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Самостоятелни практики 
по здравни грижи 

На стр. 3

Германия 

Бягаща пред вълните    На стр. 8

Социологическо изследване на „Галъп интернешънъл“ 

Юнски страхове,  
отговорности, очаквания 

Основна част от обществото осъзнава, че отговор-
ността за здравето е най-вече лична. У нас страховете 
от зараза с коронавирус постепенно утихват, но за 
сметка на притесненията за личните финанси и иконо-
миката на страната. Физическите контакти и посещава-
нето на обществени и социални събития все още пред-
извикват тревога. Повечето българи очакват нормали-
зация във всекидневието си до края на годината. 

Това са част от изводите от редовната изследова-
телска програма на „Галъп интернешънъл“ във връзка с 
коронавируса. Изследването е осмо поред и е проведе-
но в периода между 4 и 7 юни 2020 г. сред 850 пълнолет-
ни българи. 

51% се боят или даже много се боят, че те или член 
на тяхното семейство може да заболее от коронавиру-
са. 48% по-скоро не се боят или съвсем не се боят. 
Между март и април страховете видимо нараснаха, но 
от април насам явно спадат и превъзходството на тре-
вогата над спокойствието е минимално. 

Общо 58% днес по-скоро се съгласяват или съвсем 
се съгласяват, че заплахата от коронавируса е преуве-
личена. 39% са на обратното мнение. Останалите се 
колебаят. Непосредствено преди обявяването на 
извънредните мерки у нас още повече хора намираха 
заплахата за преувеличена – 72% в средата на март. 
По-късно явно дойде и по-трезв поглед, който е налице 
и сега. 

72% смятат, че заплахата от коронавирус у нас е 
вече под контрол, 24% са на обратното мнение. Данни-
те обаче предхождат новините за огнища на заразата в 
някои градове. Явно в обществото е настъпило извест-
но успокоение, макар и делът на тревожните да остава 
значим. 

На стр. 2



"ÔîðÓÌ ÌÅÄÈÊÓÑ" - издава ПИКС ООД 
Редакционен екип: 
Дарина СТОЕВА - главен редактор 
Снежана БОРИСЛАВОВА, Стойчо СТОЕВ - редактори 
Диксен ДЮЛГЕРОВ - графика и дизайн 
ISSN 1311-3275. 
Печат: ВТУ "Т. Каблешков", София

Обяви за вакантни места, конкурси, научни прояви и  
индивидуални съобщения се приемат в редакцията. 
 
Цена - 1.80 лв. на дума (с ДДС). 
Заплащане - след издаване на фактура. 
 
Задължително се съобщават ИН, ДДС № BG, 
МОЛ и адрес на изпращащия обявата.

  Ръкописи не се рецен-
зират и не се връщат. 
Използване на публи-
кувани материали е 
възможно само при 
условията на Закона за 
авторското право и 
сродните му права.

Адрес на редакцията: 
1431 София 
ул. "Св. Георги Софийски" № 1 

тел. 02 952 60 03 
тел. 0884 141 153 

E-mail: formed@mail.bg; 
formed@abv.bg 

http://forummedicus.com/

Бр. 24, 15 юни 2020 г.2

Броят е приключен редакционно на 11 юни т.г. в 17 часа

Цитат от седмицата 
Проф. Петко Салчев, управител на НЗОК 

– През април, когато беше най-
сложният период, приемът на пациен-
ти в болниците е спаднал с около  
25-30%, но вече наблюдаваме увели-
чение на обемите в болниците. През 
май спрямо април има 114% изпълне-
ние на дейностите в болничната 
помощ, което означава, че пациенти-
те се връщат в болниците, страхът е 
преодолян… 

НЗОК се разплати с всички болни-
ци. Проблемът с „Пирогов“ със заба-
вянето на парите от НЗОК беше от 
т.нар. организационни проблеми в 
системата, когато последните дни на 

месеца се падат в събота или неделя, плащането се прехвърля в 
следващия месец. Това е преодолимо.  

Известно е, че около 65% от приходите на болниците отиват за 
заплати, но вътрешното разпределение на възнагражденията не 
е проблем на НЗОК. Може да се сметне дали 65% от над 2 млрд. 
лева, които НЗОК плаща, са достатъчни за медицинските специа-
листи.   

