били около
15, през 2021 г. те вече са около 35. С този ръст
се повишават значително и инвестициите на
„Байер“ в сектора, като през 2021 г. те са се увеличили с приблизително 20% процента спрямо
2018. Това нарежда „Байер“ в челните позиции
на оригиналните компании по инвестиции в
клинични изпитвания в България. През 2019 г.
„Байер“ е на второ място по превод на средства по клинични изпитвания към здравната
система и здравен персонал в страната. Терапевтичните области, в които се провеждат
изпитвания, са сърдечно-съдови заболявания,
женско здраве, ендокринология, офталмология,
неврология, радиология, хематология и онкология в индикации като сърдечна и бъбречна
недостатъчност, инсулт, ендометриоза, хемофилия, ретинопатия, неходжкинов лимфом.
България многократно е представяна като държава - членка на ЕС, в която доплащанията на
пациентите за здравеопазване са на най-високи
нива - между 40 и 49% според различни източници. Този проблем може да бъде преодолян чрез
финансиране от държавния бюджет в проценти, по-близки до средните за ЕС, а именно 8-9%
срещу 4-5% в момента. Обществото и политиците трябва да започнат да гледат на здравеопазването като на инвестиция, а не като
на разход. Същевременно трябва да се обърне
специално внимание на повишаването на процента в покриването на разходите за лекарства
за хронични заболявания, които в момента са
покрити едва с 50 или най-много 75 %, тъй като
това засяга най-големите популации пациенти.
Подкрепяме усилията и разбирането на правителството, че прозрачността и ефективността на разходите може да се постигнат чрез
пълна дигитализация на досието на пациента
- намаляване на хартиените документи и други
несъществени неща, които пречат на лекарите
да се посветят на лечението. Приемайки тази
визия, държавата ще има възможността да проследява клиничните резултати и да изгражда
регистри в различни области на заболявания,
така че да разпредели инвестирания публичен
ресурс по-ефективно.
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SWIXX
BIOPHARMA
БЪЛГАРИЯ

Д-р Александър
Маринов,

изпълнителен директор на
„Swixx Biopharma България“,
представляваща Sanofi, BMS и др.

S

Swixx Biopharma е основана през
2014 г. от група професионалисти, идващи от фармацевтични
гиганти, с голям опит и задълбочено познаване на нуждите на
клиентите в нашия бизнес. Компанията е
създадена с визията да представлява успешно големи фармацевтични корпорации на
пазари, в които те са взели стратегическо
решение да преминат от пряко към непряко
пазарно присъствие или които са решили
от самото начало да не са директно представени на съответния пазар.
Обикновено Swixx встъпва в партньорски
отношения след реструктуриране или
затваряне на определен филиал или когато
изначално е решено да не се влиза на даден
европейски пазар или в Русия.
Компанията започва дейността си в държавите от Западните Балкани, но скоро след
това значително разширява географското
си присъствие. Днес Swixx присъства във
всички държави от Централна и Източна
Европа, Западните Балкани, Гърция, Русия и
няколко държави от Централна Азия. Swixx
представлява най-бързо растящата компания в нашия сегмент от пазара в Централна
и Източна Европа благодарение на потенциала ни да предоставяме пълния спектър
от услуги на клиентите ни, но също така и
поради начина ни на мислене и оперативния
мащаб, характерни за мултинационалните
компании.
В България започнахме дейността си в самия край на 2018 г. Много бързо успяхме да
изградим структура и да развием успешно
бизнеса с малък, но изключително сплотен
и отдаден екип от професионалисти. Ние
работим неуморно за постигане на целта
си да осигурим достъп на българските пациенти до най-съвременното продуктово
портфолио на партньорите ни.
Днес Swixx се нарежда на 5-о място сред
компаниите с иновативно портфолио на
българския пазар, в терапевтични области
като редки болести, онкология, ваксини, диабет и други.
Горди сме да представляваме иновативното
портфолио на нашите партньори, което е
изключително разнообразно. Swixx предлага съвременни, високотехнологични лекарствени продукти, разработени на базата на
научни доказателства за ползите за пациентите и здравеопазването. Продуктите

Здраве

и компаниите, които представляваме, са
топ приоритет за нас във всеки етап от
развитието ни.
Гордо мога да споделя, че Swixx Biopharma
чрез партньорите, които представлява, е
най-голямата компания за редки болести в
региона. Но нека споменем и някои от партньорите ни и заболяванията, при които
предлагаме животоспасяващи и животоподдържащи продукти: Sanofi при болест на
Фабри, Помпе и Гоше, Alexion при атипичен
хемолитично-уремичен синдром, пароксизмална нощна хемоглобинурия, дефицит на
кисела липаза и хипофосфатезия, Amryt при
първична и вторична липодистрофия, Albireo
при прогресивна фамилна интрахепатална
холестаза.
В онкологията и хематологията представляваме Bristol Myers Squibb в лечението
на множество туморни локализации, Jazz
Pharma в хематологията, SeaGen в онкологията.
В близко бъдеще очакваме да разширим
портфолиото си с нови партньори и продукти, с които да адресираме нуждите на българските пациенти и здравни специалисти.
Ковид-19 промени живота ни толкова кардинално, че не остави незасегната сфера.
Свидетели сме на поляризация в обществото и на огромния удар, който пандемията
нанесе върху икономиката и върху начина ни
на работа. Фарма секторът не беше изключение. Така или иначе трябваше бързо да се
адаптираме към новите обстоятелства,
да пренастроим дейностите си към дигитални, да станем дори още по-находчиви в
начина си на работа. Да продължаваме да се
грижим за здравето на пациентите за нас
остана отговорност №1- отстояхме тази
отговорност, подсигурявайки безпроблемни дистрибуция, доставки и поддържайки
добри взаимоотношения със здравните
специалисти.
Някои мултинационални компании решиха
да излязат или да не влизат на определени
пазари дори преди пандемията по различни
причини, включително поради вътрешни
корпоративни стратегии, независещи от
развитието на пандемията. Тъй като Swixx
е създадена да представлява капацитета
и възможностите на биофармацевтичната индустрия в различните пазари по найдобрия начин, с местния мениджърски екип,
изграден от много опитни и способни про-

фесионалисти, сме готови да продължим
да предоставяме възможно най-добрата
подкрепа на партньорите си и да осигуряваме достъп до съвременни лекарства за
пациентите в България.
В България поддържаме стабилна верига
на доставки и бизнес активности и в този
аспект засега нямаме предизвикателства,
свързани с войната в Украйна.
Swixx не се различава от мултинационалните компании, когато става въпрос за
структура, дейности и стандарти. Една
от малките разлики е, че Swixx Biopharma
няма собствени продукти и научно-развойна дейност, а представлява и предоставя
услуги на биофармацевтични мултинационални компании. В голяма степен културата
и нагласата ни съвпадат с тези на мултинационална компания - силно застъпена е
културата на спазване на етичните норми
и правила, което допринася за безупречната
ни бизнес репутацията. Що се отнася до
дейностите ни, ние поддържаме във филиалите си същия набор от дейности, както
и мултинационалните компании: промоционални и образователни активности към
медицинските специалисти, лекарствена
безопасност, регулаторни и регистрационни дейности и дейности, свързани с достъпа
на лекарствени продукти до пазара.
Провеждането на клинични проучвания не е
сред нашите активности и понастоящем
не планираме започване в близко бъдеще.
За съжаление като цяло в България няма специална политика за ускорен достъп до лекарства за редки заболявания и иновативни
продукти. Според Доклада на Европейската
федерация на фармацевтичните индустрии
и асоциации (EFPIA) за пациентския индикатор W.A.I.T. (индикатор на изчакването)
България е във втората половина на таблицата сред европейските държави за достъп на лекарства-сираци до пациентите.
Заради необходимостта първо да се осигури
финансирането на заболяването от НЗОК
процесът на достигане на тези лекарства
до пациентите е бавен и трудно предвидим.
Като един от основните играчи в сферата на здравеопазването в България ние сме
твърдо решени проактивно да работим за
съгласувани действия и партньорство със
здравната администрация за намиране на
решения за подобряването на тази ситуация занапред.
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СОФАРМА

Огнян Донев,

председател на съвета на
директорите на „Софарма“
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През изминалата 2021 г. мога да
кажа, че въпреки продължаващата несигурност около ковид-19
кризата като че ли бизнесът и
обществото като цяло показаха тенденция към относителна стабилизация
в новото статукво. Ние не правим изключение.
Продажбите ни бавно започнаха да се връщат
към нивата от преди кризата, което категорично показва, че хората малко по малко свикват с
новото „нормално“ и възобновяват навиците
си от 2018-2019 г. по отношение на грижата за
здравето.
Най-интересните ни регистрации през 2021 г.
включват Betagamma инжекционни разтвори.
Продуктът е комбинация на Витамин В1, Витамин В6, Витамин В12 и лидокаин и има благоприятно терапевтично действие при неврологични
заболявания от различен произход, неврити, невралгии, полиневропатии, радикулерни синдроми,
херпес зостер и др. Резултат от усилията ни
да направим продуктите ни достъпни за поголям брой пациенти е Carsil 22,5 mg film-coated
tablets от групата на хепатопротективните
лекарствени средства, регистриран с новата
лекарствена форма - филмирана таблетка, която не съдържа захар във филмовото покритие.
Дерегистрациите са основно поради промяна
в терапевтичните практики, както и минали
години.
Войната в Украйна се отрази на много аспекти
от работата и живота ни, но сферата на доставките не е един от тях. Разбира се, обратното е вярно - нашите продукти стигат потрудно и с повече рискове до украинския пазар, но
ние сме решени да запазим колкото е възможно
наличностите в складовете ни там, особено на
лекарствата, на едни нормални нива.
Регулаторната рамка в България е една от найрестриктивните в ЕС.
България е единствената страна в ЕС, която
изисква регистрационната цена да е по-ниска
или равна на най-ниската в 10-те референтни
държави, посочени в Наредбата за регулиране
и регистриране на цените на лекарствените
продукти, условията, правилата и
критериите за включване, промени и/или изключване на лекарствени продукти от позитивния
лекарствен списък и условията и реда за работа
на комисията по цени и
реимбурсиране. Вследствие кръстосаното рефериране практически води до това, че в България сме с най-ниските цени в Европа. Няколко
години предлагаме реферирането да бъде поне

средно аритметично от трите най-ниски цени,
за съжаление без успех. Не случайно стотици
продукти се дерегистрират поради цени под
себестойност, в резултат на което до българския пациент достигат все по-ограничен брой
алтернативи за лечение.
Друга рестриктивна мярка е въведеният от
НЗОК „Механизъм, гарантиращ устойчивост
на бюджета на НЗОК“ с всичките му недостатъци - правилата се приемат едностранно, без
консултации с партньорите, данните и сумите
се определят от НЗОК абсолютно непрозрачно,
а включването в този механизъм и на генеричните продукти с цел снижаване на разходите е
абсолютно неуместно. Не случайно вече четири фирми водят съдебни дела с НЗОК относно
механизма.
Всички тези несъобразени с пазарната действителност действия доведоха и до още един
тревожен ефект - вече има търгове на Министерството на здравеопазването, на които
не се явява нито един кандидат. Ако подобна
тенденция се задълбочи, отново ще пострадат
пациентите. В допълнение на консервативното ценообразуване сроковете за получаване на
разрешение за употреба са прекалено дълги за
генерични продукти, въпреки че донякъде детайлността на регулатора е оправдана с оглед
гарантиране на качеството и безопасността
на лекарствения продукт.
Като цяло лекарствената политика в България
страда от голям дисбаланс в обществените
средства, изразходвани за лечение на различните
заболявания. Това е най-фрапиращо в лечението
на социално значимите заболявания като сърдечно-съдови, неврологични и др., от които страдат милиони граждани. В тези групи заболявания
реимбурсацията е с много нисък процент - 25 - 50,
което води до отказ от лечение, усложнения
при пациентите и влошено качество на живот,
както и натоварване на болничните заведения.
Този проблем има нужда от незабавно решаване,
включително чрез провеждане на прогенерична
и пробиоподобна политика. Подобен подход ще
доведе до освобождаване на средства за прилагане на съвременна скъпоструваща терапия на
тежките заболявания.
В заключение, за поредна година бих задал към
регулатора реторичния въпрос: Само на нас ли ни
изглежда парадоксално, че най-богатите страни
използват процентно най-много генерични и
биоподобни медикаменти, а нашата държава
въпреки ограничените си ресурси не води подобна политика?

Т

съдържание от

Тодор Кесимов,

управител на биофармацевтична компания Такеда България

Не просто терапия,
а цялостна грижа –
различният подход към
редките болести

Т

Тakeda е една от най-старите и най-бързо
развиващи се фармацевтични компании в
света. Основана в Япония през 1781 г., сега
работим в повече от 80 страни по света.
Днес ние сме световен лидер в лекарствата
за редки заболявания. Ние обаче имаме за
цел да доставяме не само лекарствата,
отговарящи на непосрещнатите нужди
на пациентите по света, а и да им
предоставяме цялостна грижа и подкрепа.

Г-н Кесимов, какви са приоритетите на
Takeda в грижата за пациентите с редки
заболявания в България?

Активно работим в няколко посоки наред с
разработването и своевременното осигуряване на лекарствено лечение:
> Осигуряване на своевременна и точна
диагноза, която е ключова при редките
заболявания. Проблемът тук е, че всяко
заболяване, бидейки рядко, засяга малък
брой хора, съответно не се среща често
в клиничната практика на повечето лекари, а и нерядко симптомите могат да
бъдат погрешно отдадени на друго състояние. Така диагнозата се бави с години
до момент, в който заболяването е вече
прогресирало. А в голяма част от случаите редките заболявания са генетично
придобити, т.е. при правилния подход
(обучение, скрининг) биха могли да бъдат диагностицирани в ранна възраст.
Takeda активно работи в сътрудничество
с всички водещи експерти и пациентски
организации за подпомагане именно на
възможно най-ранна диагностика.
> Осигуряване на достъп до лечение - полагаме усилия нашите терапии да достигат
до всички български пациенти, на които те биха могли да помогнат, възможно
най-рано.
> Адресиране на потребностите на пациентите извън лекарствената терапия - пациентите и хората, полагащи грижи за тях,
ежедневно живеят с различни проблеми,

дори когато заболяването има лечение.
Te имат нужда от социална подкрепа и
различни други грижи.
> Повишаване на обществената осведоменост по въпросите за живота с рядка
болест.
Тази година по повод 28 февруари - Световния ден за осведоменост за редките болести,
съвместно с Националния алианс на хората
с редки болести проведохме мащабна информационна кампания, наречена „Двадесетият
герой“. Тя има за цел да повдигне всички
гореизброени въпроси. Защо „Двадесетият“?
По статистика на Световната здравна организация в България хората с редки болести
са 5% от населението, което означава, че у
нас 1 на всеки 20 души потенциално може
да бъде засегнат от рядка болест. А да живееш с рядка диагноза е истинско геройство
и предизвикателство. У нас за дадено рядко
заболяване започва да се говори едва когато
се появи терапия, а терапия има за около 5%
от заболяванията. Така 95% от пациентите с
редки болести реално остават невидими за
българските здравеопазване и социална система, защото диагнозата им не съществува
за държавата. По този начин всеки пациент
с рядка болест се превръща в герой в битката
за собствения си живот. Оттук се поставя и
въпросът за нуждата от всеобхватен и редовно актуализиращ се регистър на редките
болести и актуална цялостна национална
програма за тях.

Какъв е достъпът на българските пациенти с редки заболявания до терапия?
Има редица условия, които трябва да са налице, за да може българският пациент с рядко
заболяване да получи достъп до лечение, заплащано от НЗОК. Въпреки спецификата на
редките болести, в това число малкия брой
пациенти за всяко отделно заболяване, редът
за осигуряване на заплащането им не се различава особено от този за всички останали
терапии. Добрата новина е, че за децата има

ПРОФИЛ
ТОДОР КЕСИМОВ завършва Regent's
Business School London през 2007 г.
В биофармацевтичната компания
Takeda постъпва през 2012 г. като
бизнес контролер за България, a
година по-късно оглавява „Финанси
и логистика“ за Румъния и България.
В периода 2017-2018 г. е ръководител
на финансовия отдел на компанията за Балканския полуостров. От
началото на 2018 г. поема поста
управител на представителството на Takeda в България.

решение - тяхното лечение в общия случай
може да бъде заплатено преди официалната
реимбурсация от дирекцията на НЗОК за
лечение на деца в страната и чужбина. Ние
полагаме усилия и правим всичко възможно
пациентите да получат терапиите, които ние
предлагаме, възможно най-рано.

Кажете според вас от какво най-спешно
се нуждае българското общество в грижата за тези пациенти?
От разбиране. Обществото ни следва да осъзнае, че 1 от 20 души не е всъщност никак
малко. Огледайте се - в един пълен автобус
или в метрото; в магазина, в който пазарувате всяка вечер; в киносалона. Почти винаги
около вас има повече от 20 души - един от тях
може да страда от рядко заболяване. Сигурно имате и повече от 20 души в приятелското
и/или служебното си обкръжение. Един от
тези ваши близки, приятели, колеги в даден
момент може потенциално да бъде засегнат
от рядко заболяване. И той има всички тези
проблеми и нужди, за които споменахме тук.

Николай Колев,

управляващ директор на „ФЬОНИКС Фарма“ България
и компаниите „Фармексим“ и „Хелп Нет“ в Румъния

„ФЬОНИКС Фарма“ доставчикът
на здраве

ПРОФИЛ
НИКОЛАЙ КОЛЕВ има над 25
години опит във фармацевтичния и финансовия сектори. Той е заемал управленски,
маркетинг и търговски
позиции на няколко пазара.
Неговият кариерен път във
фармацията започва в компанията Актавис (днес ТЕВА)
на позицията мениджър
Бизнес развитие за международни пазари. По-късно поема
управлението на Профи Кредит и ролята на председател
на Управителния съвет за
България, Централна Европа,
Русия и част от Азия.
Към ФЬОНИКС Фарма България, Николай Колев се присъединява през 2017 година
като управляващ директор
и председател на Управителния съвет. В началото на 2022
година Николай Колев пое управлението на компаниите
Фармексим и Хелп Нет, част
от немската Група ФЬОНИКС
(PHOENIX Group) в Румъния.
Днес той заема позициите
на управляващ директор
и председател на Управителния съвет на ФЬОНИКС
Фарма, България, Управляващ
директор на Фармексим и
Хелп Нет, Румъния, председател на Управителния съвет
на българската (БАТЕЛ) и
румънската Асоциации
на търговците на едро с
лекарства и е член на Борда на
Европейската Федерация на
аптечните вериги.
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Как „ФЬОНИКС Фарма“ се издигна до мястото на водеща компания, доставяща
интегрирани здравни услуги на българския пазар? Как се постига това в нашата икономическа ситуация? Каква беше
вашата стратегия?
„ФЬОНИКС Фарма“ е компания с повече от
25 години присъствие на българския фармацевтичен пазар. Това са опит, знания и
умения, които са в основата на успеха на
всяка компания, но също и предпоставка
за непрекъснато усъвършенстване и надграждане на всичко постигнато. Като част
от немската Група ФЬОНИКС ние имаме
подкрепата, експертизата и добрите практики на европейско ниво, а това е изключително ценно.
Категорично успехът на компанията от
нейното начало до днес се дължи най-вече на екипа от над 650 служители в цялата
страна, чиято всеотдайна работа ни движи
напред и ни отвежда до челните лидерски
позиции.

Дълги години в очите на обществото
търговците на едро с лекарства представляваха само важното звено, което
доставя лекарства на болниците и аптеките. Казвате, че можете да предложите
много повече от това, как се разви фармацевтичният сектор през последните
години и какво правите вие като компания, за да подпомогнете това развитие?
В отговор на непрекъснато променящия се
фармацевтичен сектор, ние се развиваме отвъд търговията на едро и представяме себе
си като интегриран доставчик на здравни
услуги. Това е нашето изключително all-inone предложение, което работи в няколко
направления - по-добри бизнес отношения с
нашите клиенти и партньори, високо ниво
на предлаганите от нас услуги и възможност да подпомогнем процесите във фармацевтичния сектор.

Предлагаме пълна гама от услуги с добавена стойност, различни от доставката
на лекарства. Като част от това ще отлича
нашето ексклузивно представителство на
водещи производители - това са предимно
европейски компании, които се доверяват
именно на нас да представяме и предлагаме техните продукти на българския пазар.
На следващо място се нареждат аптечен и
болничен пазар - тук работим с близо 3000
аптеки и 250 болници, на които предлагаме
портфолио от над 12 000 продукта и ежедневни доставки на стока.
Няма как да пропусна и разработването
на здравен софтуер „Аптека Експерт“, който има над 40% пазарен дял сред аптеките
в България и това го нарежда на първите
места сред софтуерните продукти на фарма пазара. Следват контакт-центърът за
обслужване на клиенти, преддистрибуция
- услугата ни към партньори за съхранение
на лекарствени и медицински продукти, и
още много други специализирани услуги,
които предлагаме.
Последното ни бизнес начинание е търговия и дългосрочни бизнес отношения с
доказани производители в областта на висококачествените медицински изделия и
консумативи, както и най-новата ни услуга,
която ще стартираме съвсем скоро - електронна търговия към крайни клиенти.

В каква посока инвестирахте в последните години в България и какъв е резултатът към този момент?
Основните ни инвестиции са насочени към
увеличаване на дистрибуционните ни центрове, складовата ни площ и подобряване на
качеството на обслужване и доставки. Това,
разбира се, води след себе си и много други
сфери на развитие - стартирането на нови
бизнеси, разкриването на нови работни места, навлизането в нови пазарни ниши, както
и генерирането на нови цели за растеж.
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Инвестициите в развитието на нашата
дейност, които за последните 5 години са в
размер на над 10 млн. лева, носят позитиви
не само на нас като интегриран доставчик
на здравни услуги, но и на всички участници в този процес - клиенти и партньори, фармацевтичния сектор и крайните клиенти.

В ерата на дигиталните решения има ли
място чистата логистика, как покривате България, предстои ли ви откриване
на нови мощности и каква част от процесите при вас са автоматизирани?
„ФЬОНИКС Фарма“ осигурява 100% национално логистично покритие на територията
на България. Това е възможно благодарение
на изцяло новия ни автопарк и логистичните ни центрове, разположени в 5 ключови
точки в страната. На територията на София
имаме 2 дистрибуционни центъра - в София
и в село Кривина, а през юни откриваме и
своята трета логистична база в София. С
нея общата ни складова площ в страната
ще се увеличи до над 14 000 кв.м.
Дистрибуционни и офис центрове имаме
също в Пловдив, Велико Търново, Бургас, а
от началото на 2022 година и във Варна. Те
са изградени според всички изисквания на
добрата дистрибуторска практика.
Представителството ни в морската столица е на европейско ниво, съчетава логистичната ни дейност с модерно и функционално офис пространство, което посреща
нашите служители, гости и чуждестранни
партньори. Голяма част от процесите в
нашите логистични центрове са частично или напълно автоматизирани. Това ни
позволява да разширяваме портфолиото
си, да обработваме по-бързо заявките на
клиентите и да свеждаме възможностите
за грешки до минимум.

В останалите европейски страни, в които Групата ФЬОНИКС е представена,
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се предлага много по-широко портфолио от услуги. Кои от тях предстои да
предложите и в България? Компанията
ви винаги е подкрепяла аптеките и има
собствен бранд („BETTY Моята аптека“),
но пък в останалите европейски страни
водещата услуга са онлайн доставките.
Какъв е еволюционният път на българския пазар, който виждате и за който
бихте могли да помогнете?
В европейските държави, в които Групата ФЬОНИКС има представителства, дигиталните решения в здравеопазването
и електронната търговия в сегмента на
лекарствата без лекарско предписание и
продуктите за здравна грижа са факт от
години и непрекъснато се развиват.
Българският пазар прави своите опити
и стъпки в тази посока и вярваме, че скоро
ще сме свидетели на успешно стартирали и
работещи услуги и приложения. Като активен участник в него ние имаме важна роля в
подпомагането на тези процеси и даването
на личен пример.
Една от най-новите ни услуги, която ни
прави част от това и за която скоро ще можем да разкажем повече, е стартирането на
електронна търговия към крайни клиенти.
Това е успешна практика и работещ модел
в много европейски държави и се радваме,
че ще можем да я добавим към своето портфолио от услуги.

Освен хибридните автомобили и липсата на хартиени документи какво
включва програмата ви PHOENIX Green
през тази година, какво е устойчивото
развитие според вашата концепция?
Групата ФЬОНИКС стартира своята програма за устойчиво развитие през 2021 година.
Вдъхновени от техния пример, ние също
предприехме своите първи стъпки в посока социалната отговорност на „ФЬОНИКС
Фарма“ в България.

PHONIX Green е естествено продължение
на мисията ни да доставяме здраве. За нас е
важно едновременно към отговорността на
това да доставяме лекарствени и медицински продукти в цяла България да добавим и
грижата за околната среда, в която живеем
и се развиваме.
Стартирахме с първата крачка в създаването на устойчиви бизнес практики
с поетапното заменяне на автопарка ни с
хибридни модели, за да ограничим максимално вредните емисии от ежедневната ни
работа. Това е дългосрочен проект, но основите са положени. Преустановяването на издаване на хартиени счетоводни документи
и дигитализирането на специализираните
ни печатни издания е следващата стъпка
в намаляването на екологичния отпадък
на компанията.
Концепцията ни предвижда дигитализиране на максимален брой процеси и услуги,
което наред с ограничаване на вредното въздействие върху околната среда значително
ще подпомогне ежедневната ни работа и ще
допринесе за по-качествени и добри услуги, които предлагаме на нашите клиенти и
партньори. Важна част от концепцията ни
е посветена и върху активното привличане
в различни инициативи на нашите над 650
служители и грижата за тяхното здраве физическо и емоционално.

Вие сте единствената от 27-те европейски компании, част от Групата ФЬОНИКС, която открива IT Hub в България.
Как и защо бяхте избрани за осъществяването на този проект и с какви отговорности ще бъде хъбът?
Това е голям успех за компанията и е резултат от няколкомесечния труд на много
колеги и на управителния съвет на „ФЬОНИКС Фарма“. България беше избрана сред
повече от 25 други локации по целия свят.
Ние спечелихме тази огромна възможност,
отговаряйки комплексно на няколко критерия, между които наличие на висококвалифицирани кадри, възможност за конкурентно заплащане, макроикономическа среда и
развитие на компанията ни.
Откриването на нашия IT Hub е част от
новата дигитална стратегия и управление
на IT Групата, която предвижда преструктуриране в няколко основни подразделения. По този начин ние, като компания,
ще отговорим на нарастващата нужда от
висококвалифицирани IT ресурси, а компетенциите на новите служители ще бъдат,
както в сферата на разработка на софтуер и
модерни дигитални решения, така и в поддръжката на сървъри и инфраструктура.
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Изминалата 2021 г. не се оказа твърде активна за сливанията и придобиванията (M&A)
в биофармацевтичния сектор и беше напът
да се превърне в една от най-слабите за последните години, ако не беше по-активното
последно тримесечие. Според анализа на The
Pharma Letter броят на сделките е бил 92 при
101 през 2020 г. и 111 през 2018 г., като едва 28
надхвърлят 1 млрд. Най-голямата обявена
сделка беше придобиването на Vifor Pharma
от австралийската CSL за 11.7 млрд. долара,
докато година по-рано рекордът беше на
AstraZeneca, която купи Alexion за 39 млрд.
долара.
Десетте най-големи M&A достигнаха
обща стойност малко под 53 млрд. долара,
което е значително под 97-те млрд. през
2020 г. и далеч под резултата през 2019 г. 207 млрд. Низходящата тенденция идва
на фона на множество мегасделки през
2019 г. - включително на Bristol-Myers със
Squibb и Celgene, на Takeda и Shire, както и
на AbbVie с Allergan. Тази тенденция продължи и през 2020 г. с още няколко доста
големи сделки - сливането на AstraZeneca
с Alexion и поглъщането на Immunomedics
от Gilead. И двете станаха въпреки пандемията от COVID-19. На фона на забавянето
на сделките някои големи фармацевтични
компании също положиха усилия да отделят неосновните си активи - това направиха
Merck, GlaxoSmithKline и Johnson & Johnson,
а Novartis обмисля продажбата на своето
звено за генерични лекарства Sandoz.

Двигатели
В някои отношения 2021 г. изглеждаше
като завръщане към обичайните модели
на сключване на сделки от предишното
десетилетие, отчитат анализаторите. Годината се характеризира с редица по-малки придобивания и сделки, насочени към
увеличаване на базата от възможности за
научноизследователска и развойна дейност
за нови лекарства.
Двигател на M&A беше интересът към
лекарствата за онкологични заболявания,
както и тези за редки заболявания и имунологията. Като цяло преминаването на индустрията към по-малки сделки, изглежда,
помогна да се избегне все по-предизвикателната антитръстова среда в САЩ. Освен
това специалистите подчертават високите
оценки на потенциалните цели за придоби-
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Годината на
по-малките сделки
Двигател на сливанията и придобиванията през 2021 г.
беше интересът към имунотерапията
и лекарствата за онкологични и редки заболявания
Кирил Кирчев | kiril.kirchev@capital.bg
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от 2012 г. (1.5 млрд.).

Топ 10

Какво се очаква

ване като възпиращ фактор за сключването
на сделки.
Според проучване на Evaluate Pharma
до средата на декември е имало 116 сделки
в сектора, но това включва тези за диагностика и медицинско оборудване, които
не са включени в списъка на The Pharma
Letter. Това е с 20% по-ниско в сравнение с
предходната година, а обемът е бил 81 млрд.
долара - с една трета по-малко от 2020 г.
Най-голямата сделка дойде в края на годината - австралийската CSL предложи 11.7
млрд. долара за Vifor Pharma. Тя изпреварва
с малко поглъщането на Acceleron за 11.5
млрд. долара от Merck & Co., което приключи
през ноември въпреки известна съпротива
от страна на инвеститорите в Acceleron.
Най-активният купувач за 2021 г. беше
френската фармацевтична компания Sanofi,
която обяви шест сделки, като последната
беше за Amunix за около 1 млрд. долара. Други значими купувачи бяха Amgen и Pfizer с
по три сделки, като последната компания
използва постъпленията от продажбата на
ваксината срещу ковид, разработена заедно
с германската компания BioNTech.
Средният размер на сделката през 2021 г. е
бил едва 1.7 млрд. долара, под историческите
средна стойност от 4.3 млрд., и е най-ниският

Консултантската компания PwC определя
2021 г. като „по-нормална година за инвестиции в сливания и придобивания“ и очаква
доста по-добра 2022 г., тъй като секторът разполага с достатъчно капитал. Предвижданията й са за инвестиции във всички области, в
които се очаква висок растеж - в онкологията, както и в клетъчната и генната терапия,
но също и в други области като неврологията
и кардиологията. Технологии като иРНК
вече започнаха да привличат повече внимание. По-големите компании ще се стремят
да диверсифицират допълнително своите
портфолиа.
PwC очаква инвестициите в сливания и
придобивания да достигнат 350 - 400 млрд.
долара пред тази година. Прогнозите на
компанията са да продължат сделките за
биотехнологични компании в диапазона от
5 до 15 млрд. долара, съчетани с тези за утвърдени фармацевтични компании (за около
50 млрд. долара) и медицински изделия (25
млрд. долара), което да доведе до значителни инвестиции в M&A. PwC предвижда също
и сключването на голяма сделка (100 млрд.
долара и повече) като част от стратегия за
трансформация и нуждата от мащаб.
Анализаторът от SVB Leerink Research
Джефри Поргес прогнозира, че през тази година най-големите компании ще имат огромен капацитет за сделки заради подсилените
баланси в резултат на приходите от ваксини
срещу ковид и други лекарства срещу вируса.
Според него до края на годината биофармацевтичният сектор ще разполага с над 500
млрд. долара кеш за сливания и придобивания и връщане на капитал на акционерите,
като Pfizer, Novartis и Johnson & Johnson ще
могат да похарчат до 150 млрд. Освен това големите в сектора са изправени пред забавяне
на растежа и ще се нуждаят от допълнения
към своите портфолиа от лекарства.
Необходимостта от инвестиране в растеж
и наличието на сериозен капитал вероятно
ще компенсират потенциалните насрещни ветрове около цените на лекарствата,
значителните увеличения на данъците и
активизирането на Федералната търговска
комисия в САЩ, която може да повлияе на
способността за извършване на по-големи
сделки в краткосрочен план.

CSL-VIFOR PHARMA
Цена - 11.7 млрд. долара
Премия - 40% над 60-дневната средна
цена на акцията на Vifor
Трябваше да се изчака почти до края на
годината, за да бъде сключена най-голямата сделка - австралийската биотехнологична компания CSL купи за 11.7 млрд. долара
швейцарската компания Vifor Pharma,
специализирана в бъбречните заболявания и дефицита на желязо. Сделката е найголямата транзакция в историята на CSL
и ще позволи на четвъртата по големина
компания в Австралия да диверсифицира
бизнеса си, който беше под натиск по време на пандемията.
MERCK & CO.-ACCELERON
Цена - 11.5 млрд. долара
Премия - 34% над цената на затваряне
в края на август
Поглъщането на Acceleron Pharma от
Мerck & Co за 11.5 млрд. долара беше не
само една от най-големите сделки за годината, но и една от най-спорните. През ноември Merck най-накрая успя да преодолее
съпротивата на инвеститорите. Основната
цел на поглъщането беше sotatercept, водещият клиничен кандидат на Acceleron.
Това е потенциална първокласна терапия
за белодробна артериална хипертония,
която според някои анализатори може да
се превърне в продукт с продажби от 2 до
3 млрд. долара. Лекарството е във фаза 3
на изпитания и ако са положителни, може
да се очаква одобрение от регулатора през
2024 г.
Някои от акционерите на Acceleron се
противопоставиха на сделката с аргумента, че тя предлага премия, значително пониска от предишните сделки в сектора, и
сериозно подценява компанията. Merck
обяви сделката като начин за възстановяване на своето портфолио от лекарства
за сърдечно-съдови заболявания, което
някога се гордееше с продукти като > 56
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лекарствата за понижаване на холестерола
Zetia и Vytorin.
JAZZ PHARMA - GW PHARMA
Цена - 7.2 млрд. долара
Премия - около 50% над цената на
затваряне на акциите на GW преди
обявяването на сделката
GW Pharma беше един от първите участници на пазара на лекарства, получени от
канабис, и беше в добра позиция за либерализацията. И това предимство я направи
цел за поглъщане. От скромното си начало в края на 90-те години базираната във
Великобритания GW започна да продава
Sativex за лечение на спастичност, свързана
с множествена склероза, през 2011 г. в Европа. Перспективите й се подобриха с пускането на пазара на Epidiolex (канабидиол)
за трудни за лечение форми на епилепсия,
като продажбите на лекарството достигнаха 511 млн. долара през 2020 г. То остава
единственото одобрено от FDA лекарство
на базата на канабис. Това накара ирландската Jazz да отправи оферта, която беше
одобрена, и така компанията добави трето
важно лекарство в портфолиото си. Jazz
Pharma направи поредица от сделки през
последните няколко години, фокусирани
върху онкологията, докато се оттегля от
основния си бизнес с нарушения на съня.
PFIZER - ARENA PHARMACEUTICALS
Цена - 6.7 млрд. долара
Премия - 100% над цената на акцията
на Arena в деня преди обявяването на
сделката
Благодарение на средствата от успешната и печеливша ваксина срещу ковид Pfizer
не крие плановете си да инвестира в своето
портфолио и миналата година направи няколко достатъчно големи придобивания.
Най-голямата сделка беше тази за Arena
Pharmaceuticals, като по този начин компанията подсили основното си портфолио
за заболявания, свързани с възпалителни
процеси.
Водещото лекарство на Arena е етрасимод, което е във фаза 3 на изпитване. Американската банка Wells Fargo прогнозира
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пикови продажби за 2.5 млрд. долара, като
приема, че ще получи одобрение на своите ключови показания и се окаже по-добро
от конкурентите. Сделката се очаква да
приключи през първата половина на 2022 г.
NOVO NORDISK - DICERNA
Цена на сделката - 3.3 млрд. долара
Премия - 80% над цената на затваряне в
деня преди обявяването на сделката
Главният изпълнителен директор на
Novo Nordisk Ларс Йоргенсен обещава да
направи голяма сделка, откакто пое поста през 2017 г. През миналата година това
му се удаде с придобиването на Dicerna
Pharmaceuticals за 3.3 млрд. долара. След
като загуби от Sanofi наддаването за Ablynx
през 2018 г., сега датската компания беше
на печелившата страна. Novo Nordisk работи заедно с Dicerna от 2019 г. по лекарства,
базирани на RNAi, за редица заболявания,
включително неалкохолен стеатохепатит,
диабет тип 2, затлъстяване и редки заболявания.
SANOFI - TRANSLATE BIO
Цена на сделката - 3.2 млрд. долара
Премия - 56% над средната цена
за 60-те дни преди обявяване на
сделката
Sanofi имаха партньорски отношения с
Translate Bioи преди сделката, която дойде,
след като иРНК ваксините имаха трансформиращ ефект върху пандемията от ковид-19.
Усилията на Sanofi за ваксина срещу коронавирус, използвайки традиционна технология, не доведоха до желания резултат. В
крайна сметка френската компания купи
Translate, за да може тя да служи като ядро
на нейния нов mRNA Center of Excellence
и да ускори преминаването си в този сектор. По времето, когато сделката беше
обявена, анализатори от Leerink казаха,
че макар технологията на Translate да няма
същото признание като тази на Moderna и
BioNTech, които реализираха огромни печалби от ваксината си срещу ковид, това е
клинично валидирана платформа с широка
полезност при белодробни, чернодробни и
интрамускулни приложения. Sanofi има ам-

PwC очаква инвестициите в сливания
и придобивания във
фармацевтичния сектор да достигнат 350
- 400 млрд. долара през
2022 г.
биции да разшири платформата в области
като имунология, онкология и редки заболявания.
HORIZON THERAPEUTICS - VIELA BIO
Цена на сделката - 3.05 млрд. долара
Премия - 53% над цената на затваряне
на акцията в деня преди обявяване на
сделката
Базираната в Ирландия Horizon
Therapeutics беше активна на пазара и направи три придобивания през 2021 г. Целите
бяха няколко - подобряване на възможностите за научноизследователска и развойна
дейност и портфолиото от лекарства, както
и нови производствени съоръжения, за да
има достатъчен капацитет да се справи с
пускането на нови лекарства. Придобиването на Viela Bio, която през 2018 г. се отдели
от AstraZeneca, е най-голямата сделка за
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на белези и херпеси, както и контрацептиви.
За Perrigo, която купи френския бизнес
от инвестиционните компании Astorg и
Goldman Sachs Asset Management, този ход
изглежда „привлекателен стратегически
и финансово“, смятат от инвестиционната
банка Jefferies. Анализаторите от финансовата институция прогнозират здравословен
растеж на продуктовите линии на HRA през
следващите години и излизането на пазара
на редица нови лекарства и очакват, че ръководството на Perrigo може да преодолее
скорошните препятствия, включително
нарастващи разходи и прекъсвания на веригата за доставки.
AMGEN - FIVE PRIME THERAPEUTICS
Цена на сделката - 1.9 млрд. долара
Премия - 78% над цената на затваряне
преди деня на обявяване на сделката
Horizon досега. Тя й осигурява одобрено лекарство за редки заболявания, както и сериозен резерв от кандидати за клинична фаза
за възпалителни и редки заболявания плюс
по-широки възможности за научноизследователска и развойна дейност. Придобиванията са напът да осигурят годишни продажби
за Horizon за над 3 млрд. долара - повече от
два пъти постъпленията през 2019 г. и над 10
пъти по-високи в сравнение с 2014 г.
PFIZER - TRILLIUM THERAPEUTICS
Цена - 2.26 млрд. долара
Премия - 118% над 60-дневната средна
цена преди обявяването на сделката
Втората по големина придобивка на
Pfizer през 2021 г. - след поглъщането
на Arena Pharma, беше тази на Trillium
Therapeutics, която е на пазара на нови терапии за онкологични заболявания. Сделката за 2.26 млрд. долара се фокусира върху
инхибиторите на Trillium в ранна фаза на
контролната точка на макрофагите CD47.
Лекарствата са предназначени да отприщят вродената имунна система срещу рак.
Поглъщането на Trillium от Pfizer е третото голямо с участието на специализирана
компания по CD47 в рамките на няколко
години.
През 2020 г. Gilead Sciences плати 4.9

млрд. долара, за да закупи Forty Seven, а
малко по-късно AbbVie влезе в стратегическо партньорство с китайския биотехнологичен производител I-Mab срещу 2.9
млрд. долара. Други играчи в тази по-нова
категория са подкрепяната от Roche ARCH
Oncology, ALX Oncology, Innovent Biologics,
Surface Oncology и Zai Lab. Някои от тези
компании също са определени като потенциални кандидати за поглъщане.
PERRIGO - HRA PHARMA
Цена на сделката - 2.1 млрд. долара
Премия - няма информация
Трансформацията на Perrigo в компания за грижа за потребителите започна с
продажбата на нейния бизнес с генерични
лекарства на частна инвестиционна група
за 1.55 млрд. долара в началото на 2021 г.
Тя набра скорост по-късно през годината,
когато използва приходите за закупуване
на френската компания HRA Pharma за
1.8 млрд. евро (близо 2.1 млрд. долара). За
базираната в Ирландия Perrigo сделката
ще добави три продуктови линии и ще
засили присъствието й в Европа.
HRA Pharma, известна още като H ra SAS,
притежава марката продукти на Compeed за
лечение на мехури и напукана кожа по петите, кремове и гелове Mederma за лечение

Amgen не е бил активен играч в M&A при
главния изпълнителен директор Боб Брадуей и като цяло е разчитала на лицензирането на лекарства. Миналата година обаче
компанията не можа да устои и направи
оферта за базираната в Сан Франциско Five
Prime Therapeutics и нейното портфолио от
терапии за рак. Придобиването за 1.9 млрд.
долара е първото, направено от Amgen, откакто тя купи Onyx Pharma за 10 млрд. долара преди почти 9 години.
SANOFI - KADMON HOLDINGS
Цена на сделката - 1.9 млрд. долара
Премия - 79% над цената на затваряне
преди обявяването на сделката
Sanofi дори не беше приключила изкупуването на Translate Bio за 3.2 млрд. долара, преди да придобие за 1.9 млрд. долара
американската биотехнологична компания
Kadmon, за да засили бизнеса си с лекарства за трансплантация. Когато сделката
приключи през ноември, тя даде на Sanofi
достъп до наскоро одобрения инхибитор
Rezurock (belumosudil) на Kadmon. Инвестиционната банка Jefferies прогнозира, че
допълнителни предимства могат да помогнат на лекарството да достигне глобални
пикови продажби от 1 млрд. долара, като
650 млн. са от САЩ.
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Хапчетата срещу ковид-19
няма да помогнат за край
на пандемията,
ако не стигнат до хората

К

Разпространението на Paxlovid на Pfizer и molnupiravir
на Merck може да е неравномерно както на ваксините

Ковид-19 се превърна в подарък за големия
фармацевтичен бизнес. През последните
две години той извлича огромни печалби
от ваксините срещу коронавируса, като
същевременно се противопоставя на поширокото споделяне на технологията, необходима за тяхното производство. И сега
има нов двигател за приходи - хапчета за
лечение на ковид. И Pfizer, и Merck създадоха такива, които бързо се насочват към
пазара - съответно Paxlovid и molnupiravir.
Експерти предупреждават, че сега светът
отново е готов да попадне в същите капани
на неравенството, в които беше хванат при
пускането на ваксините.
Когато Pfizer разкри ефикасността на
своето хапче срещу ковид миналия ноември, вълнението беше сериозно, а учените приветстваха Paxlovid като пробив. Но
само три месеца след пускането на пазара
оптимизмът относно способността на лекарството да помогне за бързото прекратяване на пандемията намалява, тъй като
се увеличават страхове, че неравномерното
разпределение ще изостри предизвикателството за овладяване на вируса.
Твърде рано е да се каже дали разпре-
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делението на доставките ще бъде толкова
несправедливо, както беше при ваксините.
Според експерти по лекарствата масовият
достъп до терапията може да отнеме повече от година поради производствени и
регулаторни пречки. След като богатите
страни си осигуриха голям дял от първоначалните доставки на Paxlovid, което намалява риска от хоспитализация и смърт
от ковид-19 с 89% в клинични изпитвания,
много страни с ниски и средни доходи са
изправени пред потенциално дълго чакане за генерични версии. „Вече водихме
тези дискусии за ваксините“, казва пред
Bloomberg Борна Няоке-Аноке, лекар и изследовател в Кения от неправителствената
организация Drugs for Neglected Diseases
Initiative. „Много е жалко, че трябва да ги
водим отново.“
Бизнесът обаче определено изглежда
обещаващ. Само Pfizer, която се превърна в
световен лидер при ваксините срещу ковид,
очаква да си осигури приходи до 22 млрд.
долара от новото си хапче тази година, в допълнение към 37 млрд. долара, които изкара
през 2021 г. от ваксината. Новото лекарство
не е евтино. В момента Paxlovid на Pfizer

струва около 530 долара за петдневен курс
на лечение. Мolnupiravir на Merck, което
вече е одобрено за употреба във Великобритания, струва около 700 долара. Производствените разходи за molnupiravir са около
17.74 долара, съобщава Guardian.

Няма време
С хиляди смъртни случаи от коронавирус
на ден времето е единственото нещо, което
светът няма на разположение. Всеки път
когато вирусът започне да отшумява, се
появяват нови варианти или подварианти,
което води до нови пикове на заразените.
Знаейки критичната роля, която лекарството на Pfizer може да играе за унищожаването на вируса, здравните организации,
изследователи и компании работят за ускоряване на производството на Paxlovid отвъд
прогнозираното в момента и намаляване на
високите производствени разходи.
„Трябва да видим какво е възможно и
дали можем да работим по-бързо“, казва
пред Bloomberg Джанет Гинард, директор
по стратегиите в Unitaid, здравната агенция, която помага за координирането на
разпространението на лекарства срещу
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ковид. Unitaid работи с партньори, които
проучват как да се увеличи производството,
и помага на страните да увеличат тестовете,
за да предоставят терапията на повече хора.
През декември Pfizer увеличи производствената си цел за 2022 г. на 120 млн. курса
за лечение от 80 млн., след като лекарството
получи регулаторно разрешение в САЩ.
Оттогава е одобрено от властите в Европейския съюз, Великобритания и на други
места. Компанията са насочи към над 100
страни, включително такива с ниски доходи, за да обсъдят директните доставки.
Африканските експерти също обявиха първоначална сделка с Pfizer през март, като
компанията продава 4 млн. курса като част
от споразумение с UNICEF, въпреки че това
едва ли е достатъчно.
Първите генерични версии на Paxlovid
се очакват най-рано през декември, казва Чарлз Гор, изпълнителен директор на
подкрепяния от ООН Medicines Patent Pool.
Базираната в Женева организация подписа споразумения с 30 производителя на лекарства през март, за да могат да доставят
генерични версии на Paxlovid на около 95
страни, в които живее почти половината от
световното население. Усилията за разширяване на доставките се движат възможно
най-бързо, казва Гор. Подобно споразумение
с Medicines Patent Pool е подписала и Merck.
Анализаторската компания Airfinity
обръща внимание, че преди да направят
Paxlovid, производителите на генерични
лекарства трябва да закупят 38 различни
съставки и реагенти в големи количества от
доставчици по целия свят. Производителите
също са изправени пред риск да загубят
пари на фона на несигурността относно
търсенето на Paxlovid, казва Андрю Хил,
старши научен сътрудник в Университета
на Ливърпул. Тъй като е по-малко вероятно
хората да бъдат хоспитализирани с варианта омикрон, може да стане по-трудно за
правителствата да оправдаят закупуването
на лечението на Pfizer, обяснява той. Все
пак, ако се появи по-притеснителен вариант

и данните показват, че лечението на Pfizer
продължава да работи, „би било божи дар
да има такива лекарства“, казва Хил.
Хапчето на Merck & Co - molnupiravir, вероятно ще стане широко достъпно по-рано
от Paxlovid. Компанията подписа първоначални споразумения с индийски компании
за генерични лекарства преди почти година, след което постигна споразумение за
разширяване на глобалната наличност през
октомври. Също така производителите са
по-запознати с терапията. Въпреки това то
не изглежда да е толкова ефективно като
Paxlovid в проучванията и носи рискове за
някои пациенти.
Един ключ към „отключването“ на предизвикателството с производството може
да дойде от Medicines for All Institute към
Virginia Commonwealth University. Групата,
която работи с Pfizer, има за цел да намали
разходите за първоначалните материали,
необходими за производството на лекарството, с 50%, казва нейният основател
Франк Гуптън.
Неговият екип, който откри начин за
намаляване на разходите за терапията на
Merck чрез замяна на един начален компонент, проучва подобно решение за Paxlovid.
Pfizer и производителите на генерични
лекарства ще се възползват от пробива.
„Проблемът е във веригата за доставки,
така че търсим нова и различна химия“, за
да намерим по-евтини и по-лесно достъпни
материали, казва Гуптън.