До края на май т.г. за хоспитализираните пациенти сме плати-
ли над 1,3 млн. лева във връзка със заболяването COVID-19. Кате-
горично не е имало злоупотреби. На всекидневна база получава-
ме данни от всички лечебни заведения с изключение на първич-
ната и специализираната помощ. 

В момента не се налага да се прави актуализация на бюджета 
на НЗОК. Приходната част е в същите параметри както през 
предишните месеци. Разликата от плюс-минус един процент се 
компенсира през годината... 

Очаква се да заработи система за оценка на пациента за удов-
летвореността му от различните нива на здравната помощ. Под-
готвено е мобилно приложение – след като пациентът приключи 
контакта си със здравната мрежа, той спокойно може да направи 
такава оценка. В момента приложението е в тестов режим. 

Пред БНТ

НЗОК е подготвила мобилно 
приложение, което предоставя 
възможност за бърз и лесен 
достъп до институционална ин- 
формация, чрез специални ноти-
фикационни съобщения на теле-
фоните на всеки, който го е 
инсталирал.  

Чрез рубриката „Обратна 
връзка“ на мобилното приложе-
ние гражданите могат да изра- 
зяват мнението си за получени-

те от тях здравни услуги в извън-
болничната, болничната и ден-
талната помощ, както и в апте-
ките. Приложението е удобно за 
ползване и не ангажира потре-
бителите със споделяне на 
лични данни или данни за лечеб-
ното заведение, към което са се 
обърнали за преглед, изследва-
ния, лечение и т.н. Анкетата 
може да се попълни дори и в 
метрото, в автобуса. 

Мобилното приложение мо- 
же да бъде инсталирано по 
следните начини: 

1. За потребители с операци-
онна система Android – като се 
изпише „НЗОК“ в поле Търсене 
в Google Play или чрез QR код. 

2. За потребители с операци-
онна система iOS - в App Store 
или чрез QR код. 

Обратната връзка с граждани-
те е от особена важност за НЗОК 
в стремежа й да подобри качест-
вото на предоставяните здравни 
дейности. Приложението ще даде 
възможност да се покажат про-
блемните места при оказване на 
медицинска помощ и да се пред-
приемат необходимите мерки за 
тяхното коригиране. 

Пресцентър на НЗОК

В НЗОК 

Мобилно приложение  
за обратна връзка

Общинската болница в Каварна има задълже-
ния от 700 000 лева, а работещите в нея не са 
получавали заплати от януари т.г., съобщи БТА. 
“Трябва да вземем бързи, адекватни решения“, 
заяви председателят на Общинския съвет в мор-
ския град Йордан Стоянов. Едва 50 000 лв. е пре-
вела общинската администрация на лечебното 
заведение до момента, при гласувана годишна 
субсидия от 370 хил. лв. На сесията на местния 
парламент стана ясно, че от НЗОК болницата 
получава по 60 хил. лв. месечно, но само за 
заплати на работещите там са необходими по  
80 хил. лв. 

Йордан Стоянов е внесъл две предложения за 

финансово оздравяване на болницата, които са 
били одобрени: продажба на имот на здравното 
заведение с отпаднала необходимост; проучване 
на възможностите за поемане на дългосрочен 
дълг от половин милион лева. Основната цел на 
Стоянов е да предизвика диалог и да фокусира 
общественото внимание върху проблема:  

– Крещяща е нуждата от съществуването на 
болницата, защото обслужва две общини - Кавар-
на и Шабла. От Дуранкулак, на границата с Румъ-
ния, до тук няма друго лечебно заведение, под-
чертава още Стоянов. 

 

ФМ

Памет и респект 
На 2 юни т.г. битката с COVID–19 изгуби 

д-р Борислав Иванов 
от болница „Св. Петка“ във Видин 

Той е пенсионер, когато в края на 2019 
г. се връща в болницата поради кадровия 
дефицит в неврологичното отделение. 
Остава на поста си, когато епидемията се 
разраства и в лечебното заведение приемат болни с 
COVID–19. В началото на април, след дежурство д-р Иванов 
се почувствал зле, тестовете потвърдили диагнозата. От сре-
дата на май е лекуван в интензивното отделение на УБ „Св. 
Анна“ в София, където за съжаление губи живота си.  