Контролиран достъп
Дори с подписаните сделки за генерично
производство, то остава сериозно контролирано и достъпът до тези версии ще бъде
възможен само за половината от населението на света. Редица страни, включително Аржентина, Бразилия, Тайланд, Русия,
Колумбия, Перу, Турция и Мексико, отново
са изключени от подобни лицензи и са оставени да се опитват да сключат сделки за
най-скъпите продукти.

Paxlovid на Pfizer струва
около 530 долара за петдневен курс на лечение.
Мolnupiravir на Merck около 700 долара.
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Това е отражение на същото неравномерното предлагане на ваксини по-рано
по време на пандемията, когато богатите
страни изкупиха много повече дози, отколкото биха могли да използват. САЩ, където почти две трети (65%) от населението
вече е напълно ваксинирано, са вложили
повече от 10 млрд. долара за Paxlovid на
Pfizer - повече от два пъти целия БВП на
Сиера Леоне, където само 9% от хората
имат пълна ваксинация. За по-малко богатите страни конкуренцията е немислима. В същото време Merck продължава
своята патентна стратегия за разширяване на монопола си върху molnupiravir
отвъд стандартната 20-годишна защита.
Откакто разработи хапчето, компанията
е подала най-малко 53 патентни заявки, за
да го обвърже с бюрокрация и да може да
контролира кой и къде ще го направи. Хапчето вече е получило одобрение за спешни
случаи в САЩ и Япония и зелена светлина
във Великобритания.
Dr. Reddy's Laboratories в Индия са направили генерична версия на хапчето на Merck,
която струва 18 долара за курс на лечение.
Тези разходи обаче не е задължително да
бъдат еднакви навсякъде. В съседната Бангладеш генеричната версия на хапчето на
Pfizer ще струва над 170 долара за курс на
лечение - непосилно скъпо за огромен брой
от населението. Чрез ограничаване на това
кои производители могат да произвеждат
генерична версия фирмите поддържат значителен контрол върху крайната цена.
В миналото лечението на Gilead за хепатит С със софосбувир поевтиняваше постоянно, когато броят на производителите
на лекарството беше увеличен и нямаше
такива ограничения.
Потенциалната нова криза с доставките
ще е изцяло изкуствена. Експертите смятат,
че може да се произвежда повече - лекарствата на Pfizer и Merck не са сложни и биха
могли лесно да бъдат правени в широк кръг
от развиващи се страни, ако имат достъп
до ноу-хау и могат да избегнат заплахата
от съдебни действия. Те считат, че светът
се нуждае патентите и други бариери за
интелектуална собственост за животоспасяващи лекарства да бъдат отменени - или
доброволно от компании, или от правителствата, за да могат всички страни да бъдат
снабдени бързо.
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Правото като инструмент
за подобряване на качеството
на медицинската помощ

П

Адвокат Мария Шаркова, адвокат Величка Костадинова

Правото на всеки човек на достъп до възможно най-високия стандарт на здраве като
фундаментално човешко право е установено
още през 1946 г. с приемането на Конституцията на Световната здравна организация
(СЗО). След нея редица международни актове
доразвиват тази концепция, като например
Международната конвенция за икономически, социални и културни права и Общия
коментар №14, в който се посочва, че това
право включва следните компоненти: достъпност, приемливост, наличност и качество
на медицинската помощ. Това означава, че
здравните услуги, които се осигуряват, трябва да бъдат научно обосновани и да водят до
реално и ефективно подобряване на здравето
на човека.
Правото може да бъде един от инструментите за повишаване на качеството на
медицинската помощ чрез законодателни
изменения и чрез използването на стратегически дела, които да доведат до промяната
на политики и обществени нагласи.
Действащото законодателство в България не урежда задълбочено проблема за качествената медицинска помощ. Правото на
пациента на качествена медицинска помощ
е установено в Закона за здравето, но без да
се изяснява как се определя качествената
медицинска помощ и какви компоненти обхваща. В Закона за лечебните заведения се
предвижда, че медицинската помощ се осигурява при спазване на медицински стандарти
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за качество. По една част от медицинските
специалности липсват въобще медицински
стандарти било поради това, че такива не са
приети или дори и да са приети, впоследствие
са отменени по съдебен ред. Там, където има
стандарти обаче, рядко се въвеждат критерии за качество и в случай че въобще има
такива, обикновено се свеждат до някакви
количествени показатели. Най-често като
критерии за качество на дейността на дадена
болнична структура се приемат брой участия
в курсове за повишаване квалификацията на
персонала; ефикасна и ефективна диагностична дейност, която цели да постигне над
80% оздравели и с подобрение пациенти и
повлияване на клиничните оплаквания; брой
операции или използваемост на леглата, болничен леталитет, честота на усложненията,
среден болничен престой. В други стандарти
критериите за качество са съвсем общи и
се нуждаят от допълнително дефиниране.
Такива са въведени в медицинския стандарт
по ортопедия и травматология - безопасност,
удовлетвореност на пациента, ефективност и
ефикасност на лечението, качество на здравните грижи за пациента.
Законът за здравното осигуряване също
реферира към качествената медицинска помощ, като се изброяват някои критерии за
качество, които включват: обезпеченост на
лечебното заведение с медицински специалисти на основен трудов договор; наличие
на нормативно определената и технически

изправна медицинска апаратура и техника
на територията на съответното лечебното
заведение; осигуряване на непрекъснато
24-часово изпълнение на медицинска помощ
при спешни състояния; предоставяне на медицинска помощ в съответствие с утвърдените медицински стандарти и правила за
добра медицинска практика. В Националния
рамков договор за медицински дейности за
2020 - 2022 г. се предвижда задължение на
страните по договора да извършват системно и планирано оценяване, наблюдение и
непрекъснато подобряване на качеството
на медицинските услуги, с което се осигурява равенство в достъпа, ефективността и
сигурността на договорените медицински
услуги и повишаване на удовлетвореността
на пациентите. Сред критериите за качество
на извънболничната медицинска помощ са
включени показатели, касаещи постигането
на определени резултати при профилактика
и наблюдение на диспансеризирани пациенти (например контрол на артериална хипертония, контрол на захарен диабет, измервани
в конкретни стойности), но те са пожелателни и не са скрепени нито със санкция при
непостигането им, нито с някаква форма на
стимули за лекарите, които постигат тези резултати. Прави впечатление, че относно критериите за качество на болничната помощ
се препраща към медицинските стандарти,
без да се въвеждат допълнителни критерии
в самия рамков договор.

Здраве

Освен медицинските стандарти Законът
за здравето въвежда и правилата за добра
медицинска практика, приети и утвърдени
по реда на чл. 5, т. 4 от Закона за съсловните
организации на лекарите и лекарите по дентална медицина като гарант за качеството
на медицинската помощ. В действителност
обаче липсват правила за добра медицинска
практика, приети по реда на действащия Закон за здравето. Като пример за приети по
надлежния ред правила за добра медицинска
практика могат да се посочат „Правилата за
добра медицинска практика на лекарите по
дентална медицина в Р България“. (1)
Липсват също така единни протоколи
за лечение на определени заболявания. Макар в позитивното право да липсва изрична
регламентация на протоколите за лечение,
те също следва да се използват като инструмент, който да гарантира качество на
предоставяната медицинска помощ. Много
често всяко лечебно заведение само за себе си
приема „протокол“ за лечение на определено
заболяване. Последицата от това е, че едно
и също заболяване се лекува по различен
начин в различните лечебни заведения, Този
разнобой пролича много ярко по време на
пандемията от коронавирус.
Информираността на пациентите и предоставянето им на възможност да вземат
решения, след като са запознати с рисковете
от лечението, също може да се разглежда
като гаранция за качеството на медицинската помощ.
От анализа на законодателството може
да се направи заключение, че липсва единно
понятие за качество на медицинската помощ,
както и единен подход при дефинирането му
и въвеждането на критерии за качествена медицинска помощ по отделни специалности.
В практиката това води до възникване на
множество проблеми, сред които:
> При съдебен спор въпросите, касаещи
качеството на медицинската помощ, се
решават от субективната преценка на
вещите лица, което често прави непредвидим изхода от спора или се стига до
различни, понякога напълно противоположни заключения
> Няма равнопоставеност на пациентите
при реализиране на правото на достъп до
качествена медицинска помощ
> Застрашава се безопасността на пациента
като основен компонент на качествената
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Адвокат Мария Шаркова
е управляващ съдружник в
адвокатско дружество „Шаркова и партньори“. 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.

медицинска помощ, тъй като критериите
за качество са формални и не са насочени
към това да гарантират безопасна среда
за лечение
> Стандартите по отделни специалности често се използват като инструмент за ограничаване на конкуренцията в една или
друга медицинска специалност - например
чрез въвеждане на критерии за нива на
компетентност на структури, които могат
да бъдат изпълнени от много малко (или
дори едно) лечебни заведения.

Какви са възможните решения?
> Необходима е концептуална промяна в
изготвянето на медицински стандарти,
така че действително да бъдат стандарти
за качество
> Необходимо е да се въведат критерии
за качество на медицинската помощ в

Адвокат Величка Костадинова е съдружник в адвокатско
дружество „Абрашев и партньори“. От 2013 г. работи в областта на медицинското право.
Консултира лечебни заведения,
неправителствени организации
и граждани.

националните рамкови договори, които
да не са с пожелателен характер, и да се
отчита постигнатото по-високо качество
на медицинската помощ от определени
изпълнители чрез създаване на стимули
> Приемане на правила за добра медицинска практика по отделните медицински
специалности, което е още един гарант
за качеството на оказваната медицинска
помощ
> Задълбочено познаване и анализиране
на съдебната практика по дела, свързани с предоставяне на некачествена медицинска помощ като възможност за
извличане на поуки и предприемане на
мерки за повишаване на качеството, основани на изводите от тези анализи.
(1) Публикувани в бр. 41 от 8.05.2020 г. на
Държавен вестник
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Предизвикателства
пред съвременната
фармация в България

П

Не става въпрос за пари, а за организация,
отношение и ясно разпределение
на функциите и отговорностите

Предизвикателствата пред съвременната
фармация в България са много и от различен
характер. Не е просто въпрос на пари, както
обикновено се акцентира, а на организация
и отношение към определени сфери и дейности и ясно разделение на функциите и
отговорностите.
По отношение на лекарствоснабдяването
COVID пандемията изсветли ясно проблеми,
за които Българският фармацевтичен съюз
отдавна алармира.

Недостигът, липсата или
„временната неналичност“
- както и да го наречем, е на практика
затруднен достъп до лечение на пациента. Оказа се обаче, че едни аптеки имат
възможност за снабдяване с „дефицитни“
лекарствени продукти, а други не. Това започва да става сериозен проблем и причина
за преразпределение на пазарните дялове
на определени участници. Съревнованието
между аптеките вече не е толкова на ценовите равнища, а на база на наличности от
търсени продукти. Това не е справедливо
и от него страда най-вече пациентът, защото лекарството е най-нежеланата стока за
потребяване, но за сметка на това най-необходимата.
Остава нерешен и
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въпросът с достъпа въобще до
лекарствени продукти
и фармацевтични грижи на една немалка
част от населението на страната. Има цели
общини без никаква аптека, а в други аптеките изпълняват цялата палитра от възможни
дейности - не работят с НЗОК или отпускат
само определени групи лекарствени продукти, не изпълняват наркотични рецепти, не
приготвят екстемпорални форми, работят
с ограничено работно време. Това е така,
защото тези дейности не са достатъчно финансово обезпечени. Надбавките за лекарствени продукти в България определено са
най-ниските от целия Европейски съюз за
разлика от ДДС. Едва около 25% от обема
средства, които НЗОК изплаща за лекарства,
са за продукти с някаква надценка. Останалите 75% са за продукти, които аптеката
отпуска без надбавка, а получава само мал-

Свидетели сме как пациенти спират употребата на финансово недостъпни за тях лекарства,
а в същото време в аптеките са налични по-евтини алтернативи.

ка такса. Таксата бе увеличена от 2 на 4 лв.
миналата година, но това все пак е нищожна
„печалба“ за аптеката, когато става дума
за лекарства на стойност понякога хиляди
левове. Подчертавам, че за тези 100% реимбурсирани от НЗОК лекарствени продукти
търговците на едро имат надбавка, докато
аптеките НЕ. Смятаме, че това е недопустимо и е една от причините малко аптеки да
работят с подобни лекарствени продукти.
Не виждаме причина да не се възстанови
надбавката за напълно платени от НЗОК
лекарствени продукти. Има становища на
Комисията за защита на конкуренцията,
които ясно потвърждават, че сегашната нормативна уредба е в полза на вертикалните
и хоризонталните структури (свързаните с
производител и/или търговец на едро вериги
от аптеки) и в сериозен ущърб за пациентите.
Аптеките по смисъла на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина са здравни заведения, но на практика
са третирани като обикновени търговски
обекти. Финансовата им издръжка се обезпечава единствено от продажби и зависи от
надценки, марж, отстъпки и обороти.

Фармацевтичната дейност
не се заплаща
Консултации, проследяване на терапия,

Здраве

лекарствени взаимодействия, нежелани
лекарствени реакции и други са буквално
санкционирани от някои собственици на
аптеки, които не са фармацевти, защото се
„бави опашката“. Докато това е така, българите ще потребяват все повече и все по-скъпи
лекарства и ще бъдат все по-болни.
В България има достатъчно фармацевти,
но твърде

много и изключително
неравномерно разпределени
аптеки
Те са концентрирани в големите градове и
около болниците, а на други места няма никакви или са с ограничени дейности, защото
издръжката им зависи единствено от марж и
оборот. С разработването на Националната
аптечна карта се надяваме да се предприемат
политики за насърчаване на аптечната дейност там, където е нужна, и ограничаването
й там, където има свръхнасищане.

Скъпи ли са лекарствата в
България?
Явно не са, след като продължава реекспортът на определени лекарства. Притежателите на разрешение за употреба декларират, че
внасят в страната количества над нуждите
на пазара, но тези лекарства продължават
трудно да се намират. Те са налични в складовете, но не всяка аптека може да ги получи. Наложително е да се доразвие Специализирана електронна система за проследяване
и анализ на лекарствените продукти, така
че аптеките да могат да виждат къде има
търсени от тях стоки и търговецът на едро
да не може да „крие“ наличности само за
определени контрагенти. В момента достъп
до тази информация има само Изпълнителната агенция по лекарствата. Ако аптеките също имат подобен достъп, пациентите
много по-лесно и навреме ще получават
лекарствата си.
В България лекарствените продукти се
предписват основно по търговско наименование. Лекарите могат да предписват и по
международно непатентно наименование, но
това се прави много рядко, говорим по-скоро
за отделни случаи. Време е да се позволи
т.нар.

генерична замяна от магистърфармацевта в аптеката
България е една от трите страни в Европейс-

кия съюз, в която тя не е позволена. Генеричната замяна представлява замяна на един
лекарствен продукт с друг със същото международно непатентно наименование (същата съставка), същата лекарствена форма и
същата доза. На практика става дума за едни
и същи лекарства с еднакво съдържание,
доза и форма, но на различни производители
и, разбира се, на различни цени. Замяната
трябва да става САМО със съгласието на
пациента, след като предварително е информиран за всички налични алтернативи.
Това ще даде възможност на пациентите
много по-лесно и бързо да намират нужните им лекарства. Когато лекарят е изписал
продукт на определена компания, който в
момента не е наличен в аптеката или не е по
джоба на пациента, фармацевтът ще може
да предложи всички налични генерични алтернативи на други фирми. Те не отстъпват
по качество, ефикасност и безопасност един
на друг, иначе нямаше да бъдат пуснати на
пазара от регулатора. Многократно ще се
подобри придържането към терапията от пациентите - свидетели сме как пациенти сами
намаляват приема или спират употребата на
финансово недостъпни за тях лекарствени
продукти на определени фирми, а в същото
време са налични в аптеките понякога в пъти
по-евтини алтернативи, които фармацевтът
въпреки желанието на пациента няма право
да отпусне.

Дигитализацията в
здравеопазването
е процес, чието начало едва е поставено у
нас и тепърва ще се развива и надгражда.
Тя не е фиксидея или самоцел за определени участници в сектора, а жизнена необходимост за развитието на системата.
Технически проблеми е възможно да има,
но те са решими. Вътрешна съпротива на
самата система към промени също вероятно
ще има, защото всеки участник е намерил
свой метод за работа и справяне с проблемите
и има притеснения дали няма да бъде ощетен. Наблюдавайки публичните дискусии,
забелязах, че има дълбоко неразбиране на
смисъла от дигитализация. Някои медицински специалисти описват апокалиптични
картини, фантазии и кошмари, на които биха
завидели и най-добрите холивудски сценаристи, които „евентуално“ биха настъпили
в определени „евентуални“, изключително
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по аптечна карта, договаряне
на условия и ред за работа на
аптеките с НЗОК, разработване
на Национална здравна информационна система.

малко вероятни ситуации, като се вадят обстоятелства и заключения от частния случай
и се представят за масова практика.
Едно нещо е безспорно обаче - предимствата са много повече от предизвикателствата.
Ползите са най-вече за пациента, а проблеми
биха имали единствено участниците, които са свикнали да се справят най-добре в
тъмнината и мъглата на непрозрачността.
Многократно ще се намали възможността за
грешки, имам предвид основно административно-документални, от всички медицински
специалисти. Ще има проследимост на процесите и ясна, доказуема отчетност на това
кой какво е свършил, съответно никой няма
да може да избяга от отговорността, която
носи. Ще се спести време на специалистите
и на пациентите, което е ресурс, които малко
системи напоследък оценяват. Не се променят начинът на работа, отговорностите и
функциите на медицинските специалисти,
а само формата на документиране и се оптимизират процесите.
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Как да се насърчат
вътреобщностните доставки

П

Паралелната дистрибуция е един от инструментите
на Европа за преодоляване на недостига

Паралелната дистрибуция на лекарствени
продукти в Европейската общност е регламентирана от европейското законодателство.
Нормативна рамка урежда процеса, в който
на единния пазар дистрибутори (ТЕ на едро
на лекарствени продукти) могат да купуват
лекарствени продукти във всяка страна от
Европейското икономическо пространство
(EИП). След това при строго регулирани условия да доставят лекарства до пазара на
местоназначение, да ги преопаковат, за да
отговарят на националното законодателство
и езика, и да ги продават на търговци на дребно и болнични заведения в конкуренция със
същия продукт, продаван от производителя.
Това е възможно, тъй като цените на отделните лекарствени продукти варират в
различните държави членки. Свободното
движение на стоки в границите на единния
европейски пазар е фундаментален и основополагащ принцип на европейското законодателство, даващо право на европейските
граждани на достъп до лекарства от това
място в Европа, където цените са най-ниски.
Паралелният внос е единствената форма на ценова конкуренция през периода на
патентна защита на лекарствата (наречена
конкуренция в рамките на марката). С други думи, паралелната търговия с лекарства
създава конкуренция в бизнес, в който патентите осигуряват на притежателя правата на
монопол на всеки национален пазар.
Цените на лекарствата варират по две
основни причини: производителите търсят
ценови стратегии за максимализиране на
печалбата и правилата за цените и реимбурсацията им се определят на национално
ниво. Въпреки че някои страни имат ниски
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средни цени на лекарствата, дистрибуцията
на лекарства може да тече във всички посоки
на единния пазар. Това е така, защото цената
на отделно лекарство може да бъде много пониска на традиционен пазар с високи цени,
отколкото на друг с ниски цени. Всъщност
повече от 50% от целия внос идва от страни
с високи доходи. Паралелната дистрибуция
на лекарствени продукти, както и при други
стоки, регулира ценовите маржове между
различните национални пазари в рамките
на ЕС и ЕИО. Така тя създава реална конкурентна среда и подпомага регулирането на
цените и поради това следва да бъде защитавана, толерирана и насърчавана.
Единният европейски пазар дава възможност за достъп до терапия с лекарствени
продукти от София до Берлин, Париж или
Мадрид по същия начин, както от София до
Варна. Възприемането на това понятие е от
изключителна полза и значение за пациентите. Всеки опит да бъде ограничавано свободното движение на лекарствени продукти
в ЕС би следвало да се възприема като опит
да се ограничат правата и достъпът на пациентите до терапия.

Допълнителен филтър за
проверка на безопасността на
продуктите
Компаниите, осъществяващи паралелна
търговия с лекарствени продукти, са интегрирана част от Европейския фармацевтичен
пазар и веригата на лекарствоснабдяване и
добавят стойност за обществото, като освен
че въвеждат ценова конкуренция на пазара, като се явяват допълнителен филтър за
проверка на безопасността на продуктите.

Компаниите, осъществяващи паралелна
дистрибуция на лекарствени продукти, са
лицензирани търговци на едро - дистрибутори от регулаторните органи на съответната
държава - член на ЕС, и работят в съответствие с изискванията на добрите практики
за производство и/или дистрибуция на лекарства.

Спестявания за пациентите
и обществените системи на
здравеопазване
Паралелната дистрибуция е инструмент
за постигане на спестявания на разходи за
обществените организации, закупуващи лекарствени продукти, и на пациентите, като
едновременно гарантират, че тези лекарства
са с доказан произход от ЕС и са част от законната верига на лекарствоснабдяване. От
този подход редица държави като Дания,
Германия, Холандия и други генерират ползи
от насърчаването на паралелната търговия,
от което България би могла само да вземе
положителен пример и да намали административните бариери към лекарствата от
паралелен внос.
Вече над 40 години пациентите получават
гарантирано спестяване от паралелната търговия, която носи със себе си конкуренция
на иначе затворения фармацевтичен пазар
и предоставя подобрен достъп до лекарства,
които са обект на ограничено или проблемно
разпространение.

Противодействие на недостига на
лекарства в единния пазар
Недостигът на лекарства е общоевропейски
проблем, който Европейската лекарствена
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агенция (EMA) свързва със следните основни причини: недостиг на суровини при
производството на лекарствени продукти,
проблеми със спазването на изискванията
на добрата производствена практика в производствените процеси, спиране от производство на остарели лекарства или на такива
с ниска рентабилност. У нас проблемът е
по-скоро логистичен и често се оказва, че
даден лекарствен продукт не е наличен в
дадена аптека, но в същото време го има в
съседната или пък може да бъде поръчан
и доставен на следващия ден. Не така стои
въпросът обаче с изтеглянето на лекарства
от пазара поради последната причина, посочена от ЕМА - ниската норма на печалба
на националния ни пазар. 2288 лекарства са
изтеглени от българския пазар от 2014 - 2020
по данни на ИАЛ. Пандемията обаче доведе
до още две сериозни причини за сигнализиране на липса на лекарства - презапасяването
и свръхпотреблението.
Данните от платформата за сигнали за
недостиг на БАРПТЛ сочат, че 70% от причините за недостиг могат да бъдат решени
чрез повече внос. Обобщените ни данни за
периода 9 юни 2019 - 9 май 2022 върху общо
1615 сигнала от пациенти сочат, че сигнализираните лекарства може да липсват поради
следните причини:
> 20.18% се дължат на временно преустановен внос, основно по проблеми, свързани
с нарушаване на производствения цикъл,
което прави лекарството дефицитно и
трудно за откриване в аптечната мрежа
поради изчерпващи се неравномерно наличности
> 21.19% са поради дерегистрация - процес
за заличаване на регистрацията на лекарството у нас, което го превръща в напълно
липсващо лекарство и е основна причина
за т.нар. аптечен туризъм, при който българските граждани са принудени да си го
набавят от съседни и дори далечни страни
> 26.68% се дължат на трайно преустановен
внос, който вероятно ще бъде последван
от процес на дерегистрация
> В 2.78% от случаите лекарството няма регистрация в България и не може да бъде
разпространявано на територията на България - 41 сигнала
> 1.56% се дължат на търсене на болнични
продукти в аптечната мрежа.
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Намаляване на бариерите за
достъп до лекарства
Всяко действие, което би решило реален
проблем на пациентите по устойчив и дългосрочен начин, е основна задача на БАРПТЛ.
Един от начините за намаляване на трудностите на пациентите е възможността да
получат предписания им продукт в аптеката
си, като магистър-фармацевтът да отпусне
изписаното лекарство без значение от притежателя на разрешение за употреба или
паралелен внос. Между вече разрешените за
употреба в България лекарствени продукти
и тези от паралелен внос няма разлика. Те
представляват един и същ продукт - еднакъв
и подобен по смисъла на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина,
поради което предписването и отпускането на който и да е от тях би имало напълно
еднакво значение както от гледна точка на
лекари и на фармацевта, така и на пациента.
Въпреки идентичността си, но поради спецификите на реимбурсния пазар продуктите
от паралелен внос имат различен НЗОК код
от този на еднаквия или подобен продукт.
Всеки лекарствен продукт в България, който
се реимбурсира, има специфичен код в НЗОК
и регистрите на съвета по цени.
Това обстоятелство може да ощетява
както паралелните вносители, така и притежателите на разрешение за употреба. То
се отразява и на пациентите в страната чрез
множество откази за отпускане на лекарствени продукти с обяснение, че не могат
да отпуснат предписаното им лекарство,
тъй като то е налично, но с друг НЗОК код.
Намираме за напълно нецелесъобразно на
пациентите в страната да бъде отказвано
отпускането на лекарствен продукт, който
е наличен в аптеката, поради чисто административните причини, свързани с НЗОК кода
и решими чрез промени в поднормативен
акт - а именно Наредба 4 от 4 март 2009 г. за
условията и реда за предписване и отпускане
на лекарствени продукти с цел гарантиране
на достъпа на пациентите до лекарствени
продукти. Предложението ни, с което са
запознати здравните власти, се състои във
въвеждането на възможността фармацевтът
в случай на неналичност на конкретен лекарствен продукт с НЗОК кода, посочен от
предписващия, да замени въведения код с
този на същия продукт от паралелен внос, в
случай че последният е наличен в аптеката.

ПРОФИЛ
Боряна Маринкова e изпълнителен
директор на Българската асоциация
за развитие на паралелна търговия
с лекарства (БАРПТЛ). Има 11 години
опит като маркетинг директор на
„Токуда болница“. В периода 2012 - 2017
година оглавява връзките с обществеността на Националното сдружение
на частните болници. Завършила е
магистратура по маркетинг в УНСС
през 2004 след бакалавърска програма
по икономика на масмедиите, отново
в УНСС. Преминала е две сертификационни програми в BEIED - Professional
Marketing Management и Professional
Executive Management през 2015. Към
момента е докторант по публична
администрация в УНСС. Маринкова е и
хабилитиран преподавател по интегрирани маркетингови комуникации.

Същото следва да важи и ако е изписан НЗОК
кодът на продукт от паралелен внос, който
да бъде сменен, ако аптеката не разполага
в момента с конкретния продукт и се позволи да бъде изписан еднаквият продукт на
първовносителя.
С минимални промени на Наредба №4
може да бъде уредена възможността магистър-фармацевтът да посочва НЗОК кода на
еднаквия продукт, който действително отпуска - лекарство със същото търговско наименование, еднакъв качествен и количествен
състав по отношение на активното вещество,
лекарствена форма и дозови единици.
Време е и у нас институциите реално да
осъзнаят ползите от паралелната дистрибуция. Време е архаичният подход да бъде
променен и да се създадат условия, основани
на европейските принципи и конкуренцията,
за подпомагане на пациентите в достъпа им
до лекарства.
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Онлайн аптечният
пазар в България
Цените онлайн са по-ниски, а общата стойност
на една покупка е три пъти по-висока, отколкото
във физическата аптека

Пазарът на лекарства е подложен на значителна трансформация през последното
десетилетие. Тази трансформация не беше
причинена единствено от научни пробиви,
но също така и от дигитализацията и глобализацията, които допринесоха значително
за начина, по който мислим и се лекуваме
в днешно време. Освен това нарастващото
население, което е по-податливо на хронични заболявания, водещи до увреждания,
допълнително катализира приемането на
услуги, свързани с доставка на лекарства,
медицински изделия, продукти за лична
хигиена и други до врата. Отделно от това
забързаното ежедневие на потребителите
и заседналият им начин на живот засилват
нуждата от онлайн аптеките - за да могат
безпроблемно да закупуват фармацевтични продукти. Дигитализацията предоставя
нови платформи, чрез които аптеките могат да достигат до пациентите по различни начини. Докато електронната търговия
във фармацевтичната индустрия може да
донесе някои ясни ползи, трябва да се вземат предвид и недостатъците и рисковете.
Въпреки това настоящите тенденции на
растеж показват, че клиентите вярват, че
ползите надделяват над всички възникващи опасения. Въпреки че правителствата
използват различни подходи при вземане
на решение за дигитални здравни услуги,
европейските страни като цяло следват
сходна посока на приветстването и насърчаването им. Понастоящем опасенията
са главно около лекарствата, отпускани
с рецепта, и разрешенията за доставка на
здравни продукти. Очевидно тези услуги
биха улеснили живота на потребителите,
но има и някои скрити рискове. Основните
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опасения на правителствата и регулаторите
винаги са ефективността и безопасността.
Здравните продукти трябва да бъдат сигурни и гарантирани за всички потребители,
тъй като фалшивите лекарства представляват риск от много години. Друго ключово
съображение е да се гарантира, че пациентите получават правилния продукт. Тези
опасения

възпрепятстват развитието на
онлайн аптеките
Регулаторната среда на онлайн аптеките
по държави в Европа през 2020 г. може да
се види на фигура 1.

Въпреки че онлайн продажбите все още не
изпреварват продажбите през физическите
аптеки, последните две години вече ни казват, че поне частичното преструктуриране
на българския пазар е неизбежно. Въпреки
че онлайн продажбите са се увеличили рязко, те все още представляват скромен дял
(~1,2%) от пазара на лекарства без рецепта,
козметика и добавки. Очаква се този дял да
се повиши, тъй като все повече пациенти
се запознават с онлайн пазаруването, а от
там и с онлайн аптеките. Над 92 такива са
одобрени към момента от Изпълнителната агенция по лекарствата (ИАЛ). Онлайн
растежът беше динамичен през последната
година (фигура 2). А 2020 г. беше особено наситена със събития за онлайн аптеките, като
търсенето на някои лекарства без рецепта
(OTC) нарасна рязко през първата й полови-
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на в резултат на пандемията от COVID-19.
Първият портал за

онлайн търговия с лекарства в
България
се появява в края на април 2012 г.
след влизането в сила на промяна в наредбата за работа на аптеките. Разглеждайки
развитието на онлайн аптеките както в световен мащаб, така и в страните от ЕС, лесно можем да си представим как може да се
развие делът на онлайн аптечната търговия
на лекарства без лекарско предписание, добавки, козметика и други у нас. IQVIA очаква
пазарният дял на продажбите през онлайн
аптеки да достигне 1.77% (фигура 3) до края
на 2025 г. Електронната търговия несъмнено
е канал, който ще продължи да предизвиква
интерес и ще бъде внимателно наблюдаван
от индустрията и потребителите в бъдеще.
Разбирането на предпочитанията на
потребителите е от решаващо значение за
ефективно стимулиране на продажбите
през онлайн аптеките в различни здравни

категории. Естествено, продуктовият микс
се различава донякъде между физическия
канал за продажби на дребно и електронната
търговия - последният дори е още по-разнообразен между отделните онлайн аптеки. Има
някои общи модели, наблюдавани в целия
регион (фигура 4). Продуктите без рецепта
например обикновено са слабо представени
онлайн (с изключение на Германия, където
е разрешено онлайн разпространението на
лекарства с рецепта (Rx)), както и в сектора за грижи за пациентите. И обратното,
продуктите за лична хигиена обикновено
заемат много по-голяма част от продажбите - България не прави изключение от тези
тенденции.
В България ОТС сегментът и сегментът
за лична хигиена съставляват

95% от продажбите онлайн
като продуктите за лична хигиена представляват почти 4 пъти повече като относителен
дял в сравнение със сектора на търговията
на дребно. Пазарът на тези продукти оба-
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Online

7%

Patient Care
1%

Retail

2%

Online

Nutrients

ПРОФИЛ

Източник: IQVIA country specific sell-out databases
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K | ПРЕДПОЧИТАНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ ВЪВ ФИЗИЧЕСКИЯ (РИТЕЙЛ)
И ОНЛАЙН КАНАЛ В БЪЛГАРИЯ
12%

2%

7%

2021

19%

13%

10%

2020

18%

14%

10%

79%

OTC

PEC

PAC

NUT

10%

6%

4% 4% 4% 4%

6%

12%

4% 5% 4% 3% 3%

01 - Cough, cold & other respiratory products

06 - Skin treatment

02 - Pain relief

05-Tonics& other stimulants

03 - Digestive & other intestine products

56 - Tests & measuring instruments

04 - Vitamins, minerals & nutritional supplements

82 - Beauty products for women

10 - Circulatory products

Others

22%

22%

Подробният анализ на
съдържанието на клиентската кошница води
до общо мнение, че цената е аспект, който стимулира онлайн пазаруването.

12 - Urinary & reproductive care

Онлайн 2021

1%

2021

35%

59%
5%

OTC

PEC

PAC

NUT

2020

14%

13%

14%

17%

8%

8%

7%

7%

5%

7%

6%

6%

6%

5%

6%

5% 3%

6% 2%

24%

22%

04 - Vitamins, minerals & nutritional supplements

03 - Digestive & other intestine products

82 - Beauty products for women

05 Tonics & Other stimulants

83 - Unisex beauty products

01 - Cough, cold & other respiratory products

02 - Pain relief

10- Circulatory products

12 - Urinary & reproductive care

Others

86 - Hair products

че може да се счита за малко по-зрял, тъй
като те са били достъпни чрез масовия онлайн пазар още преди появата на онлайн
аптеките. Ако разгледаме още по-отблизо
продуктовите категории, продавани на българския пазар (фигура 5), можем да видим,
че лекарствата за кашлица и настинка,
храносмилателните и болкоуспокояващите
съставляват първите три категории в канала за търговия на дребно, от друга страна,
продуктите за красота и витамините преобладават в онлайн продажбите. Данните
показват, че хората е по-вероятно да се обърнат към онлайн аптеките с по-чувствителни проблеми, което може да се забележи в
свръхпредставянето на продукти за грижа
за уринарната и репродуктивната система.
За разлика от това спешността и внезапността на даден проблем могат да насочат
пациентите повече към физическия канал
за търговия на дребно. Например средствата за подпомагане на храносмилането са
малко по-силно застъпени там. Делът на
лекарствата без лекарско предписание е
значително по-нисък в електронната търговия, докато потребителите все още търсят
съвет от фармацевт кое лекарство да изберат - докато продуктите за лична хигиена
са свръхпредставени там.
Наличните данни на „IQVIA България“
на ниво транзакция ни позволяват да видим
подробности за
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8%

Източник: IQVIA country specific sell-out databases

близо 17.5 милиона потребителски
кошници през първите осем
месеца на 2021 г.
Можем да разграничим 4 типа транзакции - три на дребно и един в електронната
търговия: 1. Чисти Rx транзакции, при които няма CH (Consumer Health) продукти в
кошницата; 2. Смесени транзакции, когато
кошниците включват продукти на CH и Rx;
3. Чисти CH кошници, без Rx продукти в тях;
4. Чисти CH онлайн кошници, като се вземе
предвид, че само CH продукти могат да бъдат закупени онлайн. Малко над половината
от всички транзакции съдържат само CH
продукти - в същото време тези покупки
имат най-малките размери на кошницата
както по обем, така и по стойност. Частта
на CH от смесените кошници е изненадващо
по-висока от стойността, изразходвана за
чисти CH транзакции - разликата е близо 10%
в стойност и малко по-висока в обем - около
17% по-висока, или 0.3 опаковки повече на
средна транзакция. Това предполага, че CH
покупките на дребно са доста хомогенни няколко единици наведнъж, със или без Rx
продукти. Основната разлика е в електронната търговия. Въпреки че цените обикновено са по-ниски онлайн, общата стойност
на една транзакция е повече от три пъти
по-висока от тази във физическите обекти.
Следователно данните показват, че обикно-

вено онлайн се купуват премиум продукти
с по-висока стойност. Тази хипотеза обаче
вероятно включва само част от истината.
Много по-вероятно е отговорът да се крие и
в онези евтини фармацевтични продукти,
които обикновено се купуват само на дребно:
спринцовки, единични маски, предписани
продукти и т.н. Подробният анализ на съдържанието на клиентската кошница води
до общо мнение, че цената е аспект, който
стимулира онлайн пазаруването. Докато
онлайн покупката с доставка до дома е
удобна опция, която не изисква никой да
напуска къщата, тя също така пропуска
някои допълнителни услуги в сравнение с
традиционната опция за търговия на дребно (т.е. няма начин да поискате помощта
и консултацията на фармацевт и да имате незабавен достъп до вашите продукти).
Следователно онлайн аптеките трябва да
компенсират по някакъв начин стойността,
загубена с новия бизнес модел. Виждаме два
възможни начина за това: или да се предложат допълнителни услуги онлайн, които
подобряват изживяването на клиентите,
или по-ниските конкурентни цени онлайн,
породени от по-ниската цена на операциите.
Ръстът на електронната търговия в българското аптечно пространство започна доста
преди пандемията от COVID-19, която просто
засили нейното значение. Първоначалните
скокове, причинени от ограниченията през
март и ноември 2020 г., нямаха само временно въздействие - продажбите са повишават
постоянно поради приемането на онлайн
канала на търговия. Към момента онлайн
продажбите все още представляват само
малка част от продажбите на аптеките, но
всички налични доказателства сочат в една
и съща посока - онлайн аптечният пазар бавно се разраства и промяната е неизбежна.

Б

съдържание от

„Модерна“ разработва
тридесет и една
ваксини, които
радикално могат да
подобрят здравето
на човечеството

Б

Биотехнологичната компания „Модерна“,
пионер в разработването на терапевтични
средства и ваксини, базирани на информационна рибонуклеинова киселина (иРНК),
обяви разширяване и развитие на портфолиото с нови продукти1. Компанията
е насочила усилията си за създаването на
ваксини срещу широк спектър от болестни
причинители, които представляват заплаха
за човешкото здраве.
„Вярваме, че нашата иРНК платформа
радикално променя традиционния пазар
на ваксини, и очакваме да предоставим за
употреба голям брой по-безопасни и ефективни ваксини. „Модерна“ има възможността
да повлияе положително на общественото
здраве със своите 31 активни програми, 19
от които са в клинична фаза. С тях очакваме
да отговорим на сериозни, нерешени медицински нужди“, каза Стефан Бансел, главен
изпълнителен директор на „Модерна“.
„Модерна“ прилага многостранен подход
за облекчаване на глобалното бреме, дължащо се на инфекции на дихателната система.
Компанията разработва ваксини, насочени
към основните причинители, включително
вируса SARS-CoV-2, грипния вирус, респираторно-синцитиалния вирус (RSV) и четирите
ендемични човешки коронавируса (HCoV).
Отчитайки преминаването на ковид-19 към
нов начин на разпространение, или т.нар.
ендемична фаза, „Модерна“ се съсредоточава върху: защитата срещу вариантите на
SARS-CoV-2; разработването на поливалентни бустери за широкоспектърен имунитет за
защита на индивиди с висок риск от заболяване; разработване на ваксина от следващо
поколение, която се запазва стабилна при
съхранение в хладилник.
Компанията работи усилено за създаването на противогрипна ваксина и вече започна

фаза 1 проучване на комбинирана ваксина
срещу ковид-19 и грип(2). Едновременно с
това „Модерна“ започна и клинично изпитване на ваксина срещу респираторно-синцитиалния вирус (RSV), който при усложнени
инфекции може да доведе да астма и нарушена белодробна функция при децата, а при
възрастните - до хронична обструктивна
белодробна болест.
„Модерна“ стартира програма и за комбинирана ваксина като годишен бустер, насочен срещу вируса SARS-CoV-2, грипния
вирус и RSV.
Другата посока на разширяване на портфолиото на „Модерна“ са разработки за ваксини срещу пет вируса, които причиняват
латентни инфекции, като за три от тях се
провеждат клинични изпитвания. Латентен
(скрит) е вирусът, присъстващ в организма,
но в състояние на покой, обикновено без да
причинява забележими симптоми и оплаквания. Латентните вируси могат да се активират отново и да причинят клинични
симптоми в периоди на временен или дългосрочен спад в имунитета: стрес, остро или
хронично заболяване, химиотерапия и др.
Установяването на латентност е определяща характеристика на вируса на човешката
имунна недостатъчност (HIV) и членовете на
семейството херпесни вируси, включително
цитомегаловирус (CMV), Епщайн-Бар вирус
(EBV), варицела зостер вирус (VZV) и херпес
симплекс вирус (HSV). „Модерна“ разработва кандидати срещу всеки от тези латентни
вируси, насочени както към потенциалните
краткосрочни, така и към дългосрочните
въздействия на инфекцията върху здравето.
Компанията разшири глобалната си стратегия за обществено здраве с три нови инициативи, насочени към усъвършенстване
на иРНК ваксините. Първата е ангажимент

за усъвършенстване на ваксините срещу 15
приоритетни патогена до 2025 г. Компанията
ще работи с приоритет по ваксини срещу
HIV, туберкулоза, малария, неприоритетни
тропически болести и приоритетни патогени
на СЗО и Коалицията за иновации в сферата
на готовността за епидемии.
Втора инициатива е стартирането на
Програма за достъп до иРНК, която предлага на изследователите да използват иРНК
технологията на „Модерна“ за изследване
на нови ваксини срещу нови или неприоритетни инфекциозни заболявания. Изследователските партньори в програмата към
момента са Университетът на Куинсланд,
Институтът по инфекциозни болести и имунитет „Питър Дохърти“, институт „Пастьор“
и университетът „Макгил“.
Като трета инициатива „Модерна“ разшири ангажимента си, приемайки решение
да не налага патентите си за ваксини срещу
ковид-19 на производители в 92 държави с
ниски и средни доходи, при условие че тези
ваксини се произвеждат единствено за употреба в тези държави.
У нас, както и в много страни от Централна и Източна Европа „Модерна“ е
представена от компания „Медисън Фарма
България“ (www.medisonpharma.com). Повече информация за компанията „Модерна“
можете да намерите на сайта на компанията
www.modernatx.com.

Източници:
1. https://www.accesswire.com/694453/МодернаAnnounces-Clinical-and-Program-Updates-at-3rdAnnual-Vaccines-Day
2. https://www.accesswire.com/696864/МодернаAnnounces-First-Participants-Dosed-in-Phase-12Study-with-mRNA-1020-and-mRNA-1030-SeasonalInfluenza-Vaccine-Candidates
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Българският тв ефир
прелива от реклами
на хранителни добавки
С над 30% се увеличават брутните рекламни
инвестиции в телевизия на фармацевтичните
компании за първото тримесечие на годината

Зрителите често могат да се ориентират
кои са сезонните грипове и настинки по
телевизионните реклами. Зимата например
българският ефир е наситен с противогрипни лекарствени продукти и таблетки за
гърло, а пролетта рекламният блок прелива
от лекове за алергии. Лятото е времето на
козметичните компании, които представят множество разновидности на слънцезащитни продукти, а фармацията залага на
рекламите на продукти за чревни вируси.
Не случайно фармацевтичният сектор е
най-големият инвеститор в телевизионна
реклама в България, а козметичните брандове попадат в топ пет.

Фарма лидерите
След пандемичния спад на рекламните ин-

КАПИТАЛ | 2022

Сирма Пенкова | sirma.penkova@capital.bg

вестиции на конкретни лекарствени продукти фармацевтичните компании плавно
започнаха да увеличават вложенията си.
За първите три месеца на 2022 г. брутните
рекламни инвестиции на всички компании
в сектора са се увеличили с над 30%, а на
топ 15 най-големи рекламодатели с 24% на
годишна база. Така за периода януари - март
те влагат общо 167.4 млн. лв. в телевизия, а
за целия сектор инвестициите се равняват
на 225.4 млн. лв. Това показват данните на
ГАРБ, предоставени от "Publicis Groupe
България". В изследването извън топ 15 за
периода януари - март 2021 г. са включени 50
компании, а през същия период на 2022 са 44.
Освен това в действителност инвестициите
в телевизия са по-малки, тъй като често в
зависимост от обема закупен инвентар ком-

паниите могат да получат над 50% отстъпки
за рекламно позициониране.
Топ три най-големи рекламодатели държат повече от една трета от всички вложения на сектора в телевизия. За първи път
от години най-големият рекламодател
- Naturpharma, е изместен от лидерското
място. За 2021 г., когато все още е начело,
компанията влага 95.8 млн. лв. в телевизия
за 2021 г. "До 2021 Naturpharma убедително
удържаше лидерството в категорията, а и
сред тв рекламодателите изобщо, с близо
двойна дистанция пред втория, но след преструктурирането на Sanofi и преливането
им към Stada бизнеса, от началото на 2022
г. Stada е лидер по инвестиции", коментира
пред "Капитал" Светлана Тачева, директор
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(брутни инвестиции в телевизия на фармацевтичните компании, лв.)

Q2 2021

Q3 2021

Q4 2021

Общо 2021

Дял от
пазара
2021, %

Q1
2022

Дял от
пазара Промяна
Q1, 2022,
Q1
%

Компания

Q1 2021

NATURPHARMA

26 927 925

22 717 994

24 498 553

21 602 922

95 747 395

16.1

27 056 593

12.0

0

STADA BULGARIA

15 490 342

10 534 855

15 972 155

17 804 832

59 802 184

10.1

31 299 202

13.9

102

NATUR PRODUCT

13 844 264

11 883 700

13 690 468

12 397 596

51 816 028

8.7

23 366 654

10.4

69

SANDOZ

13 067 787

9 787 239

8 504 958

15 089 808

46 449 792

7.8

14 324 752

6.4

10

FORTEX
RECKITT BENCKISER
SANOFI - AVENTIS GROUP

9 475 968
9 733 464
10 107 022

7 310 856
4 463 648
5 881 444

11 364 869
6 461 765
9 557 043

10 121 860
12 988 025
6 936 495

38 273 552
33 646 902
32 482 004

6.5
5.7
5.5

14 970 106
10 144 469

6.6
4.5
0.0

58
4
-100

UNICOMS

5 154 977

1 509 247

8 493 151

6 114 247

21 271 622

3.6

14 055 548

6.2

173

GLAXO SMITH KLINE

5 433 013

3 433 648

2 367 757

6 420 865

17 655 283

3.0

6 371 242

2.8

17

NOBEL PHARMA

6 617 950

3 879 580

1 395 490

5 151 088

17 044 108

2.9

5 646 234

2.5

-15

QUEISSER PHARMA

5 460 482

1 652 614

1 545 734

4 303 656

12 962 485

2.2

4 177 002

1.9

-24

TEVA

1 891 532

4 358 105

3 956 166

2 562 632

12 768 434

2.2

3 679 719

1.6

95

SOPHARMA

2 402 389

2 911 789

2 292 140

4 072 733

11 679 050

2.0

3 849 868

1.7

60

A&D PHARMA

3 735 685

-

2 187 726

5 751 482

11 674 893

2.0

5 185 230

2.3

39

NEOPHARM

5 208 400

776 645

1 439 268

3 148 329

10 572 642

1.8

1.4

-38

Общо топ 15

134 551 199

91 101 364

113 727 242

134 466 570

473 846 374

79.9

74.2

24

Общо за сектора

171 799 406

115 704 826

131 895 136

173 738 119

593 137 487

3 237 198
167 363
816
225 405 824

100

31

100

Източник: ГАРБ, данните са предоставени от „Publicis Groupe България“
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Компания

Q1 2021

Q2 2021

Q3 2021

Q4 2021

Общо 2021

Дял от
пазара
2021, %

Q1
2022

Дял от
пазара
Q1, 2022,
%

Промяна Q1
2022/21
(%)

PROCTER & GAMBLE

7 822 501

14 067 060

13 179 845

12 485 442

47 554 846

17.4

10 140 740

14.9

29.6

L'OREAL

8 122 523

10 475 875

6 329 289

11 516 358

36 444 045

13.4

7 034 092

10.3

-13.4

FICOSOTA SYNTEZ

5 549 988

7 242 287

6 929 565

7 577 513

27 299 354

10.0

6 559 882

9.6

18.2

BEIERSDORF

5 044 800

6 386 878

5 308 377

6 797 652

23 537 706

9

4 194 388

6.2

-16.9

UNILEVER
GLAXO SMITH KLINE
HENKEL

1 055 274
3 474 340
4 139 433

6 899 699
3 275 469
3 220 101

5 597 926
4 183 653
4 288 377

2 418 147
3 962 932
2 061 161

15 971 045
14 896 392
13 709 072

6
5
5

521 576
3 061 178
3 970 727

0.8
4.5
5.8

-50.6
-11.9
-4.1

NATUR PRODUCT

2 653 745

1 514 652

3 954 864

3 627 689

11 750 950

4

6 435 860

9.5

142.5

AROMA COSMETICS

4 074 345

1 612 909

3 795 922

1 989 654

11 472 828

4

4 070 001

6.0

-0.1

HAYAT

1 633 085

1 551 284

1 944 743

2 732 209

7 861 320

3

2 254 554

3.3

38.1

PHILIPS BULGARIA

1 454 953

1 865 329

818 338

2 367 476

6 506 096

2

2 195 266

3.2

50.9

STADA BULGARIA

2 578 904

790 696

651 714

2 169 526

6 190 839

2

2 857 642

4.2

10.8

SARANTIS

0

2 908 674

895 174

2 150 339

5 954 187

2

664 930

1.0

NATURPHARMA

1 157 578

2 005 171

1 317 422

1 133 475

5 613 646

2

2 592 748

3.8

RECKITT BENCKISER

0

1 069 420

2 538 922

1 614 461

5 222 803

2

Общо топ 15

48 761 469

64 885 500

61 734 128

64 604 031

239 985 128

88

56 553 582

83

16.0

Общо за сектора

60 925 329

72 626 733

67 998 833

71 230 922

272 781 817

100

68 097 371

100

11.8

124.0

0.0

Източник: ГАРБ, данните са предоставени от „Publicis Groupe България“

"Изследвания" в "Publicis Groupe България".
За първите три месеца тази година новият
лидер в класацията е инвестирал 31.3 млн.
лв., или близо 14% от всички рекламни инвестиции в телевизия на сектора за периода.
Ивайло Гълъбов, търговски директор на
Fortex, които заемат пета позиция в класацията на най-големите фарма рекламодатели, коментира през "Капитал", че 95%
от маркетинг бюджета им е насочен към
телевизия. Общо 4% от него влагат в дигитални канали, а останалият 1% - в печатни
медии. "През последните шест години инвестициите в комуникация се увеличават
средно с 25% на годишна база. Водейки се от

През 2022 г. най-големият рекламодател
Naturpharma е изместен
от лидерското място
на най-големите фарма
рекламодатели в телевизия.

целите ни и от голямото портфолио, което
имаме, планираме да продължим с увеличаване на рекламния ни бюджет", казва още
той. С рекламните си кампании от Fortex
си поставят за цел дългосрочна познаваемост, добра репутация и позициониране на
продуктите като първи избор на клиента.
"Резултатите, които проследяваме, са ръст
на нарастване на продажбите по време на
кампания и след нея, както и годишен ръст
на оборота. Друг важен показател е пазарният дял на всеки наш продукт в съответната
категория", допълва Гълъбов.
"Топ 15 на фарма компаниите растат на
тримесечна база малко по-бавно от > 72
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(брутни инвестиции в телевизия на козметичните компании, лв.)

Продукти
Хринителни и диетични
добавки
Лекарствени средства
Лекарства за външно
приложение
Витамини
Лекарства на билкова
основа
Таблетки за гърло
Хомеопатични лекарствени средства
Медицински апарати и
материали
Фармацевтика - фирмен
имидж
Други

Q1 2021

Q2-4 2021

Общо 2021

Q1 2022

Промяна Q1
2022/21

Дял от
пазара
2021, %

Q1
2022

Дял от
пазара
Q1, 2022,
%

Промяна Q1
2022/21
(%)

65 762 340

159 230 240

224 992 580

88 048 281

34%

17.4

10 140 740

14.9

29.6

60 253 077

148 629 034

208 882 111

80 536 569

34%

13.4

7 034 092

10.3

-13.4

15 175 208

51 733 950

66 909 157

17 937 857

18%

10.0

6 559 882

9.6

18.2

8 879 743

22 578 764

31 458 507

12 360 732

39%

9

4 194 388

6.2

-16.9

8 612 660

19 127 922

27 740 581

13 640 509

58%

6

521 576

0.8

-50.6

6 289 460

10 989 994

17 279 455

8 362 846

33%

5

3 061 178

4.5

-11.9

3 018 581

2 929 659

5 948 240

3 189 535

6%

5

3 970 727

5.8

-4.1

1 042 190

2 309 864

3 352 054

1 255 464

20%

4

6 435 860

9.5

142.5

1 413 501

1 875 740

3 289 241

7 742

-99%

4

4 070 001

6.0

-0.1

1 352 646

1 554 983

2 907 630

54 671

-96%

3

2 254 554

3.3

38.1

367 078

367 078

5 788

2

2 195 266

3.2

50.9

2

2 857 642

4.2

10.8

2

664 930

1.0

Фармацевтика - кампании
Фармацевтика - интернет
услуги
ОБЩО
171 799 406

10 853

10 853

5 830

421 338 081

593 137 487

225 405 824

31%

К | ТОП РЕКЛАМОДАТЕЛИ ПО ПРОДУКТОВИ ГРУПИ
(козметика, брутни инвестиции в телевизия, лв.)

Продукти

Q1 2021

Q2-4 2021

Общо 2021

Промяна Q1
Q1 2022 2022/21

Дял от
пазара
2021, %

Q1
2022

Дял от
пазара
Q1, 2022,
%

Промяна Q1
2022/21
(%)

Грижа за косата

15 523 670

47 504 718

63 028 388

16 116 193

4%

17.4

10 140 740

14.9

29.6

Хигиена за устата
Санитарни материали
(превръзки тампони др.)
Козметика за почистване
и хидратиране на лицето
Бебешка козметика
Дезодоранти
Козметика за тяло

10 274 632

31 671 265

41 945 897

13 060 550

27%

13.4

7 034 092

10.3

-13.4

6 126 189

24 710 562

30 836 752

10 189 697

66%

10.0

6 559 882

9.6

18.2

7 805 123

22 941 758

30 746 880

9 993 099

28%

9

4 194 388

6.2

-16.9

4 928 538
799 332
3 999 496

19 666 043
17 506 488
9 772 976

24 594 580
18 305 820
13 772 473

6 027 774
521 576
4 382 078

22%
-35%
10%

6
5
5

521 576
3 061 178
3 970 727

0.8
4.5
5.8

-50.6
-11.9
-4.1

Боя за коса

3 845 827

8 116 861

11 962 688

3 938 849

2%

4

6 435 860

9.5

142.5

Сапуни и дезинфектанти

4 607 441

5 066 043

9 673 484

676 325

-85%

4

4 070 001

6.0

-0.1

Мъжка козметика

670 818

6 937 421

7 608 240

1 557 764

132%

3

2 254 554

3.3

38.1

Парфюми
Козметика и уреди за
епилация
Декоративна козметика
Козметика - фирмен
имидж
Козметика за проблена
кожа
Слънцезащитна
козметика
Салони за красота

775 878

5 459 155

6 235 032

476 287

-39%

2

2 195 266

3.2

50.9

5 980 710

5 980 710

308 919

2

2 857 642

4.2

10.8

880 590

3 012 383

3 892 974

66 077

-92%

2

664 930

1.0

69 494

1 673 468

1 742 962

178 625

157%

618 301

1 086 848

1 705 148

599 515

-3%

643 746

643 746

ОБЩО

60,925,330

106 042

106 042

4 044

211,856,487

272,781,817

68,097,371

12%
Източник: ГАРБ, данните са предоставени от „Publicis Groupe България“

цялата индустрия, което е резултат от намаляващите активности на Nobel (4 вместо
6 активни бранда), Quisser (намалени инвестиции зад 3 от 4 активни бранда), Neopharm
(1 вместо 2 активни бранда). Най-малките
играчи все още не са активни в телевизията,
а тези със среден размер са с по-интензивно
присъствие в ефир, което обяснява и по-бързия ръст на цялата категория спрямо този
на водещите 15 играча", обобщава Тачева.
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Козметичен ръст
Категорията "Козметика" е на четвърто
място сред най-големите рекламодатели в
телевизия. За разлика от фармацевтичните
компании обаче, при много от рекламодателите в тази категория брутните инвестициите намаляват с двуцифрени проценти.
Въпреки това за първото тримесечие на 2022
г. общите вложения се увеличават с 16% до
55.6 млн. лв. за топ 15 рекламодатели и с

12% за целия сектор, или общо 68.1 млн. лв.
"Сред топ 15 рекламодателите в категория
"Козметика" има много разнородни и даже
нехарактерни за едно по тясно разбиране на
категорията компании като Philips, което
е резултат от дефинициите на мониторинг
дървото на ГАРБ", уточнява Светлана Тачева от "Publicis Groupe България".
Лидерската позиция и тази година запазва P&G с 10.1 млн. лв., вложени в телевизион-

Здраве

на реклама за периода януари - март 2022 г.,
което представлява ръст с 30% на годишна
база. За цялата предходна година компанията инвестира 47.6 млн. лв. Традиционно на
второто място се класира L'Oreal, които по
данни на ГАРБ намаляват инвестициите
си в телевизия през първото тримесечие с
13% до 7 млн. лв. След тях се нареждат от
Ficosota с ръст 18% за първото тримесечие
на годината. "Продуктите, които предлагаме, са насочени към широк кръг потребители и телевизията остава много ефективен
начин посланията ни да достигнат до тях. В
същото време следваме промените в поведението на хората и се насочваме все повече
към дигиталното пространство", коментира
пред "Капитал" Илина Лилова, оперативен
директор "Нехранителни продукти" във
Ficosota. По думите й несигурната ситуация не позволява дългосрочно планиране
на рекламните инвестиции. "Неяснотите
по отношение на наличността на суровини и техните цени, както и по отношение
на реакцията на контрагентите и потребителите в инфлационната среда, в която са
поставени, изискват наистина гъвкавост
и бърза промяна на решенията", допълва
Лилова. Продажбите остават основен измерител за ефективността на рекламните
кампании. Сред показателите, които следят
от Ficosota, са още познаваемост на бранда,
склонност към опитване, реално опитване,
покупка през последните три месеца и найчеста покупка.
Лидер по ръст на рекламните инвестиции са Naturproduкt, които за първото
тримесечие на годината са вложили над
двойно повече средства. Брутните им бюджети за периода са в размер на 6.4 млн.
лв. спрямо 2.7 млн. лв. година по-рано.
Най-голям спад в инвестициите в телевизионна реклама за тримесечието отчита
гигантът Unilever. Както през 2021 г., така
и тази година компанията няма активности
в телевизия през януари и февруари. През
март 2022 г. обаче вложенията са двойно
по-малко - 512 хил. лв.

Повече хранителни добавки,
по-малко дезинфектанти
Освен инвестициите в реклама пандемията
повлия и на продуктите, които компаниите
избират да представят в българския ефир.
По думите на Светлана Тачева COVID из-

225.4
млн. лв. са брутните
рекламни инвестиции в
телевизия на фармацевтичния сектор за първото тримесечие на 2022 г.

мести лекарствените продукти за сезонните
грипове и ускори търсенето на хранителни
добавки за подсилване на имунната система. "В допълнение се повиши и потребителското самосъзнание на тема превенция и
защита, което също се отрази позитивно
на някои категории хранителни добавки
отвъд имуностимулантите и витамините",
допълва тя.
Тази година рекламният пазар се възстановява от пандемията и отново има уравновесяване на инвестициите в различни
продуктови групи. Всички категории във
фармацевтичния сектор отчитат ръст през
първото тримесечие на 2022 г., като хранителните добавки държат първото място с
88.1 млн. лв. за периода, или 34% ръст на
годишна база. За цялата 2021 г. брутните
вложения в телевизия се равняват на близо
225 млн. лв. "Има 10 бранда повече хранителни добавки в ефир за януари - март 2022
г. спрямо същия период на 2021 г.", казва
Тачева и допълва, че най-бързо растящият сегмент са билковите продукти, също
в резултат на нарасналото търсене на превантивни и поддържащи продукти.
Пандемията имаше отражение и върху
продуктовите групи и в сектор "Козметика".
Парфюмите, декоративната козметика и
гримовете не бяха сред предпочитаните

Фармацевтичният
сектор е най-големият
инвеститор в телевизионна реклама в България, а козметичните
брандове попадат в топ
пет.
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от потребителите продукти в период на
изолация и в резултат на това рекламите
им също намаляха. Интересът към базовата
козметична грижа обаче като шампоани,
козметика за лице и тяло и грижа за уста се
запази дори по време на пандемия. Затова
и инвестициите в продуктовата категория
"Грижа за косата" остават най-високи през
2021 г. в размер на 63 млн. лв. и 16.1 млн. лв.
за първото тримесечие на 2022 г.
С най-голям ръст - 66%, в брутните рекламни инвестиции в телевизия са санитарните материали, сред които тоалетна хартия, дамски превръзки и тампони. "За тях
тв комуникацията остава ключово поле за
изграждане на бранд и защита на пазарни
дялове", казва Тачева. Адаптирането на потребителите към новата пандемична реалност на практика почти заличи рекламите
на сапуни и дезинфектанти. Продуктовата
категория отчита 85% спад в рекламните
вложения. Така, ако през първото тримесечие на 2021 г. компаниите са инвестирали
4.6 млн. лв., през същия период година покъсно сумата вече е паднала до 676 хил. лв.
Рекламодателите от секторите фармация и козметика залагат основно на традиционните рекламни спотове в телевизия и
брандовете им почти не присъстват в алтернативните формати, каквито са например
рекламните ленти по време на предаване.
"При ОТС продуктите (хранителни добавки,
лекарства без рецепта, медицински изделия
и козметика, хигиенни и помощни средства
- бел. ред.) има допълнителни ограничения
за използването на алтернативни формати те са по дефиниция кратки, но изискването
е да съдържат правен текст и да минават
одобрение от Агенцията по лекарства по
процедурата за стандартен спот. А това
от гледна точка на рекламодателите е съществено ограничение, което обяснява и
липсата на осезаем интерес към този тип тв
реклама", уточнява Светлана Тачева. Макар
да липсват подобни законови ограничения,
при козметичните компании също не се
наблюдава интерес към алтернативните
рекламни формати в телевизия.
Едно е сигурно - пандемията засили грижата на хората за здравето и красотата им,
а с тях ще продължават да се увеличават и
рекламните инвестиции на компаниите в
опит да привлекат вниманието на потребителите и да се отличат от конкуренцията.
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Що е то биотек
стартъп?
Д-р Андрей Младенов, дм
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Днес едва ли съществува човек, който да
не знае защо Google, Facebook и Amazon,
а в последно време Tesla Motors и SpaceX
са емблематични примери за успешни съвременни стартъпи. Организации като тях
дебютират с интересна идея в неразвит или
напълно несъществуващ пазар и трябва
сами да открият пътя към успеха. Отличават се с иновативен потенциал, гъвкавост и
просто управление и се развиват чрез раздвояване към нови стартъпи (т.нар. спиноф
компании), придобиване на подобни на тях
или изкупуване. По този начин стартъпът
за кратко време може да превземе огромни
свободни пазарни ниши и да капитализира
милиарди от една-единствена иновация.
За разлика от бурно развиващия се сектор на новите технологии основаването на
подобни „новаци“ във фармацевтичния
бранш съвсем не е нова тенденция. Пазарната роля на стартъпите е осъзната доста
отдавна тук, а през последното десетилетие стана изключително актуална заради
нарастващия интерес към разработване на
органични молекули за лечение на заболявания с нерешени медицински нужди.
Големи фармацевтични компании като
GSK, Merck&CO, Pfizer, Eli Lilly, Takeda,
AstaZeneca и други, бързо осъзнаха, че за
да осигурят по-добър достъп на новите си
лекарства до пазара, спешно се нуждаят
от преструктуриране на ресурсоемките
и губещи отдели за развойна дейност и
повишаване на собствения иновативен
потенциал. В резултат повечето от тях започнаха постепенно да съкращават своите
развойни центрове и да се ориентират към
партньорства с академични структури или
с малки експертни екипи. Така в бранша се
роди нов вид предприемачество - биофармацевтичен или биотехнологичен (накратко биотек) стартъп, което от английски се
превежда като стартиране или основаване.
През последните години този модел стана
особено популярен покрай пандемията на
вирусната инфекция с ковид-19 и успехите на непознати доскоро компании като
Moderna и BioNtech.
Типичният биотек стартъп функциони-
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ра по много интересен и съвсем несложен
начин. Нека го сравним с малка, но бърза
ракета, която трябва да изведе своя ценен
иновативен продукт в пазарна орбита. За
да успее, тази ракета трябва да има ясен
летателен план и да бъде обезпечена с
гориво, модерен двигател за космическо
летене, авантюристично настроени астронавти и, разбира се, достатъчно голям и
компетентен център за управление на
полета.

Летателният план
Той е предначертан до голяма степен от
националните и международните лекарствени регулации. „Полетът на стартъпа“
започва със стартиране на фаза 1 - клинични изпитвания, и завършва много години
по-късно някъде в заветната постмаркетингова фаза 4. Не всеки обаче иска да лети
толкова дълго (и скъпо), затова и проектът
се планира до етап, когато продуктите могат да бъдат продадени на по-голям играч,
включително чрез изкупуване на самия
стартъп, или до постигане на рентабилност чрез генериране на печалба.
Във фармацевтичния бранш финалът на
полета се залага някъде около началото
на фаза 3 - клинични проучвания. Това се
прави, защото тази фаза включва широкомащабни и продължителни проучвания
при голям брой пациенти с една или повече контролни групи и дълго проследяване, които качват драстично размера на
необходимите инвестиции за бъдещото
развитие. До този момент изследваният
медикамент вече е „прелетял“ фаза 2 - клинични проучвания с обещаваща ефикасност и приемлив профил на лекарствена
безопасност. Обхванал е пациенти в област
с недотам решени медицински нужди (типичен пример е онкологията, към която се
насочват 37% от стартъп инвеститорите)
и има потенциал за достигане до пазара.
Въпреки това пазарната орбита все още е
далеч, защото предстои преодоляването
на една силна гравитационната бариера получаването на разрешение за употреба
на лекарствения продукт, като неписано
правило първо в САЩ, а после и в други
държави. Остава открит и въпросът за бъдещата реимбурсация на медикамента,
което налага събирането на още данни за
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оценка на здравните технологии.

Горивото
За разлика от космодрумите, където горивото безпроблемно се налива с тонове, стартъпът в началото зарежда съвсем скромно
от различно големи цистерни. Поради високорискова дейност финансирането му
обичайно идва от по-нетипични източници
- т.нар. бизнес ангели. Това могат да бъдат
специализирани инвестиционни фондове,
частни лица, в това число спестявания на
учредителите, а по-нататък правителствени или международни програми, фондации,
банкови кредити, фондови борси и в крайна
сметка дори продажби.

Ракетният двигател
Той не е отзад, както при ракетите, нито
пада на степени, а се намира там, където се създават прототипите на бъдещите
продукти, тоест в лабораториите. Стартъпите разполагат с изключително модерни
изследователски центрове, а понякога и с
възможности за малкомащабно производство. Например компанията Affimed (www.
affimed.com), за която работя в момента,
разработва биспефичните си имуноглобулини за оптимизиране на клетъчния имунитет в биолаборатории за избор на развоен
лидер, протеинна експресия и клетъчен
инженеринг, а като помощни - такива за
протеинна химия, аналитична биология,
биопробиране и транслационни изследвания.

ПРОФИЛ
Д-р Андрей Младенов, дм,
MBA, е експерт с повече
от 20-годишен професионален опит в сферата на
лекарствените регулации
и клиничните изпитвания.
Заемал е различни ръководни
позиции в компании като
GlaxoSmithKline, „Софарма“
АД, Parexel Int Cons, IQVIA,
Biontech и др. Понастоящем
работи като старши регулаторен стратег в стартъп
компанията Affimed GmbH в
гр. Хайделберг, Германия.

Центърът
за управление на полета
Това всъщност е най-големият актив на
стартъпа - неговият мозъчен тръст. Oрганограмата му обикновено е проста - с едно
или две йерархични нива, малко на брой
добре платени специалисти, в това число
консултанти, и силната профилираност в
една терапевтична област. Често ползван
инструмент за управление е проектният
мениджмънт - експертите се разпределят
в екипи по развитие на определен продукт,
като цялостната отговорност се поверява
на проектен мениджър с директно подчинение на борда на директорите. Проектният екип е отговорен за цялостното
развитие на продукта от лаборатория до
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Биспефичното антитяло
сдвоява имунните клеткиубийци (NK) с туморни клетки

внедряване в производство, набиране на
необходимите предклинични данни, включително тестове с лабораторни животни,
и извеждане в полет - старт на клинично
развитие в малък фаза 1 мащаб (около 40
пациенти). Такъв екип не включва повече от 10 - 15 души и като цяло изповядва
принципа на самоуправление - решенията
се взимат общо, обща е и отговорността
пред борда. Дори годишният им бонус
зависи основно от успехите по проекта,
които се признават солидарно на всички.
Един експерт обикновено взима участие
в няколко на брой такива екипи, като за
неговото административно благополучие
отделно се грижи и висшестоящ по функция, който покрай собствената си проектна
работа оправя отпуски, болнични, заплата,
обучение, развитие и пр.

Астронавтите
Повечето от тях имат предишен стаж на
солидни летателни апарати и нерядко съфинансират полета. Типичният екипаж
включва изпълнителен директор, финансов
директор, медицински директор, директор
„Наука и развитие“ и, разбира се, директор за връзки с инвеститорите. Бордът на
директорите общува основно чрез проектните си мениджъри с екипа от наземния
контрол, на който обикновено се гласува
много голяма автономност.
За да пилотираш стартъп, се иска немалка доза смелост и способност да поемаш
рискове. Ярък пример за подобно управление е бордът на компанията Biontech
и преди всичко нейният изпълнителен
директор проф. Угур Шахин, за когото
имах удоволствието да работя и аз. Той
основава компанията преди 10 години като
малък изследователски стартъп в град
Майнц, Германия, и се прочува с проекта
за разработване на иРНК ваксината срещу
COVID-19 Commirnaty. С изключителна ам-
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Клетката убиец изстрелва
към туморната клетка
разрушаващи ензими

Като резултат туморната
клетка се разпада

„Полетът на стартъпа“
започва със стартиране на фаза 1 - клинични
изпитвания, и завършва
много години по-късно някъде в заветната
постмаркетингова
фаза 4.
биция към този проект (известен с името
„Светлинна скорост“) той успява да изстреля иновативната ваксина в пазарна орбита
за феноменалните 12 месеца. Освен това
в тандем с Pfizer компанията му реализира невероятните 19 млрд. евро приходи
през 2021 г., които помагат за връщане на
всичките дългове и солидно обезпечават
основната изследователска програма в
онкологията.
Успехи като посочения се дължат найвече на бума на биотехнологиите, който
направи възможно чрез молекулярни техники да се изследват дискретни генетични,
химични и физикални свойства на клетки,
тъкани и организми, основно в търсене на
тяхната медицинска полза. Младият стартъп анализатор Дж. Хоуърд в последното
издание на своя блог Exploding Topics

Може би най-големият
успех у нас засега отбеляза стартъпът Extab
(понастоящем Achieve
Life Sciences) за развитие
и регистрация на лекарството за отказване от
тютюнопушене Tabex®.

ентусиазирано твърди, че в света до 2024
година биотек стартъпите ще достигнат
775.2 милиарда долара пазарна капитализация, което е над 100% ръст спрямо 2015 г.
Лидерството в тази пъстра група се държи
от цели 44 компании, а имена като Cellarity,
Verve Therapeutics, Kriya Therapeutics,
Antheos Therapeutics и други отбелязват
през последните 5 години по няколко хиляди процента ръст на изследователския
си капацитет.
В България за съжаление нямаме много опит с фармацевтични стартъпи. Един
успешен дебют беше създаването на прототип на противовирусна ваксина срещу
COVID-19. Проектът бе реализиран от група
експерти на Института по микробиология
към БАН под ръководството на проф. П.
Петрова, но за съжаление не привлече инвеститорския интерес.
Може би най-големият успех у нас засега отбеляза стартъпът Extab (понастоящем Achieve Life Sciences) за развитие и
регистрация на лекарството за отказване
от тютюнопушене Tabex®. Той беше съфинансиран от „Софарма“ АД и даде шанс за
провеждане на необходимите допълнителни предклинични тестове за репродукция
и токсичност, както и на фаза 2 и фаза 3
клинични, рандомизирани с контролна
група, проучвания, което подготви достъпа на продукта до изключително атрактивния „анитсмокинг“ пазар в САЩ (www.
achievelifesciences.com).
Навлизането на стартъпите във фармацевтичния бранш реши до голяма степен
проблемите с намаляващата развойна продуктивност на традиционните компании
и даде тласък на друг начин на мислене.
Подобно на ракетите на SpaceX, новите играчи показаха завидни „летателни“ умения
като бързина, маневреност и целенасоченост - все качества, които обещават дълго
присъствие в бранша.

съдържание от

Рамела Сакъз,

търговски директор на „Фрамар Холдинг“ АД

Каквото и да се случи
във фармацевтичния
сектор, то трябва
да бъде в полза на
потребителите
Аптеки „Фрамар“ са една от българските аптечни вериги, които са
високо разпознаваеми сред аудиторията. Причините за това са
няколко - динамичното развитие на
мрежата, високият стандарт на обслужване на клиентите, широкото
портфолио от продукти, популярният сайт „Фрамар.бг“ и здравните
иновации, които са част от формулата на успеха на марката. Вече е
факт първата аптека от веригата
в София, подготвят се още обекти в
столицата. Под марката „Фрамар“
оперират 47 обекта в 11 града на
страната. Над 350 служители работят за компанията. Рамела Сакъз
е търговски директор на „Фрамар
Холдинг“ АД и идеен двигател зад
развитието на марката повече от
23 години.

К

Как повлия COVID кризата на аптечния
бранш и в частност на аптеки „Фрамар“?

Вирусът остави тежко наследство. Две години, труден и важен урок - необходима е
промяна. За мен има две важни отправни
точки, които ще оформят развитието на
всеки бизнес в бъдещ план.
> Хората - не можем да заменим всичко с машини и алгоритми. Колкото и
да разработваме технически решения,
нуждаем се от специалисти, мотивирани
и добре образовани, за да придвижат и
най-гениалната идея.
> Тук идва и втората отправна точка дигитализацията, която спомага ежедневието и рационализира работния процес.
> Комбинацията от образовани специалисти и разумни решения е залог за развитие
и успех. Не бива да се подценява което и

да е от двете - това е нашата политика в
аптеки „Фрамар“.

За 2022 година сте планирали да отворите над 10 обекта, включително и в 3
напълно нови за „Фрамар“ области - София, Велико Търново и Ямбол. Какви са
предизвикателствата, които срещате
в развитието на аптечната верига?
Не мога да кажа, че срещаме трудности,
различни от тези на всички останали колеги. Имаме добра репутация и условия за
фармацевтите, което улеснява процеса на
набиране на нови екипи в аптеките. Млади
колеги идват при нас с желание за стаж и
по-късна реализация. Създадената работна
среда им харесва, имаме работещи стандарти за обучение и ментори с голям опит. Формулата е ясна - екип от професионалисти,
добра локация, достъпност, богат продуктов асортимент, честна ценова политика и
персонално внимание към всеки клиент.
Ако успеем да покрием всички елементи имаме успешна аптека и инвестиция.

Интернет порталът „Фрамар.бг“ е вече
на 15 години. Как се развива този проект?
Започнахме преди 15 години, когато дори
самата идея за електронна аптека и дигитални решения за здраве беше странна за
повечето хора. Опитът ни позволява да
бъдем мъдри, зрели и прагматични в прилагането на полезни решения и стратегии.
Порталът ни е център на стратегическите
инвестиции, които планираме да реализираме в близките години.
> Развитие на електронната аптека с нова
логистична база в строеж край Стара Загора.
> Силен акцент върху информационната
част в портала - много професионалисти
в сферата на здравето използват framar.
bg като база с данни, които им помагат в

ежедневната практика. Важна е и информираността на крайния клиент.
> Действаме проактивно и развиваме специализирани решения, свързани с дигитализация, обученията на фармацевтите,
с улеснение на практическата им работа
и информираност. Подготвяме маркетингов модул с ограничен достъп, който
ще позволи на компаниите в бранша да
получават информация в реално време
за продажби и за различни аспекти на
представянето на продуктите им онлайн.

Фармацевтичният сектор в България какви са прогнозите ви?
Важно е не само да прогнозираме, но и да работим в необходимите посоки за развитие.
Поставяме акцент върху развитието
на електронната търговия, която може да
реши една определена част от проблемите
на днешната фармацевтична грижа и дистрибуция. Тя позволява по-добро планиране,
разпределение и достъп на лекарства до
пациентите по удобен за тях начин.
Войните на цените и драстичните ценови
промоции си отиват в миналото, защото
клиентите осъзнават, че не ниската цена е
определяща за качеството на получената услуга, а удобен достъп, адекватна консултация, оригинален продукт с високо качество
и отговорност на фармацевта, подкрепен от
модерни технологии. Естествени процеси са
окрупняването на бизнеса, високата динамика в аптечния пазар, от което трябва да
спечели потребителят - по-висок стандарт
на обслужване, с реална цена. Очаквам
навлизането на международни вериги в
България, което ще ни постави трайно на
картата на Европа.
Каквото и да се случи в допълнение, то
трябва да бъде в полза на потребителите.
Това е наша осъзната отговорност и задължение.

проф. Христина Групчева, дмн,
член-кореспондент

Възможностите за лечение
и запазване на зрението при
дегенерация на макулата се
увеличиха в последните години

О

Офталмологията е уникална медицинска
специалност, която се грижи за очното здраве и в последните години се повлия значително от технологичния напредък. Няма
съмнение, че зрението е сетивото, на което
всеки човек разчита, но грижата за очите
невинаги е приоритет. За съжаление с увеличаване на продължителността на живота
се увеличава и очната заболеваемост, което
изисква активна политика на превенция от
страна на обществото и активното участие
на всеки човек.
Увеличеният брой възрастни хора води
до увеличаване на

дегенерацията на макулата

както в България, така и в Европа и другите
развити държави в света. Обнадеждаващ е
фактът, че в последните години възможностите за терапевтично повлияване и запазване на зрението дори при влажна форма на
дегенерация на макулата се увеличават.
Ако в миналото целта беше „изгаряне“ на
съдовете, предизвикващи проблема, днес
решението е инжекционна терапия с цел
блокиране на рецепторите и спиране на
растежа на опасните съдове. Това е една
от терапевтичните възможности, която с
право може да бъде наречена революционна,
тъй като има висока ефективност и малко
усложнения. В медицината много често терапията с определен механизъм може да
бъде прилагана при група заболявания с
обща или сходна причина. Точно такъв е
случая с антипролиферативната терапия,
която освен за лечение на влажна форма на
дегенерация на макулата намира приложение при множество заболявания, свързани с
развитие на патологични съдове. Класически пример в тази посока е приложението на
антипролиферативната терапия при

диабетна ретинопатия

Заболеваемостта от диабет в последните години се увеличава значително и това се дължи на множество биологични и социални
фактори. Едно от най-тежките усложнения
на диабета е увреждането на очите, което в
напредналите стадии може да завърши с
пълна слепота, дори в работоспособна възраст. Приложението на антипролиферативната терапия по точния начин и с правилния
алгоритъм може да запази зрението и да
не позволи развитието на заболяването до
опасните стадии и тежка форма. Разбира
се, тази иновативна терапия не е панацея
и като всяко лечение също е свързана с усложнения. Последните са по-скоро свързани
с големия брой апликации, отколкото със
самата молекула на медикаментите. Това
е причината повечето компании, произвеждащи терапевтични средства от спомената-

Антипролиферативната терапия, освен за
лечение на влажна форма
на дегенерация на макулата, намира приложение
при множество заболявания, свързани с развитие
на патологични съдове.
Класически пример е приложението й при диабетна ретинопатия.

та група, да търсят модификации за бавно
освобождаване и по-продължителен ефект.
Подобен подход би разредил нуждата от
инжекционно приложение на всеки 30 до
60 дни и би намалил риска от усложнения.
Не на последно място

реакцията на пациента също е
много важна

Поставянето на инжекция „в окото“ е стресово за всеки. Независимо от прецизността
и доказателствата за ефективност част от
пациентите не се придържат към терапията и това повлиява резултатите негативно.
Към момента в България Националната
здравноосигурителна каса покрива само
лечение на пациенти с влажна форма на
дегенерация на макулата и усложнения от
диабет (диабетен макулен оток), заплащайки някои медикаменти. За съжаление има и
други социално значими заболявания, при
които медикаментите от тази група са високо ефективни, а именно ретинопатия при
недоносени деца, съдови оклузии (запушвания) при пациенти с хипертония, някои
редки заболявания.

Разширяването на индикациите
и осигуряване на достъпност до
новите методи

на лечение са важни фактори за адекватно
лечение с добри резултати.
Това важи с пълна сила за най-малките
пациенти, недоносените бебета, на които
предстоят дълги години живот. Важно е да
се отбележи, че зрението е ключов фактор
за развитието на децата и от него до голяма
степен зависи бъдещето на всяко дете.
Все пак независимо от новите методи на
лечение няма по-добро решение от профилактиката. Всеки знае, че профилактичните

ПРОФИЛ
ЧЛЕН.-КОР. ПРОФ. ХРИСТИНА
ГРУПЧЕВА, ДМН, FEBO, FICO,
FBCLA, FIACLE, е клиницист
и преподавател с над тридесетгодишен опит и е с
широки научно-практически
интереси, които включват
контактни лещи, сухо око,
предна очна повърхност,
катаракта, пенетрираща кератопластика и реконструкция на преден очен сегмент,
кератоконус, рефрактивна
хирургия и др. Тя има над 180
публикации и участие в 20
монографии и учебници и
общ импакт фактор 30. В
редакционната колегия е на
2 световноизвестни издания
по офталмология. Ръководител е на редица проекти, на
21 завършили докторанти и
16 специализанти по „Очни
болести“. Тя е изключително
уважаван и канен лектор по
целия свят. От началото на
професионалната си кариера
е изнесла над 200 лекции, включително и в развиващите се
страни. От 1999 г. насам е спечелила множество грантове
за научни и инфраструктурни проекти. Има присъдени
редица награди и отличия на
национално и международно
ниво. Бивш президент е на
Европейския борд по офталмология, а наскоро е избрана за
председател на Българското
дружество по офталмология.

прегледи са най-добрата превенция, но малко хора се придържат към препоръките за
профилактика. Вероятно това може да бъде
променено с помощта на електронизацията
на здравеопазването и приложението на изкуствен интелект.
Много сфери от индустрията вече използват предимствата на роботизацията.
В медицината също има нови възможности.
На първо място обединяването на цялата
информация за един пациент ще подобри
възможността за комплексна оценка на
общото здраве и правилно насочване към
конкретни специалисти във връзка със специфични и/или свързани проблеми. Това
ще помогне и за създаване на персонална
асистенция за грижа както за общото, така
и за очното здраве, която да бъде съобразена
с множество фактори, някои от които към
момента се пропускат. Намесата на изкуствен интелект ще създаде

възможност за скрининг на очни
проблеми на ново ниво

при отчитане на множествени рискови фактори, както и ранна диагностика на база
високотехнологични апаратни изследвания.
Пример в това отношение са вече съществуващите софтуерни продукти, които успяват
да обединят информацията за структура и
функция, използват времето като „четвърто
измерение“ и правят прогноза за развитието
на определени очни проблеми. Ролята на роботизацията за превенция и профилактика
ще се увеличава все повече, но проактивността на пациентите и очните специалисти
остава водеща. В световен мащаб вече има
бази данни с милиони пациенти с определени проблеми, на база на което са създадени
самообучаващи се алгоритми, които все попрецизно предвиждат хода на заболяването

още от момента на диагнозата. Все пак не
трябва да се забравя, че персонализираната
медицина е другата част на уравнението.
Ето защо машините не са конкуренти на
специалистите, те са допълнителна перспектива и помощно средство. С други думи, диагнозата и прогнозата на алгоритъма трябва
да бъдат оценени, потвърдени или модифицирани и тогава приложени в контекста на
конкретния пациент. Алгоритъмът обаче
сам по себе си не може да бъде изпълнен от
човешко същество, колкото и съвършено да
е то, тъй като нашият мозък не е в състояние
да обработи такова огромно количество информация, при това за кратко време. Комбинацията от аналитичен изкуствен интелект,
иновативни диагностични и терапевтични
технологии и висококвалифицирани специалисти остава задължителна в сферата на
здравеопазването, включително опазване на
очното здраве, и е гаранция за успех.
Гореспоменатото е причина академичните и професионалните институции да продължават активно да инвестират в своите
кадри както с базово, така и с продължаващо обучение. Пандемията и световните
промени изместиха акцентите върху други
доминанти. Много специализанти по очни
болести по време на обучението си бяха в ковид отделения. Това поставя отговорността
върху опитните специалисти, които трябва
да намерят форма за компенсация на младите офталмолози чрез допълнителен достъп
до специализирано практическо обучение. В
този контекст в много европейски държави,
включително в България, няма суперспециализации. В тази връзка е удачно да се
работи с европейските общества по различни проблеми с цел да се намери

възможност за допълнителна
суперквалификация на младите
очни лекари

Офталмологията е уникална специалност
не само защото се грижи за най-уникалното
човешко сетиво - зрението, а и защото обединява различни категории специалисти
за грижа за очното здраве. В този смисъл
3О перспективата (оптици, оптометристи
и офталмолози) е перфектно решение на
здравната криза, свързана с липсата на
бакалаври и магистри по здравни грижи,
тъй като в офталмологията тяхната роля
компетентно се поема от кадри със специализирана подготовка.
Определено пред офталмологията се разкрива светло бъдеще с много възможности.
В този оптимистичен дух е удачно да бъде
цитиран Илън Мъск: „По-добре да си оптимист, който понякога греши, отколкото
песимист, който винаги е прав!“
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Wiener Privatklinik
поглежда към пазара
на здравни услуги в България

W

Една от най-големите частни болници в Австрия инвестира
50 милиона евро в нова леглова база

Wiener Privatklinik се намира в разширения център на Виена, в близост до университетската болница, точно в дъното
на Pelicangasse. Тя е една от най-големите
частни болници в Австрия. Създадена е
през 1871 година. Трите сгради от различни епохи са обединени от вътрешен двор
и топли връзки. Луксозната обстановка и
модерният интериор наистина впечатляват. Сега към тях ще се приобщи още една
съседна сграда и болничната база ще се
превърне на практика в квартално каре със
зелен вътрешен двор.
За последните две години Wiener
Privatklinik попада в

топ 250 на най-добрите болници в
света
на американското списание Newsweek и
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германската компания за пазарни проучвания Statista.
Във Wiener Privatklinik работят над 350
специалисти и лекари, 9 от тях са в класацията на Стандфорския университет в топ 10%
от учените в света като онколога и медицински директор проф. Д-р Кристоф Цилински,
хирурзите д-р Валтер Клепетко и проф. д-р
Себастиан Шопман, психиатъра проф. д-р
Зигфрид Каспер и ангиололога проф. д-р
Ерих Минар, дерматолога проф. д-р Георг
Щингл и др.
Частната болница има 20 акционери, повечето от тях са и лекари в нея. Различното
в бизнес модела на Wiener Privatklinik е,
че сред акционерите няма застрахователни
дружества, макар че голяма част от приходите идват именно от здравни застраховки.
Генерални директори са д-р Валтер Емб и

Роберт Николаус Винклер. Д-р Емб е и главен
акционер във Wiener Privatklinik. Той е главен изпълнителен директор от 1995 година
и под неговото управление болницата започва да се развива в подем. Специалист е в
областта на сърдечно-съдовите заболявания.
(Д-р Емб е и пилот и като такъв е основател
и координатор на авиомедицинския център
към болницата - най-стария подобен в Австрия, който предлага възможност за всички
изследвания за пилоти.)
Неговото мнение е, че подобна акционерна структура

предпазва болницата от натиск
от страна на корпоративни
акционери
Когато акционерите са физически лица, това
предпазва болницата от натиск и екипът се

Здраве
Qд-р Валтер

Емб, генерален
директор
във Wiener
Privatklinik

концентрира повече върху медицинските
резултати. Болницата има научен консултативен съвет, който се състои от 8 австрийски учени от Медицинския университет във
Виена, които действат и като одиторски
екип за медицинска и научна работа.

Всъщност Wiener Privatklinik е от
малкото частни болници, които
са собственост на физически
лица
Болницата разполага със 145 легла и предлага над 30 медицински специалности, като
разполага с 10 центъра за компетентност в
областта на онкологията, сърдечно-съдовата медицина, хирургия на периферните
нерви, на костните тумори, гастроентерологията с фокус върху терапията на заболявания на черния дроб, панкреаса и жлъчката, хепатологията, интервенционалната
радиология и микротерапията, спортната
медицина и травматологията, ортопедията
и общата хирургия. Акцентът тук е върху
минималното инвазивна хирургия, която
се е превърнала в стандарт при повечето
процедури.
Wiener Privatklinik има хирургическо
отделения с 4 операционни зали.
През 2020 година в болницата е създаден
единственият частен център за лъчетерапия в Австрия в партньорство с Amethyst
- лидер в областта на лъчетерапията в Ев-

ропа. Във Wiener Privatklinik се намира
Централноевропейски център по ракови
заболявания Academy Cancer Center. „Интердисциплинарното сътрудничество в
рентгенологията, патологията, хирургията,
вътрешната онкология и лъчетерапията
е от решаващо значение“, казва проф. д-р
Кристоф Цилински, ръководител на центъра. Болницата е специализирана още в
услуги по образна диагностика в центъра
по радиология с PET-CT скенер и нуклеарна
медицина.
Център Amethyst в болницата разполага с един от най-модерните апарати за
лъчетерапия. Това е обемна модулирана
дъгова терапия, или VMAT - наричана още
Arc Therapy или Rapid Arc лъчетерапия.
Това е IMRT техника, която е много точна
и прецизна. С VMAT радиационният лъч се
доставя по дъга, която се движи около тумора и формата на лъча и дозата на радиация
автоматично се променят, докато се движи.
Планирането на лечението с VMAT е много
по-точно и здравите тъкани получават само
много ограничена част от радиацията. Тази
иновативна техника, съчетана с процесите
на облъчване, насочвани към изображението, осигурява високопрецизна обработка.
Средното време до излагане на радиация
при този вид лечение се намалява до няколко минути. Следователно лечението с
VMAT е не само по-бързо, но и по-точно, с
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SЕма Хефнер, ръководител

на отдел „Маркетинг и
международен бизнес“ във
Wiener Privatklinik

минимални странични ефекти, обясняват
лекарите във WPK.
Wiener Privatklinik приема

повече от 12 000 пациенти
годишно от над 20 държави
както и над 30 000 амбулаторни посещения.
40% от пациентите й са от са от чужбина,
основно от Централна и Източна Европа.
От 2015 година средният ръст на увеличаване на чуждестранните пациенти в
болницата е 34%.
Заетостта на стаите в болницата е над
85%. Ето защо акционерите инвестират
50 милиона евро в още една сграда. Към
Wiener Privatklinik е приобщена съседна
сграда със 100-годишна концесия от Австрийските железници. Така болничните
тела оформят каре с вътрешна градина.
„Луксозни стаи с луксозни удобства“, така
най-кратко формулира Ема Хефнер, маркетинг директор, възможностите на частната
клиника при представянето пред български журналисти в началото на май.
Д-р Емб очаква инвестицията да се върне
за 20-годишен период. Според него моментът е подходящ и заради ниските лихви по
кредитите и възходящия тренд за болницата. Той отговори на въпрос на „Капитал“,
че идеята е да се увеличат както легловата
база, така и възможностите за още специализирани кабинети и операционни, > 82
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QSWiener Privatklinik разполага с

високотехнологично медицинско оборудване.
Център Amethyst в болницата разполага с един
от най-модерните апарати за лъчетерапия.
Хотелската атмосфера е рецептата на WPK за
терапевтичен ефект за възстановяване

като повечето стаи да са единични, каквато
са и голяма част от сегашните.
Истината е, че ако човек се абстрахира
от специфичното болнично легло, интериорът в стаите на Wiener Privatklinik е като
в луксозен хотел с абсолютно всички удобства и това, изглежда, е тенденцията, която
екипът иска да налага.
Както в цяла Европа,

пандемията от COVID-19
поставя екипа пред изпитание и като
при всяка криза той вижда възможност
и изгражда онлайн здравен център, който се развива и след пандемията - това е
дигитална платформа, която предоставя
възможност за консултации от водещите специалисти на болницата. „Стартирането на онлайн центъра беше нашият
отговор за невъзможността да се пътува,
наложена от пандемията. Сега това е възможност за предоставяне на пациентите
на достъп до всички услуги на болницата
с най-голямо международно покритие в
региона, като предлагаме пълния набор от
услуги за диагностициране и лечение по
най-високите стандарти и във възможно
най-кратките срокове, казва Ема Хефнер,
която е и ръководител на отдела за международен бизнес на Wiener Privatklinik
от 7 години. Тя самата е от Румъния и има
значителен опит в здравния мениджмънт
в родината си.
Ема Хефнер представя и възможностите
за пълно обслужване на чужди клиенти
- планиране на разходите, планиране на
приеми, преводачески услуги, трансфери с
линейка и самолет, следболнично лечение.
През последните няколко години над

КАПИТАЛ | 2022

200 българи са се лекували там. Ето защо
Wiener Privatklinik поглежда и към пазара
за здравни услуги в България. „България е
сравнително близко и затова се опитваме да
заявим, че сме международно призната болница с високо качество на нашите услуги“,
казва главният акционер на болницата д-р
Валтер Емб. Той вижда потенциал в българския пазар на здравни услуги, въпреки
че той не е особено голям. Той смята, че
българските пациенти също търсят в чужбина медицински услуги, защото здравната
система в България не е толкова интензивна, колкото в западните страни. Той прави
това заключение от обратната връзка, която
идва от онлайн центъра за здравеопазване,
който е достъпен за българските пациенти
и от който си личи, че имат интерес към
болницата.

За момента Wiener Privatklinik проучват възможности за сътрудничество с
българската здравна каса. Болницата има
сътрудничество с Румъния, Хърватия, Северна Македония и Обединените емирства,
казва Ема Хефнер, ръководител на отдел
„Маркетинг и международен бизнес“ във
Wiener Privatklinik.
Болницата има открити два офиса в Унгария и Румъния - в Будапеща и Тимишоара,
засега все още проучва възможността да
открие такъв и в България предвид желанието си да предоставя услугите си и за български пациенти. Засега възможностите са
нуждаещите се от специфична медицинска
услуга да предоставят на здравната каса
в България оферта от Wiener Privatklinik,
която да покрие разходите по лечението
във Виена при съответното одобрение.

СЪРДЕЧНА НЕДОСТАТЪЧНОСТ
съдържание от
При сърдечна недостатъчност сърцето не може да изпомпва достатъчно кръв.
Това означава, че не може да осигури на организма необходимите количества оксигенирана кръв.1
Сърдечната недостатъчност се различава от другите сърдечносъдови заболявания:1,2,3

CVD
СЪРДЕЧНОСЪДОВО
ЗАБОЛЯВАНЕ
е състояние, което се отнася
до всички болести на сърцето
и кръвоносните съдове.
Това включва сърдечен удар,
сърдечна недостатъчност,
инсулт и периферни
артериални заболявания.

СЪРДЕЧЕН УДАР
Притокът на наситена с кислород кръв
към част от сърдечния мускул е внезапно
блокиран. Потенциално животозастрашаващо
спешно състояние.
Може да доведе до хронични
сърдечни заболявания като
сърдечна недостатъчност.

СЪРДЕЧНА
НЕДОСТАТЪЧНОСТ
Състояние,
при което сърдечния
мускул отслабва.
То е прогресивно
и потенциално
животозастрашаващо.

Трите основни симптома на сърдечната недостатъчност са:4
z
zz

ЗАДУХ

ЗАДЪРЖАНЕ НА ТЕЧНОСТИ, КОЕТО ВОДИ ДО
УМОРА
ОБРАЗУВАНЕ НА ОТОК, НАПР. В ГЛЕЗЕНИТЕ
4
Други симптоми включват:
Продължителна кашлица или затруднено дишане, липса на апетит, гадене, объркване, повишен пулс
Сърдечната недостатъчност е широкоразпространена в световен мащаб:
Сърдечната
недостатъчност засяга

60 МИЛИОНА

души по целия свят &
развива
сърдечна
недостатъчност
през
живота си5

приблизително
половината от тях
имат сърдечна
недостатъчност
със запазена фракция
на изтласкване
(СНзФИ)6,7

Сърдечната
недостатъчност
е водеща причина
за хоспитализациите
в целия свят

Приблизително
50 процента
от пациентите
диагностицирани
със сърдечна
недостатъчност
умират в рамките
на 5 години9

Има 2 основни типа сърдечна недостатъчност:
Те се категоризират според количеството кръв изпомпвана от лявата сърдечна камера,
известна като левокемарна фракция на изтласкване (ЛКФИ)10
1

СЪРДЕЧНА НЕДОСТАТЪЧНОСТ С НАМАЛЕНА ФРАКЦИЯ НА
ИЗТЛАСКВАНЕ (СНнФИ)11
Или систолна сърдечна недостатъчност
ВЪЗМОЖНИ ТЕРАПИИ
В момента има 4 основни групи
лекарства за лечение на СНнФИ:13,14,15
Лявата камера губи
способността си да
• β-блокери
контрахира ефективно
• Инхибитори на ангиотензинконвертиращ ензим (ACE),
инхибитори на ангиотензин
Не може да се свива с
рецептор-неприлизин (ARNI)
необходимата сила за да
и ангиотензин рецепторни
изтласква достатъчно кръв
блокери (ARBs)
в циркулация
• Антагонисти на минерало12
ЛКФИ = ≤40%
кортикоидните рецептори (MARs)15
• SGLT-2 инхибитори

2

СЪРДЕЧНА НЕДОСТАТЪЧНОСТ СЪС ЗАПАЗЕНА ФРАКЦИЯ НА
ИЗТЛАСКВАНЕ (СНнФИ)11
Или диастолна сърдечна недостатъчност
Лявата камера губи способността
си да се отпуска нормално
поради втвърдяване на
сърдечния мускул
Мускулът не се разтяга и
камерата не се пълни с
необходимото количество кръв.
Така се изпомпва по-малко
кръв в циркулацията
ЛКФИ = ≥50%12

ВЪЗМОЖНИ ТЕРАПИИ
Доскоро нямаше налична терапия
за СНзФИ. Липсата на съществуващо
лечение беше едно от най-големите
предизвикателства в
сърдечносъдовата медицина.16
От м. февруари 2022 г. за първи път
пациентите в Европа вече имат
достъп до одобрена терапия
за лечение.17,18

Поради взаимосвързаността на сърцето с други органи, пациентите със сърдечна
недостатъчност имат висок риск от развитие на други заболявания като:19

ЗДТ2
БЪБРЕЧНО ЗАБОЛЯВАНЕ
ЗАХАРЕН ДИАБЕТ ТИП 2
Полагането на ефективни грижи за контролиране на тези заболявания може да помогне
за превенция и забавяне на влошаването на органите.20,21,22
Източници:
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20.