Лекари от Видин споделят, че се разделят с изключителен 
колега, изпълнен със страст и желание да помага до послед-
но на първата линия в битката с коварната болест. 

Поклон пред светлата му памет!

Безплатни прегледи 
Клиниката по очни болести на УМБАЛ „Александровска“ обявява кампания  
с безплатни прегледи  

за глаукома и макулна дегенерация 
в периода 15-30 юни. Лекарите ще консултират в Глаукомния кабинет на IV етаж на клиника-
та, в делничните дни от 14.30 до 17.30 ч. Направление по НЗОК не се изисква.  

Записване от 12 до 16 часа на тел.: 02/9230 295.

В МБАЛ – Каварна 

Работещите не получават заплати

Д-р Марин Пенков, началник 
на Отделението по образна 
диагностика в УМБАЛ „Св. Ив. 
Рилски“, стана първият българин 
с европейска диплома по детска 
неврорентгенология. Докумен-
тът се присъжда от Европейския 
борд по неврорентгенология.  

За да заслужи авторитетния 
документ, който му дава въз-
можност за работа в най-пре-
стижните клиники в Европа, д-р 
Пенков се е явил на поредица от 
изпити. Преди 5 години той 
успешно защити международна-
та си диплома по неврорентге-
нология, което е първата и за- 
дължителна стъпка към сегаш-
ното отличие.  

– В нашето отделение, както 
и в Клиниката по неврохирургия 

към болницата, се изследват и 
лекуват някои от най-тежките 
неврохирургични случаи при 
деца. Това беше причината да се 
ориентирам към тази субспеци-
алност, за да можем още повече 
да бъдем в помощ на малките 
пациенти, разказва д-р Пенков. 

Според него един от големи-
те проблеми у нас е, че лекарите 
все още масово работят „на апа-
рати“ – един преглежда на 
ултразвук, друг на рентген, дока-
то в световен план тенденцията 
е друга.  

– Това означава да можеш 
да боравиш с всички възможни 
средства за изследване, но да 
се съсредоточиш върху конкре-
тен орган или система. Тъй като 
органите и системите в тялото са 

много, няма как един лекар да 
разбира и да може да изследва 
всички. Затова професионалис-
тите по образна диагностика са 
се разделили на субспециалнос-
ти, твърди неврорентгенологът. 

Той бил решен да вземе и 
диплома по неврорентгенология 
в областта на гръбначната 
хирургия, дори завършил успеш-
но първата част, но пандемията 
от коронавирус осуетила плано-
вете му. Засега. 

ФМ

Професионално признание 
за български лекар

Юнски страхове, отговорности, очаквания 
От стр. 1 

Общо 77% са по-скоро съгласни или напълно съгласни, че пра-
вителството се справя добре с коронавируса. България остава 
показателна за световната тенденция властите да получават допъл-
нителна ситуативна подкрепа във връзка с инфекцията. 

В същото време сериозно мнозинство от 83% осъзнава, че 
всеки един сам носи отговорността за здравето си, а не правител-
ството. 

64% казват, че ограничават посещения на кино, театър, концер-
ти. 55% казват, че ограничават ходенето по заведения; също толко-
ва – по молове и по спортни събития; пътувания в страната и съби-
рания ограничават 54%; 41% казват, че по възможност се стремят 
да ограничават и излизането от къщи. 

Разбира се, повечето от тези отговори съдържат и доза декла-
ративност, но в същото време показват, че има обществена съзна-
телност. Последното става особено важно сега, когато има опасе-
ния заради появяващи се огнища на инфекция. 

51% от запитаните свидетелстват, че доходите им са намалели 
заради коронавируса. 61% очакват нормализация на живота у нас 
до края на годината, а 35% са с противоположни очаквания. В тези 
данни обаче вероятно присъства повече надежда, отколкото про-
гноза. 