Сърдечната
недостатъчност –
едно от най-големите
предизвикателства в
кардиологията

С

Сърдечната недостатъчност (СН)
засяга над 60 милиона души по
света, като повече от 15 милиона
от тях живеят в Европа. Хроничното заболяване е и причина за
близо 2 милиона хоспитализации
годишно. (1)
Сърдечната недостатъчност е
прогресивно, инвалидизиращо и
потенциално животозастрашаващо състояние. Настъпва, когато
сърцето има нарушена помпена
функция и не може да осигури
необходимата циркулация, за да
отговори на нуждите на организма за оксигенирана (наситена с
кислород) кръв, или когато, за да
направи това, се изисква увеличен обем на кръвта, което води до
натрупване на течност в белите
дробове и периферните тъкани. (2)
Някои от основните ранни
симптоми на заболяването са
задух, умора, продължителна
кашлица или затруднено дишане,
както и задържане на течности,
което води образуване на отоци.
Приблизително половината
от диагностицираните пациенти
със СН имат сърдечна недостатъчност със запазена фракция на
изтласкване (СНзФИ) (3), която се
определя като едно от най-големите предизвикателства в сърдечносъдовата медицина. Причините
за това са различни - от широкото
разпространение на заболяването
до лошите клинични резултати и
липсата на реални възможности
за лечение досега. (4, 5)
Това комплексно за медицината заболяване много често
има пагубно въздействие върху
качеството на живот - физически,
емоционално и дори финансово,
за пациентите, които са в напреднала фаза на заболяването и вече

не могат да работят.
Една от основните цели на
Boehringer Ingelheim е да създава
иновативни терапии, които да помагат на хората с хронични заболявания да водят нормален начин
на живот. В своята научноизследователска дейност фармацевтичната компания поставя фокус
върху задълбоченото изследване
на връзката между различните
заболявания, засягащи различни органи и системи в човешкото
тяло. Продължителните и по-задълбочени научни изследвания
на взаимосвързаността между
сърдечната, бъбречната и метаболитната система обаче дават
възможност на компанията да
разшири терапевтичните възможности от захарен диабет тип 2 до
сърдечна недостатъчност. Днес
здравните специалисти и пациентите със симптоматична хронична сърдечна недостатъчност
в Европейския съюз имат достъп
до тези иновативни терапевтични
възможности. (6)
1. Health Policy Partnership. Heart failure policy
and practice in Europe. Available at: https://www.
healthpolicypartnership.com/app/uploads/Heartfailure-policy-and-practice-in-Europe.pdf. Last
accessed: March 2022.
2. American Heart Association. What is Heart
Failure? Available at: https://www.heart.org/en/
health-topics/heart-failure/what-is-heart-failure.
Accessed: June 2021.
3. Andersen MJ, Borlaug BA. Heart failure with
preserved ejection fraction: current understandings
and challenges. Curr Cardiol Rep. 2014 Jul;16(7):501.
4. Butler J, Fonarow G, Zile M, et al. Developing
therapies for heart failure with preserved ejection
fraction: Current State and Future Directions. JACC
Heart Fail. 2014 Apr;2(2):97-112.
5. Shah SJ, Borlaug B, Kitzman D, et al. Research
priorities for heart failure with preserved ejection
fraction. Circulation. 2020;141:1001-26.
6. European Commission. Union Register of
medicinal products for human use. Available at:
https://ec.europa.eu/health/documents/communityregister/html/h930.htm. Last accessed: March 2022.
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Проф. д-р Асен Дудов, дмн,
началник на Клиниката по медицинска онкология
към „Аджибадем Сити клиник УМБАЛ Младост“

Онкологичното дружество
положи колосални усилия
за изработването
на антираковия план
Докъде стигна работата ви по изработването на антираковия план?
- През миналата година стана факт обединението на всички онкологични субекти
под егидата на онкологичното дружество.
Радостно е, че към нас се присъединиха 26
национални организации - лекарският съюз,
на професионалистите по здравни грижи,
към нас се присъедини и група от посолства,
свързана със здравеопазването, очакваме
и още няколко организации, включително
големи търговски обекти, които също са
изразили желание да ни последват. Концентрирали сме се върху това да се депозира в Министерството на здравеопазването
първата част, която е драфт на плана. От
края на миналата година се извърши изключително много работа, в началото на тази
година имаше над 20 работни срещи, имаше големи срещи и на целия онкологичен
алианс, включително с тези 26 организации,
които се обединиха с нас. Всеки дава един
допълнителен поглед, допълнителна информация, с която можем да обогатим плана. От
самото начало декларирахме, че не трябва да
правим нашенски, побългарен национален
план, а да изработим план за въвеждане на
Европейския антираков план. Всяко побългаряване не завършва добре и трябва да си го
кажем открито. Много планове се написаха
и потънаха в чекмеджета, така че това не
трябва да се допусне в момента. Първият
стълб от плана, който е свързан с профилактика и ранна диагностика, беше подготвен в
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много добра колаборация с Министерството
на здравеопазването. Те помогнаха част от
процедурите, които ще се извършват, като
например изследването при жените с цервикален скрининг и скрининга за рак на млечната жлеза, да се поемат от НЗОК, за да сме
спокойни, че нашата национална програма
има и национално финансиране. Министерството на здравеопазването припозна и изключително точните разчети за това какво и
в какъв възрастов диапазон, с каква честота
трябва да се изследва при скрининга на рака
на млечната жлеза. Там фигурира и ясното
уточнение на последните изисквания на еврокомисаря по здравеопазването и нейния
екип за мястото на ехомамографията като
допълващ метод. Водещо си остава изследването с рентгенови лъчи, т.е. така наречената
мамография, а при жените с висок риск критериите за изследване с магнитен резонанс
се доразработват от експертния екип и планът беше припознат от Министерството на
здравеопазването. Това са първите стъпки
на скринига, които до края на тази година
трябва да заработят.

Скринингът фигурира в наредбата за профилактичните прегледи...
- Част от необходимата сума е заложена
в наредбата, но със сегашните профилактични прегледи нещата стоят много тъжно.
Ще кажа само едно число, което илюстрира
всичко. Постарахме се да получим официална информация колко от мъжете през ми-

налата година, в групата, в която трябва да
изследват простатно специфичен антиген,
или както още е познат като туморен маркер
за рак на простатата, или PSA, са го направили по този механизъм на профилактичните
прегледи. Числото се оказа стряскащо - 7%,
т.е. само 7 от всеки 100 мъже, които имат
право да направят това изследване, което
при това се заплаща от касата, са го направили. Това показва, че трябва да се търсят
и други механизми, с които да се промени
комуникационната стратегия, има едно ясно
послание, за което аз лично много разчитам
на медиите. Съобщенията през социалните
мрежи понякога объркват.
Добре е скринингът да се комуникира от
сериозни медии и журналисти, които работят
по най-добрите правила, защото една грешка
в комуникационната стратегия може да ни
коства това, което се случи с ваксинацията
за COVID - обществото да се раздели на „за“ и
„против“. Трябва да има някаква търпимост,
някакво разбирателство, трябва да има обяснение. Може би на първо място, че става въпрос за заболявания, които са изключително
податливи на лечение, напълно излечими в
техните ранни стадии, и за провеждането на
лесни и нетравматични методи като прегледа и цитонамазка при жените и изследването
на простатно специфичен антиген. Другото
нещо, което в момента ще влезе, макар и от
есента до края на годината, е изследването
за скрити кръвоизливи, така наречените
хемокултни тестове, които откриват малки
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количества кръв в изпражненията.
Като втора стъпка в скрининга влиза една
от най-често срещаните локализации - ракът
на белия дроб с метод нискодозова компютърна томография, или на по-разбираем език
- нискодозовият скенер. Става въпрос за заболяване, което често пъти протича подмолно
и се манифестира с вече изразени симптоми.
Изследването се прави само при хора, които
са във висок риск, за което също се разработват ясни критерии. То не е масово, но е
напълно оправдано при хората с рискови
фактори - тежките пушачи, хората, които са
фамилно обременени, чиито близки са имали
рак на белия дроб с определени генетични
мутации, като и при определени показания.
Направиха се и много стъпки по отношение на информацията за това с каква апаратура разполагаме към момента, за да може
да се провеждат тези изследвания. Разбира
се, всичко това е с уговорката, че за съжаление в България до момента няма работещ
скрининг. Ние трябва да го кажем, колкото
и срамно да е това, и да знаем, че започваме
от нулата.
Министерството на здравеопазването се
ангажира да събере информация и тя показва, че в България има достатъчно добра
рентгенова апаратура за извършване на мамографски изследвания. Разбира се, трябва да се уточни още и нейното състояние,
тъй като в годините обикновено в месеца за
борба с рака на млечната жлеза започнаха
едни големи кампании и се купуваха мамографски апарати от най-различни класове.

снимка Vasily Fedosenko

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

Някои от тях си останаха почти десетилетие
в кашоните и се откриват на странни места в
бившите поликлиники и болници, дарявани,
получавани по различни програми, но никога не влизали в употреба.

От думите ви се разбира, че срещате
сътрудничество от страна на министерството...
- Да, абсолютно сътрудничество. Обсъдихме и, да ги наречем, дисциплиниращи мерки.
През времето аз съм изразявал и малко покрайно становище, че би следвало всеки, който не е извършил необходимото, за да установи своето здравословно състояние или да го
проследява, би трябвало, ако не да заплаща
изцяло своето лечение, то поне споделено да
участва в него. Ако държавата дава възможност да се направи безплатно изследване,
да кажем, на маточната шийка, млечните
жлези, на рака на простатата, което сега ще
стане, а хората по някакви причини не искат да го направят, когато дойде моментът
за лечение, всички ние го плащаме, защото
системата в България е солидарна. Съвременното лечение в онкологията стана много
скъпо. Ние сме платците и за това, че някой
е оставил заболяването да се лекува в късен
стадий, когато средствата са изключително
големи, а резултатите колкото е по-напреднала болестта, стават по-скромни, мисля, че
трябва да сподели тази своя небрежност или
просто своето решение.

Това може да е лесно медицинско, но би било

трудно политическо решение.
- Това е така. Разбира се, юристите ще
имат последната дума. Те изразиха известни
предложения, като например, когато се постъпва на работа, задължително в медицинското да има изследване на млечните жлези
и актуална цитонамазка, когато е жена, а
при мъжете - изследване на простатно специфичен антиген, на по-късен етап и нискодозовата компютърна томография на белите
дробове. Може би нашата работа като лекари
е просто да кажем какво е необходимо да се
прави. Никой не иска да го оперират, да му
правят химиотерапия, но ако човек пропусне
тези неща, а аз виждам доста често пациенти,
които казват „беше ме страх, сега съм готов
на всичко“, за съжаление възможностите
стават все по-малки.
Трябва да вървим и по европейската директива, която предвижда не създаването на
нови високотехнологични болници за лечение и диагностика, а тази роля да играят високотехнологични звена в различни болници,
обединени на функционален принцип. Дали
сме това предложение, така работят много
звена в Европа.

А биха ли могли в тези звена да се обединят
частни и държавни или общински структури?
- Абсолютно. Субектът на собственост
не е важен. Важно е звеното да отговаря на
съответните критерии и оттам нататък да
се намерят правните механизми, по които
допълнителното финансиране да отива > 86
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към съответното звено. Свидетели сме как по
различни програми допълнителни финансирания отиват в болницата за дадена дейност,
но болницата има друг неотложен приоритет, покривът се е развалил, пари не достигат
за заплати и тези пари не отиват там, където
трябва. Затова разчитаме на юристите. Когато има финансиране, а такова финансиране
има и от Европа, ще има и национално, то да
отива в тези структурни единици, обединени
на функционален принцип.
И, разбира се, аз го казвам на последно
място, но то далеч не е последно място - направи се много за последния стълб, който е
свързан с качеството на живота на пациентите. И най-после започна търсенето на форма
за провеждането на адекватна палиативна
медицина в обособени звена, за да преодолеем пълната им липса към момента. Те са
само частни субекти, които третират хората
по различен начин, няма унификация. Освен
това няма реимбурсиране на тази дейност.
Хората са страдалци в това, защото, когато
един от семейството страда, страда на практика цялото семейство. Доцент Йорданов,
който във Враца завежда единственото в
страната отделение по палиативна медицина, разработи този модул в няколко насоки палиативна медицина при пациентите, които
провеждат лечение и за съжаление болестта
е надделяла, и при пациентите, които са преминали сполучливо през лечението, но имат
нужда от поддържане на качеството на живот през целия си живот. Предстои заседание
на алианса, след което експертната група
ще остане да работи и вече драфтът, който
е направен, ще бъде официално депозиран в
Министерството на здравеопазването, за да
могат там институционално да го облекат в
съответните нормативни документи.

Как изглежда картината в
болницата ви след пандемията,
върнаха ли се пациентите?
- Докато ние всички се бяхме затворили
покрай COVID, за съжаление другите болести
не чакат. В момента сме свидетели на нещо,
което аз не бях виждал, може би без да е силно
казано, поне 20 години. Спомням си, когато
идваха всяка седмица жени с напреднали
тумори, ангажиращи цялата гърда, в разпад,
което си мислех, че е свършило. Такива пациенти виждахме безкрайно рядко, по 1-2 на година, било възрастни хора, за които няма кой
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След пандемията лечебните заведения са залети
от вълна от пациенти с
нелекувани и утежнени
заболявания
да се погрижи, или някой, който има някакви
други житейски приоритети и се е забавил в
диагностиката на болестта си. Но такава вълна от усложнени пациенти, усложнени с всички локализации, с напреднали тумори, почти
всичките в метастатичен стадий, говори, че
накъсването на възможностите на диагностиката, телефонното лечение, което беше
проведено и не трябва да се допуска повече от
страна на специалисти, общопрактикуващи
лекари, беше ужасна грешка. Медицината не
позволява лечение по телефона, горещи и студени линии, те доведоха до тежък дисбаланс
в ранната диагностика, в правилния път на
пациента, който по принцип в България е
доста сложен.
Дотам се стигна по време на епидемията,
че да звъним на наши колеги, които лично
познаваме, за да се молим този или онзи болен да бъде приет, а тежка неконтролирана
хипертония, тежък неконтролиран диабет,
различни хронични болести не би трябвало
да бъдат предизвикателство в XXI век. Все
пак ние, макар и в периферията, се намираме
в тоя златен милиард на човечеството, наречен Европа, за който са достъпни всички
възможни лечебни алтернативи. В момента
се срещаме с една огромна вълна от пациенти с усложнени хронични заболявания, която
не е ясно как здравеопазните системи ще
посрещнат. И ако ние в момента се тревожим
как да се справим с енергийната криза, как да
направим мерки, които да са насочени към
подпомагане на бизнеса, трябва да помислим
и за мерки, които са необходими на здравеопазването, да посрещне тази вълна. Искрено
се надявам, че новият екип на Министерството на здравеопазването ще има достатъчно
разбиране и решения, и се надявам да има
финанси, защото иначе ни чака буквално
катастрофа на фона на малката нация, на
застарялата популация, на фона това, че сме
в едни екстремни условия по отношение на
финансиране. Ако не се мисли навреме и
това не се прави като съответните разчети,
мисля, че ще бъде много трудно за всички.

Какви са новите възможности за
лечение в онкологията?
- Винаги има и светъл лъч, когато се говори за медицина и за онкология. Ние актуализирахме нашите национални стандарти по
медицинска онкология с много нови индикации на съвременни биологични лекарства,
които вече са достъпни във страната. И аз
мисля, че наистина предстои един пореден
прелом в лечението на редица заболявания.
Имаме регистрация на имуноонкологично
лечение при рак на дебелото и правото черво.
Предстои обаче един друг деликатен механизъм, това е реимбурсирането. И разбира
се, нещо, което винаги се оказва проблем в
последните десетина години и ние остро го
поставихме като въпрос за решаване. Това е
изследването на биомаркери, на тези магически, невидими ключалки, в които трябва да
влезе съвременната биологична терапия, което за съжаление в момента се поема само от
фарма индустрията. Отправихме едно писмо,
в което Министерството на здравеопазването
най-после, след всички години наред на мъчително обяснение, изглежда съгласно, че е
необходимо биомаркерите да се изследват и
да се заплащат от държавата. Сметнато грубо, изследването на биомаркери в най-пълен
обем за цялата страна за една календарна
година е до 2 млн. лв., докато в обратния случай терапия за няколко стотин милиона лева
попада на не най-подходящите пациенти, а
ние като данъкоплатци плащаме това. Много
се надявам огромните усилия, които положи
онкологичното дружество, да бъдат оценени.
Както обещахме, ние станахме застъпници
за въвеждането на европейския антираков
план и направихме необходимите стъпки.
Има колеги, които буквално не са спали със
седмици, с месеци наред, за да разработят
отделните аспекти на това, което направихме
като драфт, и на скрининга, и на иновативно лечение, и на качеството на живот на
пациентите. Колегите си направиха труда
да изчетат в Европейската комисия всичко
предложено от различните организации в
страните членки. И се надявам след този
колосален труд Министерството на здравеопазването да продължи нашите усилия,
а Министерството на финансите също да
бъде достатъчно гъвкаво. Ние сме готови
с експертната част, оттук нататък остават
институционалната и финансовата част.
Интервюто взе Десислава Николова
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Как определяте първата половина на годината за болничния сектор в България?
Първите месеци на 2022 г. ще запомним
с преминаването от ковид пандемия към
нормално протичащ лечебен процес в болниците. Не трябва обаче да забравяме, че
ковид-19 продължава да съществува. Все
още има болни от вируса и за болниците
дейностите по тяхното лечение не спират,
както и предизвикателствата за административно им отчитане, но има и нещо
по-важно - поемането на вълната от постковид последиците. В лечебните заведения
се завръщат и пациенти, които отлагаха
необходимостта да се погрижат за себе си
или да проверят здравния си статус. Тази
тенденция носи и тревоги заради очаквания
ръст на нелекувани навреме пациенти.
Когато през 2018 г. Българска болнична
асоциация (ББА) анонсира проекта „Найдобрите болници“, лечебните заведения
имаха визия за развитие в условията на
конкурентна среда. Ковид спря това и за
две години болниците бяха изправени пред
предизвикателство да оцеляват. Това е и
причината ББА да не проведе класацията, която оценява лечебните заведения по
редица критерии като технология, специализация, персонал и качество на услугите. Още със създаването си класацията се
позиционира като стандарт за измерване
на качеството и за целия пазар е изключително важно да има регулярно проучване
сред пациентите, лекарите и мениджмънта
на болниците.

Най-ценният урок
от пандемията е
преосмислянето
на болничното
здравеопазване
кът от годината. Стои въпросът и на каква
цена е връщането към „нормалното“, защото заради ковид директно се сблъскахме
с огромния въпрос за финансирането на
здравеопазването. Не е ясно до каква степен
увеличените цени на клиничните пътеки
ще могат да компенсират инфлацията в
страната и как болниците ще продължат
да функционират.

Тоест отново въпросът опира до това
да се оцелява с наличното?
Увеличаването на цените на клиничните
пътеки още от самото начало беше анонсирано от Българския лекарски съюз като
първа стъпка от един четиригодишен план
за постепенно повишаване на цените до достигането на нива, сравними с европейските
цени и с реалните разходи. Сега е въпрос
на оцеляване как ще се справят болниците с наличното финансиране предвид обвързването на увеличението с фиксирани
заплати, което е безпрецедентно за сектора.
Предстои да видим какъв ще е ефектът от
това решение.

Какви възможности за развитие има за
болничния сектор след ковид пандемията?
Опасенията ни са, че е възможно проблемите в здравеопазването да ескалират. Има
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Връщането към предишния обем на работа на болниците всъщност възможно
ли е предвид трудната икономическа
ситуация в момента?
До каква степен болниците ще успеят да
достигнат нормалния си ритъм на работа
от преди пандемията ще покаже остатъ-
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лечебни заведения, които са в затруднено
положение и се говори за преструктуриране
на болничния пазар. Но каквито и процеси
да се случат в резултат на саморегулацията на пазара, две неща трябва да бъдат
гарантирани - качество на болничната помощ и пациентите да не стават жертва на
промени в системата. А при планирането на
реформи е много важно те да се комуникират предварително с лечебните заведения
- там, където се случва лечението. В крайна
сметка най-ценният урок от пандемията е
преосмислянето на болничното здравеопазване и готовността да посрещнем предизвикателствата, с които се сблъскваме.

Какви цели си поставя Българската болнична асоциация до края на годината?
ББА е обединител на идеята за развитието на
една по-добра здравна система в България,
за това да я направим достъпна за всички
пациенти, но същевременно модерна и на
световно ниво. Това, за което продължаваме
да работим, е болниците да участват във
вземането на решения, които са важни за сектора. Именно лечебните заведения са тези,
които знаят какви са нуждите на пациентите
и какви промени трябва да бъдат направени
в техен интерес. Трябва да сме наясно с реалните приоритети, за да бъдат пациентите
удовлетворени от болничните услуги.
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Доц. д-р Васил Трайков, дм,
началник на Отделението по инвазивна електрофизиология
в „Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда“

Искаме проактивно
да повлияем върху сърдечносъдовата заболеваемост
чрез знание, превенция
и промяна на навиците
Как се развива вашата специалност през
последните години?
- Кардиологията е специалност, която
по традиция се развива доста бързо. В нея
има няколко дяла или подспециалности,
които определено търпят сериозна еволюция. Всички те се развиват динамично,
включително и образните методики, които
прилагаме, както и, разбира се, инвазивните методи, защото през годините проследяваме еволюцията на технологиите,
наблюдаваме еволюцията на индикациите
и вече можем категорично да твърдим,
че определено сме се позиционирали на
много високо ниво в лечението на кардиологичните заболявания с интервенционални методи.
България заема високо място по отношение на инвазивната кардиология на
европейската карта и мога да заявя, че
сме една от водещите страни като брой
процедури и като обем дейност, което е
от голяма полза за самия български пациент. При заболяванията, които се третират интервенционално, пациентът получава наистина адекватна медицинска
помощ. Това има особена стойност най-

вече спрямо лечение на острия инфаркт
на миокарда. Наличието на интервенционални лаборатории във всички региони
на страната позволява бърза реакция и
своевременно и правилно лечение на това
животозастрашаващо състояние чрез осъществяване на първична ангиопластика.
Тя е методика, която, приложена навреме,
води до значително подобрена преживяемост и въобще прогноза на пациентите.
Прилагането на това утвърдено лечение
е от огромна полза за нашите пациенти и
за обществото ни. Мога да кажа също, че
в интервенционалната кардиология новите технологии навлизат бързо, постоянно
и смятам, че до голяма степен следваме
темпа на европейските стандарти.
Интервенционната електрофизиология
е друга изключително динамично развиваща се подспециалност, която позволява адекватно да третираме пациентите
с ритъмни и проводни нарушения. Това
обаче е дял от кардиологията с огромна
зависимост от технологиите. Непрекъснато се създават и усъвършенстват нови
технологии за катетърна аблация и кардиостимулация. България невинаги успява
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да въведе най-модерните методи. Въпреки
това смятам, че се справяме доста добре,
пациентите се лекуват адекватно, но има
още много какво да се желае, за да подобрим грижата за тях и да достигнем едно
наистина високо ниво. Тук е моментът да
споменем, че повечето процедури в тази
специалност изискват сериозен финансов
ресурс и налагат постигане на добра реимбурсация от страна на здравната каса, за да
не е нужно доплащане от самите пациенти.
Не бих искал да навлизам в детайли, но
разликата между реалната себестойност
и заплащането от НЗОК е съществена.

До каква степен здравната каса ги покрива?
- Електрофизиологичните процедури не
се финансират достатъчно най-вече защото себестойността на всяка интервенция е
висока. Те са скъпи като еднократна инвестиция, но изключително ефективни в
дългосрочен план. Чрез прилагането на
т.нар. катетърна аблация ние, на първо
място, можем да излекуваме пациента,
на второ, да контролираме заболяването.
В първия случай пациентът ни е напълно
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излекуван и дори няма да му се налага
да провежда медикаментозно лечение
или то да бъде значително редуцирано.
Това означава, че методите на лечение в
интервенционалната електрофизиология
ни дават възможност силно да намалим
необходимостта от съпътстващо лечение
и да подобрим значително качеството на
живот. Това е много важно по отношение
на придържането към терапията. Найценното обаче е, че успяваме да върнем
пациента в обществото като негов напълно активен член. Ако направим глобална
оценка на процеса, задълбочено огледаме
разходите, които иначе следват хоспитализацията на пациента, пролежаванията в
болница и отсъствието от работа, в крайна
сметка би излязло, че всъщност катетърната аблация е по-ефективният от финансова гледна точка метод. Същото важи и за
имплантируемите електронни устройства
за контрол на сърдечния ритъм. Това са
устройства, чието приложение е с ясни
доказателства за полза по отношение на
преживяемостта. В това число влизат
електрокардиостимулаторите, които се
използват за лечение на проводните нарушения на сърцето. Тук попадат и една
друга голяма група устройства - имплантируемите кардиовертер-дефибрилатори. Те
се поставят при пациенти, които са в риск
от развитие на високочестотни и животозастрашаващи камерни ритъмни нарушения. Това са скъпоструващи устройства,
които обаче имат ясна полза по отношение
на преживяемостта на пациентите, т.е.
това е животоспасяваща терапия. В цяла
Европа тези устройства са реимбурсирани
напълно и пациентите имат пълен достъп
до тях. За съжаление в България ситуацията не е точно такава и поради частичната реимбурсация се налага доплащане от
страна на пациентите.
Въпреки тези ограничения ние продължаваме да работим за подобряването на
качеството на лечението, за да можем да
осигурим на българските пациенти адекватна здравна грижа. Разбира се, това е
един много дълъг път, който трябва да
извървим ние, кардиолозите, от всяка
една от подспециалностите. Считам, че
вървим по този път, надяваме се, че ще го
извървим безпрепятствено и заедно със
звената и хората, които вземат важните
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ДОЦ Д-Р ВАСИЛ ТРАЙКОВ е началник на Отделението по инвазивна
електрофизиология в „Аджибадем
Сити Клиник УМБАЛ Токуда“.
Работи в областта на лечението
на ритъмните и проводните
нарушения от 2002 година като е
един от водещите специалисти в
областта на аритмиите в България. От края на 2016 е председател
на Съсловното сдружение по Кардиостимулация и електрофизиология
в България. Член е на Комисията
за националните дружества към
Европейската асоциация по сърдечен ритъм. Избран е за председател
на Дружеството на кардиолозите в
България за мандата 2022-2024, който ще стартира в края на м.09.2022
г. Автор е на множество публикации в български и чуждестранни
журнали.
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решения в здравеопазването.

Споменавате, че имаме да извървим дълъг път във всяка от подспециалностите. Какво не правим както трябва според
вас?
- Смятам, че едно от основните неща,
които не правим добре, е превенцията. Тя
е голяма тема. Подобряването на качеството на здравната грижа, която полагаме
за пациентите, е от голяма важност, но
профилактиката на сърдечно-съдовите
заболявания е направление с огромно
социално значение. В другите страни от
ЕС, пък и в световен мащаб превенцията е сериозен приоритет. Разработени са
програми и стратегии за превенция на
сърдечно-съдовите заболявания, в които
конкретно и в детайл са посочени насоките
и интервенциите за тях. При нас точно в
този аспект има дефицит. Именно затова
продължаваме да заемаме челно място по
сърдечно-съдова смъртност и заболеваемост. Истинската превенция на болестите
на сърцето и съдовете започва с повишаване на здравната култура на населението.
Това е много важен момент. На следващ
етап идва щателното и редовно проследяване на пациентите. Имаме инициатива на
Дружеството на кардиолозите да последваме Плана за сърдечно-съдово здраве на
Европейското дружество по кардиология.
Сърдечно-съдовите заболявания продължават да бъдат голям социален проблем,
те са основната причина за смъртност,
следвани от онкологичните заболявания.
Тоест това е голяма тема, голям проблем и
направление, което трябва да е приоритет
и там да се фокусират усилията на цялото
общество - отделният индивид, медиите,
държавните институции, всички.

Имате ли диалог с екипа на министерството, стигнаха ли до Националния
план за сърдечно-съдово здраве или не
още?
- Имаме диалог с институциите, но
бихме искали контактите да са много
по-тесни. Всички ние в Дружеството на
кардиолозите в България сме сериозно
ангажирани с това. Тук е моментът да
отбележим огромните усилия, които настоящият председател на ДКБ чл.-кор.
проф. д-р Асен Гудев полага в тази посока,
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Истинската превенция
на болестите на сърцето и съдовете започва
с повишаване на здравната култура на населението. На следващ
етап идва щателното и
редовно проследяване на
пациентите.
включително и в насока на Националния
план за сърдечно-съдово здраве. Трябва
да продължаваме да работим с институциите и смятам, че в този аспект предстои
въвеждането на програми за подобряване
на здравната култура, за колаборацията с
производителите от хранително-вкусовата
промишленост, да се промотират храни,
които са полезни по отношение на сърдечно-съдовата система. Такива инициативи вече се прилагат в някои европейски
страни. Трябва да следваме тези ходове в
подхода към обществото, където са нужни
диалог, обучение, висока здравна култура и разбиране. В момента ние действаме
ретроактивно, като се борим с резултатите,
а именно болестите. Идеята е проактивно
ние да опитаме да повлияем върху огромната заболеваемост чрез знание, превенция и промяна на някои навици.

Това е основен приоритет на кардиолозите в България, така ли?
- Да, това категорично e и ще продължи
да бъде един от приоритетите ни. Разбира
се, друг приоритет ще бъде постигането на
по-добра грижа за вече болните пациенти.
Една от главните ни задачи е борбата срещу внезапната сърдечна смърт. Огромен
приоритет за мен и за дружеството като
цяло. Навлизането на иновации също е
сред приоритетите ни. То е свързано и
с усъвършенстването на качеството на
кардиологичната помощ и ще продължи
да бъде основен фокус в колаборация и
с индустрията. В момента България не
отстъпва по никакъв начин на другите
държави на европейския пазар на лекарства и ние разполагаме с вариантите за
лечение, които са налични в Европа. В
това отношение в България нямаме огра-

ничение. Нашата задача е членовете на
дружеството, т.е. кардиолозите, които
практикуват, да следват последните утвърдени препоръки. Голямата тема за
продължаващото медицинско обучение
винаги ще бъде в началото на дневния ни
ред. В това отношение ние имаме приемственост. Дружеството на кардиолозите
има действащ председател, който работи
в екип с бившия председател и избрания
председател, който предстои да застъпи
в следващия мандат, както и в колаборация с целия управителен съвет. По този
начин идеите и проектите се реализират
дългосрочно както са планирани, следва
се единна концептуална линия. Така запазваме и институционалната памет. Неизменна остава линията да подобряваме
качеството на пациентите и усъвършенстване на медицинската помощ чрез инвестиране, чрез промотиране на обучението
и чрез, разбира се, комуникация с институциите в аспект за подобряване на начина,
по който лекуваме нашите пациенти, дори
с колаборация в административен план.

Какви са данните на клиниката по електрофизиология, която ръководите, и
следите ли въздействието върху лечението на предсърдно мъждене най-вече
по отношение на профилактиката на
инсулт?
- Това е голяма тема. Антикоагулантното лечение при предсърдно мъждене
е това, което променя прогнозата по отношение на емболичните инциденти. Нямаме достатъчно данни, че катетърната
аблация и всички интервенции, насочени
към контрол на ритъма, намаляват емболичния риск. Поради това е важно да отбележим, че основната полза от тези интервенции е по отношение на подобрението
на качеството на живот. Имаме данни от
скорошни проучвания, че ранният контрол
на ритъма е свързан с по-ниска честота
на големите сърдечно-съдови събития,
включително и смъртност. Поради това
към този момент приемаме, че тези пациенти, които имат завишен емболичен риск,
не трябва да преустановяват лечението с
антикоагуланти след катетърна аблация
с ефективен контрол на ритъма.
Интервюто взе
Десислава Николова
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съдържание от

Виолета Баракова,

директор „Оперативна дейност“ в аптеки SOpharmacу

Персоналният подход
на фармацевта
в SOpharmacy e в
основата на доверието
на клиентите ни
ПРОФИЛ
ВИОЛЕТА БАРАКОВА е част от екипа, създал концепцията SOpharmacy,
и от самото начало управлява
оперативната дейност във всички
обекти под бранда. Като магистърфармацевт тя има значителен принос и в развитието на здравните
услуги, предлагани към клиентите
на SOpharmacy.

П

През април SOpharmacy отпразнува 7 години. Какво постигнахте?
На 27 април отпразнувахме 7 години
SOpharmacy като едно голямо семейство
заедно със Ceiba, Sanita и SCS, които се
присъединиха към нас в началото на 2021
г. За 7 години изминахме дълъг път. През
2015 г. стартирахме само с 2 аптеки, за да
валидираме концепцията SOpharmacy с
българските пациенти. За краткия период от 6 месеца проучванията показаха, че
сме постигнали много повече - спечелили
сме тяхната любов. Това ни амбицира да
предложим предимства на SOpharmacy в
национален мащаб и днес имаме над 200
обекта в 46 града. Но най-големият ни успех
е, че се утвърдихме като доверения здравен
партньор на нашите клиенти и през 2021 г.
те определиха SOpharmacy за своя „Любима
аптека“ в класацията My Love Marks.

Кое прави SOpharmacy доверен партньор
в грижата за здравето?

Трудно е да се посочи само едно нещо,
защото всеки елемент в концепцията
SOpharmacy e създаден така, че да допринася за цялостното изживяване на клиента - от
начина, по който е изградена физическата
среда, подредбата на портфолиото, неговото
разнообразие до персоналния подход в обслужването. Защото персоналният подход
на фармацевтите ни и индивидуалната консултация, която те предлагат, е в основата
на връзката с нашите клиенти.

Споменавате връзката фармацевт - пациент. Каква е ролята на фармацевта в
SOpharmacy?
В SOpharmacy фармацевтът е здравен експерт и консултант. Ние знаем, че да бъдеш
фармацевт е призвание, затова и инвестираме както в професионалното му развитие,
така и в посока цялостно му изживяване
като част от концепцията SOpharmacy. За да
го подкрепим в тази му роля, изградихме и
собствена академия за обучения. В нея влизат продуктови обучения, такива, свързани
с медицински теми, както и теми за личностно развитие. Улеснихме обучителния
процес, като създадохме и своя дигитална
платформа, в която фармацевтът се обучава
в удобно за него време и устройство.
От друга страна, ние сме и изключително
отговорен работодател, който полага грижа, за да може фармацевтът да се чувства
комфортно, сигурен и спокоен както за заплащането си, така и за бъдещото си развитие. В действителност всяка инвестиция
в нашите фармацевти намира възвръщаемост през доверието на клиента. Затова и
регулярно по утвърден стандарт измерваме
клиентското преживяване и грижата, която

клиентът получава при нас.
Щастливи сме, че за 7 години SOpharmacy
се наложи като еталон за фармацевтична
грижа. Това ни мотивира да създадем и
стажантска програма, която надгражда
академичното обучение с професионален
опит. Така от много ранен етап възпитаваме грижата, която искаме пациентите да
получават. Защото ролята на фармацевта е
на здравен съветник и партньор и средата в
SOpharmacy му дава възможност да я разгърне заедно с академичните си познания в
най-висока степен. А след преминаване на
държавен стаж и придобиване на нужната
квалификация стажантите продължават
в SOpharmacy, но вече като магистър-фармацевти.

Какво да очакват клиентите ви за бъдеще?
В бъдеще продължаваме да развиваме
своята концепция за омниканален ритейл,
така че клиентите ни да имат достъп до
предимствата на SOpharmacy както във
физическите ни обекти, така и онлайн. От
една страна, наш фокус е развитието на дигиталните ни канали като онлайн аптеката
ни sopharmacy.bg, както и набора от иновативни услуги в тях, сред които е и „Кликни
и Вземи“. От друга, сме фокусирани върху
развитието на физическите ни обекти като
най-близкия и достъпен здравен център, в
който фармацевтът има експертизата да
предоставя индивидуален съвет и да консултира по редица дискомфортни състояния. Разбира се, развитието на портфолиото
ни от продукти, както и нови предложения
от собствения ни бранд са наш приоритет
и занапред.
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Проф. д-р Вихра Миланова, дмн,
завеждащ на Клиниката по психиатрия
в УМБАЛ „Александровска“

Всеки има право
на собствено мнение,
но не и на собствени факти
Какво представлява постковид синдромът в психиатрията, колко процента
от преболедувалите го развиват и как ги
лекувате?

Като споменаваме ковид поколението,
как според вас конкретно са се отразили
именно работата от вкъщи и ученето
от вкъщи?

Има едно много интересно изследване,
направено за дълъг период от време на над
150 хил. души, които са били заразени. Това
са хора, които са имали позитивни PCR
тестове за периода от март 2020 г. до януари
2021 г. Изследването е установило, че общият
риск от развитие на психиатрични проблеми
се е увеличил до 64. Или 38 допълнителни
случая на 1000 души. Има промени, които
настъпват в „ковид поколението“. Това е
факт. Най-често са свързани с емоциите. И
главното е увеличението на депресивните
разстройства, последвано от стресовите реакции и тревожни разстройства.
Практиката сочи, че повечето от половината, които са прекарали коронавируса, имат
проблеми със съня, което дава отражение естественото върху цялостното функциониране. Значително е нараснал броят и видът на
медикаментите, които се използват. Допълнителните случаи на хора, които са взимали
антидепресанти, се увеличават значително
и за съжаление - на тези, които са приемали
от по-твърдите наркотични вещества като
опиоиди. Мога да спомена, че много са се
увеличили насилието и злоупотребата в
семейството. Такива оплаквания има при
много от семействата, особено по времето
на „голямото затваряне“. Това всъщност са
били проблеми, които вече са съществували
и просто са ескалирали, но като цяло ролята
на алкохола и на психоактивните вещества
в този период е голяма.

От работна гледна точка мога да кажа, че
върху учениците има много силно отражение. Вече сме свидетели на деца в среден или
начален курс, които не желаят да се върнат в
училище, защото не се чувстват комфортно.
По-удобно им е да останат вкъщи, в зоната на
комфорт. Освен че това води към пристрастяване към електронните устройства и часове
наред прекарваме пред екрана, другото е, че
една част от децата просто имат проблем с
дистанционното обучение и комуникацията.
Тук дори не става въпрос за качеството на
образованието.

КАПИТАЛ | 2022

А колко от това е психосоматичното - хората си мислят, че имат проблеми, които
реално може да нямат?
Дали това е така няма значение, тези
психологични фактори не могат да се пренебрегнат, защото има и директно въздействие
на самия вирус върху централната нервна
система. Това не може да се отрече. Вече са
много доказателствата, че част от симптомите директно засягат паметта.

Ако трябва да отворим една скоба, казусът с ваксинацията в България беше много нашумял главно заради това, че хората
вярваха в редица конспиративни теории.
Според вас на какво се дължи това?
Аз смятам, че колкото повече хората са
наясно с развитието на науката, толкова повече трябва да се доверят на науката. Това

е израз най-вече на незнание и на недобра
информираност. За съжаление това трябва да си го признаем. Аз трябва да вярвам
в науката, защото изводите й са резултат
на десетки години труд на хиляди учени. И
учените са тези, които откриват тайните на
вирусите, те създават ваксините вече повече
от десетилетия.
Наративът в обществото беше, че тези ваксини не са преминали достатъчно тестове...
Притеснителното е, че хората, които вярват на конспиративните теории, са склонни
да сe доверяват на съмнителни източници.
От една страна, това говори за ниска здравна
култура, липса на отговорност към себе си,
към обществото и към най-близките.
Доказателствата, на които сме свидетели,
са много. Мисля, че няма човек, който да не
се е сблъсквал с вируса, нали така? Разбира
се, че всеки може да има право на собствено
мнение. Но не и на собствени факти. Аз съм
представител на официалната медицина и
на науката и независимо от скептицизма и от
многото информация, която също така стига
до нас, аз не мога да не се доверя на науката.
Много хора починаха, млади при това, от
глупост. Аз познавам хора, които пътуваха
в чужбина, отиваха на далечни острови. Не
вярваха, но се заразиха и загинаха.
Мога да споделя няколко наблюдения
от практиката - най-често са страховите изживявания, обща тревожност, фобии, около
17% от случаите на прекаралите ковид имат
депресивни оплаквания. Вече споменах нарушената памет. Смущения от липсата на
концентрация, това обикновено е преходно
състояние, има и усещане за психична умора

и бързо изчерпване. Наблюдават се също
така прояви на потиснатост, липса на удоволствени преживявания, страх от смъртта,
панически кризи. Хората не могат да преодоляват страха, завладява ги, много често
имат чувство на задушаване. Всичко това
имитира някаква тежка болест. И другото,
което казах - има много сериозно увеличаване на употребата на психоактивни вещества.
За мен едно от нещата, на които трябва
да се обърне внимание, е, че рязко нараснаха случаите на психози и агресия сред
хората. Повечето от тях са съпроводени със
злоупотреба с психоактивни вещества. Прекаленото употребяване на марихуана или
амфетамини води до много разрушително
поведение. Нарастват случаите на пациенти, които не приемат, че имат проблем, и
трябва да бъдат настанени на лечение по
принудителен начин. Картината наподобява на шизофренно разстройство, само че с
изключителен прилив на енергия по много
разрушителен начин.

Ако можем да се върнем назад във времето - как се промени обликът на вашите
пациенти?
Както споменах, нарасна броят на хората, които се настаняват принудително на
задължително лечение с решение на съда.
Доста голяма част от пациентите със съществуващи проблеми имат влошаване на психичното заболяване заради пандемичната
ситуация. Но имаше нещо много интересно
като наблюдение. А и доста публикации има,
че някои от „нашите“ медикаменти имат
протективно действие срещу ковид. Има
конкретни лекарства, които се използват и
служат добре, а нямат общо с нормалното
лечение на пациент от ковид.

Имате ли някакъв опит с хора, които бягат
от войната, или хора, които имат някакъв
достъп до войната, с посттравматичен
стрес?
Все още са единични случаите, в които такива пациенти се обръщат към нас за помощ.
Аз лично съм имала два случая, жени, които
са имали проблеми в миналото в Украйна и
имат история. Ние сме в началото на този бъдещ проблем: първо ще се развива войната и
след време хората ще развиват разстройства.

Как управлявате една от най-тежко не-

дофинансираните клиники - психиатричната?
Понеже сме университетска клиника, особеното на лечението и обслужването е, че е
свързано с хора с психични разстройства.
Ние обаче също преподаваме и развиваме
изследователска дейност. По-различното
от държавната психиатрична болница е, че
имаме много специализанти и млади лекари,
които се обучават. Според мен сме една от
най-добрите клиники и затова хората имат
желание да идват тук, не страдаме от липса
на внимание и това е добре. Даже сега назначихме млади лекари и следват нови конкурси, тъй че отново ще дойдат нови хора. Хората идват, защото получават образование.
Иначе работата ни е изключително натоварена. Имаме много случаи на особено
болни, които са настанени с тежки психични
заболявания с рисково поведение. Обслужваме и жени по време на бременност и след
раждане. Това е един контингент, който
изисква специално внимание.
А ако имам някакъв призив, надеждата
ми е да се получат много повече финансови
средства. Включително видях, че са обявени
и проекти, които са насочени за психологична помощ по време на кризата с Украйна.
Дай боже това да се осъществи не само на
книга. Другото, което очаквам да се случи, е
да има повече програми за проследяване на
болните, след като бъдат изписани. Да бъдат

снимка Надежда Чипева

ПРОФИЛ
ПРОФ. Д-Р ВИХРА
МИЛАНОВА, дмн,
завежда Клиниката по
психиатрия в УМБАЛ
„Александровска“ и е
национален консултант на България по
психиатрия. Завършила е медицина в София,
има над 38 години
стаж като психиатър,
специализирала е във
Великобритания, Ирландия и Гърция. Проф.
Миланова има над 220
публикации в реномирани рецензирани
издания, а научните
й трудове имат над
6000 цитирания в
български и чуждестранни списания.

включвани в рехабилитационни програми с
възможности за по-смислено прекарване на
времето и живота си. Има доста самотни хора
с психично заболяване и те се нуждаят от
социална подкрепа - живеят сами, възрастни
хора или млади, които нямат близки, но имат
жилище. Въпреки че в България достъпът
на хора с психични заболявания до медикаменти е добър, все пак администрацията
за ТЕЛК, здравна каса, протоколи е доста
натоварваща. Така че хората с психични разстройства имат нужда от повече комплексна
грижа освен чисто медицинската, психологичната и социалната.
Отвъд апокалиптичната картина, преди
години е било невъзможно да се постигнат
днешните резултати в лечението заради
тогавашното развитие на медицината. От
началото на XXI век имаме много по-голямо
разнообразие от лекарства и огромен напредък в този аспект.
Редно е да кажа, че при нас изключително
много зачитаме правата на пациентите и
имаме свободен режим.
Ние, хората, които работим в психиатриите, не се страхуваме, но напоследък започнах да се плаша сериозно от агресията на
пациентите в резултат на психоактивните
вещества и бих искала да поставя пред обществеността въпроса със злоупотребата
им много сериозно.
Интервюто взе Евгени Ахмадзай
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Доц. д-р Манол Соколов, дм,
началник на Клиниката по хирургия
в УMБАЛ „Александровска“

Иновациите в съвременната
хирургия носят ползи
за пациента, лекарския екип
и здравната система
Като че ли хирургията през последните
години става все по-безкръвна, това ли са
иновациите в коремната хирургия през
последните години?
- В последните години хирургията показва бурно развитие най-вече в аспекта на
минимално инвазивната хирургия. Това
са лапароскопските оперативни интервенции, наричани безкръвни операции.
От няколко години най-новият метод е
роботизираната хирургия, която навлиза
стремглаво в много области на хирургичната специалност. Освен това все повече
нови и нови апарати се появяват на пазара,
които улесняват нашата работа. Те правят
по-добра диагностиката на пациентите,
особено при ранната диагностика на онкологичните заболявания, а други изключително много подобряват техническите
възможности на оперативните интервенции, което позволява извършването на
високотехнологични операции с много
голям обем и сложност при максимално
щадящ пациента начин и с максимален
технически оперативен комфорт за опериращия екип.

Какви методи развивате във вашата
клиника?
- В нашата клиника от няколко години
развиваме лапароскопската хирургия и тя
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вече се е наложила и при нас като златен
стандарт за редица заболявания и от плановата, и от спешната хирургия. Операциите на жлъчен мехур вече се извършват
почти на 100% по лапароскопски метод,
операциите, свързани със заболявания на
дебелото и на правото черво, се извършват
в максимален процент лапароскопски.
Онкологичните заболявания в нашата
клиника се третират по лапароскопски
прийом от повече от пет години. Вече
сме добили достатъчно опит и ежедневно имаме лапароскопски операции за колоректален карцином. Лапароскопските
операции, свързани с пластика на предната коремна стена, т.е. хернии, както и
хиатални хернии - част от групата на диафрагмалните хернии, се извършват почти
изцяло лапароскопски в нашата клиника.
Вече сме с много богат опит и рутинно ги
извършваме всеки ден. Освен това при
колопроктологичната хирургия (особено
при хемороиди, фисури) сме въвели множество иновативни методи, подкрепени
с необходимата високоспециализирана
апаратура.

на годината да започнем да работим с
него. Успоредно с Клиниката по обща
и оперативна хирургия и Клиниката по
урология ще ползваме една роботизирана
система, защото е изключително важно
максималното и адекватно натоварване
на системата, тъй като тези операции са
изключително скъпи. Роботът е наличен
в Майчин дом, гинеколозите го ползват,
скоро ще започнем и ние благодарение и
на усилията на настоящото ръководство
на Александровска болница.

Извършвате ли роботизирана хирургия?

От какво се определя изборът на оперативен метод?

- Роботът е наличен, вече сме стартирали
подготовката и обучението на екипите и
се надявам до есента, максимум до края

Кои заболявания ще могат да бъдат оперирани с робот?
- Голяма част от заболяванията. С робот
се правят вече и хернии, и жлъчки, и
апендицити. Въпросът е, че работата с
роботна техника за България е изключително скъпа процедура и затова основно
ще се ориентираме към онкохирургията
- заболявания на правото и дебелото черво, операции в малкотазовата кухина, но
може да го използваме и за всичко останало от обема на висцералната (коремна)
хирургия.

- Изборът зависи от вида и естеството на
заболяването. При онкологичните заболя-
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вания зависи от клиничния стадий на самото заболяване. Ние лекуваме пациента,
а не само конкретното заболяване, затова определящи фактори са и наличните
придружаващи заболявания, и техният
стадий на компенсация. Предоперативната подготовка ни дава информация за
това какво е състоянието на пациента и
кой метод би бил най-добър за него. А
всички предоперативни диагностични
изследвания, които използваме, в т.ч. не
само лабораторни, а и високоспециализирани апаратно-инструментални методи,
скенер, ПЕТ скенер, ядрено-магнитен резонанс, дават възможност за предоперативно стадиране на онкологичните заболявания и този клиничен стадий именно
определя нашето решение какъв оперативен метод ще използваме при конкретния болен и при неговото конкретно заболяване. Ако има възможност за
извършване на радикална оперативна
интервенция, т.е. няма метастазиране
на туморния процес и има техническа
възможност за радикално, т.е. „в здраво“
отстраняване по минимално инвазивен
метод на туморната формация, с евентуално адекватна лимфна дисекция, ние
правим лапороскопска, а съвсем скоро и
роботизирана хирургия. Но ако се касае
за спешен случай, с наличие на животозастрашаващи усложнения или генерализация на заболяването с налични метастази
и липса на техническа възможност за
минимално инвазивна хирургия, тогава
се придържаме към отворената хирургия,
т.е. конвенционалната оперативна интервенция в радикален или палиативен
(т.е. преодоляване на усложненията и
подобряване на качеството на живот на
пациента) аспект.

Какви са предимствата на новите методи?
- Предимствата са от страна на пациента, на опериращия екип и на здравната
система. За пациента това са минимално
травматични процедури, което означава
много по-бързо възстановяване в следоперативния период, много по-слаба интензивност на болката, много по-малък
процент следоперативни усложнения
като сраствания, лезии на органи и други
подобни, присъщи за отворената хирур-

ПРОФИЛ
ДОЦ. Д-Р МАНОЛ СОКОЛОВ е началник на Клиниката
по хирургия в УMБАЛ „Александровска“. Преподавател е и завежда катедрата по хирургия в Медицинския университет - София. Член на Европейския борд
по колопроктология (титла, с която Европейският
борд за хирургична квалификация удостоява след
успешно положен комплексен изпит пред борда).
Специализирал е в Германия, Нидерландия, Швейцария, Обединеното кралство, Израел. Автор на множество научни публикации. Съавтор в чуждестранен
учебник по покана на Медицински университет Kiel,
Германия.
Практическата му активна хирургична дейност обхваща: оперативни интервенции при злокачествени
и доброкачествени заболявания на органите на гастроинтестиналната система (стомашно-чревен
тракт, чернодробно-жлъчно-панкреатична система); проктология - заболявания на ануса и перианалното пространство; миниинвазивни (лапароскопски)
оперативни интервенции, хернии на предна коремна
стена (конвенционални -“отворени“, и лапароскопски - „безкръвни“), злокачествени и доброкачествени
заболявания на млечна жлеза, спешна хирургия.
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гия в по-голяма степен. За опериращия
екип това са методи, чрез които ние използваме монитори за наблюдение с възможност за увеличаване на образа и можем да направи отлична визуализация на
много труднодостъпни места в коремната
кухина и малкия таз. А това подобрява
качеството на нашата работа. Много побързо, по-щадящо за пациента и по-удобно
за нас е използването на високоспециализирани и високоенергийни устройства за
рязане и запояване на тъкани, резекции
на органи, т.нар. анастомози - чрез използване на механични съшиватели - т.нар.
стаплери. Така че имаме целия арсенал
от скъпоструваща високотехнологична
апаратура, която ни позволява да правим
по-кратки интервенции, избягващи животозастрашаващи следоперативни усложнения. Новите методи са от полза и за
здравната система, тъй като избягването
на животозастрашаващи следоперативни
усложнения намалява драстично разходите, които бихме реализирали при появата
и лечението им.

Финансира ли здравната каса иновативната хирургия?
- По отношение на лапароскопската хирургия здравната каса покрива по-голямата
част от тези оперативни интервенции. За
съжаление не само у нас, но и в други страни, които са на нашето ниво на развитие
на икономика и здравна система, касата
покрива определен процент от разходите
за тези нови и скъпоструващи оперативни интервенции. Голяма част от скъпоструващите консумативи не се покриват
и болните са принудени да ги заплащат
сами, като болницата се снабдява с тях
чрез обществени поръчки за доставката
им. Заплащането става на касата на болницата със съответната документация. Но
все пак имплантируеми материали като
херниални платна, механични ушиватели,
високоенергийни уреди се заплащат от
пациентите. По отношение на роботната
хирургия има клинични пътеки в гинекологията, както и специална онкологична
пътека, които се покриват от НЗОК. В бъдеще планираме колаборация със здравната каса при навлизане на коремната
роботна хирургия, за да бъде обособена
и отделна клинична пътека както за уро-
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Имаме целия арсенал от
скъпоструваща високотехнологична апаратура, която ни позволява
да правим по-кратки
интервенции, избягващи
животозастрашаващи
следоперативни усложнения.
логията, така и за коремната хирургия. В
европейски и световен мащаб роботната
хирургия навлиза изключително бързо и
роботът вече се използва за изпълнение
на рутинни операции, които допреди няколко години са се извършвали по отворен
метод, а след това - по лапароскопски.

Как се развива клиниката, която оглавявате?
- Аз съм само от няколко месеца началник
на клиниката. След стихването на ковид
вълната успяхме да се пребазираме на територията на Втора хирургия на Александровска болница, разкрили сме и продължаваме да разкриваме пълния капацитет
легла, обновили сме част от персонала на
клиниката. Нещо, което много ме радва, е
присъствието на млади мотивирани хора
с хъс за работа. Приемаме пациенти както
по спешност, така и за планова хирургия.
Извършваме оперативни интервенции с
много голям обем и сложност. Успяхме
да привлечем и гръден хирург към екипа,
така че започваме вече да изпълняваме и
комбинирани коремно-гръдни и гръдни
оперативни интервенции, което е допълнителен стимул и приход за клиниката,
разбира се. Назначили сме нови млади
специализанти. Очакваме всеки момент
по линия на деканата на Медицинския
университет в София допълнително още
нова високотехнологична апаратура. Започнахме да използваме вече и 3D визуализация за лапароскопски оперативни
интервенции. Започнахме да използваме
ICG - специален химичен реагент, който
позволява флуоресцентна визуализация
на определени тъкани и тяхната микроперфузия, на лимфни възли и на туморни формации. Хит в последните години в

Европа и света е използването на флуоресцентната микроангиография, мапинг,
т.е. картиране на лимфни възли, което
подобрява отстраняването на метастатични лимфни възли при редица онкологични
заболявания. Имаме и нова апаратура за
изследване на горния гастроезофагеален
тракт и в частност на гастроезофагеален
рефлукс, с манометрия на долната част
на хранопровода и pH метрия - алкалнокиселинното състояние в тази част на стомаха. Знаете, че голям процент от хората
страдат от киселини, парене зад гръдната
кост, т.нар. гастроезофагеален рефлукс.
Ние сме клиниката, която единствена в
страната разполага с подобен апарат за
обективизиране на патологичните промени в тази зона, което ни дава индикации
за избор на последващо оперативно или
неоперативно лечение. Извършваме минимално инвазивни, т.е. лапароскопски
операции при тежка рефлуксна болест
и хиатална херния благодарение на използването на този апарат и на цялата
лапароскопска апаратура - иновативен и
уникален за нашата страна метод.

Проявяват ли млади лекари интерес да
специализират хирургия?
- Има интерес. Приятна изненада е, че немалка част от екипа са млади дами, които
желаят да се занимават с хирургия. Те са
твърдо решени да се доказват и не пестят своите сили. Разбира се, това изисква
много, много труд. Ние сме освен лекари
в клиниката и преподаватели в Медицинския факултет на Медицинския университет в София. Тук се провежда обучителен
процес на студенти медици, студенти по
дентална медицина, на специализанти по
хирургия, на докторанти по обща хирургия. Широко е застъпено и обучението по
хирургия на младите лекари и се стараем
да поддържаме най-високото ниво за България и за света, тъй като преподаваме
и на английски говорещи чуждестранни
студенти в Медицинския университет.
Водим и кръжоци за студенти по медицина, извънкласни дейности, основен курс
за специализиращи по хирургия, така че
работим по много направления и успяваме
да съчетаваме както чисто клиничната,
така и преподавателската дейност.
Интервюто взе Мара Георгиева

съдържание от

проф. Михаел Фрас,

Медицински университет – Виена

Хомеопатията като
допълнение към
традиционната медицина
помага за подобряване на
качеството на живот

ПРОФИЛ
ПРОФ. МИХАЕЛ ФРАС е специалист
по вътрешни болести в болничното
отделение по онкология и професор
от Университета по медицина във
Виена. Той беше специален гост на XX
Юбилейна конференция по клинична
хомеопатия в България през май 2022 г.

са основните изводи от него?

Проф. Фрас, от колко години практикувате хомеопатия?
Занимавам се с хомеопатия от 46 години.
Започнах с лекции на проф. Герхард Реш
и завърших обучение по хомеопатия към
Лекарската асоциация по класическа хомеопатия. Въпреки това изучаването на
хомеопатията е задача, която продължава
цял живот. Моята цел е да убедя колегите,
че хомеопатията може да се комбинира
перфектно с конвенционалната медицина.

Наскоро публикувахте резултатите
от плацебо-контролирано проучване
за употребата на хомеопатията като
допълнение към конвенционалното лечение при пациенти с напреднал рак. Какви

Основните констатации са, че приложението на хомеопатия като допълнение
към традиционната медицина помага за
подобряване на качеството на живот, особено чрез облекчаване на страничните ефекти
от химиотерапията, и увеличава преживяемостта на пациенти в напреднал стадий на рак на белия дроб със 7 месеца.
В проучването пациентите попълваха два
специализирани въпросника за оценка на
качеството си на живот в 3 периода през 9 седмици. Тези въпросници оценяваха различни
параметри, например странични ефекти като
умора, гадене, безсъние и загуба на апетит,
които могат да се дължат на патологията, но
и на конвенционалните лечения. След 18-ата
седмица всички параметри на качеството
на живот, изследвани в групата „хомеопатия“, бяха значително подобрени в
сравнение с групата „плацебо“.
Друг положителен аспект, който не трябва да забравяме, е, че хомеопатията е евтин метод без никакво натоварване върху
метаболизма или органите на пациента и
без взаимодействия с други видове конвенционални интервенции.

К | ПРЕЖИВЯЕМОСТ НА ПАЦИЕНТИТЕ

Използвате ли хомеопатия при лечението на други заболявания? Може ли всяка
болест да се лекува с хомеопатия?
Използвам хомеопатията при различни заболявания, всъщност при различни пациенти, страдащи от различни заболявания.
Хомеопатията не лекува болести, а болни
хора. Следователно, ако се използва индивидуално, хомеопатията е в състояние да
излекува пациенти с няколко възпалителни
заболявания. Използвахме хомеопатия дори
при критично болни пациенти в интензивното отделение, като по този начин изключвахме плацебо ефектите. Това означава, че
хомеопатията действа самостоятелно без
сугестия или плацебо ефекти. Необходими
са задълбочени медицински познания, за да
се знае кога може да се използва хомеопатията и кога е необходимо да се комбинира
с конвенционалната медицина.
Механичните причини за заболяването
не трябва да се лекуват с хомеопатия като
първи избор. Но вече има огромен брой публикации за някои здравословни проблеми
(здравни състояния), при които хомеопатията може да се използва успешно (алергии,
травми, тревожни състояния и др.).

К | ЕВОЛЮЦИЯ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ПО СИМПТОМИ В ГРУПАТА
ХОМЕОПАТИЯ МЕЖДУ НАЧАЛОТО И 18 СЕДМИЦА
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Истината за затлъстяването

Н

Наднорменото тегло и затлъстяването се
определят като прекомерно или ексцесивно натрупване на мастна тъкан, което
представлява сериозен риск за здравето на
хората. 1 През 2016 година Световната здравна
организация (СЗО) посочва, че по света има над
650 милиона души със затлъстяване. 2 Сред възрастното население (над 18-годишна възраст)
11% от мъжете и 15% от жените са били със
затлъстяване. Сред децата и подрастващите
8% от момчетата и 6% от момичетата са имали затлъстяване. 3 Затлъстяването е сериозно
хронично заболяване, признато като такова от
редица международни професионални организации и регулаторни агенции през последните
десетилетия. 4 - 12 Приемането на затлъстяването като сериозно хронично заболяване е важна
стъпка в посока правилно лечение на хората,

страдащи от него, и в посока на намаляване
на социалната стигма. Диагнозата е важна
стъпка в успешното лечение на затлъстяването
и ангажира самия човек. 13
Затлъстяването остава недиагностицирано и нелекувано. Резултатите от проучване, изследващо бариерите в лечението на
наднормените килограми, показва, че 68% от
хората и 88% от лекарите приемат затлъстяването за болест. Две трети от хората със затлъстяване биха желали лекарите да започнат
разговор с тях на тази тема, но само на 3% от
тях е предложен такъв. 14 Съществува сериозна
празнина в лечението на затлъстяването - предполага се, че под 40% от хората са диагностицирани, под 20% от всички получават някакво
лечение 15, базирано на доказателствената медицина като начин на живот и др., и под 1,3% от

1. World Health Organization. Fact sheet. Obesity and overweight. Available at: https://www.who.int/news-room/
fact-sheets/detail/obesity-and-overweight. Accessed: Mar 2020. 2. World Health Organization. Global Health
Observatory data. Available at: https://www.who.int/gho/ncd/risk_factors/overweight_obesity/obesity_adults/
en/. Accessed: Mar 2020. 3. World Obesity Federation. Prevalence of adult obesity map (2000 to August 2019).
Available at: https://ps-wod-web-prod.s3.amazonaws.com/media/filer_public/73/c3/73c36af6-fa6a-4a16-be5855550cc12228/global_change_ow__ob_earliest_and_most_recent_aug_2019.pdf. Accessed: Mar 2020. 4. Bray GA,
Kim KK, Wilding JPH. Obesity: a chronic relapsing progressive disease process. A position statement of the
World Obesity Federation. Obes Rev. 2017;18:715-723. 5. European Medicines Agency (EMA). Guideline on clinical
evaluation of medicinal products used in weight management. 2016 6. Food and Drug Administration (FDA).
Guidance for industry developing products for weight management. 2007. 7. Fruhbeck G, Sbraccia P, Nisoli E, et
al. 2015 Milan Declaration: A call to action on obesity - an EASO position statement on the occasion of the 2015
EXPO. Obes Facts. 2016;9:296-298. 8. Fruhbeck G, Busetto L, Dicker D, et al. The ABCD of obesity: An EASO position
statement on a diagnostic term with clinical and scientific implications. Obes Facts. 2019;12:131-136. 9. Fryhofer S.
Report of the council on science and public health: Is obesity a disease? Resolution 114-A-12; CSAPH Report 3-A-13.
2013. 10. Obesity Canada. Obesity in Canada. Available at: https://obesitycanada.ca/obesity-in-canada/. Accessed:
Mar 2020. 11. European Association for the Study of Obesity (EASO). Obesity now recognised as a chonic disease

Индекс на телесна маса (ИТМ) 1

ИТМ служи за лесно и бързо определяне на
нормално, наднормено и поднормено тегло
според ръста при лица над 20-годишна възраст. Връзката между ИТМ и рисковете за
здравето е важна и неоспорима. Измерването
на ИТМ е първата стъпка при анализирането
на проблемите с теглото.

Изчисляване на ИТМ 1

ИТМ се изчислява, като се раздели теглото в
килограми на ръста в метри на квадрат. Формула: ИТМ = тегло в кг/(ръст в метри)1
Пример: Жена с ръст 1.67 м и тегло 73 кг;

in Italy. Available at: https://easo.org/obesity-is-a-chronic-disease-italy/. Accessed: Mar 2020. 12. Royal College
of Physicians (RCP). RCP calls for obesity to be recognised as a disease. Available at: https://www.rcplondon.
ac.uk/news/rcp-calls-obesity-be-recognised-disease. Accessed: Mar 2020. 13. Ciemins EL, Joshi V, Cuddeback
JK, Kushner RF, Horn DB, Garvey WT. Diagnosing Obesity as a First Step to Weight Loss: An Observational
Study. Obesity (Silver Spring). 2020.14. Caterson ID, Alfadda AA, Auerbach P, et al. Gaps to bridge: Misalignment
between perception, reality and actions in obesity. Diabetes Obes Metab. 2019.15. Ma J, Xiao L, Stafford RS. Adult
obesity and office-based quality of care in the United States. Obesity (Silver Spring). 2009;17:1077-1085.16. Saxon
DR, Iwamoto SJ, Mettenbrink CJ, et al. Antiobesity Medication Use in 2.2 Million Adults Across Eight Large
Health Care Organizations: 2009-2015. Obesity (Silver Spring). 2019;27:1975-1981.17. Ravussin E. Physiology. A
NEAT way to control weight? Science. 2005;307:530-531. 18. Schwartz MW, Seeley RJ, Zeltser LM, et al. Obesity
pathogenesis: An Endocrine Society scientific statement. Endocr Rev. 2017;38:267-296. 19. Badman MK, Flier JS.
The gut and energy balance: visceral allies in the obesity wars. Science. 2005;307:1909-1914. 20. Woods SC, Seeley
RJ. Understanding the physiology of obesity: review of recent developments in obesity research. Int J Obes Relat
Metab Disord. 2002:S8-S10. 21. Chesi A, Grant SFA. The Genetics of Pediatric Obesity. Trends Endocrinol Metab.
2015;26:711-721. 22. Sharma AM, Padwal R. Obesity is a sign - over-eating is a symptom: an aetiological framework
for the assessment and management of obesity. Obes Rev. 2010;11:362-370.

ИТМ = 73/1.672 = 26.17 кг/м2
Индексът на телесната маса е 26.17 кг/м2
Повишеният над 25 кг/м2 ИТМ показва наднормено тегло или затлъстяване, водещи до
влошено здраве и поява на нови здравословни
проблеми. Американските и европейските клинични препоръки за контрол на теглото според
стойностите на ИТМ са следните:

• При ИТМ между 25 и 26.9 кг/м2

Ако нямате здравословни проблеми, свързани с
теглото (високо кръвно налягане или висок холестерол) - следва се здравословен хранителен
режим и повишена физическа активност, за да
се избегне допълнително наддаване на тегло.

Категория на ИТМ2
Тегло

поднормено

нормално

ИТМ

< 18.5 кг/м

18.5 - 24.9 кг/м

2

Обиколка на талията 1, 2
Друг метод за скрининг на риска от затлъстяване е обиколката на талията, измерващ
конкретно коремните мазнини, за разлика от
ИТМ, който е показател за цялостните телесни

2

подходящите хора получават медикаментозно
лечение на затлъстяването. 16
Затлъстяването е комплексно хронично заболяване, възникващо в резултата на
дисбаланс между генетични, психологически фактори, фактори на околната среда и
социално-икономически причини. 18, 19, 20, 21, 22
Телесното тегло има голяма степен на наследствена предопределеност, особено индексът
на телесна маса (ИТМ), а огромен брой гени са
свързани с предпоставката един човек да развие затлъстяване. 18, 21, 22 Едно от обясненията за
голямото разпространение на затлъстяването
е, че човешката физиология, която се стреми
да запази енергията, за да оцелее човек, взаимодейства с модерния начин на живот, при
който достъпът до храна е много лесен, и така
се приема по-голямо количество енергия. 17, 18

наднормено

затлъстяване

25 - 29.9 кг/м

> 30 кг/м2

2

мазнини. Обиколката на талията се счита за
по-надежден начин за оценка на риска от развитие на здравословни проблеми, свързани с
наднорменото тегло. Сигнал за повишен риск
за здравето е обиколка на талията над 94 см за
мъже и 80 см за жени.

• При ИТМ между 27 и 29.9 кг/м2
Ако са налице здравословни проблеми, свързани с теглото, най-вероятно ще се наложи
промяна не само в храненето и двигателната
активност, но и прием на медикаменти против
затлъстяване.

• При ИТМ над 30 кг/м 1

По всяка вероятност човекът страда от затлъстяване. Според здравните организации затлъстяването е хронично, но лечимо заболяване. С
увеличаване на ИТМ се повишава и рискът от
развитие на определени сериозни хронични
заболявания на сърдечно-съдовата, храносмилателната, дихателната, отделителната,
репродуктивната и опорно-двигателната система. При ИТМ над 30 - препоръчителна
консултация с медицински специалист в
областта на контрола на затлъстяването.
1. Rueda-Clausen, C F et al, „Assessment of People Living
with Obesity,“ Can. Adult Obes. Clin. Pract. Guidel., pp.
1-17, 2020, [Online]. Available: http://obesitycanada.ca/
wp-content/uploads/2020/09/6-Obesity-Assessment-v5with-links.pdf 2. Why is my waist size important? - NHS.“
[Online]. Available: https://www.nhs.uk/common-healthquestions/lifestyle/why-is-my-waist-size-important.

Защо е толкова трудно да
отслабнем?

Отслабването и запазването на постигнатите
резултати обичайно се разглеждат като едно
съвсем елементарно уравнение - колко енергия се приема и колко енергия се изразходва.
Но причините за затлъстяването могат да са
най-различни и често са извън контрола или
познанията на всеки човек.
Отслабването и запазването на постигнатия резултат е трудно, но не е трудно да
се обясни защо това е така.
Телесното тегло е повлияно от много фактори:
> Генетични - по рождение с предразположеност към затлъстяване. Според някои
изследвания гените определят 40 - 70% от
риска за затлъстяване. 1
> Фактори на околната среда - динамично
променящият се, но едновременно с това
заседнал съвременен начин на живот повишава риска от затлъстяване. 2

Отслабването с 5 или повече процента ще бъде от полза за здравето Ви
и ще минимизира усложненията, свързани с теглото: 4-7

Сърдечно-съдови
болести

Високо кръвно
налягане

> Хормонални - мозъкът си комуникира с
храносмилателната система и мастната
тъкан чрез множество хормонални сигнали, които контролират апетита. Нарушената комуникация между тях води до
затлъстяване. 3
Промените в хормоните имат пряко
влияние върху хранителните навици и
метаболизма 3

1. Waalen J., The genetics of human obesity 2. Morris R. Stranger in a strange land: an
optimal-environments account of evolutionary mismatch. Synthese 2018; 1-26. 3. Proietto
J. Chemical messengers: how hormones make us feel hungry and full. The Conversation
2015: https://theconversation.com/chemical-messengers-how-hormones-make-us-feelhungry-and-full-35545 [Accessed July 2019]. 4.Riddle DL, Stratford PW. Body weight changes
and corresponding changes in pain and function in persons with symptomatic knee

Терапевтични възможности за
справяне с теглото:
1, 3, 4, 5,
> Промяна в начина на живот
6
- Медикаментите против затлъстяване
въздействат по най-различен начин на
биологичните процеси в тялото, които не
можем да контролираме със съзнанието
си. Те помагат за регулиране на апетита
и намаляване на хранителните порции.
Медикаментозното лечение също така
спомага за запазването на постигнатите
резултати.
> Здравословно хранене - при затлъстяване промяната в начина на хранене не се
изразява само в намаляване на калориите,
необходим е задълбочен анализ на хранителните стереотипи.
> Повишена физическа активност - важно
е на ден да има движение в продължение
на поне 30 минути.
> Поведенческа терапия - тялото и умът
на човек са неразривно цяло и често зад
физически проблем се крият емоционални
причини.

ДВИЖЕНИЕТО СЪЩО Е ВАЖНО

Захарен диабет
тип 2

Качество на
живот

Диетите не дават желания
резултат, но защо?

След диета нивата на хормоните, които предизвикват глад, се увеличават, а на тези, които предизвикват ситост, намаляват. Намалява
и скоростта, с която тялото ни изгаря калории.
Тези промени се запазват до 1 година след
приключване на диетата. Това е причината
след диета да сме по-гладни и с по-бавен метаболизъм. 8

osteoarthritis: a cohort study. Arthritis Care Res. 2013;65(1):15-22; 5.AACE/ACE Obesity
Clinical Practice Guidelines, Endocr. Pract. 2016; 6. Wing RR, Lang W, Wadden TA, et al.
Benefits of modest weight loss in improving cardiovascular risk factors in overweight and
obese individuals with type 2 diabetes. Diabetes Care. 2011;34(7):1481-1486; 7. Wharton S et
al. CMAJ2020;192:E875-91 8. Hall KD & Kahan S., Maintenance of Lost Weight and LongTerm Management of Obesity.

7, 8
> Медикаментозно лечение - съвременните
терапии подкрепят усилията в борбата с
килограмите.
8, 9
> Бариатрична хирургия - представлява
хирургично лечение на болестното затлъстяване. Благодарение на него се намаляват
апетитът и количеството храна, което човек може да изяде на едно хранене.

Задържане или „плато“
на теглото 10, 11

При отслабване неминуемо настъпва момент,
когато загубата на тегло спира за известно
време. Това се нарича „плато“ и е възможно
да доведе до разочарование и обезсърчаване.
Платото е резултат от естествената адаптация
на организма към загубата на тегло. Тялото
увеличава приема на храна и забавя разхода
на енергия, за да се справи със загубените
килограми. В този момент лечението продължава да работи зад кулисите, за да „укроти“
бушуващата биология, дори и да не виждате
непрекъснато подобряващи се резултати. В
този случай е необходима консултация с ле-

Редовната физическа активност повишава настроението, регулира апетита, подобрява функционирането на мозъка, намалява заболяванията
и повишава способността ви да извършвате ежедневни дейности. 1 - 4
Дори и малко допълнителна физическа активност може да даде
голям резултат. Най-лесният начин за по-голяма активност е да има

Остеоартритна
болка

кар, за да се прецени дали индивидуалният
план за лечение има нужда от промяна.
1. Wadden TA et al. Overview of the Treatment of Obesity
in Adults. In: Thomas A. Wadden & George A. Bray (eds.).
Handbook of Obesity Treatment. New York: Guilford Press
2018;283-308. 2. Kushner RF & Kahan S. The Emerging Field
of Obesity Medicine. In: Thomas A. Wadden & George A.
Bray(eds.). Handbook of Obesity Treatment. New York:
Guilford Press 2018;413-452. 3. American Association of
Clinical Endocrinologists. Empower your health: Guide
to physical activity: https://www.empoweryourhealth.
org/sites/all/files/EmPower-Physical-Activity-Guide.pdf
[Accessed July 2019]. 4.Gomez-Rubalcava S, Stabbert K &
Phelan S. Behavioral Treatment of Obesity. In: Thomas
A Wadden & George A Bray (eds.). Handbook of Obesity
Treatment. New York: Guilford Press 2018. 5. Forman E &
Butryn M. Effective Weight Loss: An Acceptance-Based
Behavioral Approach - Treatments ThatWork (Workbook
Ed.). New York: Oxford University Press 2016. 6. Butryn
ML, Webb V & Wadden TA. Behavioral treatment of obesity.
Psychiatric Clinics 2011; 34(4):841-859. 7. Li M & Cheung
BMY. Pharmacotherapy for obesity. British Journal of
Clinical. Pharmacology 2009; 68:804-810. 8. Wharton Set
al. CMAJ 2020;192:E875-91 9. Stefanidis A & Oldfield BJ.
Neuroendocrine mechanisms underlying bariatric surgery:
Insights from human studies and animal models. Journal
of Neuroendocrinology 2017; 29:e12534. 10. Schwartz A &
Doucet . Relative changes in resting energy expenditure
duringweight loss: a systematic review. Obesity Reviews.
2010; 11:531-547. 11. Hall KD & Kahan S. Maintenance of
lost weight and long-term management of obesity. Medical
Clinics of North America 2018; 102(1):183-197.

повече движение в ежедневните рутинни дейности. Здравословното
хранене и движението са най-силните оръжия в битката за контрол
на килограмите.
Материалът е изготвен със съдействието на „Ново Нордиск“.
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Венозна
недостатъчност скритата епидемия

Със затоплянето на времето все повече нараства броят на хората, които се оплакват
от подуване, дискомфорт, тежест и крампи
в долните крайници. Тези симптоми са поизразени в края на деня и засягат предимно
млади и иначе здрави хора. Често могат да
се засилят при определени състояния като
бременност, кърмене, след раждане, някои
хронични заболявания, дълго пътуване,
носене на високи или неудобни обувки,
преди менструален цикъл, при по-голямо
физическо натоварване и други.
Всички тези симптоми могат да се свържат с прояви на венозна недостатъчност.

Венозните съдове имат задачата
да връщат кръв
от тъканите към сърцето. Недостатъчността е хронично, прогресиращо състояние,
свързано с отпускане на венозната стена, в
резултат на което се проявяват описаните
по-горе оплаквания. Става дума за състояние, което се характеризира със слабост на
съединителната тъкан, изграждаща стената на вените. В долните крайници това се
осъществява срещу налягане и е свързано
със значимо натоварване на венозната стена. В резултат на това вените се разширяват, а фините клапи (чиято функция е да
противодействат на опитите на кръвта да
се връща надолу) се раздалечават една от
друга. В зависимост от засегнатия сегмент
можем да опишем два начина на протичане
- повърхностни и дълбоки разширени вени.
Според клиничната изява на заболяването разграничаваме 7 стадия/класа:
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С0 - без видими външни промени по долни крайници, само субективни оплаквания
С1 - малки повърхностни вени и капиляри - като мрежички (т.нар. телеангиектазии)
С2 - варикоза - истински разширени вени
с различен калибър
С3 - отоци
С4 - промени по кожата - тя изтънява,
оцветява се в кафяво, става по-податлива
на рани, дермата се уплътнява
С5 - затворени рани
С6 - отворени рани

жи на начина им на живот. Обикновено те
упражняват професии, свързани с продължително, статично натоварване на долни
крайници - стоене (преподаватели, хирурзи,
дентални специалисти, готвачи, фризьори)
или седене (счетоводители, IТ специалисти,
банкови служители), и са по-предразположени към поява на венозна недостатъчност и
произтичащите усложнения. Женският пол,
заседналият начин на живот, затлъстяването също имат отношение към честотата и
прогресията на заболяването.
Хроничната венозна недостатъчност е

Според данни на Националното дружество по съдова и ендоваскуларна хирургия
и ангиология от венозна недостатъчност
страдат около

състояние, повлияващо
се благотворно от
консервативното лечение

30% от мъжете и 47% от жените
в България

Често това е и единственият начин, по
който може да се помогне. Хубава първа
стъпка е корекцията на рисковите фактори. Наследствеността не е нещо, на което
можем да повлияем, но начинът на живот
е безкрайно поле за подобрение. Подходящите физически натоварвания - леки с
голяма повтаряемост - засилват венозната
циркулация. Най-изразен ефект виждаме,
когато движението се извършва от мускулатурата на подбедрицата. Разположените в дълбочина венозни съдове разчитат
ексклузивно на външната мускулна помпа
за задвижване на кръвта в тях, а те отговарят за до 80% от венозния дренаж на подбедрицата. Важен момент, който голяма част
от пациентите откриват сами, е декливното
положение на краката. Почти всеки човек
с венозен проблем познава чувството на

В световен мащаб обаче този процент е
по-голям. В кабинета на съдовия специалист пациентите търсят помощ обикновено
след видимата проява на венозна недостатъчност (клас С1 и нагоре). Адекватната
профилактика и лечение обаче са есенциални във всеки стадий на заболяването. Няма
как процесът да бъде върнат обратно, но
може да се забави, дори да се спре прогресията му с взети навреме мерки.
Основна причина за развитието на венозната недостатъчност е фамилността. В

над 60% от всички случаи има
фамилна анамнеза
за майка, баща или баба, дядо с венозно
страдание. В останалите случаи попадат
пациенти, при които заболяването се дъл-

Здраве

облекчение, когато се прибере вечер с типичните венозни оплаквания от тежест и
оток и вдигне краката поне в хоризонтална
позиция или над нивото на таза. Този ефект
е търсен от пациентите дори по-рано през
деня на работното място при значително
статично натоварване. Безценно оръжие
за борба с венозната недостатъчност и хроничния оток е еластокомпресията.

Правилният ластичен чорап
може да елиминира ефектите от заболяването или поне да ги сведе до минимум. Често медицинските чорап носят стигмата на
неудобни, дебели, груби и грозни средства
за мъчение на пациентите. Това убеждение не може да бъде по-далеч от истината.
Съвременните технологии позволяват на
многобройните производители да предложат
на пациентите медицински продукт, неотстъпващ по нищо на дизайнерски чорапи.
Ключов момент е покупката на правилни
размери, правилната компресия и правилното им поставяне. Необходимата компресия
се определя от съдовия специалист, а размерите и поставянето са винаги сутрин, когато
краката не са отекли. Идеята на еластокомпресията е да не позволява на отока да се
появи, а не да лекува вече появил се.

Венотоничните медикаменти
са друго неизменно средство за профилактика и лечение на венозната недостатъчност
и нейните усложнения. Клиничните проучвания, доказващи тяхната ефективност, се
увеличават като брой всяка следваща година. Със стягащия им ефект върху венозната
стена се подобряват почти всички субективни симптоми. Намалява преразтягането на
разширените вени, а по този начин и болката
по хода на вената, и отокът. В по-леките случаи се наблюдава и по-пълноценна функция
на венозния клапен апарат. Огромен плюс е
произходът на венотоничните медикаменти,
които се произвеждат от стандартизиран
екстракт от цитруси и други природни продукти, което ги прави много добре поносими,
включително и при бременност и кърмене.
При коментара на повърхностните разширени вени се появява и друга алтернатива за терапия. Съществуват

миниинвазивни похвати и
техники за премахване
или изолиране от кръвотока на достъп-
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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.

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.

ните подкожни вени. Локалната влошена венозна циркулация в басейна на варикозните съдове поражда притеснение
у пациентите, че след премахването им
ще се наруши още повече кръвотокът. В
действителност кръвта се пренасочва към
нормалните работещи венозни съдове и в
крайна сметка циркулацията се подобрява.
Това се отнася за всички етажи от венозното съдово дърво в подкожието - кожни
капиляри, периферни клони и магистрални повърхностни вени.

Хроничният аспект на венозната недостатъчност и проявата й при млади хора в
пика на тяхната активност и работоспособност са основните причини това заболяване да остане неглижирано и недолекувано. Прогресията му води до трудни и
продължителни за лечение усложнения.
Реалната статистика показва, че немалка
част от хората не осъзнават значението на
първите симптоми и нуждата от продължителна профилактика и поддържащо
лечение.
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Доц. д-р Ася Консулова,

председател на сдружение „Жените в онкологията
- България“ и Началник клиника по медицинска
онкология към УСБАЛО - София

Лекуваме
пациента с
онкологична
болест, а не
онкологичната
болест на
пациента
Поемането на дългосрочен ангажимент за качество и продължаващото
медицинско обучение за специалисти и специализанти
са ключови за подобряване на онкологичната грижа в България

Д

Доц. Консулова, отскоро сте Началник
клиника по медицинска онкология към
УСБАЛО - София, какви са вашите амбиции
за бъдещото развитие на онкологичната
грижа в центъра?
Позицията ми се промени, но разбиранията за онкологична грижа остават същите.
Лекуваме пациента с онкологична болест,
а не онкологичната болест на пациента.
Както беше практиката и в КОЦ - Бургас,
всяка стъпка в лечението би трябвало да се
обсъди от мултидисциплинарен екип. Така
се избягва субективизмът и може да бъде
структурирано най-адекватното диагностично и лечебно поведение за всеки конкретен пациент. Диагнозата и лечението
на всяка онкологична болест са добре уточнени в ръководства на международни експертни групи и организации като ESMO,
NCCN, ASCO и други. Тяхното спазване е
ключово. Има добри практики, които са
поне частично въведени и в България. За
съжаление нерядко у нас медицината е базирана на собствения опит и възможности,

а не на доказателствата, ръководи се от
брой преминали пациенти и клинични
пътеки, а не от постигнатите резултати.
Субективизмът е различно понятие от експертното мислене. Затова моя цел винаги
е било провеждане на лечение според доказателствената медицина и експертното
мислене. В клиниката по медицинска онкология към УСБАЛО - София има екип от
опитни и от млади специалисти и лекари,
с които съм сигурна, че ще работим в синхрон за най-добрата медицинска практика.
Като навляза в детайлите, опознавайки
добрите и потенциално възможните места
за подобрение, се надявам и на успешно
развитие за бъдеще.

Какви са иновациите по отношение на
диагностиката и терапията в областта
на рака на гърдата? Доколко те са достъпни за българските пациенти?
Диагностичната биопсия, позволяваща
хистологично и имунохистохимично уточнение на вида карцином, е една от клю-

човите стъпки в диагнозата на карцином
на гърдата. Това не е новост, но продължава да е предизвикателство в България.
Тя често се изпуска, а това е абсолютно
неприемливо. Преди решение за лечение
трябва да са уточнени всички диагностични стъпки. И това не е шаблон или мода,
а правило, доказано от много години. Не
може да се извършва хирургия без ехо-, мамография или понякога резонанс на гърди.
Не може да се оперира, без да е стадирано
разпространението на болестта в тялото
и изключване на метастатична болест,
която коренно променя лечението. Това
е осъществимо и у нас, но изисква добра
координация и възможност за провеждане
на всички стъпки на едно място. Специализираните онкологични болници могат и
трябва да са пример за подобно поведение.
Допълнително изписването на противотуморно перорално лечение, което навлезе много широко в онкологията и подобри
прогнозата при лечение на много карциномни локализации, не се финансира от НЗОК

ПРОФИЛ
ДОЦ. Д-Р АСЯ КОНСУЛОВА
завършва медицина в Медицинския университет „Проф. д-р П.
Стоянов“ - Варна, през 2003 г. Има
две специалности - вътрешни болести и медицинска онкология,
както и защитена дисертация
по медицинска онкология през
2016 г. От 2021 г. е доцент към
университет „Проф. д-р Асен
Златаров“ - Бургас. От май 2022 е
Началник клиника по медицинска
онкология към УСБАЛО - София.
Тя е посланик за България и
участва в научния съвет на Европейското училище по онкология
(ESO), както е и представител за
България на международни инициативи и групи като ENTYAC и
The ABC Global Alliance. Редактор
на престижни списания като
Frontiers in oncology и др.
Професионалната си квалификация доц. д-р Консулова развива
през годините в сертифицирани
онкологични центрове като
институт „Жул Борде“, Брюксел, Белгия, със стипендия на
Европейския съюз и специализира две години към Брюкселския
свободен университет. През 2017
г. е стипендиант на Централната европейска кооперативна
онкологична група (CECOG) в
AKH - Виена, Австрия, след което
през 2018 г. със стипендия на ESO
специализира една година в Клиничен онкологичен център „Шампалимо“, Лисабон, Португалия. Тя
е чест гост-лектор на български
и международни форуми, най-вече свързани с карцином на гърда,
овариален карцином и невроендокринни тумори. Носител е на
престижни награди на български
и международни професионални организации, включително
грант на Колежа на европейското училище по онкология - ESCO,
Европейското общество по
медицинска онкология. Председател е на сдружение „Жените в
онкологията - България“ и е член
на УС на Съвместната национална онкологична мрежа, отговаряйки за клъстер „Всеобхватни
центрове, мрежова свързаност и
иновации“.

като дейност. Като резултат понякога от
онколозите се предпочита финансираната
по клинична пътека системна химиотерапия при липса на медицински индикации.
Тези медикаменти са налични и напълно
достъпни във всяко онкологично звено в
България и е положителен фактът, че се
прилагат все по-широко и у нас, макар и не
рутинно във всички онкологични центрове.
Скоро се надявам да имаме и възможността за приложение на имунотерапия
предоперативно и при напреднала болест
при един от подвидовете карцином на гърда
- тройно негативният, който е с особена агресивност и е по-чест при млади пациентки.

Известно е, че пандемията от ковид-19
доведе до спад с около 30% на онкологичните диагнози. Мислите ли, че това ще
се отрази в дългосрочен план, водейки
до компенсаторно увеличаване на пациентите с авансирал рак на гърдата в
следващите години? Какви са нуждите
на пациентките с напреднали форми на
рака на гърдата спрямо тези с ранен рак?
Доколко те са оптимално адресирани в
България?
За съжаление забавянето и диагностицирането на карцинома на гърдата в по-напреднал стадий е факт при повече жени.
Страхът от диагноза или последващо лечение не помага в медицината. Често рискът
от инфекция с ковид-19 обаче е допълнително „удобно“ извинение за небрежност
към нашето здраве. Скринингът като цяло
беше затруднен на много места по света, не
само в България. Необходимо е създаване
на специализирани центрове за лечение
на онкологични болести, които да бъдат
сертифицирани, като се изпълняват утвърдени критерии за качество с продължаващ контрол и процес на ресертифициране. Т.нар Comprehensive cancer centers
трябва да бъдат въведени и у нас, тъй
като само така различните онкологични
болести доказано се лекуват с максимален
шанс за успех. Поемане на дългосрочен
ангажимент за качество, продължаващо
медицинско обучение за специалисти и
специализанти, а не просто сертификат
на хартия, са ключови за подобряване на
онкологичната грижа в България.

С какви проблеми се сблъскват пациентите с карцином на гърда в България?
Проблемите са много и от различно естество, но основно включват диагноза и
лечение „на парче“. Субективизмът в онкологията е преодолимо препятствие според
мен. Да се започне лечение преди пълно
диагностично уточняване е съществуваща
практика от години в България, за която

вече споменах. Подходът „хирургия без
биопсия и без стадиране на цялото тяло“
не е оптимален. Немаркирането на тумора
или следоперативно на туморното ложе,
както и рядко извършваната сентинелна
биопсия, вместо която се провежда масово
аксиларна лимфна дисекция, са огромен
проблем. Имаме и немалко добри практики
у нас и достъпът до адекватно стадиране,
техника и лечение са много важно предимство. Пациентите не доплащат за изключително скъпи и иновативни методи на
лечение и медикаменти и могат да бъдат
лекувани по най-добрите медицински стандарти. Имаме национални особености на
мислене и склонност към проверка с второ,
трето и десето мнение от различни специалисти, докато отлагаме трудни решения
и чуем това, което искаме. Не ми се иска
да навлизам и в друга, доста неприятна
за всички специалисти от онкологичната
общност, тематиката за „алтернативното“
лечение, множество неодобрени и понякога дори вредни хранителни добавки, които
се рекламират свободно из мрежата.

Какво е вашето мнение за онкологичната
грижа за пациентите с рак на гърдата в
България? Какво постигнахме досега и
какво още може да се подобри?
Лечението се подобрява през последните
години, като навлизат екипността и истинското мултидисциплинарно мислене
и у нас. Би ми се искало да става по-бързо, да нямаме забавяне между различните стъпки на диагноза и лечение, да не се
нарушават основните добри практики на
адекватно диагностициране и лечение,
да се провеждат маркиране и сентинелна
биопсия и да се намали броят на ненужни мастектомии и аксиларни дисекции.
Вярвам, че това може да се осъществи.
Лечението на пациентите с карцином на
гърда може да се провежда според всички
стандарти и създаването на експертен център за диагноза и лечение при карцином на
гърда, a и дори за други онкологични болести е моя голяма цел. Въпреки че 99% от
пациентите с карцином на гърда са жени,
трябва да търсим възможност за адекватно
лечение и при мъжете с тази онкологична болест. Rare, but there! В България те
имат ограничения в достъпа до някои от
най-ефективните лечения за най-честия
вид тумори, който се диагностицира в над
90% от случаите при мъже - луминалният
карцином.
Грижата и качественото лечение на пациентите с карцином на гърдата са възможни
в България. Съвместната работа в екип с
участие на пациента във всяко решение е
правилният път!
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Доц. Д-р Петко Карагьозов, дм,
завеждащ отделение по интервенционална
гастроентерология на
„Аджибадем Сити клиник УМБАЛ Токуда“

Интервенционалната ендоскопия
се превръща в алтернатива
на хирургията
Иновациите съпътстват гастроентерологията, която оглавявате, сега разполагате и с ново за Европа оборудване за
лечение на тумори на панкреаса и други
злокачествени образувания, които не се
поддават на химиотерапия и са невъзможни за хирургия. Какво представлява
тази апаратура и за кои пациенти е подходяща?
- Независимо от напредъка на медицината, все още сме безсилни пред много
заболявания. Едно от тях е карциномът
на жлъчните пътища. В 90% от случаите
го откриваме в неоперабилен стадий и до
момента единствено дренажните интервенции оказваха известен ефект върху преживяемостта. С въпросния апарат извършваме радиофреквентна аблация - метод на
локална туморна деструкция, който съвместно с химиотерапията доказано удължава преживяемостта на тези пациенти.
Смята се, че освен термичната деструкция процедурата води и до подобряване
на собствения имунен отговор към тумора,
възстановява проходимостта на жлъчните
пътища и по този начин подобрява чернодробната функция. Освен това методът
може да се прилага и в случаите, когато
ракът прораства и запушва поставени стентове в жлъчните пътища, както и при туморна инфилтрация на жлъчното дърво от
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други неоплазми по съседство. Със същия
апарат извършваме и аблация на тумори
на панкреаса - вече под ехоендоскопски
контрол. Това се прилага основно при пациенти, които по една или друга причина
не са показани за хирургично лечение. Методът е с особено добър ефект при някои
по-редки тумори като невроендокринни
или инсулиноми, при които дори може да
се постигне пълно излекуване. Предстои
да се изработят протоколи и методът ще се
прилага рутинно за пръв път в тази част
на Европа.

Смятате ли, че гастроентерологията
в своя интеревенционален профил е или
предстои да поеме предимство над коремната хирургия за част от диагнозите?
- Идеята не е да се „горят мостове“ между нас и хирурзите. По-скоро стремежът
е хирурзите да оперират перфектно подготвени и прецизирани от нас пациенти,
което улеснява тяхната работа и води до
най-добри резултати. Освен това пациентите да имат алтернативи, особено когато
хирургията не е най-добрият избор за тях.
От друга страна, напредъкът на интервенционалната ендоскопия направи възможно
някои заболявания изцяло да преминат в
наши ръце, за което със сигурност хирур-

зите не ни се сърдят. Един от примерите е
литиазата на жлъчното дърво - хирурзите
с удоволствие вече не интервенират в тази
област.

Какви са другите съвременни възможности за диагностика и лечение във вашия
обсег?
- Нашият център се оформи като референтен за редица заболявания. Предлагаме
най-модерно интервенционално лечение
в множество области - панкреас, жлъчни
пътища, ранни тумори на храносмилателната система, стенози, остри кръвоизливи
и други, както и прецизна диагностика и
скрининг. Разработихме и прилагаме рутинно процедури като холангиоскопия,
интервенционален ендоскопски ултразвук, ендоскопска субмукозна дисекция,
full thickness - резекция, за част от които,
колкото и нескромно да звучи, сме без алтернативи в страната. С апаратите за ендобилиарна, прекутанна и ехоендоскопска
високочестотна аблация наистина допълнихме портфолиото си и вече не отстъпваме по нищо от един модерен център в
Западна Европа. Направихме много и в
борбата с вътреболничните инфекции разработихме стриктни протоколи за обработка и дезинфекция на ендоскопите,
както и за съхранението им в специални
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ДОЦ. Д-Р ПЕТКО КАРАГЬОЗОВ, ДМ,
FASGE, завежда Oтделението по интервенционална гастроентерология към
Клиниката по гастроентерология в
„Аджибадем Сити клиник УМБАЛ Токуда“
от 2015 г. Завършил е медицина през 2004
г. в Медицинския университет - София.
През периода 2005 - 2011 специализира и
работи в Клиниката по гастроентерология и хепатология на ВМА - София, под
ръководството на проф. Крум Кацаров и
проф. Димитър Таков. През декември 2012
г. придобива специалност по гастроентерология. През 2013 г. преминава специализация по гастроентерология в болница
„Шонан Камакура“, Канагава, Япония, по
програма за научен обмен между болниците в „Токушукай медикъл корпорейшън“. През 2014 г. провежда едномесечна
специализация в болница „Елизабетинен“,
Линц, Австрия, Отделение по интердисциплинарна ендоскопия, на тема
„Ехоендоскопия и ендоскопски методи
на лечение при хроничен панкреатит“
като стипендиант на Европейското
дружество по гастроинтестинална
ендоскопия. Преминал е множество курсове по гастроентерология и интервенционална ендоскопия в Германия, Чехия,
Холандия, Италия, Израел и САЩ, както
и обучение за преподаване на ендоскопия (Рим, 2017). Член е на Европейското
дружество по гастроинтестинална
ендоскопия (ESGE), Американското
дружество по гастроинтестинална ендоскопия (ASGE), Световната ендоскопска
организация (WEO), Българското научно
дружество по гастроентерология. През
2018 г. е избран за член на управителния
съвет на Българското научно дружество
по гастроентерология. През 2021 е избран
за привилегирован член на Американското дружество по гастроинтестинална
ендоскопия (Fellow of the American Society
of Gastrointestinal Endoscopy). От 2011 г. е
част от екипа на болница „Токуда“, а от
2015 г. завежда отделението по интервенционална гастроентерология.