10 юни 2020 г.
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Правото се отнася както 
като физически лица, така 
и за регистрирани юриди-

чески лица – еднолични търгов-
ци и еднолични търговски дру-
жества. За да стане всичко това 
възможно, депутатите допълни-
ха определението за лечебно 
заведение, записано в закона. 
По новата дефиниция лечебни 
заведения могат да бъдат и 
„организационно обособени 
структури, в които лекарски 
асистенти, медицински сестри, 
акушерки или рехабилитатори 
осъществяват самостоятелно 
следните дейности: предоставя-
не на медицински и здравни 
грижи; осъществяване на мани-
пулации; промоция на здравето, 
превенция и профилактика на 
болестите“. За първи път на 
законово ниво се регламентира 
и лечебно заведение „дневен 
стационар“. 

В Закона е уточнено, че 
индивидуална практика за 

здравни грижи се организира и 
осъществява от лекарски асис-
тент, медицинска сестра, аку-
шерка или рехабилитатор, които 
имат минимум три години стаж в 
съответната професионална 
област. Групова практика за 
здравни грижи се осъществява 
от търговско дружество или коо-
перация, учредени от лекарски 

асистенти и/или медицински 
сестри и/или акушерки и/или 
рехабилитатори, като е в сила 
изискването за минимум три 
години стаж в съответната про-
фесионална област. Практиките 
за здравни грижи могат да 
извършват дейности и в дома на 
пациента, когато състоянието на 
пациента налага това. 

Регистрацията ще се из- 
вършва в РЗИ, като в 10-дне-
вен срок от постъпването на 
заявлението регионалната 
здравна инспекция прави про-
верка за спазване на здравни-
те изисквания и утвърдените 
медицински стандарти за 
лечебното заведение, прове-

рява за наличието на лиценз 
за използване на източници на 
йонизиращи лъчения за меди-
цински цели и т.н. (когато 
лечебното заведение ще из- 
ползва медицинско оборудва-
не с източник на йонизиращо 
лъчение) и издава удостовере-
ние.

Важни промени в Закона за лечебните заведения 
Депутатите приеха промени, с които дават право на лекарски асистенти, медицински сестри,  

акушерки и рехабилитатори да създават нов тип лечебни заведения

- Съгласен съм, че в България 
съществува нужда от тези спе-
циалисти, но трябваше да бъде 
регламентирана по по-профе-
сионален начин. Сега на практи-
ка се затвърждава тенденцията 
да се раздробяват десетки 
лечебни заведения на „дюкянче-
та“. Ще се получат гафове. Не си 
позволявайте да прекрачвате по 
този начин границата. Възмож-
ностите на телемедицината са 
достатъчни, съществуват и други 
начини, по които да се извър-
шват дейностите, без да се пре-
крачва допустимата граница, 
заяви депутатът от БСП проф. 
Георги Михайлов. 

- Има лечебно заведение, в 
което медицинските сестри 
могат да работят самостоятел-
но, но и това е хосписът. Сега 
даваме възможност тези грижи 
да се правят вкъщи, а пациенти-
те да не се хоспитализират. 
Питам обаче - защо в тези ле- 
чебни заведения пренебрегваме 
лекаря. Без неговите назначе-
ния такива заведения не могат 
да работят, защо лекарят не 
може да участва в създаването 
им. Освен това не е ясно какъв 
тип данъчен субект представля-
ват физическите лица, които 

откриват амбулатория. Няма 
стандарт за действие на това 
лечебно заведение, каза доц. 
Георги Йорданов. 

- Това предложение касае 
механизма, по който се създа-
ват лечебни заведения на меди-
цински сестри и т.н. За лекарите 
възможността да създават ле- 
чебни заведения за извънбол-
нична помощ съществува в 
закона и не смятаме за необхо-
димо да ги описваме отново, 
каза председателят на парла-
ментарната група на ГЕРБ и на 
Комисията по здравеопазване 
д-р Даниела Дариткова. Тя 
аргументира поправките с фак- 
та, че чрез тях се дава възмож-
ност дейности, които са осъ-
ществявани и сега на терен от 
медицински сестри, да бъдат 
регламентирани в закона. 

Д-р Нигяр Джафер изтък-
на, че регламентирането на този 
нов вид лечебни заведения 
трябва да бъде прецизно уреде-
но в наредба.  