условия, като по този начин гарантираме
сигурност за пациентите си. Освен това за
пръв път извършихме интервенции върху
жлъчните пътища при високорискови пациенти с еднократен дуоденоскоп.

- Как виждате бъдещето на специалността си и очаквате ли още пробиви като
този за възможността нелечими досега
тумори като холангиокарциномите да
намерят своето лечение?

- За мен трябва още да се работи в посока
навременна диагностика, особено по отношение на неопластичните заболявания - откриване на проблеми, когато те са все още
лечими с минимално инвазивни и безопасни техники, което генерално сменя концепцията на медицината и наистина променя
съдбата на пациента. Големи надежди се
възлагат на изкуствения интелект, който
навлиза с голяма скорост във всички сфери
на ендоскопията и значително подобрява

диагностичните способности и е от голяма полза за пациента. Това направление
се развива с голяма скорост, натрупа се
огромен опит с изкуствен интелект в диагностичната гастро- и колоноскопия, вече
има съобщения за успешното му навлизане
в холангиоскопията и ендоскопския ултразвук.
Интервюто взе
Десислава Николова
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Д-р Ирина Каташинска,
нефролог в „Диализен център Дружба“ - София

Повечето бъбречни заболявания
нямат никакви симптоми

Бъбреците като цяло не болят до един
определен момент, как пациентът би
могъл да се ориентира, че има проблеми
с тях?

въпрос точно за бъбречно заболяване.

- За съжаление в повечето случаи бъбречните заболявания нямат никакви симптоми
до определен момент. Затова, когато човек е
здрав и няма никакви притеснения за подобно страдание, е хубаво поне веднъж годишно да отиде на профилактичен преглед при
личния си лекар и да си направи едно достъпно изследване на урината и креатинина,
което би могло да е доста показателно.
Бъбречното заболяване може да започне
с доста нетипични симптоми. Освен с промени в цвета на урината, които човек може
и да не забележи, например да стане по-тъмна, по-червена, да намалее като количество,
могат да започнат да се появяват дискретни
отоци по долните крайници и около очите
и да започне рязко да се покачва кръвното
налягане. Но, както казах, от едно обикновено изследване на урина, когато общопрактикуващият лекар открие наличие на
левкоцити, белтък, еритроцити и бактерии
в урината, той веднага може да пренасочи
пациента към нефролог и съответно да се
направят по-задълбочени изследвания. В
повечето случаи болката идва в напреднал
стадий на бъбречно заболяване и преди нея
пациентът се чувства отпаднал, кожата му
е бледа, бъбречното заболяване може да
се прояви с гадене, повръщане, липса на
апетит, количеството урина, което отделя, намалява. Това обаче не са симптоми,
по които човек да се ориентира, че става

- Това, което може да направи, за да бъде
здрав по принцип - да води здравословен начин на живот, да приема подходяща храна,
да има умерена физическа активност, да
спазва препоръките на лекуващия лекар,
ако има някакви хронични заболявания,
да пие достатъчно количество течности.
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Какво може да направи човек, за да бъдат
бъбреците му здрави?

Колко е достатъчното количество за
здрав човек?
- Приблизително около 2 литра на ден е
достатъчно, но ако има прекалено изпотяване или прекалена физическа активност,
или фебрилно състояние, тогава нуждите се
увеличават. Особено около ковид-19 и изолацията, която продължи почти две години,
стана всекидневие да се храним неправилно, да ползваме много консервирани храни
и да се движим недостатъчно. Това влияе
не само на бъбреците, но и на организма
като цяло. Всеки от нас знае, че трябва да
ограничава количествата на приеманата
сол, защото тя е предпоставка за задържане
на течности и обременяване на организма
и за високо артериално налягане.

Какво е значението на ехографията във
вашата работа?
- Огромно. То дава информация за разположението, формата, размера и състоянието
на бъбреците. Човек би могъл да се роди с
един бъбрек или с нетипично разположение

на бъбреците, с подковообразен бъбрек, с
бъбреци с различна форма и да живее цял
живот с това, без да има проблеми като
цяло.
Когато обаче човек има и минимални
оплаквания от отделителната система, е
важно да се прецени какъв процес се е появил. Ако не можем да поставим диагноза от
клинични и лабораторни данни, е необходимо да се направи бъбречна биопсия, която
е доста по-информативна и ще може да ни
даде по-правилни насоки за лечение и по-нататъшно поведение при хронични процеси.
Аз работя в хемодиализа и при нас много
често постъпват пациенти, които не са били
диагностицирани навреме и постъпват в
терминален стадий на бъбречна недостатъчност. Колегите - клинични нефролози,
са доста ограничени в лечението в такъв
случай и пациентите директно остават на
програмно диализно лечение.

Какво е вашето отношение като нефролог към изследванията с контрасти, които масово се правят през последните
години, как се отразяват те върху бъбреците?
- В медицината съотношението риск полза е ключово и когато се налага такова
изследване, то е, за да бъде диагностицирано конкретно заболяване. Бих препоръчала дори на здрав пациент, преди да се
пристъпи към процедурата, да бъдат изследвани креатинин и урея и да се извърши
консултация с нефролог. Това е задължително, ако има някакви данни за бъбречно
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заболяване. В зависимост от стойностите
трябва да се прецени рискът от допълнително увреждане, а ако стойностите са
високи, рискът да настъпи влошаване на
бъбречната функция е доста голям. След
консултацията с нефролог, ако наистина е
необходимо и жизненоважно да се направи
компютър-томографско изследване или ядрено-магнитен резонанс с контраст, пациентът трябва да бъде добре оводнен, да му
се спрат нефротоксичните медикаменти,
а след изследването да приема достатъчно количество течности и да се проследят
стойностите на уреята и креатинина му. За
да се съхрани бъбречната функция, паци-

снимка Цветелина Белутова

Д-Р ИРИНА КАТАШИНСКА е
завършила медицина в Тракийския университет - Стара Загора. От 2014 до 2016 г. работи
в Спешното отделение на УМБАЛ „Света Анна“ - София, след
това започва специализацията
по нефрология в отделението
по диализно лечение на болницата. През 2017 г. се мести на
работа в диализното отделение на УМБАЛ „Свети Иван
Рилски“. След закриването
на отделението се мести в
диализен център „Хемомед“.
През юни 2020 г. защитава
специалност по нефрология.
От октомври 2021 г. е част
от екипа на „Диализен център
Дружба“. Член е на Българското дружество по нефрология.
Родена е в гр. Измаил, Украйна,
където завършва средното си
образование.

ентът трябва да бъде по-добре подготвен и
проследен след това.
Имаме случаи на пациенти, които не
са изследвани и получават остра бъбречна недостатъчност, контрастиндуцирана
нефропатия, следствие на приложение на
контрастно вещество. Но има и случаи, при
които пациентът е изследван, направено е
всичко необходимо от колегите, но въпреки
това той има нужда от няколко диализи, за
да бъде подобрена бъбречната функция.

България е една от малкото европейски
държави с голяма кохорта пациенти,
които са дълги години на хемодиализа,

докато чакат трансплантация. Как би
могла да се предотврати терминалната
бъбречна недостатъчност?
Работя в диализен център „Дружба“ от
самото му откриване. Това е нов, бих казала
- най-модерният център в България, ние сме
чудесен екип, който много добре се грижи за
пациентите си. Аз конкретно не се занимавам с трансплантации, но мога само да коментирам, че листата на чакащите орган са
около 1000 души, а на хемодиалзно лечение
са 4000 души. Проблемът е там, че когато
един пациент достига до определен стадий
на намаляване на гломерулната филтрация и трябва да бъде записан в списъка на
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чакащите за бъбречна трансплантация, по
една или друга причина това нещо не става.
Понякога пациенти не са достатъчно информирани. Понякога се отказват, защото
не вярват, че ще бъдат трансплантирани. В
България, както знаете, трансплантациите
от трупен донор са много малко на брой, в
Европа сме на едно от последните места.
Най-добрият вариант е пациент с хронично бъбречно заболяване да бъде информиран от лекуващия го нефролог и да бъде
записан в листата на чакащите и да бъде
трансплантиран, ако има жив донор, който
е съгласен, преди да стигне до хемодиализно лечение. За съжаление обаче тези
случаи са редки.

Shutterstock
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Бих препоръчала дори на
здрав пациент, преди да
се пристъпи към образно
изследване с контраст,
да бъдат изследвани
креатинин и урея и да се
извърши консултация с
нефролог.
и храни. Встрани от това всеки диализен
болен може да води абсолютно нормален
начин на живот, да пътува, да работи и да
ходи на почивка.

Какви са препоръките ви към вашите
пациенти, които вече са на хемодиализа,
или лечението на всеки е индивидуално?

Ваксинираха ли се срещу ковид вашите
пациенти и как преминаха през пандемията?

- Подходът към всеки пациент е строго индивидуален. Голямо значение имат
етиологията на бъбречното заболяване и
другите придружаващи заболявания, защото, когато пациентът има няколко тежки
диагнози, процедурите протичат по-тежко,
а на пациентите им е трудно да спазват
диетичния режим и прекаляват с течностите. Разбира се, ние разговаряме с тях
всеки път, обясняваме подробно. За жалост
в България няма организирана психологическа помощ за нашите пациенти. След
преболедуване от ковид-19 например имаме
пациент, млад човек, който не предполага
нищо и изведнъж му се налага да започне
диализно лечение три пъти седмично. И
няма специалисти, които да помогнат на
такива пациенти да превъзмогнат факта, че
до вчера са били съвсем здрави, а изведнъж
стават зависими от диализните процедури.
Да не говорим за стреса за семействата на
пациентите. Ние сме изключително търпеливи с такива пациенти, защото знаем, че
им е много, много трудно да живеят с ограничения, диети, забранени медикаменти

- Като цяло пациентите се делят на две
категории - такива, които искаха да се ваксинират веднага, след като пристигнаха
първите ваксини, и такива, които категорично не искаха да се ваксинират. За съжаление смъртността при тях беше доста
висока. Имаме голям процент ваксинирани
пациенти, които карат малко по-леко ковид, но въпреки това имаме и фатални случаи въпреки пълния ваксинационен курс.
Както казах, имаме и случаи на пациенти,
които не са знаели за латентно протичащо
заболяване на бъбреците и са били напълно
здрави, но въпреки това след прекарване
на ковид са достигнали до терминална бъбречна недостатъчност.
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Вие сте родом от Украйна, поддържате
ли контакти с ваши колеги, опитвате ли
се да им помагате?
- Родена съм в Украйна, майка ми е бесарабска българка, а баща ми - наполовина
украинец и наполовина руснак. Завърших
средното си образование там и дойдох да
уча в България. Завърших медицина в

Тракийския университет в Стара Загора,
специализирах в София. Поддържам връзка с много роднини, с много приятели и
колеги лекари, които работят там. Имам
приятели лекари, които по два месеца не
са се прибирали изобщо у дома, особено в
горещите точки. Имам колега ортопед, който от 23 февруари е на работа в болницата и
не се е връщал у дома, откакто започнаха
военните действия. Това, което научавам,
е, че от малките градове много трудно се
транспортират пациенти в големите градове, а има много нуждаещи се от специфично
лечение, няма достатъчно медикаменти.

Какви според вас са препятствията
вашите колеги да започнат работа в
България?
- Донякъде езикът, разбира се. Вторият момент е признаването на дипломите,
трябва да се полагат приравнителни изпити, програмите, обучението, специализациите са много различни, но доколкото
се интересувах, от Българския лекарски
съюз обещаха, че ще има облекчение на
процеса. Възниква и още един проблем тук идват майки с деца, мъжете остават
да се бият, и колкото по-малки са децата,
толкова по-възпрепятствани са украинките
да започнат работа, защото някой трябва
да гледа децата.
Освен това лекарите в Украйна са мобилизирани и не е лесно лекар да напусне
държавата. Всеки ден говоря с моя много
близка приятелка анестезиолог, която е с
българска диплома, заедно сме завършили
и я каня да заповяда да работи тук, но не
само мобилизацията, но и самите лекари
имат чувство за дълг, искат да помогнат на
родината и това лично за нея е причината
да не тръгне, въпреки че се притеснява за
малкото си дете.
Интервюто взе
Десислава Николова

| 109
Shutterstock

Здраве

Трудният път по
преодоляването на хепатит С

Х

Подзаконовата нормативна уредба
на антихепатитния план се забави повече от една година

Хепатит C е възпаление на черния дроб,
което се причинява от вируса на хепатит C
(HCV) и се предава основно по кръвен път.
Риск крие всяка манипулация, при която
има контакт на кръв с кръв. В много редки
случаи (около 3-6%) вирусът се предава от
майка на дете, както и по сексуален път при
мъже, които правят секс с мъже.
Хепатит С е седмата причина за смъртност в света и първата за развитие на рак на
черния дроб. Освен на черния дроб хепатит
С нанася поражения на цялото тяло, като
може да причини артрит, васкулит, криоглобулинемия, инсулинова резистентност
и др. В света годишно 1.34 млн. души умират от хепатит С и B, като от 2000 г. насам
смъртността е нараснала с 22% и ако липсва
цялостна здравна политика за изследване и
лечение на заболяванията, броят на смътните случаи ще продължи да расте.
Според доклад от 2017 г. на Световната
здравна организация (СЗО) към настоящия
момент в света има 71 млн. души, болни от
хепатит С, като само 20% от тях са диагностицирани, а едва 7% (или около 1.5 млн.
души) са получили лечение през 2016 г.

Скрининг и диагностика в
България
Поради липсата на симптоматика и на профилактика над 90% от болните от хепатит С
не знаят, че са заразени, и съответно не се
лекуват, а продължават да разпространяват вируса. Повече от 50% от пациентите се

Десислава Николова | desislava.nikolova@capital.bg

диагностицират на среден до тежък етап на
развитие на болестта. В България честота
на хроничната хепатит С инфекция е 0.9%,
или 77 000 души.
Пациентите нямат възможност да се
изследват за заболяването като част от
годишните профилактични прегледи и
изследвания, поемани от здравната каса.
Пациентските организации и лекарите
съвместно с фармацевтичните компании
инициират спорадични скринингови акции,
които обаче са крайно недостатъчни, за да
се открият всички пациенти навреме, преди
да са настъпили тежките за пациентите и
скъпоструващи за държавата усложнения.
Единствената възможност за ранен скрининг е, ако пациент сам вземе решение да
се изследва в лаборатория (срещу 15 - 25 лв.),
което се случва много рядко.

Лечение
Лечението на хепатит С през последните
години се случва с т.нар. безинтерферонова
терапия, директно действащи антивирусни
средства (ДДАС), с които за 8 или 12 седмици се постига 98% успеваемост на лечението
и пълно излекуване на заразените с вируса
на хепатит С. В България тези режими са
достъпни за пациентите от 2016 г., като поради несистемния скрининг с всяка изминала година лекуваните намаляват. През
2021 г. те са 540.

Националната програма

за превенция и контрол на вирусните хепатити в България 2021 - 2025 г. беше одобрена
през април 2021 г., като към здравното министерство беше създаден експертен съвет,
ръководен от председателя на Българското
дружество по гастроентерология проф. д-р
Красимир Антонов. Програмата предвижда да се осъществи безплатен скрининг за
хепатит В и С във възрастовата група от 40
до 65 години. Целите й са да намали заболеваемостта от вирусни хепатити у нас с 45%,
смъртността с 90% и да достигне до 100%
безопасност на дарената кръв. Програмата
предвижда над 50% диагностицирани пациенти и над 40% лекувани от хепатит В
и С; намаляване на разпространението на
хепатит А, D и Е. Тя е съобразена с целите на СЗО в световен план да се увеличи
нивото на скрининг с 90% и да се намали
смъртността от хепатит С с 65%.
Един от ключовите документи, за да заработи стратегията, е наредба, която изрично да регламентира тестването за хепатит С
да стане задължителна част от годишните
профилактични прегледи при общопрактикуващите лекари, което е критично важно
за успеха на програмата. Според данни на
НЗОК за 2016 г. 45% от здравноосигурените
граждани над 18-годишна възраст са посетили общопрактикуващия си лекар за
профилактичен преглед, което означава,
че годишно около 220 000 души са тези,
които биха подлежали и на изследване за
хепатит С.
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Проф. д-р Красимир Антонов, дмн,
председател на Българското дружество
по гастроентерология

Очакваме скрининг
за хепатит С на всички хора
на възраст над 40 години
Какво се случи след приемането на Националния антихепатитен план?
- През последната година след приемането на плана бяха положени сериозни усилия
за промяна на нормативната уредба, която
трябваше да се промени съгласно плана.
Това касае основно наредба №8 за скрининговите прегледи, както и наредбата за начина на съобщаване на случаите с вирусни
хепатити. Допълнително бяха разгледани
и въпросите с профилактичните прегледи при бременни жени, където желанието
беше да се въведе тест за хепатит С сред
бременни жени. Беше поставено и началото на евентуална промяна в Закона за
здравето, която да обхване здравно неосигурените лица. По този начин и ще можем
да обхванем всички групи от населението,
инфектирани с хепатит В и С. Беше подготвена промяна в наредбата, но за съжаление
при първата версия, публикувана за обществено обсъждане, липсваше специално
нашето изискване за национален скрининг
на населението от 40- до 65-годишна възраст
за хепатит В и С.

Защо е необходимо той да се провежда?
- В България имаме пациенти със заболявания, които предразполагат към инфекции с хепатит С - хора на хемодиализа,
пациенти с кръвни заболявания, с онкологични състояния, пациенти, претърпели
хирургични операции и кръвопреливания.
Рисковите групи от типа на хора, използващи венозни наркотици, които са на метадонови програми, също са добре обхванати,
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но пък изобщо не са останалите граждани,
които не са в рисковите групи, но при които
имаме съмнения за наличието на хепатит
С поради това, че до 1989 г. наличието на
този вирус въобще не е бил проверявано,
а населението извън рисковите групи по
принцип не е било обхванато от каквато и
да е програма за скрининг. От изследвания,
които бяха направени в Старозагорска област, знаем, че честотата на инфекцията
на хепатит С е някъде около 0.9%. Това не
може да се каже за цялата страна и затова
поради значителното намаление на броя
на пациентите, които се диагностицират,
т.нар. здрави пациенти, които имат инфекция, но се чувстват здрави и не знаят
за нея, се оказва много голям проблем, защото ако ние не изследваме населението,
никога няма да достигнем до тези наши
съграждани, които са инфектирани, но нямат оплаквания. Затова в националната
програма беше залегнал националният
скрининг, на който ние много разчитаме.
По принцип пандемията с COVID-19 се отрази така, че голяма част от населението
по една или друга причина не желаеше да
влиза в лечебни заведения и съответно и
в лаборатории. Това също затрудни скрининга не само на рисковите групи, но и на
цялото население. Броят желаещи да се
изследват за хепатит В и С за съжаление
рязко намаля, което е напълно обяснимо.
Сега отчитаме, че броят на лекуваните
пациенти, вместо да се увеличава рязко,
намалява, при условие че ние имаме да изпълняваме указаните от Световната здрав-

на организация до 2030 г. 90% диагностицирани от хората с хепатит В и С и 80% от
тях лекувани. За България това означава
средногодишно 5000 диагностицирани и
лекувани пациенти. Максималният брой,
който достигнахме, беше 1500, като през
последните две години пациентите спаднаха на 700 и после 500. Драматично върви
надолу и затова за нас националната скринингова програма е от ключово значение.

А тя фигурира ли в проекта за наредбата?
- Тя фигурираше в предишната наредба,
но не знам защо във варианта, който беше
публикуван на сайта на министерството за
обществено обсъждане, нашите предложения за националния скрининг бяха премахнати. Ние написахме, естествено, възражение до професор Асена Сербезова, надяваме
се, че тя ще го вземе под внимание, защото
ние не можем да оставим хората, особено
тези в напреднала възраст, където има
възможност да са инфектирани, защото
честотата на тези инфекции с възрастта
става по-голяма. Изследвайки възрастното население над 40 години за хепатит В
и С, ние извършваме профилактика и за
развитие на чернодробни страдания като
цироза и рак на черния дроб в резултат от
вирусните хепатити.

Какви други разминавания има, на които бихте обърнали внимание, освен за
скрининга?
- Става въпрос за лишените от свобода,
които бяха изследвани и сред тях се уста-

нови доста висока честота на хепатит С,
но предстои да се промени нормативната
уредба. Направена е програма, съгласувана
с министерствата на здравеопазването и
на правосъдието, която ясно да показва
какви изследвания могат да се извършват от лекарите, отговарящи за съответните места за лишени от свобода, имам
предвид затворите. След като се установи
съответната инфекция, тези хора трябва
да бъдат придвижени по веригата към
специализираните центрове. Това, което
мога да кажа, е, че примерно изследването
в Централния софийски затвор показа 22%
честота на инфекции с хепатит С при 0.9%
за Старозагорския регион. Предложихме
за лечение тази група хора. Тогава възникнаха проблеми, свързани с достъп до
самата терапия. Изискванията, които сега
съществуват, не позволяват тези граждани
да бъдат лекувани като всички останали.
Радостно е, че има разбиране и въпросът
за тяхното лечение започва да изчезва от
дискусиите. Всички български граждани
трябва да са изследвани и ако са инфектирани - да бъдат лекувани. Ако нямаме едно
всеобщо усилие, няма как да придвижим
тази програма към по-реални резултати.

Около COVID-19 ние се обзаведохме с армия
от PCR лаборатории, които могат спокойно да правят изследвания за хепатит?
- Точно така и ние специално предложихме в модула на програмата за превенция и
лечение на вирусни хепатити РЗИ-тата да
имат бюджет и възможност да изследват
хепатит В и С, централната референтна
лаборатория да потвърждава резултата
и едва тогава пациентите да отидат в лечебното заведение, за да не се дублират
тестовете, които са скъпи. Общо взето,
здравно осигурените пациенти се насочват към съответните здравни заведения,
но тези, които не са здравно осигурени и
имат остри хепатити, които са в рискови
групи, би трябвало да бъдат поемани от
РЗИ-тата безплатно. Така сме го регламентирали. Имаме възможност за изследване
както на здравно осигурени, така и на неосигурени, което според мен е постижение.
Много е важно това, което ние се опитваме
да направим, и знам, че се работи по този
проект - да имаме централна електронна
регистрация на този тип пациенти.

| 111

снимка Надежда Чипева

Здраве

ПРОФИЛ

Как се отрази пандемията върху диагностиката и лечението на вашите пациенти, забави ли се, върнаха ли се към
клиниките?
- Това, което виждам сега, е, че болниците буквално са залети от пациенти. Тези,
които са отлагали прегледи по време на
пандемията, сега се появиха и в момента
сме претрупани. Притеснителното е, че
както очаквахме, някои от тях са с доста
напреднала патология, не говоря само за
хепатита, но и за неопластични заболявания, болести на дебелите черва като улцерозен колит и останалата тежка патология.
Този постковид синдром се очакваше и
той е факт.

А можем ли да говорим за постковид синдром в гастроентерологията?
- Непрекъснато следим отражението на
вируса. Някои пациенти с подлежащи чернодробни заболявания след прекарването
на COVID се върнаха при нас с голяма клиника, с тежка чернодробна болест. При пациенти, на които бяхме предписали предварително ваксинации, не наблюдаваме
някакво рязко влошаване на ситуацията.
Досега не сме загубили пациенти, които
се лекуват при нас.
Това, което в момента ни залива, са пациенти, които след прекаран COVID продължават да имат високи чернодробни показатели. И тук вече виждаме смесването
на допълнителни фактори като това, че
голяма част от нашите съграждани са по-

ПРОФ. Д-Р КРАСИМИР АНТОНОВ, дмн,
е ръководител на отделение „Диагностика, лечение и проследяване на
болни с вирусни хепатити, порфирии
и чернодробна патология при трансплантация“ към Клиниката по гастроентерология на УМБАЛ „Св. Иван
Рилски“, София. Придобива специалностите „Вътрешни болести“ и „Гастроентерология и диететика“ през
1995 г. и 2000 г. През 2000 г. защитава
дисертация на тема „Хроничен делта
хепатит“ и придобива образователна
и научна степен доктор. Защитена
дисертация „Хронична HCV инфекция
- характеристика и особености на
лечението“ за доктор на медицинските науки през 2010 г. Председател е на
Българското дружество по гастроентерология, гастроинтестинална
ендоскопия и абдоминална ехография;
член на Европейската асоциация за
изучаване на черния дроб (EASL), с международна специализация в Institute of
Liver study. King's college - London.

сягали към чашката, повишили са своята
телесна маса, буквално са се обездвижили,
а оттам допълнително се е появило омазняване на черния дроб. Отключиха се и
диабетни състояния, а когато диабетът
не е добре компенсиран, това съответно
се отразява на черния дроб. Забелязваме
влошаване и при чревните заболявания. Но
като цяло нашата клиника не видя тежки
усложнения при нашите пациенти.
Интервюто взе
Десислава Николова
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ǎǚǝǍǒ ǘǋǛǜǘǩǜǏǕǛǜǌǊ ƲǑǛǕǏǎǘǌǊǜǏǕǒǜǏ
Ǖǒǜ ǎǘǛǜǒǍǊǜ
ǘǛǜǒǍǊǜ ǎǘ ǒ
ǒǑǌǘǎǊ ǡǏ
ǌǗǊǜǊ ǙǚǒǡǒǗǊ ǑǊ ǛǙǊǎǊ ǌ
ǜǏǑǒ ǞǊǔǜǘǚǒ ǌǏǚǘǩǜǗǘ ǗǏ ǛǊ ǘǛǗǘǌǗǊǜǊ
ǙǚǘǎǊǐǋǒǜǏ ǗǊ ǠǒǍǊǚǒ
ǨǡǊǌǊǜ ǡǏ ǗǊǌǕǒǑǊǗǏǜǘ ǗǊ ǗǊǢǊǜǊ
ƪǌǜǘǚǒǜǏ ǌǛǤǣǗǘǛǜ ǑǊǔǕǨǡǊǌǊǜ
ǊǓǌǏǚǘǩǜǗǘǜǘ ǘǋǩǛǗǏǗǒǏ ǑǊ ǛǙǊǎǊ ǌ
ƻƷƼ ǗǊ ǙǊǑǊǚǊ Ǐ ǗǊǓǌǏǚǘǩǜǗǘǜǘ
ƸǛǌǏ ǜǘǌǊ ǜǏǗǎǏǗǠǒǩǜǊ
ǙǚǘǎǊǐǋǒǜǏ ǗǊ ǠǒǍǊǚǒ ǌ ǉǙǘǗǒǩ ƸǛǌǏǗ
ǗǊ ǗǊǖǊǕǏǗǒǏ
ǒǏ ǌ ǔǘǖǋǒǗǒǚǊǗǒǜǏ
ǋǒǗǒǚǊǗ
ǙǚǘǎǊǐǋǒ
Ǚǚ
ǗǊ ǠǒǍǊǚǒ ǒ ƻƷƼ
ǙǚǘǎǤǕǐǊǌǊ
ǐǊǌǊ ǒ ǛǕǏǎ
ǎ ǙǝǛǔǊǗǏǜǘ
ǙǝǛǔǊǗǏ Ǔ ǗǊ
Ǘ ǙǊǑǊǚǊ ƼǏǑǒ ǎǊǗǗǒ ǩǛǗǘ
ǛǘǡǊǜ
ǙǝǛǔǊǗǏǜǘ
ǜ ǡǏ ǙǝǛǔǊǗ
ǘ ǗǊ ǜǘǑǒ Ǘǘǌ Ǚǚǘǎǝǔǜ ǗǏ Ǐ ǎǘǌǏǕǘ ǎǘ
ǝǌǏǕǒǡǊǌǊǗǏ
ǡǊǌǊǗǏ ǗǊ ǘǋǣǘǜǘ
ǋǣǘ ǙǘǜǚǏǋǕǏǗǒǏ ǗǊ ǜǨǜǨǗ Ǘǘ ǡǏ ǖǗǘǍǘ
ǙǝǢǊǡǒ ǔǘǒǜǘ ǒǗǊǡǏ ǋǒǟǊ ǙǚǘǎǤǕǐǒǕǒ ǎǊ ǙǝǢǊǜ ǠǒǍǊǚǒ ǛǊ
Ǖǒ ǗǊ ƻƷƼ
ǙǚǏǖǒǗǊǕǒ

50
0

ƷƼ ǌ ǗǊǠǒǘǗǊǕǏǗ
ǜǏǗǎǏǗǠǒǩ Ʒǘ ǛǕǏǎ ǚǊǑǙǚǘǛǜǚǊǗǏǗǒǏǜǘ ǗǊ ƻƷƼ
ǚǘǎǊǐǋǒǜǏ ǗǊ
ǖǊǣǊǋ ǌǏǡǏ ǛǏ ǘǜǋǏǕǩǑǌǊ ǘǛǏǑǊǏǖ ǛǙǊǎ ǗǊ ǙǚǘǎǊǐǋǒǜǏ
ǠǒǍǊǚǒ ǛǚǏǎǗǘ ǍǘǎǒǢǗǘ Ǜ  ǑǊ ǙǏǚǒǘǎǊ ǘǜ 
 Ǎ ǎǘ 
 Ǎ

2018

ǀǒǍǊǚǒ ǒ ƻƷƼ

ƲǑǜǘǡǗǒǔƮǘǔǕǊǎǑǊǝǛǜǘǓǡǒǌǘǚǊǑǌǒǜǒǏǗǊƾƶƲǑǊǍ

ƹǘǗǒǛǤǔǙǚǘǠǏǗǜǗǊǟǘǛǙǒǜǊǕǒǑǊǠǒǒǑǊƿƸƫƫǒƲƫƻ
ƮǊǗǗǒǘǜǉǙǘǗǒǩ
ƷǊǖǊǕǏǗǒǜǏ ǙǚǘǎǊǐǋǒ ǗǊ ǠǒǍǊǚǒ ǘǋǊǡǏ ǗǏ ǛǊ Ǚǚǩǔǘ ǎǘǔǊǑǊǜǏǕǛǜǌǘ ǑǊ ǗǊǖǊǕǏǗǊ ǌǚǏǎǊ ǗǊ Ǘǒǌǘ ǗǊǛǏǕǏǗǒǏ ƲǖǏǗǗǘ ǑǊǜǘǌǊ ǛǏ
ǒǑǌǤǚǢǒ ǙǚǘǌǏǚǔǊ ǒ ǎǊǕǒ ǙǝǛǔǊǗǏǜǘ ǗǊ ƻƷƼ ǗǊ ǙǊǑǊǚǊ Ǐ ǛǌǤǚǑǊǗǘ Ǜ ǙǚǘǖǏǗǒ Ǚǚǒ ǙǘǔǊǑǊǜǏǕǒǜǏ ǑǊ ǑǊǋǘǕǩǌǊǗǒǩ ǛǌǤǚǑǊǗǒ Ǜ
ǙǝǢǏǗǏǜǘ ǗǊ Ǘǒǌǘ ǗǊǛǏǕǏǗǒǏ
ƻǤǋǚǊǗǒǜǏ ǎǊǗǗǒ ǛǊ ǑǊ ǟǘǛǙǒǜǊǕǒǑǊǠǒǒǜǏ ǑǊ ǒǑǋǚǊǗǒ ǔǚǊǓǗǒ ǜǘǡǔǒ ǛǌǤǚǑǊǗǒ Ǜ ǙǝǢǏǗǏ ǟǚǘǗǒǡǗǊ ǘǋǛǜǚǝǔǜǒǌǗǊ ǋǏǕǘǎǚǘǋǗǊ
ǋǘǕǏǛǜ ƿƸƫƫ  ǌǕǘǢǊǌǊǗǏ ǗǊ ǛǤǛǜǘǩǗǒǏǜǘ Ǚǚǒ ǙǊǠǒǏǗǜǒ Ǜ ƿƸƫƫ ǒ ǒǛǟǏǖǒǡǗǊ ǋǘǕǏǛǜ ǗǊ ǛǤǚǠǏǜǘ Ʋƻƫ  ƼǏǑǒ ǎǊǗǗǒ ǛǊ ǒǑǌǕǏǡǏǗǒ
ǘǜ ǎǌǏ ǋǊǑǒ ǎǊǗǗǒ 0HGLFDO 'DWD 9LVLRQ 0'9 ǒ -DSDQ 0HGLFDO 'DWD &HQWHU -0'&  ƱǊ ǒǑǋǚǊǗǒǜǏ ǔǚǊǓǗǒ ǜǘǡǔǒ ǛǊ ǛǚǊǌǗǏǗǒ ǋǚǘǩǜ
ǗǊ ǟǘǛǙǒǜǊǕǒǑǊǠǒǒǜǏ ǙǚǏǎǒ ǒ ǛǕǏǎ ǙǝǛǔǊǗǏǜǘ ǗǊ ƻƷƼ ǗǊ ǙǊǑǊǚǊ ǌ ǉǙǘǗǒǩ ƮǊǗǗǒǜǏ ǛǘǡǊǜ ǡǏ ǋǚǘǩǜ ǗǊ ǟǘǛǙǒǜǊǕǒǑǊǠǒǒǜǏ ǑǊǙǘǡǌǊ
ǎǊ ǛǙǊǎǊ Ǜǔǘǚǘ ǛǕǏǎ ǒǑǕǒǑǊǗǏǜǘ ǗǊ ǙǚǘǎǝǔǜǊ ǗǊ ǙǊǑǊǚǊ ƱǊ ǖǘǖǏǗǜǊ ǜǘǑǒ ǛǙǊǎ Ǐ ǝǖǏǚǏǗ Ǘǘ Ǐ ǒǑǖǏǚǒǖ Ʋ ǜǘǌǊ Ǐ ǕǘǍǒǡǗǘ ǑǊ
Ǘǒǌǘ ǠǩǕǘǜǘ ǗǊǛǏǕǏǗǒǏ ǔǊǜǘ ǛǏ ǒǖǊ ǙǚǏǎǌǒǎ ǡǏ ǖǘǐǏ ǎǊ ǛǏ ǗǏǘǋǟǘǎǒǖǒ ǍǘǎǒǗǒ ǙǚǏǎǒ Ǘǒǌǘǜǘ ǗǊ ǚǒǛǔ ǑǊ ǜǏǑǒ ǔǚǊǓǗǒ ǜǘǡǔǒ
ǎǊ ǗǊǖǊǕǏǏ ǔǘǍǊǜǘ ǏǎǒǗ ǘǜǎǏǕǏǗ ǒǗǎǒǌǒǎ ǛǙǚǏ ǎǊ ǙǝǢǒ ƻǕǏǎǘǌǊǜǏǕǗǘ ǜǘǑǒ ǜǒǙ ǎǊǗǗǒ ǘǜ ǚǏǊǕǗǒǩ ǐǒǌǘǜ ǜǚǩǋǌǊ ǛǏ ǛǕǏǎǩǜ ǒ ǌ
ǋǤǎǏǣǏ ǒ ǎǊ ǛǏ ǌǤǑǙǚǘǒǑǌǏǎǊǜ ǒ ǌ ǎǚǝǍǒ ǎǤǚǐǊǌǒ

ƹǚǘǠǏǗǜ ǗǊ ǟǘǛǙǒǜǊǕǒǑǊǠǒǒ ǑǊ ƿƸƫƫ

ƹǚǘǠǏǗǜǗǊǟǘǛǙǒǜǊǕǒǑǊǠǒǒǑǊƿƸƫƫǌǤǌǌǚǏǖǏǜǘ ǋǘǕǗǒǡǗǒ ǚǏǍǒǛǜǚǒ ǌ -0'&

ƿǘǛǙǒǜǊǕǒǑǊǠǒǒ ǑǊ ƿƸƫƫ ǌ ǉǙǘǗǒǩ ǌǤǌ
ǌǚǏǖǏǜǘ ǎǊǗǗǒǜǏ ǛǊ ǙǘǕǝǡǏǗǒ ǘǜ ǋǊǑǊǜǊ
ǎǊǗǗǒ -0'& ƼǏǗǎǏǗǠǒǩǜǊ ǗǊ ǚǤǛǜ ǗǊ
ǟǘǛǙǒǜǊǕǒǑǊǠǒǒǜǏ ǑǊ ƿƸƫƫ ǛǏ ǙǚǏǘǋǚǤǣǊ
ǙǚǏǑ  Ǎ ǖǊǕǔǘ ǛǕǏǎ ǙǝǛǔǊǗǏǜǘ ǗǊ
ƻƷƼ ǗǊ ǙǊǑǊǚǊ ǌ ǉǙǘǗǒǩ ƼǚǩǋǌǊ ǎǊ ǛǏ
ǒǖǊ ǙǚǏǎǌǒǎ ǡǏ ǜǘǑǒ ǜǒǙ ǒǑǛǕǏǎǌǊǗǒǩ
ǒǖǊǜ ǖǗǘǍǘ ǘǍǚǊǗǒǡǏǗǒǩ ǒ Ǐ ǌǊǐǗǘ ǎǊ
ǛǏ ǘǜǋǏǕǏǐǒ ǡǏ ǚǏǑǝǕǜǊǜǒǜǏ ǗǏ ǙǘǔǊǑǌǊǜ
ǙǚǒǡǒǗǗǘǛǕǏǎǛǜǌǏǗǊ ǌǚǤǑǔǊ
ƹǚǏǎǒ ǙǝǛǔǊǗǏ ǗǊ ƻƷƼ
ƻǕǏǎ ǙǝǛǔǊǗǏ ǗǊ ƻƷƼ

2014

2015

2018

2019

2020

ƹǚǘǍǗǘǑǊ ǘǜ ǙǚǏǎǒ ǙǝǛǔǊǗǏǜǘ ǗǊ ƻƷƼ

ƷǏǑǊǌǒǛǒǖǒǎǊǗǗǒǘǜƲǜǊǕǒǩ
ƮǊǗǗǒǜǏ ǘǜ ǚǏǊǕǗǒǩ ǐǒǌǘǜ ǑǊ ǟǘǛǙǒǜǊǕǒǑǊǠǒǒ ǛǌǤǚǑǊǗǒ
Ǜ ƿƸƫƫ ǘǜ ǉǙǘǗǒǩ ǛǏ ǙǘǜǌǤǚǐǎǊǌǊǜ ǒ ǘǜ ǚǏǊǕǗǒ ǎǊǗǗǒ ǘǜ
ǔǕǒǗǒǡǗǘ ǙǚǘǝǡǌǊǗǏ ǗǊ ǀǏǗǜǤǚǊ ǑǊ ǌǒǛǘǔǒ ǙǘǛǜǒǐǏǗǒǩ ǒ
ǝǛǔǘǚǩǌǊǗǏ ǗǊ ǗǊǖǊǕǩǌǊǗǏǜǘ ǗǊ ǌǚǏǎǊǜǊ &HQWHU RI ([FHO
OHQFH IRU WKH $FFHOHUDWLRQ RI +DUP 5HGXFWLRQ  &R(+$5 ǔǤǖ
ƽǗǒǌǏǚǛǒǜǏǜǊ ǗǊ ƴǊǜǊǗǒǩ ǌ ƲǜǊǕǒǩ
ƹǚǏǑ  Ǎ &R(+$5 ǗǊǋǒǚǊ ǙǊǠǒǏǗǜǒ Ǜ ƿƸƫƫ ǒ ǙǚǘǛǕǏǎǩǌǊ
ǗǘǚǖǊǕǗǘǜǘ ǒǖ ǏǐǏǎǗǏǌǒǏ ǌ ǙǚǘǎǤǕǐǏǗǒǏ ǗǊ ǜǚǒ ǍǘǎǒǗǒ ƱǊ
ǜǘǑǒ ǜǚǒǍǘǎǒǢǏǗ ǙǏǚǒǘǎ ǙǊǠǒǏǗǜǒǜǏ ǙǘǛǏǣǊǌǊǜ ǔǕǒǗǒǔǊǜǊ
ǜǚǒ ǙǤǜǒ ǑǊ ǙǚǘǌǏǚǔǊ ǗǊ ǜǘǌǊ ǎǊǕǒ ǙǝǢǊǜ ǒ ǑǊ ǙǚǏǍǕǏǎ
ǗǊ ǑǎǚǊǌǘǛǕǘǌǗǘǜǘ ǒǖ ǛǤǛǜǘǩǗǒǏ ƻǕǏǎ ǙǚǒǔǕǨǡǌǊǗǏ ǗǊ
ǙǚǘǝǡǌǊǗǏǜǘ ǛǊ ǊǗǊǕǒǑǒǚǊǗǒ ǖǏǎǒǠǒǗǛǔǒǜǏ ǔǊǚǜǘǗǒ ǗǊ
ǙǊǠǒǏǗǜǒǜǏ ƷǊ ǋǊǑǊǜǊ ǗǊ ǜǘǌǊ ǎǊǕǒ ǙǊǠǒǏǗǜǤǜ Ǐ ǙǝǢǊǡ ǒǕǒ
ǗǏ ǛǊ ǞǘǚǖǒǚǊǗǒ ǎǌǏ ǍǚǝǙǒ  ǎǝǢǒ ǔǘǒǜǘ ǛǊ ǑǊǙǘǡǗǊǕǒ
ǝǙǘǜǚǏǋǊ ǗǊ ƻƷƼ ǒ ǛǊ ǗǊǖǊǕǒǕǒ ǑǗǊǡǒǜǏǕǗǘ ǙǝǢǏǗǏǜǘ
ǗǊ ǔǘǗǌǏǗǠǒǘǗǊǕǗǒ ǠǒǍǊǚǒ ǒ ǎǚǝǍǒ  ǙǊǠǒǏǗǜǒ ǔǘǒǜǘ
ǙǚǘǎǤǕǐǊǌǊǜ ǎǊ ǙǝǢǊǜ ǛǊǖǘ ǠǒǍǊǚǒ ǒ ǗǏ ǝǙǘǜǚǏǋǩǌǊǜ ǒǑǘǋǣǘ
ƻƷƼ
ƻǚǊǌǗǏǗǒǏǜǘ ǗǊ ǑǎǚǊǌǗǒǜǏ ǙǘǔǊǑǊǜǏǕǒ ǗǊ ǎǌǏǜǏ ǍǚǝǙǒ ǙǘǔǊǑǌǊ
ǌǊǐǗǒ ǚǏǑǝǕǜǊǜǒ ǘǋǩǛǗǏǗǒ ǘǜ ǙǚǘǞ ƺǒǔǊǚǎǘ ƹǘǕǘǛǊ ǛǤǑǎǊǜǏǕ
ǗǊ &R(+$5

ȌƽǙǘǜ
ȌƽǙǘǜǚǏǋǊǜǊǗǊƻƷƼǌǘǎǒ
ǎǘǗǊǖǊǕǩǌǊǗǏǗǊǋǚǘǩǗǊ
ǎ
ǘǗǊ
ǚǘǩ ǗǊ
ǛǕǝǡǊǒǜǏǗǊǘǋǘǛǜǚǩǗǏǗǊ
ǚǩǗǏ ǗǊ
ƿƸƫƫǛǗǊǎȊ
ƸǛǌǏǗ ǜǘǌǊ ǘǋǣǘǜǘ ǑǎǚǊǌǗǘ ǛǤǛǜǘǩǗǒǏ ǚǏǛǙǒǚǊǜǘǚǗǒǜǏ
ǛǒǖǙǜǘǖǒ ǔǊǡǏǛǜǌǘǜǘ ǗǊ ǐǒǌǘǜ ǒ ǞǒǑǒǡǏǛǔǊǜǊ ǊǔǜǒǌǗǘǛǜ ǛǏ
ǙǘǎǘǋǚǩǌǊǜ ǙǘǛǜǘǩǗǗǘ ǑǊ ǜǚǒǍǘǎǒǢǗǒǩ ǙǏǚǒǘǎ ǗǊ ǙǚǘǌǏǐǎǊǗǏ
ǗǊ ǙǚǘǝǡǌǊǗǏǜǘ ǌ ǍǚǝǙǊǜǊ ǗǊ ǝǡǊǛǜǗǒǠǒǜǏ ǔǘǒǜǘ ǝǙǘǜǚǏǋǩǌǊǜ
ƻƷƼ ǎǘǔǊǜǘ ǙǘǎǘǋǚǏǗǒǏ Ǚǚǒ ǝǡǊǛǜǗǒǠǒǜǏ ǔǘǒǜǘ ǙǚǘǎǤǕǐǊǌǊǜ
ǎǊ ǙǝǢǊǜ ǠǒǍǊǚǒ ǗǏ ǛǏ ǗǊǋǕǨǎǊǌǊ ƼǏǑǒ ǚǏǑǝǕǜǊǜǒ ǛǊ ǘǛǘǋǏǗǘ
ǒǗǞǘǚǖǊǜǒǌǗǒ ǑǊǣǘǜǘ ǙǘǛǕǏǎǛǜǌǒǩǜǊ ǑǊ ǑǎǚǊǌǏǜǘ ǗǊ
ǙǊǠǒǏǗǜǒǜǏ ǛǏ ǛǕǏǎǩǜ ǌ ǚǏǊǕǗǒ ǝǛǕǘǌǒǩ ǌ ǔǘǒǜǘ ǜǏ ǛǊ ǒǑǕǘǐǏǗǒ
ǗǏ ǛǊǖǘ ǗǊ ǞǊǔǜǘǚǒ ǘǜ ǘǔǘǕǗǊǜǊ ǛǚǏǎǊ ǌ ǏǐǏǎǗǏǌǒǏǜǘ

ƱǊǔǕǨǡǏǗǒǩ
ƴǘǍǊǜǘǛǜǊǌǊǎǝǖǊǑǊǚǏǢǏǗǒǩǛǌǤǚǑǊǗǒǛǤǛǑǎǚǊǌǏǜǘǜǏǛǏǋǊǑǒǚǊǜǗǊǚǏǎǒǠǊǎǘǔǊǑǊǜǏǕǛǜǌǊǔǘǒǜǘǛǏǎǘǙǤǕǌǊǜ
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В медицината обилно се обсъждат
постковид симптоми в кардиологията,
пулмологията, неврологията, но като че
ли дерматологията остава встрани от
този поток. Какво се случва с кожата и
косата след COVID-19?

ПРОФИЛ
Д-р Росица Денчева е дерматолог, съосновател на дерматологичните клиники „София“ и
Reverse Sofia, съответно през
2010 и 2017 г. Преди това е била
началник на отделението
„Дерматология и венерология“ в
„Токуда болница“ - София, и дерматолог в УМБАЛ „Александровска“, „Център за сексуално здраве
- София“, „Лекари без граници“ и
др. Завършва медицина в Медицинския университет - София.
Има призната специалност
„Дерматология и венерология“
от 2001 г. и защитена дисертация на тема „Сифилис и бременност“ през 2002 г. Професионалните й интереси са в областта
на естетичната дерматология,
оперативната дерматология
и клиничната дерматология и
венерология.
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Постковид синдромът засяга много и
различни органи, като кожата и косата не
правят изключение, напротив, засегнати
са твърде често. Ще споделя на първо място своя опит по отношение на проблемите
с косата и скалпа. В началото на ковид
пандемията самите пациенти насочиха
нашето внимание като специалисти върху
проблема с косата след прекарана инфекция. В настоящия момент мога да обобщя, че няма корелация между тежестта
на боледуването и степента на засягане
на косата. Често в хода на самото боледуване от вирусната инфекция косата е
без видими поражения. В голям процент
от регистрираните случаи обаче месецдва, дори до шест след възстановяване
от болестта немалка част от пациентите
проявяват различни симптоми на засягане
на косата - косопад в различни степени,
изсъхване на косата, недостатъчна виталност на косъма, изсъхване на кожата
на скалпа и др.
Като специалисти не можем да оставим
тези наблюдения без необходимото проследяване и обобщение, тъй като това ни
дава възможност да опишем особеностите на протичането на ковид и постковид
синдрома. В резултат от тези наблюдения
сега можем да кажем, че промените на
косата и кожата са едни от най-честите
прояви на постковид синдрома успоредно
със симптомите от страна на сърдечносъдовата, дихателната и нервната система. И това е съвсем логично, тъй като
ковид е заболяване, което води до увреда
на микрокапилярите и в частност тези
на кожата и околокосмените структури и
вследствие от това недостатъчно кръвоснабдяване в засегнатите области. Това,
което ни смути като дерматолози, е често
много тежкото протичане и агресивният
ход на засягането на косата. Нерядко срещаме косопад, който е прекалено тежък,
до степен да бъде съизмерим с косопада
след химиотерапия, при което пациентът
може да загуби до 85-90% от косата си за
кратко време. Добрата новина е, че про-
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Кожата и косата
са едни от
най-страдащите органи
след преболедуване
от COVID-19
Нови методи и терапии в дерматологията
преодоляват тези тежки състояния

цесът е обратим и косата се възстановява
за няколко месеца. Тежестта на оплакванията ни накара да търсим персонални и
комплексни решения за справяне с този
проблем за всеки конкретен пациент. В
тези случаи предлагаме, от една страна, по-задълбочена диагностика от тази,
която рутинно прилагаме при реактивен
косопад, като например този след бременност. И от друга страна, всеки случай се
разглежда през необходимостта от задълбочена и научно обоснована терапия. Без
да генерализираме проявите, смело мога
да обобщя, че няма единна рецепта
за всички случаи на постковиден косопад. Както вече
споменах, диагностиката е в основата на
правилната терапия - ето защо
при установяване на косопад е
необходимо да

направим изследвания като пълна кръвна
картина, биохимични изследвания, изследване на полови и щитовидни хормони
и антитела. Така навреме може да бъдат
установени дефицити, настъпили в резултат на боледуването. В зависимост от това
предписваме витаминна или микроелементна терапия и различни хранителни
добавки, които биха могли да доведат до
активация на космения растеж. От друга страна, прилагаме локална терапия
- различни стимулиращи разтвори, маски,
както и вещества, които стимулират стволовите клетки в космената луковица и така да се активира растеж на нови
косми. Когато това
не е достатъчно,
включваме
инжекционни терапии.
Става дума
за различ-
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ни мезотерапии, които инжектираме в
основата на космените луковици, за да
можем да ги провокираме да растат поактивно и по-бързо. Макар и рядко при
това състояние препоръчваме и плазмотерапия. Цялостните резерви на организма
след ковид са малко променени спрямо
тези на здравия човек, а знаем, че качеството и ефектът на плазмата зависят от
организма ни като цяло. Тя е съставка на
кръвта, в която има множество растежни
фактори, но ако човек няма достатъчно
запазени резерви като организъм, не очакваме и плазмата да е толкова активна.
Затова обикновено при постковидния косопад сме по-насочени към използването
на готови коктейли от вещества с доказан
ефект при косопад.
Относителна новост в терапията за косопад е стимулационната лазерна терапия, която отскоро прилагаме рутинно.
Допреди две години тази терапия беше във
фаза на експеримент, но вече има достатъчно клинични изпитвания, които ни показват, че независимо от това дали имаме
гнездов косопад (ареатна алопеция) или
реактивен косопад (какъвто е този след
ковид), или хронично обусловен възрастово косопад, лазерната терапия работи
добре. Това ни позволява да предложим
лазерна терапия за активиране растежа
на космите при всички случаи, при които
само локалните средства не са достатъчни. Това води до по-бързо израстване на
по-здрава и по-гъста коса.