- Представители на съслов-
ната организация на професио-
налистите по здравни грижи 
трябва да знаят какъв е обхватът 
на тяхната дейност. Аз съм от 
тези, които смятат, че приетата 

промяна е крачка напред в 
уреждането на проблемите. 
Преди години започна разговор 
за това дали в България ще се 
даде възможност за интегрира-
ни медико-социални грижи. Тези 
хора ще работят в извънболнич-
ната част на здравната система. 
Оказва се, че при демографски-
те фактори и многобройните 
възрастни хора, тези с уврежда-
ния, с хронични заболявания, 
живеещи сами, особено в мал-
ките населени места, това е 
един добре работещ механизъм. 
Светът отдавна е направил тази 
крачка. Във Великобритания 
вече 150 години има регламент 
какво могат да извършват само-
стоятелно медицинските сестри, 
лекарските асистенти и акушер-
ките. При ситуацията с кадрите в 
здравеопазването у нас имаме 
огромна нужда да дадем въз-
можност на тези висококвалифи-
цирани специалисти, обучавани 
по 4 години, да извършват дей-
ности, свързани с промоцията на 
здравето, профилактиката, дъл-
госрочната грижа, палиативните 
грижи, защо не и женските кон-
султации. Акушерките поставят 
този въпрос. Аз не виждам каква 
е пречката те да не могат да кон-

султират бременните, да правят 
неща от обхвата на предишните 
детски консултации. Има регио-
ни, в които нямаме не само тесни 
специалисти, но и лекари. В този 
смисъл ние трябва да използва-
ме потенциала на тези кадри в 
системата, но при ясен регла-
мент за обхвата на дейностите 
им, допълни д-р Джафер. 

Милка Василева, предсе-
дател на БАПЗГ: 

- Отдавна се борим за въз-
можността професионалистите 
по здравни грижи да създават 
практики и да изпълняват дей-
ности съобразно своите компет-
енции. Промените в закона са 
само началото на един дълъг 
процес. Освен регламентиране 
е необходимо и финансиране. 
Възможно е да бъде от НЗОК, от 
допълнително здравно осигуря-
ване или чрез частично запла-
щане от пациента. Необходима 
е дискусия кой е най-удачният 
вариант за българската здравна 
система, защото и в момента 
такива практики съществуват, 
въпреки че не са изцяло регла-
ментирани. Те обаче са в част-
ната сфера и гражданите пла-
щат от джоба си. 

Ето защо законовото даване 

на възможност за самостоятел-
ни практики е необходимо. За да 
има заявен интерес обаче, тряб-
ва ясен регламент кой може да 
разкрива такава практика, по 
какъв начин, кой контролира 
дейността. Доволни сме, че за- 
почва процес, но само времето 
ще покаже как ще се случи и 
какъв ще бъде интересът. Воде-
щият мотив е лекарското назна-
чение да бъде изпълнено в дома 
на пациента по възможно най-
добрия начин. 

По време на дебатите, при 
приемането на поправките на 
второ четене, чухме доста 
неприятни думи за нашето със-
ловие. И за пореден път се 
убеждавам, че независимо от 
развитието на медицинската 
наука има недооценяване на 
професиите ни, които се опред-
елят като второстепенни. При-
низяването на медицинските 
сестри и акушерките само до 
помощници на лекарите не е 
коректно. Да, ние сме в екип, но 
всеки изпълнява своите дейнос-
ти. И когато се разбере, че 
всяка професия има своите 
точно определени компетенции 
и екипът работи за благото на 
пациента, ние ще се чувстваме 
комфортно и ще даваме най-
доброто от себе си. 

ФМ

Дискусии по темата в пленарната зала

В МБАЛ – Враца 
Отделение  

по съдова хирургия 
То е съвместен проект между УМБАЛ „Св. Екате-

рина“ и лечебното заведение. 
Това е вторият съвместен проект, след като в 

началото на май започна работа и звено по инва-
зивна кардиология. 

Новата структура ще покрива острата нужда от 
високоспециализирана здравна помощ в областта 
на съдовите заболявания за регион с десет общини 
и близо 200 хил. души население. 

Столичните съдови хирурзи ще осигуряват дено-
нощна помощ за спешни и животозастрашаващи 
случаи, при което ще се спестяват рисковото транс-
портиране до по-големия град, както и загубата на 
ценно време. В отделението ще се извършват пълен 
обем диагностика, лечение и планови операции на 
широк кръг от съдови заболявания. При всяка дифе-
ренциална диагноза във врачанската болница ще се 

осигурява  високоекспертна консултативна помощ 
на съдови хирурзи. 

Финансови решения 
Болницата във Враца кандидатства за кредит от 

6 млн. лв., съобщи изпълнителният директор на 
МБАЛ „Христо Ботев“ д-р Петър Керемедчиев, цити-
ран от bulnews.bg.  

– Надявам се да има отговор от банката и ако 
това се случи, ще започнем процедурата за креди-
тиране. По-голямата част от дълговете на болницата 
вече са изплатени, а кредитът ще покрие 80% от 
запорите. Най-големите ни задължения са към 
„Софарма Трейдинг“ за над 1 100 000 лева с наказа-
телните лихви, след тях се нарежда „Фьоникс 
Фарма“. 

Всеки месец болницата плаща дължимото към 
персонала, издръжката, без да генерира нови 
задължения, дори погасява стари задължения и 
отделно изплаща огромни средства по извънсъдеб-
ни споразумения, каза още д-р Керемедчиев. 

ФМ

В края на юни т.г. 
Инфекциозното отделение 
в Областната болница ще 
бъде закрито заради липса 
на специалисти, съобщи 
директорът на РЗИ д-р 
Светла Ангелова. 

– Ръководство на болни-
цата не може да осигури 
персонал, който да работи 
там. От 1 юли колегата из- 
лиза в отпуск, поради което 
вече пациенти не се при-
емат, каза д-р Ангелова. 

Досегашният завеждащ 

на отделението д-р Венета 
Йовева сподели, че пробле-
мите са от две години, липс-
ва желание от ръководство-
то да ги задържи на работа, 
а след напускане на колеж-
ка от 1 април т.г. тя е била 
принудена да работи сама. 

Пациентите, които се 
нуждаят от настаняване в 
отделението, от 8 юни т.г. 
се пренасочват към лечеб-
ни заведения извън 
областта. 

ФМ

В МБАЛ-Добрич 

Затваря врати  
инфекциозното отделение
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Ингелхайм, Германия,  
2 юни 2020 г.  

Boehringer Ingelheim обяви, че 
Европейската комисия е одобрила 
употребата на nintedanib за лече-
ние на възрастни пациенти с ин- 
терстициална белодробна болест, 
свързана със системна склероза 
(SSc-ILD). Одобрението идва, след 
като на 27 февруари 2020 г. Коми-
сията по лекарствени продукти за 
хуманна употреба дава положител-
но становище за употребата на nin-
tedanib при лечение на SSc-ILD. 

Системната склероза (SSc), 
позната като склеродермия, е 
обезобразяващо, инвалидизиращо 
и потенциално фатално рядко авто-
имунно заболяване, което води до 
фиброза - уплътняване на съедини-
телната тъкан на основни органи в 
тялото като бели дробове, сърце, 
храносмилателен тракт, бъбреци, и 
може да предизвика усложнения, 
които да застрашат живота на 
пациента. Когато са засегнати 
белите дробове, се стига до поява 
на интерстициална белодробна 
болест (ILD), позната като SSc-ILD. 
Усложнението е основна причина 
за смърт сред пациентите с това 
заболяване, което се равнява при-
близително на 35% от смъртните 
случаи при системна склероза. 

– Одобрението за употреба е 
истински пробив в лечението на 
пациенти със SSc-ILD, казва Питър 
Фанг, ст. вицепрезидент и ръково-
дител на терапевтична област 
„Възпалителни заболявания“ в 
Boehringer Ingelheim. – Процесът 
на поява на фиброза в белите дро-
бове е необратим. Като първо и 
единствено одобрено лечение за 
SSc-ILD nintedanib посреща в голя-
ма степен медицинските нужди и 
променя живота на пациентите с 
това застрашаващо заболяване. 
Полученото одобрение е важен 
етап от изследователската дейност 
на Boehringer Ingelheim, посветена 
на пациентите с белодробна фиб-
роза. 