Повечето прекарали ковид хора са с оплаквания за невероятна сухота на кожата.
Как се отразява преболедуването при
вашите пациенти?
Да, ако трябва да обобщя наблюденията
на медицинските специалисти, бих казала,
че сухотата на кожата след преболедуване
от ковид е един от основните симптоми.
Подобно на казаното за тежестта на косопада, тук отново трябва да споменем,
че липсва корелация между тежестта на
боледуването и постковид синдрома. Сигурна съм, че това не е изненадващо твърдение. Всички специалисти, независимо
дали са кардиолози, ендокринолози или
пулмолози, споделят наблюдението, че
независимо от тежестта на ковид боледуването основните оплаквания в спектъра на
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постковид синдрома могат да бъдат много
разнообразни както по вид, така и по тежест. Това се отнася и до кожата. Независимо че регистрираме леко преболедуване,
понякога имаме доста изразени промени.
Сухотата на кожата се приема за един от
най-леките симптоми, но може да бъде съпроводена с интензивен сърбеж и чувство
за опънатост и дискомфорт. В тези случаи
са необходими системни грижи за преодоляване на симптомите. При неповлияване
на тежестта на симптома е добре да бъдат
направени по-задълбочени изследвания на ПКК, биохимични показатели, микроелементи и витамини, за да се ориентираме
дали има изразен дефицит, до каква степен
вътрешните органи са пострадали в хода
на боледуването и дали това е довело до
повишаващата се сухота на кожата. Винаги
разглеждаме кожата като част от общото
здравословно състояние на организма. Не
можем да мислим за нея просто като за
един статичен орган - тя е орган, който има
защитни, имунологични, обменни, сетивни
и други функции и чрез него общуваме с
околната среда. Ето защо климатичните
особености, сапуните и перилните препарати, стресът, напрежението и преумората
се отразяват върху нейното състояние и
съответно изискват промяна в грижата,
която полагаме за нея.
Когато говорим за кожата в контекста
на постковид синдром, трябва да отбележим и някои съдови промени, които може
да доведат до поява на обриви по кожата.
Такива са по-дълготрайно развиващата
се уртикария, поява на петнисти обриви
по кожата най-вече на долните крайници, зачервяване и подуване на пръсти на
крайниците и др. Поради факта, че вирусните частици са чужди тела и непознати
за организма агенти, те бих могли да активират имунната система и да доведат до
нетипична реактивност на кожата. Затова
в периода след преболедуването виждаме
бързопреходни обриви - петнисто зачервяване с пристъпен характер, което може да
се появи и като постковид синдром, и след
приложение на ваксини. Ваксината сама по
себе си не дава сериозни странични ефекти
върху кожата, тук говорим за бързопреходни промени и ако се случат, не трябва
да реагираме пресилено и да изпадаме в
излишна паника.
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През тези две години, когато цялата
наука се фокусира върху COVID-19, какви
иновации се случиха във вашата област?
Естетичната дерматология е нова специалност и се развива много бурно в последните петнадесетина години. На практика тя
не е излизала от периода на непрекъснати
иновации просто поради факта, че е в период на стартово активно развитие и прогрес.
Тя непрекъснато търси и намира нови
възможности. Споменахме, че се откриват
нови терапии за ограничаване на косопада.
По същия начин стои въпросът с поддръжката и грижата за кожата, в която продължава тенденцията за въвеждане на нови
апаратни техники и методи. Продължаващото развитие на естетичната медицина
през последните 2 години само по себе си
е новина. В началото на ковид вълната
ние като специалисти не знаехме какво
да очакваме - пълна липса на интерес
към естетичните терапии или обратното.
Всъщност през този период регистрирахме
изключително активен интерес към естетичните терапии. Анализаторите на сегмента търсят обяснение за този факт в навлизането на хората в онлайн среда, където
лицата им са изложени много повече на
показ и на непрекъснато самонаблюдение.
Не сме сигурни дали това е обяснението за
задържащото се активно търсене на естетични процедури или друг психологически
феномен, но е факт, че през последните 2
години не отчитаме спад на търсенето на
терапии с изключение на периодите на
много активно разпространение на ковид.
Запазва се тенденцията да се търсят нови
продукти, които имат по-малко странични
ефекти. Освен лазерните терапии за коса
имаме и лазерни терапии за уголемяване
на устните, които са съвсем нови, дават
много деликатен ефект. Лазерните терапии
са по-скоро начин да дадем възможност
на жените, които не искат да се подлагат
на инжекционни процедури, да уплътнят

Както тежестта на косопада, така и сухотата
на кожата намят връзка
с тежестта на боледуването от ковид.

лицевите области, да направят скули, да
попълнят устните си и да го направят здравословно, без да е свързано с въвеждане на
продукти и с потенциален риск от реакция
към тях.
Продължава обаче тенденцията за повишен интерес сред хората към инжекционните естетични терапии - поставяне на ботокс,
филъри, мезотерапии.

Имат ли значение ваксините или боледуването от ковид за осъществяване на
естетични процедури?
Тук е важно да отбележим, че като професионална общност ние приехме международни правила, според които пациентите
ни трябва да избягват осъществяването на
инжекционни естетични терапии 2 седмици преди и след ваксиниране. Противното
крие риск от нетипична имунна реактивност на организма. Много често пациентите остават разочаровани, когато откажем
да осъществим конкретна терапия поради
факта, че скоро са боледували от ковид
или са били ваксинирани, но това е единствено в интерес на собственото им здраве.
Правилата за прилагане на различните
видове инжекционни и лазерни терапии по
време на ковид и ваксинация са описани
на сайта ни. Те могат да бъдат обсъдени
и в индивидуална консултация.
Можем да обобщим, че не съществува
корелация между тежестта на реакциите
и тежестта на боледуването, но ако поставим например филър непосредствено след
боледуване, той може да активира имунна
реакция и да доведе до нехарактерни отоци в лимфните възли и различни лицеви
области. Международните правила са да не
се правят инжекционни естетични терапии
месец след леко преболедуване от ковид,
два месеца след средно тежко и три месеца
след тежко преболедуване!

Забави ли се диагностиката на кожните
заболявания през последните две години?
От началото на тази година като че ли
се връщаме към нормалната тенденция
за профилактични прегледи. Като дерматолози винаги сме подкрепяли идеята да
ежегодни профилактични прегледи найвече защото кожата е орган, лесен за оглед.
Това позволява ранното диагностициране
на предракови и ракови образувания само
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чрез оглед. В месеците на пандемията обаче профилактичните прегледи намаляха
значително, вероятно поради страх у пациентите да посетят лекарския кабинет. През
този двегодишен период профилактиката
беше сведена до много ниски нива и навиците, които бяхме постигнали с кампаниите
за профилактика на рака на кожата, която провеждаме вече 15 години, като че ли
бяха избутани в съзнанието на нашите пациенти. Затова сега виждам оптимистична
тенденция и все по-голям брой хора, които
идват само защото искат профилактично
да прегледат бенките си. А аз като специалист регистрирам повишен брой на хора с
туморовидни образувания на кожата, които
подлежат на хирургично лечение.

През последните години се появиха терапии за много тежки заболявания във

вашата област - при псориазис, за атопичен дерматит. Какви иновации очаквате
през следващите години?
Регистрирането на биологични продукти за лечение на псориазис и атопичен
дерматит е само върхът на тенденцията
на лечение с биологични медикаменти
във всички области на медицината. Ние
като дерматолози имахме привилегията
да сме сред първите специалности, в които
въобще се въведоха биологични средства
за терапия. В момента в дерматологични
клинични изпитвания се тестват биологични продукти за множество различни
заболявания. През годините, независимо
от работата ми в болничната или доболничната дерматологична грижа, винаги
съм се стремяла да съм част от процеса
на клиничните изпитвания на нови медикаменти. Това ми дава възможност като

Êàê äà
ïîìîãíåì
íà áëèçúê?
Îáÿñíåòå, ÷å äåïðåñèÿòà å ìåäèöèíñêî
ñúñòîÿíèå, à íå å íåäîñòàòúê èëè ñëàáîñò
Ëè÷íèÿò ëåêàð ùå ïðåäëîæè ìåäèêàìåíòîçíî
ëå÷åíèå èëè ïñèõîòåðàïèÿ
Ñïîäåëåòå ïðèòåñíåíèÿòà ñè, ïîïèòàéòå äàëè
ìèñëè çà îïèò çà ñàìîóáèéñòâî
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Депресията - основно
заболяване, водещо до
смърт и инвалидност в
трудоспособна възраст

П
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специалист да следя новите тенденции в
терапията на кожните заболявания и да
очертавам пред своите пациенти една съвременна алтернатива за лечение на иначе
трудни за овладяване заболявания. В момента сме във фаза на изпитване на много
голям брой потенциални медикаменти не
само за псориазис и атопичен дерматит,
но и на по-редки заболявания като хидраденит, хронична уртикария, кожен лупус,
мастоцитоза и други. За нас като дерматолози няма как да остане встрани и фактът,
че във фаза на изпитване са и много нови
локални форми. В момента имаме доста
обещаващи нови продукти за атопичен
дерматит, псориазис и козметични заболявания като акне и розацея.

По инициатива на Портал на
пациента, Националeн център
по обществено здраве и анализи
(НЦОЗА), СЗО - България, фондация „В помощ на здравето“, фондация „Глобална инициатива в
психиатрията“ и УНИЦЕФ - България, и с подкрепата на „Янсен
България“ беше създадена Коалиция за психично здраве в хода
на информационна кампания
„Победи депресията!“. Една от
основните мисии на кампанията
е да се направи видимо едно от
най-унищожителните и скрити
заболявания - депресията. Световната статистика показва, че
всеки пети човек през живота си
е преживял депресивен епизод.
Това е основното заболяване, водещо до инвалидност и основна
причина за смърт във възрастовата група 18 - 44 години.
Ситуацията в България:
> Поради стигмата и социалните табута много от хората с
депресия не търсят лечение.
> Настоящата здравна система

Интервюто взе
Десислава Николова

и законодателство не са напълно съвместими с нуждите
на пациентите и това се отразява на достъпа до подходящо
лечение.
> Депресията води до значителни нарушения в способността
на индивида да се грижи за
себе си.
Идентифицирана е огромната
нужда от реформа в психиатричната помощ и необходимостта да
се инвестира в психичното здраве. В България все още е малък
броят на хората, които търсят
професионална помощ при депресия. За по-голямата част от
българите депресията не се разпознава и не се възприема като
страдание, изискващо специализирана помощ. При страдащите
от депресия се нарушава емоционалният живот, спада енергията,
снижават се техните активности
и е сериозно засегнато качеството на живот, което пречи или
изцяло нарушава ежедневните
задължения и вреди на работата.
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Какво представлява
Value Based Healthcare

Във всяка област подобряването на ефективността и отчетността зависи от преследването на обща цел, която обединява
интересите и дейностите на всички заинтересовани страни. В здравеопазването обаче
заинтересованите страни имат много често противоречащи си цели, включително
по отношение на достъп, рентабилност,
качество, ограничаване на разходите,
безопасност, удобство, ориентация към
пациента, удовлетворение. Липсата на
общи цели води до разминаване в стратегиите и най-вече неефективност, която
отчетливо виждаме в здравните системи
на икономически развитите държави,
включително България - постоянно повишаващи се приходи и некореспондиращи
резултати, конкуренция в посока увеличение на количеството, а не на качеството,
липса на фокус върху първичната помощ,
все по-мащабни и разходоемки болнични
лечебни заведения, в които всички дейнос-

Славейко Джамбазов, Адриана Дачева

ти се осъществяват във всички болници.
Очевидно тази организация не е ефективна. Нещо повече - съвсем скоро, в период
до 10 години, ще остави половината от населението на Европа със затруднен достъп
до качествена здравна услуга.

Здравеопазването, основано на
ползите
(Value Based Health Care, VBHC), е подход, разработен в Harvard Business School
(HBS), който изследва най-добрите практики за реорганизиране и координиране на здравните грижи, подобряване на
ефективността на процесите, прилагане
на иновативни подходи за заплащане на
целия цикъл на лечение с цел постигане
на резултати, важни за пациентите, а не
количество дейност, както и интегриране
в практиката на системно ниво.
VBHC дава възможност за преминаване от

модел на заплащане за дейност
към система от грижи
основани на ползата за пациента. Ползата
се дефинира като постигнати резултати,
важни за пациента за всеки инвестиран
лев/евро/долар. Постигането на високи
ползи за пациентите трябва да се превърне
в основната цел на модела за предоставяне
на здравни грижи, като ползата се определя от постигнатите здравни резултати,
важни за пациентите, спрямо направените
разходи за тяхното постигане, т.е. обхващащи целия цикъл на лечение за даденото медицинско състояние. Дефиницията
медицинско състояние се различава от
дефиницията диагноза - състоянието обхваща всички асоциирани обстоятелства
около диагнозата на пациента, специфични усложнения, съпътстващи състояния,
които се случват на пациента и е редно
да се адресират по интегриран начин.
Например болният от диабет няма нужда
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ПРОФИЛ
Д-р Славейко Джамбазов е председател на Future Values и притежава международна експертиза като
консултант за здравни политики,
оценка на здравните технологии
(ОЗТ), здравеопазване, основано на
ползите. Завършил е медицина,
магистратура по обществено
здраве, бизнес администрация в
AUBG, защитена докторантура в
областта на ОЗТ. Завършил е курс
в HBS за измерване на ползите в
здравеопазването при Портър и
Каплан, като от 2019 г. имплементира методиката в лечебни заведения в България и чужбина. През
2020 г. д-р Джамбазов стартира
преподавателска дейност за здравеопазване, основано на ползите,
в университети в България и чужбина: МУ - Плевен, Американски
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Централна и Югоизточна Азия.

само от експертизата на ендокринолог,
но и от кардиолог, офталмолог, нефролог,
невролог и т.н. Може би най-важната стъпка във въвеждането на VBHC е определянето, измерването и сравняването на
резултатите за съответното медицинско
състояние, които трябва да бъдат възнаградени в посока на тяхното подобрение,
и след това подобряване на ефективността
на процесите.
Тази цел е най-важна за пациентите
и е обединяваща интересите на всички
участници в системата на здравеопазване. В условията на VBHC, ако ползите за
пациентите се увеличават, и платците, и
доставчиците на здравни услуги ще бъдат
облагодетелствани от това, като устойчивостта на здравната система ще расте.
Ползите за пациентите са определящи за
подобряване на ефективността в системата
на здравеопазване - по-дълго в по-добро
здраве, с по-добър контрол на заболяванията извън по-скъпото болнично лечение.

Преместването на фокуса
от модел на заплащане за конкретна дейност, в конкретно отделение, лаборатория,
кабинет, към система от грижи, основани на ползата за пациента за неговото
конкретно медицинско състояние по време
на целия цикъл на лечение, е основното
предизвикателство. Единствено намаля-
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ването и оптимизирането на разходите,
без оглед на постигнатите резултати, е
опасно и самоунищожително, води до фалшиви „спестявания“ и потенциално дори
ограничава ефективните грижи.
Резултатите (числителят в уравнението за полза) са по своята същност
специфични за конкретното медицинско
състояние и са многоизмерни. При всяко
медицинско състояние нито един самостоятелен здравен резултат не отразява
постигнатите резултати от предоставяне
на пълен цикъл медицинска грижа. Измерват се със стандартизирани сетове
въпросници за конкретното медицинско
състояние, с определена периодичност,
на ниво пациент. Разбира се, това не бива
да изключва измерването на резултатите
на популационно ниво. Подобряването
на един измерител на резултата може да
бъде от полза за други. Навременното лечение на редица заболявания например
може да подобри възстановяването. Въпреки това измерването може да установи
къде трябва да се правят компромиси с
резултатите - например за постигане на
по-добро възстановяване може да се изисква по-сложно и тежко лечение или да
се приеме по-висок риск от усложнения.
Имаме добър начален опит от подобни
измервания в България и методите са
напълно приложими.

ПРОФИЛ
Адриана Дачева, докторант в НЦОЗА, секретар и член на управителния съвет на Future
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за здравеопазване, основано на ползите, в университети в България и в чужбина.
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Разходите (знаменателят
в уравнението за полза)
се отнасят до общите разходи за предоставяне на пълния цикъл на грижи за
конкретно медицинско състояние на пациента, а не до разходите на отделните
отделения или интервенции, и начинът
на измерване за определяне на тяхната
себестойност се осъществява по специфична методика (Time-Driven Activity-Based
Costing, TDABC), чийто фокус е измерването на реалния разход за човешкия ресурс,
но не само. Данните от приложението на
методиката в България са изключително
любопитни.
Предоставянето на здравни грижи
включва множество организационни
единици, вариращи от болнични лечебни
заведения до лекарски практики и звена,
предоставящи единични услуги, но нито
една от тях не отразява изцяло границите, в които действително се създават
ползи за пациентите. Когато има опция
да се заплаща пакетно за целия цикъл
на лечение при измерване на резултати
и процеси за целия цикъл на лечение,
тогава и инвеститорите ще се ориентират
към изграждане на интегрирани лечебни
секции и предоставяне на интегрирана
услуга, където се посрещат всички нужди
на пациентите със съответното медицинско състояние. Разбира се, те не са организирани около отделните специалности
на лекарите, а по медицински състояния.
Изискват работа в мултидисциплинарен
екип и не всичко се прави навсякъде, т.е.
„многопрофилният“ характер на болниците, който е неефективен, ще претърпи
промени във времето. За извънболничната помощ организацията също е ориентирана по състояния, а за първичната
помощ най-вече по сегменти пациенти
със сходни медицински нужди. Примерни популации от пациенти при ПИМП,
изискващи различни здравни пакети от
първични и превантивни услуги, могат
да включват например здрави деца, здрави възрастни, пациенти с едно хронично
заболяване и възрастни пациенти с множество хронични заболявания.
При интегрирания подход в духа на философията за интегрирани лечебни секции
(integrated practice units, IPUs) говорим
за т.нар. споделена отговорност, която е
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Въвеждането на подхода за предоставяне на
здравни грижи VBHC би
позволило реформиране на системата, така
че тя да възнаграждава
постигнати резултати
и ползи за пациентите.
разпределена между всички членове на
мултидисциплинарния екип, участващи
в предоставянето на грижата за пациента.
Това е промяна във философията и културата на работа и няма как да се случи
бързо и веднага, но вече има изключително интересни примери, включително и от
България, които всъщност се оказват много по-конкурентоспособни и ефективни от
досегашните лечебни заведения.
В световен мащаб има немалко примери
за вече приложени и работещи модели, от
които има какво да почерпим като опит.
Такъв пример са клиниките Diabeter в Холандия - мрежа от клиники в извънболничната помощ за лечение на диабет тип
1 при деца, с мултидисциплинарни екипи,
24/7 грижа, проследяване на резултатите
и др. За една година специалистите успяват да намалят хоспитализациите с 50%
и да подобрят значително 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.
Така те са стимулирани за по-добра грижа
и по-ефективна работа, лекуват вече над
20% от пациентите в страната и сключват
изключително изгоден 10-годишен договор
с един от платците - ZN.
Друг пример за работещ модел на финансиране, който е приложен успешно в
практиката, касае смяната на тазобедрена
и колянна става в Стокхолм. Там операциите по смяна на ставите за пациентите с
нисък рисков профил се заплащат пакетно
от 2009 г. насам, за високорисковите заплащането остава по диагностично свързани
групи (ДСГ, DRG). Данните свидетелстват
за значително подобрени резултати, опти-

мизирани разходи и двукратно понижение
на усложненията. Участват всички болници, независимо от тяхната собственост
или профил - многопрофилни или специализирани.
Въвеждането на подхода за предоставяне на здравни грижи VBHC би позволило
реформиране на системата, така че тя да
възнаграждава постигнати резултати и
ползи за пациентите, което е възможно
само след стартиране на тяхното системно измерване и анализ. Чак след това е
възможно да бъдат въведени и стимулите
за постигането им чрез предоставяне на
„пакетни“ или „капитационни“ заплащания, покриващи пълния цикъл на грижи за
медицинското състояние, или за хронични
състояния, обхващащи периоди от година
или повече. Обвързването на възнаграждението с ползите за пациента ще даде
възможност лечебните заведения да бъдат
допълнително финансово стимулирани
при постигане на максимални ползи за
пациентите и това финансиране ще бъде
осигурено от спестените средства за хоспитализации или усложнения.
Първоначално ще е необходима инвестиция за пилотни проекти, за стартиране
на измерване на резултатите, но продължаващото постоянно и солидно увеличение на разходите за здравеопазване, без
кореспондиращи резултати, не търпи
отложени решения и предполага непопулярни подходи, както и среда, която е
благоприятно настроена към иновациите
и опитите за въвеждане на дългосрочни
устойчиви решения.
Настоящият начин на работа се характеризира с изключително детайлно и демотивиращо микроменажиране на лекарската
дейност, защото се интересува от процеси,
а не от резултати. Ако под „качество“ в
здравеопазването не разбираме по-ефективни процеси и повече на брой интервенции, а постигането на резултати, важни за
пациентите, тогава този път е по-евтин от
настоящата система на заплащане за извършена дейност. Разбира се, лекарите и
лечебните заведения изразяват здрав скептицизъм по отношение на това твърдение,
но причината е, че настоящата гледна точка е на ниво отделение или интервенция,
а не обхваща целия цикъл на лечение на
пациента, т.е. системното ниво.

съдържание от

Д-р Ивайло Паков,

клиника по инфекциозни болести към УМБАЛ „Д-р Георги Странски“ – гр. Плевен

Вече десет години едно хапче
предпазва от инфектиране с ХИВ

Д

Д-р Паков, какво не се знае достатъчно за
ХИВ от българите и здравните работници?
ХИВ вече не е смъртна присъда. Днес благодарение на една или две таблетки дневно
живеещите с вируса имат нормална продължителност на живота, не предават ХИВ
на сексуалните си партньори и могат да
имат здрави, неинфектирани с ХИВ деца.
Това се дължи на огромния напредък на
медицината и на научния консенсус, че неоткриваемият вирус в кръвта и телесните
течности, който се постига благодарение
на редовния прием на антиретровирусната
терапия, не се предава, включително по
време на медицински интервенции и хирургични манипулации. Така че насърчавам
колегите си да не се страхуват от ХИВ, да
предприемат обичайните мерки за лична
безопасност и да не отказват грижи на живеещите с вируса.

Разкажете ни за лекарствения подход,
който предотвратява инфектирането
с ХИВ при незащитен секс? Какво представлява PrEP?
PrEP е иновативен, високоефективен и достъпен метод, който предпазва от инфектиране с ХИВ чрез приемане на медикамент
по определена схема. Включва прием преди
рисков сексуален контакт на комбинация
от две активни съставки в една таблетка,
които блокират цикъла на възпроизвеждане на ХИВ при попадане в човешкото тяло.
Последните данни на СЗО показват, че правилно предписан и редовно приеман, PrEP
предпазва до 99% от ХИВ инфектиране при
рисков сексуален контакт.

Kак е създаден PrEP и кога е въведен като
средство за профилактика срещу HIV?
Лекарственият медикамент Emtricitabine/
Tenofovir Disoproxil е предлаган под различни търговски наименования. През 2016 г.
ЕМА го признава за иновативна стратегия
за допълнително ограничаване на разпространението на ХИВ сред рисковите общности. През декември 2021 г. FDA одобрява
и първия инжекционен медикамент с дълготрайно действие за предотвратяване на
инфектиране с ХИВ. Към момента над 120
страни са с включени препоръки за PrEP в

ПРОФИЛ
ПРОФИЛ: Д-Р ИВАЙЛО
ПАКОВ е инфекционист.
Повече от 6 години
работи в Клиниката по
инфекциозни болести
към УМБАЛ „Д-р Георги
Странски“ – гр. Плевен,
където лекува и консултира и пациенти с ХИВ.
Преподава в Медицинския университет в гр.
Плевен. Предоставя медицински консултации
в центъра за сексуално
здраве „Checkpoint София“. Член на Европейската клинична асоциация по ХИВ/СПИН.

националните си методични ръководства
за превенция, а други 22 планират да го
интегрират през следващите 2 години. В
България все още изоставаме както с информирането и популяризирането на PrEP,
така и с включването му в националната политика за превенция на ХИВ. Благодарение
на усилията на пациентските организации
обаче у нас PrEP е достъпен срещу рецепта
и заплащане в някои аптеки в страната.
Консултации за PrEP се предоставят безплатно и анонимно в „CheckPoint София“.

Как се стартира и приема PrEP?
Стартирането на PrEP трябва да е от инфекционист след извършено изследване
на бъбречна функция и актуален HIV статус. Консултации за PrEP се предоставят
безплатно и дистанционно в „CheckPoint
София“. Всекидневната употреба на една
таблетка предоставя максимална защита.
Другата схема е т.нар. при необходимост,
което включва прием на две таблетки, приети задължително минимум 2 до максимум
24 часа преди рисков сексуален контакт,
следвани от една таблетка 24 часа след
първия прием и още една таблетка 48 часа
след първия прием. Уви, PrEP не само не
предпазва, но може допълнително да уве-

личи риска от инфектиране с хепатит В и
С, сифилис, хламидия, гонорея. Странични ефекти от приема на PrEP почти не се
отчитат.

Какъв е опитът в България?
От октомври 2020 г. Центърът за сексуално
здраве „CheckPoint София“ предлага безплатни и анонимни PrEP консултации. За
периода от 18 месеца са предоставени консултации на 286 мъже на средна възраст 33
години. Предпочитаната схема за прием
на PrEP e при необходимост (2+1+1 табл.).
Всеки трети е лекуван в миналото за различни сексуално преносими инфекции. След
стартиран PrEP е извършено проследяване
в рамките на 3 месеца до 1 година на 56%
от преминалите консултиране пациенти.
Не се идентифицират пациенти с влошена
бъбречна функция, липсват новодиагностицирани с ХИВ и хепатит. Допълнително
ваксинирани в „CheckPoint София“ са 16
пациенти срещу вирусен хепатит В и 10 срещу HPV. Доказва се, че поради преобладаващи рискови сексуални контакти - сериозен
проблем сред приемащите PrEP, се увеличава броят на други сексуално преносими
инфекции, сред които сифилис, хламидия
и гонорея.
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„Ходенето по мъките“
на болните от рак трябва
да стане отживелица

С

Асоциацията на пациентите
с онкологични заболявания развива мрежа от здравни
навигатори в цялата страна

Сигурно познавате отблизо хора, болни от
рак. И със сигурност неведнъж сте попивали горчивината, която изпитват, докато организират лечението си. За повечето хора
това е толкова изтощително преживяване,
че когато все пак стигнат до мрежата за
организирана онкологична помощ, те са на
прага на силите си, без да броим пропиляното време и пропуснатите възможности.
На практика всеки се справя както може и
нещата често добиват зловещия характер
на „руска рулетка“. Едни търсят познати
лекари, независимо в коя област на медицината работят, други търсят познати,
преминали през това преживяване, трети
хващат напосоки пътя за чужбина, четвър-
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ти търсят отчаяно в интернет. Трябва да
признаем, че всеки от тези пътища е ако
не грешен, то поне рисков!

Липсата на структурирана
информация за пътя
на пациента е проблем
който забавя достъпа на пациентите до
навременно лечение и губи не просто ценно време, а отнема от иначе наличните
възможности лечението да е максимално
ефективно. На всичко отгоре по темата
съществуват всякакви грешни представи, много по-широко разпространени от
правилния подход и разбиране. Случайно
станах свидетел на разговор между паци-

ент и специалист по образна диагностика,
в който пациентката настойчиво твърдеше,
че трябва да се консултира и с мамолог.
Специалистът търпеливо обясняваше на
жената, че медицинска специалност мамолог не съществува и че диагностиката и
лечението на рак представляват мултидисциплинарен процес, в който участие вземат
образни диагностици, хирурзи, патолози,
медицински онколози, нуклеарни медици,
лъчетерапевти. Това е чудесен пример, но
за съжаление истинска рядкост. А

Тази информация е ключът
към правилното поведение
и задължителна представа, която повечето

Здраве

пациенти научават на принципа проба
- грешка.
АПОЗ и приятели 17 години трупа опит
в навигацията и асистирането на пациенти
с рак. Ежедневно се срещаме и разговаряме с хора, току-що чули диагнозата си,
нуждаещи се от насока, конкретни препоръки, опознаване на процеса, който им
предстои, и от навигация в него.

Колкото по-къс е пътят
на болния до съответните
специалисти, толкова повече
хора имат шанс
да преминат успешно през процеса на лечение, с добро качество на живот и силна
мотивация да се справят с предизвикателствата.
На фона на тази действителност звучи
неубедително твърдението, че възможности всъщност не липсват. Че медицината
се развива с невероятни темпове, че достъпът до специалисти и иновации у нас е
факт и надхвърля в различни аспекти този
в други страни. Например достъпът до
експерт с академична степен у нас е значително по-лесен. Да попаднеш при професор
в чужбина понякога отнема месеци.
Парадоксът се поражда от липсата на
един важен елемент, който е напът да се
превърне в световен стандарт в грижата
за пациентите с рак -

Навигация и лична
асистенция на пациентите
През 2021 година направихме нарочно
проучване за удовлетвореността на пациентите от процеса на лечение. В него
участват пациенти със седем различни
вида рак, провеждали лечение в България. Данните са обработени от българския
офис на KANTAR и имат представителен
характер.
Но какво по показват? Очевидното,
разбира се.
Удовлетвореността на пациентите е
висока (до 86%) в онези елементи на лечението, което предполага, че са стигнали до специалист в съответната област
- медицинска онкология, определяне на
индивидуален план за лечение. Намалява
(86-71%) в елементите на лечението, при
които срещите със специалист са по-редки - диагностика, хирургия, лъчелечение,

и е ниска (под 50%) в области като палиативни грижи, проследяване, вторична
профилактика и превенция на метастатични процеси. Изводите подчертават
това, което ние добре знаем - системата
се нуждае от нас, хората, които навигираме и осигуряваме лична асистенция
на болния.
Добрата новина е, че проблемът има
решение. Необходима е разпознаваема
мрежа от пациентски навигатори, лесен
достъп до тях и регулация, която да ги
припознае като част от грижата за пациентите в онкологията.
Определяйки приоритетите си в стратегията за работа на организацията за следващите пет години, разработихме проект
за създаване на

Национална мрежа
от навигатори
който има за цел да разшири кръга от
хора, изпълняващи функцията на навигатори, и практически да ги предостави на
разположение на всеки новодиагностициран с рак пациент. Тези хора ще преминат
специално обучение и ще бъдат локирани
в градовете, където съществуват специализирани болници за лечение на рак. Тяхната задача е да информират пациента
за пътя, който му предстои да измине, и
да го насочат по-най-бързия начин към
съответния специалист, включително да
му осигурят достъп до него - да запишат
час и да организират самата консултация.
След като въведат пациента в мрежата
за организирана онкологична помощ, те
остават на негово разположение за придружаване и лична асистенция, докато
пациентът има тази необходимост и според нуждите му.
Тази допълнителна грижа ще облекчи
всички по веригата - пациентите и близките им, лекарите, които нямат нито
времето, нито задължението да обучават
болния, и ще облагороди системата за организирана онкологична помощ, с което
ще повиши доверието в здравните грижи
у нас.
Нашата голяма цел е в новоразработения Национален антираков план да
залегне модерен подход, ангажиран с качеството на живот на заболелите и преболедувалите онкологични заболявания.
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в. „Капитал“ за 100-те най-влиятелни жени в България.
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В популярната народна медицина червеното вино има специален статут на лечебна
съставка с куп позитиви за здравето. В случая това не е мит: ако човек е здрав и консумира умерено, червеното вино наистина
има лечебни свойства, доказани от науката
в много изследвания. Сред ползите са намаляване на риска от инфаркт, атеросклероза,
някои форми на рак, заболявания на нервната система, имунни заболявания. Антибактериалните и противовъзпалителните
свойства също са известни от древността
- някои бактерии губят болестотворните си
качества след 30-40 мин. контакт с червено
вино.
Освен вещества, които спират развитието
на инфекциозни агенти, виното съдържа
и антиоксиданти. Твърди се, че то забавя
процесите на стареене в клетката, задържа
дегенеративните процеси в невроните, подпомага преодоляването на вредните ефекти
от стреса и хроничната умора. А освен това
стимулира производството на стомашен
сок и повишава апетита. Според други
твърдения пък помага за регулирането на
метаболизма и подпомага отслабването.
Всъщност има цял „клон“ в медицината
- енотерапия - лечение с вино.

Магичните полифеноли
Основните биологично активни субстанции
във виното са полифеноли - основно стилбени (ресвератрол) и флавоноиди (кверцетин, епикатехин, малвидин и др.). Те пазят
гроздето от ултравиолетовата слънчева
радиация и от паразитите и се съдържат
предимно в ципите и семките на гроздето.
Извличат се във виното при ферментацията
и са до 10 пъти повече в червеното вино,
отколкото в бялото, защото технологично
червеното вино престоява по-дълго време в
контакт с ципите и твърдите части.
Изчерпателни изследвания сред всички
сортове грозде не са правени - в световен
мащаб те са стотици, но частичните проучвания все пак посочват някои, които са
доказано богати на тези полезни вещества,
особено на ресвератрол - мерло, каберне
совиньон, пино ноар, както и мавруд от
българските сортове.

Щит от антиоксиданти
Ресвератролът се счита за една от най-мощните лечебни съставки във виното. Лозата
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Ресвератрол,
кверцетин и още
здравословни тайни
на червеното вино
Заради високото съдържание
на антиоксиданти и други ценни съставки
то може да намали риска
от определени заболявания
Ани Коджаиванова | ani.kodzhaivanova@capital.bg
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ВИНО И СПА
Ценните качества на виното са го превърнали и в уелнес продукт, а терапии и масажи с
негово участие се предлагат и в немалко СПА центрове в България. Така нареченото винено
СПА включва разнообразни процедури с участието на брашно от гроздови семки, гроздово
масло, т.нар. винена кал (остатъчен продукт на винопроизводството), както и вино. Смята се, че те имат редица качества с благотворно влияние върху кожата и тялото - например срещу козметични проблеми като целулит и стрии.
Гроздовите семки се използват и особено активно в козметичната индустрия заради
антиоксидантните им свойства и укрепването на съединителната тъкан, което предизвиква нещо като лифтинг ефект. В тях има и много витамини.

антибактериални свойства и подобрява
работата на сърдечно-съдовата система.
Американският департамент по земеделие (USDA) е разработил скала за измерване
на противоокислителния потенциaл в различни продукти, наречена ORAC (Oxigen
Radical Absorbent Capacity) - капацитет за
абсорбиране на кислородни радикали.
Различни изследвания показват, че човек
обикновено поема през храните около 1000
ORAC единици дневно при препоръчителна
доза до 5000. За сравнение - 100 г спанак съдържат 1260 ORAC единици, 100 г киви - 602,
100 г боровинки - 2400, докато чаша каберне
съдържа 4500 ORAC единици, а средно за
червените вина - 3000.

Shutterstock

Срещу какво помага

произвежда това съединение, за да се предпази от вредители или когато расте в неблагоприятни за нейното развитие климатични
условия и бедни почви. Ресвератролът е
мощен антиоксидант, който освен в червеното вино се среща още и в други любими
продукти - какао, фъстъци, боровинки и др.
Той защитава клетките от оксидативния
стрес и предотвратява клетъчното увреждане, каквото прекомерното наличие на
нестабилни молекули - т.нар. свободни радикали, може да причини. Те се натрупват
в организма главно от нездравословни навици - пушене, вредни храни (особено тези,
които съдържат хидрогенирани мазнини),
но също и външни фактори като мръсен
въздух и околна среда.
Кверцетинът също е мощен антиоксидант, който придоби особена популярност
и по време на пандемията от коронавирус.
Под формата на хранителна добавка той бе
препоръчван да се приема за превенция или
подпомагаща лечението съставка. Кверцетинът също е естествен антихистамин
(антиалергетик), има противовирусни и

Смята се, че антиоксидантите имат значими профилактични ползи при неврологични
заболявания като Алцхаймер и Паркинсон
благодарение на способността им да намаляват оксидативния стрес и да защитават
нервната система от токсичния ефект на
някои метали.
Ресвератролът вероятно снижава риска и
от образуване на определени видове ракови
клетки, които се провокират от натрупване
на свободни радикали - тук все пак данните
още не са категорични.
Както ресвератролът, така и квервецинът имат успокоителни и противовъзпалителни свойства. Хроничните възпаления са
не само дискомфортни за тялото, но могат и
да увеличат риска от сърдечни и автоимунни заболявания и някои видове рак. Имат и
противовъзпалителни свойства.
Едно проучване на „Оксфорд“ сред над
4400 възрастни например показва, че умерената консумация на вино е свързана с намален възпалителен отговор сред тези, които

Червеното вино може
да намали риска от инфаркт, атеросклероза,
някои форми на рак, заболявания на нервната
система, имунни заболявания.

консумират до 1.4 унции (40 грама) алкохол
на ден. Друго проучване с 2900 жени пък
показва, че тези, които консумират чаша
вино дневно, имат значително намалени
маркери на възпаление в сравнение с жени,
които се въздържат от алкохол. Подобни
изследвания са обещаващи, макар че са необходими повече, за да се разберат по-добре
противовъзпалителните ползи от виното.
Антиоксидантите понижават риска от
сърдечно-съдови проблеми, високо кръвно
налягане, висок холестерол и метаболитни
заболявания. Проучвания твърдят, че хората, които консумират умерени количества
вино, имат намален процент на сърдечни
заболявания. Хора с такива проблеми обаче
ни най-малко не трябва да залагат на виното за противодействие, още повече че то
може да взаимодейства с лекарства, които
понижават кръвното налягане, а алкохолът
като цяло може да има отрицателни ефекти върху здравето на сърцето и кръвното
налягане.

И още ползи
На пиенето на вино в умерени количества
се приписват и други ползи - например подобрено регулиране на калорийния обмен,
което помага за отслабването.
Някои изследвания сочат, че антиоксидантите могат да насърчат растежа на
полезни чревни бактерии, което пък може
да подобри маркерите на метаболитния
синдром при хора със затлъстяване. Виното се свързва и с ползи за психичното
здраве - чаша от време на време може да
намали риска от депресия. Въпреки това
прекомерното пиене може да има обратен
ефект, като ни излага на по-висок риск от
това състояние.
За съжаление, като повечето вкусни
неща, които носят удоволствие, и виното
се превръща във вредител след определена граница. И тя никак не е висока. Според
повечето национални здравни органи оптималният дневен прием на вино е една
чаша за жените и до две за мъжете. Този
режим е част от средиземноморската диета, която като цяло се свързва с благоприятни здравни резултати и превенция
на заболявания.
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Какъв според вас трябва да бъде стандартът за съвременна женска консултация и
качествено проследяване на бременността?
В последните 20 години в България липсва
добре организирана и структурирана женска
консултация. Както при много други аспекти
в медицината, в периода на преходна демокрация се загуби и организационно, и смислово начинът на проследяване на бременност.
Установи се едно хаотично проследяване,
плод на индивидуалните разбирания на АГ
специалистите за тази част от специалността. Останаха общопрактикуващите лекари
(ОПЛ), които виждат бременните твърде рядко и приемат женската консултация като
досаден ангажимент, и АГ специалистите,
които викат ежеседмично бременните за понякога ненужни консултации. В този хаос
изцяло изчезна ролята на акушерката като
неотменна част от грижата за бременните.
Ето защо, стараейки се да променим тази
реалност, решихме в допълнение към всеотдайната ни клинична работа с пациенти
да насочим усилията си и към важните за
обществото ни теми, а именно да променим
лицето на женската консултация, като го
подредим и осъвременим. За тази цел създадохме организация от съмишленици, обединени в Асоциацията по майчино-фетална
медицина. Тя функционира от 2015 г. До момента сме организирали шест международни
конгреса в България и множество курсове
за специализирана пренатална диагностика. Смисълът на работата ни е не само да
информираме и обучаваме, но и да предлагаме нова концепция за организацията на
женската консултация, която евентуално да
бъде одобрена от цялата гилдия. Защото нито
една програма не би могла да просъществува, без тя да бъде предварително възприета и
одобрена от обществото на АГ специалистите
и акушерките. Първата ни задача беше да
въведем първи триместър скрининг за хромозомни заболявания и той да стане златен
стандарт в проследяването на бременността
в страната ни, като замени отдавна остарелия и некачествен биохимичен скрининг във
втори триместър. Този процес отне повече
от 10 години, но това беше нашият първи
успех, който стана възможен с подкрепата
на цялата АГ гилдия. При така създадената
и вече променена концепция за пренатална
грижа, налагайки повсеместно скрининга
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Д-р Мария Янкова, дм,
заместник-председателят
на Асоциацията по майчино-фетална медицина
и управител на МЦ „Оскар Клиник“

Проследяването
на бременността
не бива да бъде
хаотично
между 11-ата и 13-ата гестационна седмица,
е значително по-лесно към него да добавим
и скрининга за прееклампсия и скрининга
за преждевременно раждане, с които да надградим постигнатото дотук.
От тази гледна точка трябва много добре
да бъде разбрано, че женската консултация
трябва да бъде разделена на две основни, успоредно вървящи линии - базисната женска
консултация, осъществявана от акушер-гинеколози и акушерки в женските консултации,
и от друга страна, специализирана пренатална диагностика, която в определени моменти
на бременността допълва предходната. Днес
това, което може да се направи, е базовата
женска консултация да бъде организирана
от ОПЛ, АГ специалисти или акушерки по
избор на самата бременна, а честотата на
посещаемост да бъде флексибилна според
потребностите на самата бременна жена.
Следва да има добре организирано насочване
на бременните жени в определени моменти
от бременността - 1-ви, 2-ри и 3-ти триместър
- за консултация в специализиран център за
пренатална диагностика, за да не се налага
бременната да търси сама. Строго належащ
е, разбира се, принципът на лицензиране
на такъв тип центрове, за да бъде защитено

правото на бременната да получи качествена
консултация. Те трябва да са достатъчни за
страната, разположени в големите градове,
и да подлежат на ежегоден одит.

Какво трябва да знаят бременните дотогава, какви медицински консултации
и изследвания задължително да изискват
или пък, както много често става - да се
самонасочват ли?
Бременните трябва да изберат начина
на проследяване на бременността си в зависимост от своята нагласа и възприятие.
Дали да бъде при АГ специалист, който да
ги проследява от първия преглед и да извърши раждането, дали от акушерски практики или при общопрактикуващ лекар. След
записването в някоя от тези консултации
бременната трябва да бъде насочена и това
именно е ангажимент на извършващите
женската консултация. Хубаво е бременните да бъдат информирани за тези центрове
от проследяващите ги, но към момента те
все още се самонасочват поради липсата на
добра организация и логистика между двете
звена. Досега специализираната пренатална
диагностика не е задължителна за страната
и бременните могат да я откажат. Но общото
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ПРОФИЛ
Д-Р МАРИЯ ЯНКОВА е акушер-гинеколог, консултант по фетална
медицина и заместник-председател на управителния съвет на
Асоциацията по майчино-фетална медицина. Завършила е медицина в София през 2000 г., а през 2006 г. придобива специалност по
акушерство и гинекология. Има магистратура по здравен мениджмънт и е защитила докторантура с тема „Управление на рисковете по време на бременност“. Ученик е на проф. Кипрос Николаидес
- ръководител на водещата в световен план Фондация по фетална
медицина към King's College Hospital в Лондон, където е специализирала и е сертифицирана в областта на пренаталната диагностика,
1-ви триместър скрининг на бременността, фетална ехокардиография, инвазивната диагностика и др. Извършва специализирана
фетална диагностика в „Оскар Клиник“ - O.S.C.A.R. Clinic - One step
clinic of assesment of risks, на която е съосновател. Това е първата за
страната специализирана клиника за намиране и профилактика на
най-честите усложнения на бременността, използвайки най-съвременни модели за скрининг, въведени от FMF London. От 2011 до 2022
г. е главен асистент в катедра АГ към Медицинския факултет на
Софийския университет в Университетска болница „Лозенец“.
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мнение на гилдията е, че специализираната
пренатална диагностика е строго препоръчителна.

през бременността и т.н. Всичко това на фона
на недобре оформената рамка на женската
консултация.

Има ли изследвания и прегледи, които
могат да отпаднат от сега действащия
стандарт?

Как може да се снижи процентът на перинатална смъртност и високият дял на
недоносеността у нас?

Разбира се, че има. Те касаят параклиничната част на изследванията в рамките
на женската консултация - редица от лабораторните изследвания, които се изискват
от финансиращите органи, са напълно излишни. Изследването за сифилис е задължително в рамките на женската консултация
и всяка бременна трябва да се изследва два
пъти през бременността, сякаш самата тя е
рисков контингент, а в същото време изследвания за токсоплазмоза, Епщайн-Бар вирус
и цитомегаловирус, които имат конкретно
значение при проследяване на бременността, не са предвидени от стандарта. В наши
дни бременните се изследват за много дефицити - на витамин В12, D и други, които
също не са предвидени от стандарта, но са
от изключително значение за протичането
на бременността и имат отношение към риска от преждевременно раждане. Често се
случва да се извършват излишни ехографии

Голяма част от процента недоносеност
се формира ятрогенно и заради недоброто
проследяване на високорисковите бременни
- жените с хипертонични усложнения; бременните в напреднала възраст, след инвитро
процедури и многоплодните бременности.
Има решение за този проблем и то е в оптималната организация. Разполагаме със
специалисти, добре оборудвани АГ клиники,
специализирани центрове. Това, което нямаме, е качествена организация между всички
тези звена. Високата степен на координация
между женската консултация, пренаталната
диагностика и лечебното заведение, в което ще се извърши раждането - това е целта,
която сме постигнали за бременните жени,
които посещават нашите центрове за специализирана фетална медицина и контрол
на рисковете, свързани с бременността. Този
модел може да послужи като бенчмарк за
организиране на национална стратегия за
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майчино здравеопазване.

Това е и една от основните теми на приключилия 6-и международен конгрес по
майчина и фетална медицина.
Така е, радваме се на вниманието, което
ни отделят нашите колеги и съмишленици,
както и на факта, че Асоциацията по майчино-фетална медицина печели все повече приятели и привърженици във всички
медицински специалности. Горди сме, че
посрещнахме и обменихме опит с водещи
професори от сферата на феталната медицина от цял свят, на успелите българи в клиники в чужбина и на всички наши колеги от
специализираните центрове, АГ болници и
многопрофилни лечебни заведения, както и
на подкрепата на Fetal Medicine Foundation
London и лично на проф. Кипрос Николаидес, който отново успя да отдели време в
натоварената си програма, за да изнесе обзорна лекция. Направихме равносметка на
направеното дотук и успяхме да очертаем
следващите си цели в името на здравето на
бременната и нейното поколение.
Интервюто взе
Десислава николова
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Д-р Радка Масларска,
началник на Отделението по неонатология
на „Аджибадем Сити клиник УМБАЛ Токуда“

Нелекуваните инфекции
са основен фактор
за преждевременно раждане

Д-р Масларска, увеличава ли се броят на
децата, които имат нужда бъдат лекувани при вас - поради пандемията, поради
преждевременно раждане, поради други
рискови фактори?
- Коронавирусното заболяване, открито
през декември 2019 г. (COVID-19), бързо се
разпространи до мащабите на пандемия.
Въпреки че COVID-19 засяга предимно възрастното население, напоследък все повече
се съобщава за засегнати от вируса деца и
младежи. При педиатричните пациенти
заболяването протича по-често с по-слабо
изразена клинична симптоматика. Контекстът, в който функционират системите
на здравеопазване по света и в България,
е комплициран, а болничната помощ е основен стълб на опазването на живота и
здравето на популациите в детска и зряла
възраст. Нагласите на обществото, от друга
страна, показват, че индивидите ще останат чувствителни в дългосрочен план на
всяка бъдеща инфекция, която се предава
от човек на човек и се разпространява в
наднационален мащаб. Отделението по
неонатология в „УМБАЛ Аджибадем Сити
клиник Токуда“ адаптира своята дейност
в условията на пандемия за лечението на
инфекции и усложненията от инфекции в

неонатална възраст, както и за обучението
и безопасността на екипите, като, разбира
се, фокусира върху надграждането и разширяването на обхвата на извършваните
профилактични, диагностични, терапевтични и реанимационни медицински услуги. Те продължават да бъдат основният
приоритет на отделението и екипа, както и
съвременният подход за адаптация и участие на семейството в грижата за рисковите
новородени и недоносени деца. Преимущество на отделението по неонатология в
„УМБАЛ Аджибадем Сити клиник Токуда“
с оглед пандемията бе завършилата реконструкция на материалната база, която позволи прием и лечение на деца с COVID-19
и новородени от майки с коронавирусно
заболяване. За последните две години се
натрупаха знания и опит по отношение
на лечението, наблюдението и проследяването на деца с COVID-19, деца, родени
от майки с COVID-19, и деца с антитела на
COVID-19.
През последните години в нашето отделение се увеличава процентът на родените преждевременно деца. За последната
година този процент е 18 от родените в
болницата. Основен таргет са и децата,
родени преждевременно, както и доносени

новородени с необходимост от интензивно
лечение, родени в други лечебни заведения
и преведени след това при нас. Високотехнологичното оборудване на отделението,
наличието на квалифициран персонал,
непрекъснатото обучение на екипа и въвеждането на съвременни протоколи за
лечение на новородените деца са определящи за насочването на рискови новородени
деца от цялата страна към отделението ни.

Развитието на медицината дава ли
надежда за по-голяма успеваемост за
спасяване и качество на живот на недоносените деца и особено тези с много
ниско тегло?
- Съвременното развитие на медицината, въвеждането на нови протоколи за
неинвазивна апаратна вентилация, нови
медикаменти, които подпомагат адаптацията на рисковите новородени деца, дават
възможност не само да бъде спасен животът, особено на децата с екстремно ниско
тегло (родени след 23-24 г.с.), но и да бъдат минимализирани късните последици
в тяхното развитие и растеж. Въведени са
и съвременни протоколи за късното проследяване на тези деца с необходимите
консултации, изследвания след изписва-
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г.с., да бъдат спасени и да бъдат намалени
при тях рисковете от късни усложнения.

Разполагате и с азотен окис - в какви
случаи този апарат в ръцете на умелия
неонатолог е незаменим?
- При необходимост от провеждане на
терапия с азотен окис осигуряваме такъв
апарат. Апаратната вентилация с азотен
окис се провежда при недоносени деца
с респираторен дистрес синдром и белодробна хипертония, както и при доносени
деца с вродена пневмония, мекониална
аспирация и съпътстваща тежка белодробна хипертония, които не се овладяват от
конвенционална апаратна вентилация и
медикаментозна терапия.

Какво е необходимо да се промени, за да
може все повече деца да се раждат близо
до термина си и с минимални рискове?
- Основните фактори за преждевременно раждане са на първо място нелекувани
инфекции при бременната жена, усложнения на бременността като прееклампсия,
гестационен диабет, както и инвитро бременностите с имплантиране на две и повече
яйцеклетки. В тази посока качествената
женска консултация, ранното диагностициране на рисковите фактори за усложнения
на бременността, както и инвитро бременности с имплантиране на една яйцеклетка
са в основата на намаляването на процента
на преждевременните раждания.

ПРОФИЛ
Д-Р РАДКА МАСЛАРСКА е началник на Отделението по неонатология в „Аджибадем
Сити клиник УМБАЛ Токуда“. Тя е завършила
медицина през 1986 г. Има специалности по
„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, където създава
едно от най-добрите неонатологични отделения в България и внедрява най-съвременни
световни практики за лечение и грижа за наймалките 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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нето от неонатологичното отделение. Водеща при тези деца остава двигателната
гимнастика и рехабилитация, за която в
последните години се натрупа много голям
опит и възможност за обхващане на голям
брой от тези деца.

Какво представлява неивазивната апаратна вентилация, която е едно от
последните нововъведения за лечение
на недоносени и рискови новородени?
- Неинвазивната вентилация е щадящ
метод за дихателна терапия при недоносените деца, която не налага интубация и
свързаните с нея усложнения (баротравма,
риск от бронхо-пулмонална дисплазия).
Наличието на съвременни апарати за нейното провеждане, както и на медикаменти
като сърфактант - терапия, кофеин-цитрат
дават възможност и деца, родени след 24

Какво още смятате, че ви трябва, за да
бъдете напълно окомплектовани за грижите за най-малките и най-крехките?
- Необходимо е въвеждане на нови методи за осигуряване на по-добри медицински грижи за недоносените деца - подобряване на технологиите за подпомагане
на дишането им, съвременни инкубатори
за отглеждането на недоносените деца,
осигуряване на кенгуру грижа от самото
раждане и при недоносените деца, музикотерапия, терапия със светлина, работа
с психолог както с родителите, така и със
самите деца. И, разбира се, не на последно
място, родителите на недоносени деца и на
рискови новородени да бъдат част от екипа
по време на тяхното лечение.
Интервюто взе
Десислава Николова

К

съдържание от

Д-р Бранимир Кирилов,
основател на Medical Dent

К

Колко е важна превенцията, д-р Кирилов?
Превенцията е единственият начин да не
се разболяваме, както и ако вече стигнем
до това състояние, заболяването да бъде
овладяно в ранен стадий. Съществуват три
вида профилактика - първична, вторична
и третична. Когато говорим за превенция,
би трябвало да се разбира, че става дума
за първична профилактика, което означава , че профилактираме възникването на
заболяване. Когато на фокус е вторичната
профилактика, тогава вече лекуваме възникналото заболяване. Що се отнася до третичната профилактика, тя означава да лекуваме
вече появилото се усложнение.
Ще дам следния пример - ако ходите редовно на контролни прегледи при вашия
зъболекар и два пъти годишно се прави хигиена и поддръжка на зъбите, това силно намалява риска от развитие на кариес. Ако не
ходите толкова редовно на профилактични
прегледи, тогава вие рискувате да се развие
кариес. При още по-нередовни посещения за
профилактика и неглижиране на оралното
здраве вече появилия се кариес, може да стане пулпит. Да профилактираш развитието
на кариес е първична профилактика, да лекуваш вече появил се такъв е вторична, а да
лекуваш пулпит е третична профилактика,
защото лекуваш усложнението на кариеса.
Колкото по-напред в профилактиката отиваме, толкова по-скъпо и сложно е лечението
и толкова повече време отнема то.

Трябва ли да има образователна програма
в посока денталното здраве и доколко зъболекарите имат отговорност в тази
посока?
Отговорността на зъболекарите е да диагностицират вярно състоянието на своите
пациенти и спрямо здравния им статус да
подходят правилно, като обучат пациентите
в посока методите на лечение и правилната
профилактика. Винаги в процеса на лечение
има две страни - пациент и зъболекар. Всеки има своите отговорности в този процес.

Превенцията е
единственият начин да
избегнем денталните
заболявания
Ангажиментите на зъболекарите не са помалко от тези на пациентите.

Можете ли да ни кажете какви са данните
относно това на каква възраст българинът губи зъбите си и как стоим в световен
мащаб по отношение на този проблем?
Смятам, че статистиката за България не е
особено релевантна, тъй като не се прави
коректно. От личната си практика вече 27
години мога да споделя наблюденията си, че
българинът губи зъбите си в по-ранна възраст в сравнение с хора от други европейски
държави. Забелязвам обаче и една позитивна тенденцията в последните години - родителите са все по-добре информирани относно
начините за поддръжка на оралното здраве
при децата и техния подход към грижата за
детските зъби, може би в бъдеще ще доведе
до намаляване на проблема - загуба на зъби
в ранна възраст. Надявам се това по-отговорно поведение, което наблюдавам в нашите
пациенти, да е съотносимо и към други практики. Призовавам всички родители да работят в посока това да научат децата си как
да се грижат за зъбите си и да им създадат
навик да ходят на профилактични прегледи
на всеки 6 месеца, защото това е пътят към
едно по-здраво бъдещо поколение.

дентално здраве и винаги съм държал профилактичните прегледи в Medical Dent да
включват и обучителна чест как да поддържаме зъбите си правилно. Следващият
етап е контролът от наша страна дали тази
грижа е извършена по нужния протокол от
пациента в домашни условия.

Всекидневно се сблъсквате в практиката си на имплантолог и орален хирург с
фрапантни случаи на пълно обеззъбяване
при сравнително млади хора. Разкажете
ни повече.
Имал съм пациенти с обеззъбяване на 33
години, но най-често срещаните казуси са
около 45-годишни пациенти с този проблем.
Това се дължи на слабата културата в посока превенция. Решенията са различни при
всеки отделен случай, но винаги първо трябва да се лекува основното заболяване, което
е довело до загубата на зъби.
Medical Dent е дентална клиника, специализирана в областта на имплантологичното
лечение. Тук можете да получите лечение
на световно ниво и за нас няма неразрешим
случай. Но призовавам хората да бъдат
по-отговорни към профилактиката и поддръжката на своите зъби, за да не се налага
в бъдещ период да се подлагат на тежки и
сложни лечения.

Според вас какви са решенията в посока
по-добро дентално здраве на българина?
Това, за което всеки човек трябва да е отговорен, е да бъде информиран относно методите за поддръжка на оралното здраве и да
изгради навика да посещава за контролни
прегледи своя зъболекар на 6 месеца. Това
е моето послание към пациентите. Разбира се, би било чудесно в България, както
навсякъде другаде по света, да има по-добре
развита политика в посока образователни
програми за зъбното здраве, както и кампании за разясняване на ползите от профилактика и например силанизиране на детските
зъби. Приел съм като своя кауза и социална
отговорност обучението в посока по-добро

17 години Medical Dent задават стандартите в денталната имплантология в България начело с основателя
на клиниката д-р Бранимир Кирилов.
Като един от основоположниците на
имплантологията в България днес зад
гърба си той има повече от 12 000 успешно поставени импланта, а благодарните му пациенти са по цял свят.
Притежава множество отличия, член
е на Българския зъболекарски съюз и
ръководи първия учебен център по
имплантология IFZI в България.
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Всичко, което трябва
да знаете за здравето
на детските зъби
Трима специалисти отговарят на най-важните
въпроси, които си задават родителите
Десислава Лещарска | desislava.leshtarska@capital.bg

В

В края на миналата година Българският
зъболекарски съюз изнесе стряскаща статистика: 71% от 5-годишните деца у нас вече
имат кариес на временните зъби, а 79% от
12-годишните имат кариес на постоянните.
Според проучването 92% от 18-годишните
също са с кариес на постоянните зъби. Изводът е следният: оралната хигиена при
всички деца и младежи до 18 години е незадоволителна.
Основните причини са липсата на профилактика и систематичното неглижиране
на оралното здраве при децата. Правилната грижа и изграждането на здравословни
навици трябва да започнат от най-ранна
възраст - това родителите знаят (както и
че най-добрият пример е личният). Но найвероятно имат въпроси, като например кога
да заведем детето за първи път на зъболекар, колко често се ходи, слага ли се упойка и др. Поканихме няколко специалисти,
които да отговарят.
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Какви са възможностите да се предотврати
трудното израстване на първите зъби?
Около 6-ия месец се появяват централните резци в долна челюст и на две години и
половина повечето деца имат всички 20 млечни зъба. „Никненето на временните зъби
може да бъде съпроводено с неразположение на детето, като най-честите симптоми са
дискомфорт, болка, обилно слюноотделяне, нарушения на съня и раздразнителност,
загуба на апетит. Лигавицата в областта на зъба, който пробива, е подута и зачервена. Бебето захапва твърди предмети. Процесът на пробив може да бъде свързан и
с повишаване на температурата или диария, но това не е задължително“, казва д-р
Вера Давидова от „Давидова Дентал“.
Тя препоръчва лесни за почистване и хващане чесалки, включително
и такива с течност за охлаждане. „Може да се направи масаж
на венците с чист пръст или силиконов накрайник. Ако
детето е в подходяща възраст, може да дъвче сурови
плодове и зеленчуци“, посочва д-р Давидова. И
допълва: „Успокояващите гелове на базата на
локален анестетик или хиалуронова киселина
се прилагат локално върху засегнатия венец
определен брой пъти в денонощието според
предписанието на производителя. Може да
дадете обезболяващо лекарствено средство,
каквото са парацетамолът и ибупрофенът, в
подходяща за възрастта форма. Винаги спазвайте инструкциите за дозировката или се консултирайте с лекар.“
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Д-р Ваньо Спасов,
„Медикал Дент“

Д-р Анифе Сюлейманова,
„Медикал Дент“
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Д-р Вера Давидова,
„Давидова Дентал“

Каква орална хигиена трябва да се поддържа при бебета?
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И тримата специалисти са категорични, че оралната хигиена започва още преди поникването на първото зъбче. Според д-р Давидова нещата отиват още по-надалеч: „Развитието на лицево-челюстната
област и залагането на зъбните зародиши започва още в началните седмици от бременността, така
че грижите за доброто здраве на устната кухина и зъбите на детето започват още вътреутробно.
Доброто общо здравословно състояние на майката, грижите за венците и зъбите преди и по
време на бременността и разнообразното и балансирано хранене са в основата на изграждането на здрави зъбни структури“, казва тя. Стоматолозите от „Медикал Дент“ препоръчват
почистване на устната кухина след хранене още преди появата на първия зъб. Това може да
се прави с напоена с вода марля или специална кърпичка - за да не се развие кисела среда,
която може да доведе до кандидоза. След пробива на първите зъби почистването продължава
със силиконова четка или напръстник и специална за възрастта паста. Четката за зъби може
да се използва само ако родителите са сигурни, че няма да наранят детето и знаят правилната
техника за миене на зъбите, която стоматологът може да демонстрира.
В ранна детска възраст (1-3 години) децата все още не са развили умения за изплюване, поради
което не се препоръчват пасти с флуор, защото децата ги поглъщат и има риск от предозиране.
Родителите трябва да участват активно в почистването на зъбите и да не забравят да стимулират
детето в този процес.

Кога трябва да бъде първият преглед при стоматолог и на какви
интервали в детска възраст трябва да бъде посещаван?
Да не забравяме, че и никненето на
постоянните зъби при децата също
може да е съпроводено с трудности.
Можем да ги избегнем чрез навременно премахване на млечните и по-честа
консумация на твърди храни, които
дразнят венците и стимулират израстването на зъбите, казват от своя страна
д-р Анифе Сюлейманова, детски стоматолог, и колегата й д-р Ваньо Спасов,
ортодонт от дентална клиника „Медикал Дент“.
„Когато постоянният зъб се вижда
и млечният не е паднал, е желателно
изваждането на млечния зъб да стане веднага. Това обаче може да бъде
решено само от ортодонт. Разбира се,
има стандартни срокове за подмяна на
зъбите и точно поради тази причина
е добре детето да посещава редовно
зъболекарския кабинет за профилактични прегледи“, коментират специалистите.

„Времето за първото посещение при зъболекар е след появата на първия зъб в устата
на детето и не по-късно от първия му рожден ден, т.е. между 6-ия и 12-ия месец. Въпреки
че може да изглежда рано, това посещение е важно“, казва д-р Давидова. Лекарят по дентална медицина преглежда детето и дава съвети за правилното и балансирано хранене,
вредните навици - смукане на пръст, биберон и др., и значението на твърдата храна за
развитието на лицево-челюстната област.
Според д-р Сюлейманова и д-р Спасов първият стоматологичен преглед
може да е около годинката, а интервалите за посещения се определят
индивидуално за всяко дете. „Те се
определят след първичния преглед
и установяване на нивото на орална
хигиена и риска от развитието на кариеси. Например децата с висок риск
за развитие на кариеси е хубаво да ни
посещават на всеки три месеца. Кариесът на млечния зъб не е по-малко
опасен от този на постоянния и може
да доведе до усложнения впоследствие
и при постоянния зъб. Редовната профилактика на всеки 6 месеца е особено
важна и за следене на това как се развиват челюстта и растежът на зъбите.“
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Необходимо ли е да се обезболяват децата при стоматологична
грижа, по какъв начин се отнасяте с тях, за да не развият страх да
посещават зъболекар? Каква е ролята на родителите?

Кога и как трябва да се изправят
зъбите с брекети и какви други
възможности има?
„Когато постоянните зъби са със завършено кореново развитие. Това означава,
че след тяхното израстване трябва да се
изчака около година и половина и чак след
това може да започне ортодонтско лечение.
Този период е около 12-годишна възраст“,
отговарят д-р Сюлейманова и д-р Спасов от
„Медикал Дент“. Много проблеми, свързани
с челюстта обаче, могат да бъдат видени
и лекувани преди това, казва те: „През годините сме имали пациенти на 5-6 години, при които работим върху развитието
на челюстта, така че да бъдат избегнати
скелетни аномалии на лицето, видими в
по-зряла възраст.“
Зъбите могат да бъдат коригирани и с
алайнери, когато има наличие на постоянни
зъби, но типът лечение трябва да се определи от ортодонта.
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„За малките деца посещението в стоматологичния кабинет може да бъде страшно преживяване. Остри и метални инструменти, силни шумове и новите лица са в
състояние да разстроят и най-спокойното
дете. Но с внимателна подготовка от страна на родителите и правилен подход на
зъболекаря посещението се превръща в
забавно преживяване“, казва д-р Вера Давидова. Тя дава следните препоръки: да
се ходи в ранните часове, когато детето не
е изморено; да се вземе любима играчка
или предмет; да се обясни по интересен
начин всяка стъпка от прегледа.
„Съществена роля в изграждането на
позитивно отношение към посещението
имат родителите. Не разказвайте на децата си вашия негативен опит със стоматологично лечение, не плашете децата
със зъболекар. Говорете с детето за това,
което предстои, без да го лъжете. Бъдете
подкрепящи и търпеливи. Обяснете му
колко е важно да има здрави зъби и че
работата на зъболекаря е да помогне за
това. Забавен начин да подготвите малчугана е да играете на „стоматолог“, използвайки четка за зъби и фенерче, и да
преброите зъбите му. След това разменете
ролите си“, казва д-р Давидова.
Четенето на книжки по темата също е
полезно. Наскоро излезе от печат първата
книга на д-р Вера Давидова „Макси при
зъболекаря“. „Макси е дете, на което му
предстои за първи път да отиде на стоматолог. Той се страхува и е притеснен,
защото това за него е нещо различно и
непознато. За да се справи със страховете
си, му помага любимата му играчка - динозавърчето Рекси. С помощта на дели-

катния подход на д-р Еми и подкрепата
на нейната помощничка Мими Макси изгражда увереност и приема посещението
като игра“, разказва д-р Давидова.

Специалистите от дентална
клиника „Медикал Дент“ дават още
идеи как посещенията при зъболекаря да преминават гладко:

1. Първото посещение на детето
се състои само в запознанство,
разглеждане на кабинета, всички бръмчащи машинки и много
игри.
2. На второто посещение ние
измиваме зъбките и му доказваме, че на зъболекар е забавно
и доста приятно.
3. След като сме спечелили доверието и то ни вярва, е важно да
не го загубим, затова е важно
на малките пациенти да се
обяснява и показва всяка следваща стъпка.

„Ако манипулацията, която предстои,
ще причини болка и дискомфорт на детето, то по-добре е то да бъде обезболено.
Под формата на игра, различни приказки,
отвличане на вниманието и добро локално обезболяване на лигавицата те дори
не усещат убождането от упойката. Но
въпреки това ги предупреждаваме, че
една пчеличка ще им дойде на гости. След
самото обезболяване те са спокойни, не
изпитват болка и ние можем безупречно
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и по протокол да излекуваме зъбките“,
посочват д-р Сюлейманова и д-р Спасов.
Съществува и вариант за пълна седация, или медицински сън, при наличие на
анестезиолог и специализирана апаратура, но тя се прилага при деца, които имат
развит особено голям страх от лечение и
имат твърде много проблеми по зъбите
си, които трябва да се отстранят в едно
посещение.
При деца с данни за налични придружаващи заболявания, приемани медикаменти и алергии към медикаменти се препоръчва консултация с алерголог преди
поставянето на упойки.
Кога и как трябва да се мият зъбите на
децата, има ли рецепта как да израснат
по-здрави и от какво зависи - диетата, редовното почистване, други грижи? Какво
е отношението ви към дъвките, препоръчвате ли ги за всекидневна употреба?

За да има вашето дете здрави зъбки,
е важно да се предприемат мерки
в ранна детска възраст. Ето някои
препоръки от клиника „Медикал
Дент“ към родителите за профилактика на кариеса на ранното
детство:

1. Да не се допуска нощно хранене
2. Да не се кърми продължително
време
3. Детето да не заспива при кърмене или хранене с шише
4. Между храненията да се дава
само чиста вода
5. Да не се подслажда биберонът
залъгалка
6. През нощта при необходимост
да се дава само чиста вода
7. Храненето с шише и биберон да
не продължава след една година.

След появата на първите зъби грижата за тях е по същите правила както при
възрастните. Колкото по-рано се формират правилни навици за хранене, зъбна
хигиена и посещение при лекар по дентална медицина, толкова по-здрава ще е
усмивката на вашето дете, посочва от своя
страна д-р Давидова. Зъбите трябва да се
мият след всяко хранене или поне 2 пъти
на ден, по 2-3 мин. всяка сутрин и вечер.
Техниката също е много важна и може да
бъде обяснена от зъболекар.
Храната е от съществено значение: тя
трябва да е разнообразна и балансирана
и да включва плодове и зеленчуци, пълнозърнести продукти, мляко и млечни
продукти, яйца, риба, месо и ядки. Приемът на храни и напитки с прибавена захар
(бисквити, близалки, сладкиши) между
храненията трябва да се ограничи. Не
трябва да забравяме, че хранителните
навици на децата се определят от техните
родители и личният пример е най-добрият
учител.
При деца между 3 и 6 години използвайте флуорна паста за зъби с размер на
грахово зърно. Препоръчителното време
за почистване е 3 минути два пъти дневно, като след последния прием на храна
не позволявайте на детето да консумира
никакви храни и напитки освен вода.
И в детска възраст за почистване на
междузъбните пространства се използват
конци. То може да започне от 2-3-годишна
възраст, но децата често се нуждаят от
помощ при почистването до 8-10-годишна
възраст. При деца под 6-годишна възраст
не се препоръчва употребата на разтвор за
уста. След това може да се въведе такъв,
който не съдържа алкохол и се използва
само под родителски контрол.
Дъвките са любими на децата, а ползите от дъвченето им са безспорни. Препоръчват се такива, в които има незахарни
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подсладители като ксилитол, сорбитол и др.
Флуорни профилактики и силанизиране на зъбите също запазват
зъбите и ги правят по-устойчиви
на разваляне, добре е да се консултирате с вашия зъболекар относно
възможностите в тази посока.
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д-р Здравка Михайлова,
ендокринолог в ДКЦ-IV, гр. Пловдив

Контролът на диабета
е от съществено значение за
поддържане на общо здраве

З

Защо хората с диабет имат
дефицит на витамини и минерали?
Високата кръвна захар при
захарен диабет тип 1 и 2 е доказано свързана с дефицит на
важни витамини и минерали
поради редица причини. Повишеното отделяне на урина като
компенсаторен механизъм за
изхвърляне на излишната глюкоза води до загуба до редица
микронутриенти с урината. Усвояването от храната на някои
витамини и минерали в стомашно-чревния тракт при диабетици
е влошено. Повишеният оксидативен стрес формира голямо
количество свободни радикали,
които допълнително изтощават
организма.

ване на инсулин, инсулинова
резистентност и повишен риск
от отключване на диабет от
рискови групи хора. Също така
недостигът на някои витамини
и минерали доказано води до
ускорено и по-тежко протичане
на диабетните усложнения. Усложненията от диабет засягат
редица системи на човешкото
тяло - зрителната, отделителната, сърдечно-съдовата, имунната, периферната нервна система
и др. Наблюдава се също така и
умора, депресивна симптоматика и намалени концентрация и
работоспособност.

Какви са последиците от недостиг на витамини и минерали при хора с диабет?

Какво ще препоръчате да се
приема от хора със захарен
диабет тип 2 за подпомагане
контрола на кръвната захар
в допълнение към стандартната им антидиабетна терапия?

Дефицитът на витамини и минерали от своя страна е асоцииран
с влошен синтез и освобожда-

От моя опит добър ефект върху
кръвната захар при захарен диабет тип 2 наблюдавам от про-

дължителен прием на екстракт
от растението гимнема, както
и задължително препоръчвам
включването на хром, магнезий,
цинк, витамини от B комплекс,
витамин D и калций.

Какво представлява растението гимнема?
Гимнема силвестре е билка, която се среща в тропическите гори
на Азия. В индийската култура
се използва от над 2000 години,
особено в науката аюрведа. Известна е като sugar destroyer,
или „разрушителя на захар“, защото има изразен хипогликемичен ефект. Основните химични
вещества в състава на билката
са гимнемната киселина, винената киселина, калциевият оксалат, холинът и производната
от него аминокиселина бетаин.
Всички те се намират в корените и листата на растението, което е и причината точно корените
и листата да бъдат използвани
за медицински цели.

Как гимнема намалява кръвната захар?
Екстрактът от гимнема има
добре проучен механизъм на
действие, който включва хипогликемичен ефект на няколко
нива, а именно повишава глюкозния метаболизъм, повишава инсулиновата секреция,
подобрява и усвояването на глюкозата от клетките. Освен това
доказано се свързва с рецепторите за глюкоза, разположени
по повърхността на червата,
и така намалява усвояването
на глюкозата от храната. Не
на последно място, активните
съставки в екстракт от гимнема
пазят и черния дроб.

Гимнемата има ли други ефекти, които са важни за хора с
диабет тип 2?
Да, има два много полезни за
моите пациенти допълнителни
ефекта на екстракт от гимнема.
Екстрактът от гимнема помага
за контрол на апетита и нама-

съдържание от

лява желанието за сладки храни.
Освен това растението повлиява
благоприятно липидния профил и
редуцира нивата на LDL („лошия“
холестерол), като едновременно
повишава и HDL („добрия“ холестерол), с което има благоприятен
ефект върху сърдечно-съдовата
система.

диабет тип 2 е много по-висок. Установена е и пряка връзка между
захарния диабет и депресията.
Препоръчвам редовен прием на
манган, витамини от В комплекс,
магнезий, цинк, селен и витамин
D за подпомагане на когнитивните функции и емоционалната
стабилност.

Кой НЕ трябва да приема екстракт от гимнема?

Покрай COVID-19 имунитетът
се оказа главен герой. Хората със
захарен диабет какви витамини трябва да приемат, за да си
гарантират добре функционираща имунна система?

Приемът на екстракт от гимнема
в много високи дози може да доведе до хипогликемия и симптоми
на разтреперване и прималяване.
Затова трябва да се внимава при
употребата на гимнема при хора с
ниска до нормална кръвна захар.

Какви витамини трябва да се
приемат при диабет за съхраняване на зрението?
При засягане на зрението от захарния диабет се развива т.нар.
диабетна ретинопатия - високата кръвна захар уврежда фините
капиляри на ретината. Това води
до замъгляване на погледа и намаляване на зрителната острота.
За укрепване на зрителния апарат
препоръчвам прием на лутеин,
който предпазва от нарушения в
зрението, причинени от повишен
оксидативен стрес и свободни радикали. Тъй като дефицитът на
витамин А се асоциира с влошаване на зрението и по-чести очни
инфекции, пациентите със захарен диабет трябва да си набавят
редовно този мастноразтворим
витамин. В допълнение, цинк,
магнезий, витамин В6, витамин С
и селен също имат доказани ползи
при редовен прием за превенция
на очните нарушения при захарен
диабет.

Споменахте и намалена памет
и концентрация, за тях какво ще
препоръчате?
Да, при хората със захарен диабет често се засягат когнитивните функции и се оплакват от
намалена работоспособност, отслабена концентрация и забавена
мисловна дейност, влошена краткосрочна и дългосрочна памет.
Освен това рискът за развитие на
деменция при хора със захарен

Тъй като хипергликемията отслабва както вродения, така и
придобития имунитет и повишава възможността за възпаление,
важно е да се приемат цинк, витамин А, В комплекс, витамин С, D,
Е, селен и манган. По този начин
имунната система има възможност да се справи с всички предизвикателства самостоятелно.

ǟ×ǥǦǤǜ×ǦßǦĈǢǦĈǙÑǛǜǚǛǗ
ÖǠǜĈÓǢ×ǜÕǜǡĈǧÖǣǢǞØÖ×ǟǠÖÜǟǡĈǟÚǟ×Ǧ

őŘŗþŔøŔďûŔďŘŗùùĆřúŔÿŕďÿŔďÿŗřþŔýÿüď
ÿü÷ŔďÿŔďøýĉŖŗûŔď÷ďŖřĆ÷āŔď
ìŗŘřüÿŔŚĊďûŔďřŕøśýüřŔÿŕďÿŔď
úŕýŔÿüŕāŗďûŔďŚýŔùŖŗ
ŏŗùŘŗþŔøŔďčśÿŖĂüĊāŔďÿŔďüþśÿÿŔāŔď
ŚüŚāŕþŔ
ōŔþŔýĊ÷ŔďśþŗřŗāŔďüďŘŗùŗĎřĊ÷Ŕď
ŖŗÿĂŕÿāřŔĂüĊāŔ

Каква продължителност на
прием на витамини и минерали
ще препоръчате?
Тъй като някои от витамините са
мастноразтворими, за предпочитане е да се прави кратка почивка
от 10 дни на всеки 6 месеца прием.

Полиневропатията е характерно усложнение при диабет,
какво бихте препоръчали, за да
се намалят ефектите от нея
върху организма?
Високите нива на кръвната захар
често засягат периферната нервна система и водят до диабетна
полиневропатия. Увреждането на
нервите от хипергликемията се
дължи на повишения оксидативен
стрес, на който са подложени нервните клетки, натрупване на вредни крайни продукти на обмяната,
хронично възпаление и най-вече
– нарушено кръвоснабдяване на
нервите, поради засягане на наймалките хранещи ги кръвоносни
съдове. Алфа-липоева киселина е
златен стандарт при лечението и
превенцията на диабетната полиневропатия. От полза за намаляване на оплакваният от мравучкане
и изтръпване препоръчвам прием
на В-комплекс магнезий.
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Проф. д-р Александър Оскар,
ръководител на очната клиника
на Александровска болница

Очни прегледи
за всички деца още
на 6-месечна възраст
Мирела Веселинова | mirela.veselinova@capital.bg

През април на ежегодната
национална среща на
Българското педиатрично
дружество вие имахте
презентация за най-честите
очни заболявания в детска
възраст. Какво трябва да се знае
за детското офталмологично
здраве?
В моята презентация систематизирах по
възраст най-честите очни заболявания от
раждането до пубертета. И ако започнем по
този критерий, един от честите проблеми,
с които се сблъскваме при съвременния
начин на живот, е ретинопатията на недоносеността. Приблизително 10% от новородените в България се раждат недоносени и тези с тегло под 1500 грама или с
гестационна възраст преди 32-та седмица са
уязвими и предразположени към развитие
на ретинопатия. Това е заболяване, което
ако не се диагностицира и съответно не се
лекува, води до пълна и необратима слепота. Затова е много важно недоносените
деца да бъдат изследвани и, ако е необходимо, да бъдат лекувани. С голяма част от
колегите педиатри неонатолози в страната
работим успешно вече много години. В София има 3 неонатологични клиники, които
концентрират по-голямата част от рисково
новородените деца от цялата страна. Аз
по-специално работя с неонатологогичната
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клиника на болницата по педиатрия с доц.
Георгиева, както и с неонатологичната клиника в болница "Надежда" с д-р Стоичкова
и сме постигнали много високо ниво на
сътрудничество, като всички рискови деца
биват изследвани още докато са в кувьоз.
Ако е необходимо, ги лекуваме чрез лазерна операция в самия кувьоз и по този начин
им спасяваме зрението. Вече близо 10 години сме направили много добра организация
в това отношение, като неонатологичната
клиника в болницата по педиатрия от своя
страна приема рискови новородени деца от
страната от други неонатологични отделения, които нямат възможност да осъществят такъв скрининг и съответно лечение
на ретинопатия.

В какъв период от време се
развива това заболяване?
Най-голям е рискът в периода между 2
седмици преди и 2 седмици след предполагаемия термин. Ако едно дете е родено през
28-29 гестационна седмица, това означава,
че месец и половина до два месеца след
раждането реално се развива ретинопатия. Затова е важно пък децата да бъдат
проследени - не с един преглед, а редовно
проследяване, докато отпадне рискът от
развитие на ретинопатия, което е около
четвъртата седмица след предполагаемия
термин.

Какви други проблеми се
наблюдават непосредствено
след раждането?
Друг чест проблем е свързан със запушването на назолакрималната система
(слъзоотводящата система). Сълзите се
произвеждат в очите, но се стичат в носа.
При бебетата има една мембрана, която
възпрепятства нормалното стичане на сълзите в носа. След раждането тази мембрана
най-често се спуква, но при около 10- 15%
от децата е възможно тя да остане неперфорирана и тогава сълзите не могат да се
стекат в носа, а окото започва да сълзи. В
тези случаи може да се насложи и бактериална инфекция и да се стигне до сериозни проблеми, затова трябва веднага да се
предприеме съответното лечение, което
до 6-7-месечна възраст се състои в масажи,
редовно почистване на окото с физиологичен разтвор, а ако е необходимо - и антибиотични капки. Ако запушването на слъзния
канал продължава и след 6-8-месечна възраст, задължително трябва да се направи
оперативно отпушване, манипулацията се
нарича сондиране на слъзния канал.

А какво представляват т.нар.
ечемици на клепачите на децата?
Това са възпаления на мейбомиевите
жлези, които произвеждат част от сълзите.
Тези възпаления най-често се дължат на
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ПРОФИЛ
Ръководителят на очната клиника на Александровска болница
Д-Р АЛЕКСАНДЪР ОСКАР получи
най-високото академично звание
- професор. На 13 април т.г. факултетният съвет на Медицинския
университет - София, единодушно,
без нито 1 глас въздържал се или
против, избра д-р Оскар за професор
към Катедрата по офталмология и Клиника по очни болести на
УМБАЛ „Александровска. „За мен
това е наистина важно и се радвам,
че заедно с екипа от клиниката и с
всички хора, които ме подкрепяха,
успях да защитя това звание“, казва
д-р Оскар. 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.
През 2021 г. д-р Оскар е отличен от
президента 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“.

необходимостта от носене на очила. Така
и установяваме много често, че детето има
нужда от очила - когато има рецидивиращи
чести инфекции на клепачите.
А необходимостта от носене на очила
е друга много честа причина за консултация с очен специалист. Децата по правило
не могат да преценят, че не виждат добре.
Затова най-често родителите ги водят на
консултация по повод на други прояви честите инфекции на очите, за които стана дума, или често мигане, присвиване на
очите, приближаване до книгата или друг
обект, кривене на очите и т.н.

Кое е по-често при
децата - късогледство или
далекогледство?
При нашата популация в България найчесто децата са леко далекогледи, но ако
не злоупотребяват с мобилни дигитални
устройства, това леко далекогледство се
израства и няма нужда от корекция. При
съвременния начин на живот обаче това
далекогледство много често става симптом
- децата имат главоболие, а нерядко това
провокира и изкривяване на очите към носа,
т.е. кривогледство, което пък налага допълнително лечение по специфичен начин.
Кривогледството е друг често срещан
проблем. До 7-8-годишна възраст криве-

нето по-често е навътре към носа, а след
тази възраст вече започва да се развива и
кривенето навън. Има различни форми на
кривогледство, които изискват различен
подход и лечение. Някои кривогледства
се лекуват само с очила, други налагат
оперативно лечение, а колкото по-рано се
направи операцията, толкова по-голяма е
възможността на мозъка да се научи да
използва двете очи едновременно. Защото
ние гледаме с две очи, но мозъкът обработва образите от двете очи в един триизмерен
образ. И много често родителите бъркат,
когато смятат, че с времето кривенето ще
се оправи от само себе си или че най-добре
да се изчака с операцията, докато детето
стане тийнейджър. Ако се закъснее с операцията, тогава може козметично очите да
се изправят, но няма да има функционално
двуочно зрение, т.е. мозъкът няма да може
да обработва едновременно образите от
двете очи. Някои форми на кривогледство
оперираме още когато децата са на година и половина. Така даваме възможност
максимално рано да започнат да развиват
двуочното си зрение.

Това означава ли, че всички форми
на кривогледство теоретично
могат да бъдат излекувани?
Всички форми на кривогледство - да, ако
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се диагностицира навреме и ако се лекуват
правилно.

А не е ли късогледството по-чест
проблем при децата?
Късогледството започва да се развива
обикновено след 7-8-годишна възраст и ако
има фамилна обремененост. Ако единият
от родителите, особено пък ако и двамата
родители, са с късогледство, обикновено
и децата са късогледи, като през последно
време наблюдаваме и акцелерация, тоест
късогледство, което надвишава късогледството на родителите.
Използването на мобилни дигитални
устройства е най-мощният стимул за увеличаване на късогледството. През последните
две години наблюдаваме буквално епидемия от късогледство и прогресия на късогледството. Имаме случаи дори, при които
само в рамките на 3 месеца късогледството
се увеличава с 2 диоптъра.
По принцип късогледството нараства до
13-14-годишна възраст, когато достига едно
плато и в най-добрия случай остава същото,
без по-нататъшна прогресия. Но не може да
намалее или да изчезне, докато например
далекогледството се израства - има случаи
на деца, които са носили очила с +3, + 4, + 5
диоптъра, но ги свалят, докато дойде време
да тръгнат на училище.
Новородените се раждат с голям астигматизъм. Той намалява и обикновено на
година и половина до 2-годишна възраст
астигматизмът, който има детето, остава
същият за цял живот.

По принцип допустимо ли е,
препоръчително ли е децата да
носят лещи?
След 10-12-годишна възраст, когато децата могат да се грижат за хигиената на
употреба на лещите, няма никакъв проблем. Особено при късогледство, надвишаващо 3-4 диоптъра, лещите са значително
по-добро средство за корекция, отколкото
очилата. Както и в случаите, в които има
голяма разлика между двете очи.
Искам да завърша това изброяване с
най-значимото от социална гледна точка
заболяване на очите, касаещо децата - това
е амблиопията, или мързеливото око. Социално значимо, защото засяга до 5% от
всички деца, т.е. на всеки 100 деца 5 имат
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ПРОВЕРКАТА
В средата на април излезе решението на НЗОК относно тенденциозната проверка от м.г. на столичната
здравна каса, след която на „Александровска“ беше наложена глоба 138
000 лв. уж за фалшиви хоспитализации, извършени от д-р Оскар. „Още
тогава стана ясно, че това няма как
да е вярно, тъй като проверката
касае доболничната помощ, болницата не е проверявана и няма как
да има фалшиви хоспитализации“,
казва д-р Оскар.
По-късно ДКЦ „Александровска“
сезира Инспектората на здравната
каса и станаха известни сериозни
пропуски и нарушения в начина, по
който е била осъществена проверката. Няма никакви данни за
„фалшифициране“ на 2700 листа от
д-р Оскар, нарушения са установени
само при 16 листа от общо около
3000 листа за цялата „Александровска“. Глобата е намалена на 1600 лв.
за цялата болница. „За мен е важно,
че истината излезе, „Александровска“ няма да бъде глобена неоснователно“, казва д-р Оскар. И добавя:
„Не бива да допускаме държавните
институции да бъдат използвани в
нечий интерес.“

амблиопия. Заболяването е много коварно,
защото в огромната част от случаите (80%
и повече) то протича едностранно - детето
вижда перфектно с едното око, а с другото не вижда добре или въобще не вижда.
Тъй като детето не знае какво е да вижда
нормално с двете очи, много често то не
споделя с родителите, а сме имали дори и
такива куриозни ситуации, в които децата
са споделили с родителите, че не виждат
с едното око, а родителите са им казвали
- ами не си затваряй окото. Проблемът се
подценява, а за това заболяване е важно
да се диагностицира навреме - до 7-8-годишна възраст, когато завършва периодът
на развитие на зрителната острота. След
това вече каквото и да се прави, не може
съществено да се помогне. Затова препоръчваме всички деца да бъдат преглеж-

дани от очен специалист още на 6-месечна
възраст, ако всичко е наред - след това на
3 години и половина, ако и тогава всичко е
наред - предучилищна възраст и след това
всяка година след започване на училище
до 12-годишна възраст, когато завършва
периодът на съзряване на зрителната система в нейния цялостен вид.

Трябва ли децата да носят
слънчеви очила?
Слънчевите очила са задължителни,
като, разбира се, те трябва да имат UV протекция. Аз се радвам, че моите деца нямаха
и 1-годишна възраст, когато започнаха да
носят слънчеви очила. И сега, вече на 4 и
7 години, сами си търсят слънчевите очила, когато тръгваме да излизаме навън.
UV лъчите са в основата на редица очни
проблеми - като се започне от алергични
прояви с дразнене, фоточувствителност,
сълзене, сърбеж, чувство за чуждо тяло в
очите до увреда на ретината и по-специално
на макулата. Вече се доказа, че в генезата
на обусловената с възрастта макулна дегенерация - много сериозно заболяване, което може да причини необратима зрителна
загуба, е и UV радиацията през годините.
Макулата е тази част от ретината, която
отговаря за централното зрение, за зрителната острота. С възрастта, след 60-годишна
възраст, особено след 70-, 80-годишна възраст, близо 1/3 от възрастните хора имат
макулна дегенерация и увреда на централното зрение - те виждат едно черно петно в
центъра. И се доказа, че натрупването на
влиянието на ултравиолетовата радиация
през годините има също влияние върху
това.

Как родителите да избират
слънчеви очила?
Основно правило е, че очилата не бива
да са декоративни - само със затъмнени
стъкла, но без UV защита. Това е още поопасно, защото тъмните стъкла водят до
разширяване на зениците и още по-силна
UV радиация постъпва в окото. Очилата
трябва да бъдат купени от място, което
дава гаранции, че стъклата са с UV защита.
Интервюто взе
Мирела Веселинова
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Болница в задния джоб
Способен ли е smart часовникът да спаси
живота ви?
Да, ако попитате 87-годишната майка на
доктор Ранди Хътър Епстийн. В съботен
майски ден миналата година тя се почувствала леко замаяна. Натиснала страничния бутон на своя Apple часовник, с което
го инструктирала да засече сърцебиенето
и сърдечния й ритъм.
След 30 секунди на екрана се появили 3
съобщения. Първото показвало характерните зигзаги на ЕКГ диаграмата, а второто
сочело пулс, който бил чувствително понисък от нормалното. Третото съобщение
изписвало, че резултатите са двусмислени, и я приканвало да се свърже с личния си
лекар.
Възрастната жена послушала този съвет. Последвало посещение в болницата,
а там станало ясно, че електрическите
сигнали в горната част на сърцето й не
достигат долната. Това наложило незабавна операция за поставяне на пейсмейкър.
В резултат състоянието на жената се
стабилизирало и тя бързо се върнала към
нормалния си ритъм на живот.
Това е само един случай, който все още
не е подкрепен от заключения в
систематични проучвания.
Все пак той илюстрира
потенциала на технологичните иновации в
здравеопазването. Историята за 87-годишната жена, спасена от
своя смарт часовник,
е и пример за тренда
към персонализирана
здравна грижа, който
през последните години завладя въображението на медицинските специалисти и на
високотехнологичните
предприемачи в Силициевата долина. Някои от най-интересните здравни приложения
в първата половина на 2022 г. са плод
именно на взаимодействието между тези
две групи и на стремежа им да сътворят
продукт, който да отговаря на индивидуалните потребности на всеки пациент.

Мобилните приложения се превръщат
в свързващото звено между потребителите,
медицинската и wellness експертизите
Веселин Нанов | veselin.nanov@capital.bg

Health
„През“ 2014 г. Apple обявиха, че
стартират приложение за здравен
мониторинг. Оттогава насам те
не са спрели да го развиват. Приложението ви дава възможност да
създадете свой „здравен профил“
с информация за дейностите и
навиците, които искате да следите.
Платформата ви дава възможност
да интегрирате и данни, събирани
от други приложения, както и лабораторни изследвания. Последната
софтуерна актуализация на компанията включва и редица нови
функционалности. Вече имате
възможност да споделяте данни
от приложението със своите близки и с личния си лекар.
Новата версия интегрира и
машинно учене, за да следи
трендовете във физическото
ви състояние, важни за вас, и да
засича нови. Google Fit е еквивалентно приложение за потребителите
на устройства с операционна система Android.
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Reveri
Reveri е първото по рода си приложение за самохипноза. Проектът е
резултат от колаборацията между
станфордския професор по психиатрия Дейвид Шпигъл и технологичния предприемач Ариел Полер.
Хипнозата предизвиква високи нива
на внимание за разрешаването на
конкретни проблеми и измества
фокуса от други. Приложението
дава достъп до насочени сесии, при
които от вас се очаква да отговаряте на въпроси, поставени от него.
Има и опция само да слушате, без
от вас да се очаква отговор. Освен
за повишаване на фокуса хипнотерапията, до която приложението дава
достъп, е доказан инструмент за
ограничаване на следоперационни и
хронични болки. Засега приложението е достъпно само за потребителите на Apple, но до края на годината се очаква и версия за Android.

One Mind Psyberguide
Inside Tracker
Inside Tracker е компания, възприела
холистичен подход за интерпретация на физическото ни състояние.
Услугата, която те предлагат,
включва събиране на данни от кръвни и ДНК изследвания, както и от
устройства като смарт часовниците, проследяващи навиците ни.
Софтуерът на компанията комбинира тези данни със заключенията
от водещите научни проучвания,
за да генерира лайфстайл препоръки, отговарящи на нуждите
на вашето тяло. Тези препоръки
се изразяват в конкретни предложения за хранителни режими,
добавки и фитнес интервенции
за подобряване на вашето здраве.
Приложението ви позволява лесно
да проследявате изпълнението на
тези препоръки чрез интегриран
календар и дори генерира конкретни хранителни рецепти според
нуждите ви. Компанията е базирана в САЩ, но предлага международен план, в рамките на който качвате резултатите от кръвните си
изследвания в системата на Inside
Tracker, а те генерират съответните препоръки.

Levels
Непрекъснатият мониторинг на глюкозата в кръвта е добре познат метод
за контрол на диабета. Отскоро няколко компании в сферата на дигиталното
здравеопазване, сред които американската Levels, го използват за оптимизация на метаболитните процеси при хора, които не страдат от заболяването. Целта е достигане на по-високи нива на енергия и създаване на персонализиран подход за подобряване на цялостното здраве. Способът за това са
сензори, които се закачат в горната част на ръката без убождания. Устройствата изпращат данните за нивата на глюкозата в кръвта ви до вашия
телефон. Специално създадено за целта приложение визуализира данните в
реално време и ви дава достъп до информация за влиянието на различни храни
и навици върху нивата на кръвната ви захар. Приложението не само показва,
но и интерпретира данните, а след това прави препоръки за начина ви на хранене. През 2018 г. научно проучване на станфордски професори, включващо 57
души, показа, че непрекъснатият мониторинг на глюкозата разкрива метаболитни проблеми при много хора, които стандартно се смятат за „здрави“. От
своя страна вариациите в нивата на кръвната захар се свързват със сърдечните заболявания и хроничните възпаления, които увеличават риска от
редица други заболявания като диабет и артрит. На българския пазар засега
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непрекъснатият мониторинг на глюкозата се използва само при диабетици.

One Mind Psyberguide е уебсайт, целящ
да навигира потребителите в джунглата от приложения за психическо
здраве. За целта екипът зад проекта
извършва взискателна оценка на дигиталните продукти и промотира научно доказани практики. В основата на
тези процеси е изпълнителният директор на организацията д-р Стивън
Шулер, който е експерт по клинична
психология и преподавател в Калифорнийския университет в Ървайн.
Основната услуга, която платформата предлага, е класация на приложенията за психично здраве. Приложенията се оценяват спрямо научните
доказателства за ефикасността им,
достъпността за потребителите и
прозрачността относно употребата
на потребителските данни.

Healthyco
Healthyco е българска платформа за телемедицина, създадена през 2017 г. Управители на компанията са Кирил
Кандиларов, съосновател на
едноименната лаборатория,
и Стоян Дипчиков, технически директор на „Деспарк“,
която се фокусира в създаването на софтуерни продукти в сектора на здравеопазването. Приложението,
разработено от „Хелтико“,
позволява на пациентите да
поискат писмена или видеоконсултация със своя лекар,
да споделят резултати от
изследвания, рентгенови
снимки и скенери. Самата консултация също се
извършва в приложението.
„Хелтико“ предлага и услуга
за оптимизация на психическото здраве и емоционалната интелигентност за
бизнеси.