– Решението на Европейската 
комисия е много добра новина за 
европейската общност от пациенти 
със склеродермия, коментира Сю 
Фарингтън, президент на Европей-
ската асоциация по склеродермия 
(FESCA). – Когато склеродермията 
засегне белите дробове, може да 
възникнат сериозни последици за 
пациента. Наличието на терапев-
тична възможност за лечение дава 
надежда на пациентите с това 
заболяване и техните близки. 

Одобрението за употреба на 
nintedanib при SSc-ILD на Европей-
ската комисия се основава на ре- 
зултатите от клиничното изпитване 
SENSCIS® фаза III - двойно сляпо, 
плацебо контролирано проучване, 
което оценява ефикасността и без-
опасността на nintedanib при паци-
енти със SSc-ILD. Първичната 
крайна цел на това клинично про-
учване е степента на намаляване 

на спада на форсирания витален 
капацитет (ФВК) в mL за период от 
52 седмици. Резултатите показват, 
че nintedanib забавя спада на бело-
дробна функция с 44% (41mL/годи-
на) спрямо плацебо, отчетен чрез 
ФВК за период от 52 седмици. Дан-
ните сочат, че профила на безопас-
ност и поносимост на nintedanib е 
сходен с този при пациенти с идио-
патична белодробна фиброза 
(ИБФ).  

Регулаторно одобрение за упот-
реба на nintedanib при пациенти 
със SSc-ILD е получено още в 
Канада, Япония и Бразилия. Ninte-
danib е одобрен за лечение на 
пациенти с ИБФ в над 75 държави, 
a полученото разрешение за упо-
треба е първото одобрено лечение 
за SSc-ILD. 

Системната склероза, свързана 
с интерстициална белодробна бо- 
лест (ILD), е хронично белодробно 
заболяване, при което се натрупва 
съединителна тъкан и/или възник-
ва възпаление в стените на алвео-
лите в белите дробове. Интерсти-
циалната белодробна болест е во- 
деща причина за смърт при паци-
ентите със системна склероза 
(SSc), достигаща до 35% от фатал-
ните инциденти. Системната скле-
роза (SSc) обичайно се проявява 
между 25- и 55-годишна възраст и 
при част от болните белодробната 
симптоматика на ILD може да се 
изяви сравнително рано, което 
потвърждава необходимостта от 
редовен скрининг. 

Nintedanib e тирозинкиназен 
инхибитор, блокиращ ключови 
рецептори, част от сигнални пъти-
ща, които водят до белодробна 
фиброза. Изчислено е, че над 80 
000 души с ИБФ са били лекувани с 
nintedanib, а в международните 
ръководства за ИБФ се препоръч-
ва употребата на nintedanib при 
пациенти с това заболяване. 

През септември 2019 г. ninteda-
nib беше одобрен в САЩ като пър-
вата и единствена терапия за заба-
вяне на спада на белодробната 
функция при пациенти със систем-
на склероза, свързана с интерсти-
циална белодробна болест. Заяв-
ления за разрешение за употреба 
са изпратени и до други основни 
регулаторни органи по целия свят, 
като до този момент са издадени 
такива в Канада, Япония, Бразилия 
и др.  

През март 2020 г. терапията с 
nintedanib беше отличена от Амери-
канската агенция по храните и 
лекарствата (FDA) за пробив в тази 
област на медицината (Break-
through Therapy Designation) и 
получи последващо одобрение за 
лечение на хронични фибротични 
интерстициални белодробни забо-
лявания с прогресивен фенотип. 

Референциите по темата са 
на разположение в редакцията.

Европейската комисия одобри 

nintedanib 
за лечение на интерстициална  
белодробна болест, свързана  
със системна склероза (SSc-ILD)

41-годишният 
Божидар, който 
бе спасен след 
уникална мозъчна 
операция преди 
няколко месеца, 
бе на контролен 
преглед в УМБАЛ 
„Св. Иван Рил-
ски“. В средата на 
ноември м.г. лека-
рите отстраниха 
1-килограмов мо- 
зъчен тумор. По 
време на продължилата цял ден операция 
пациентът губи много кръв, на няколко 
пъти е между живота и смъртта. Екипът от 
УМБАЛ „Св. Иван Рилски“, който стои зад 
изключително сложна-
та интервенция, е в 
състав: д-р Емануил 
Найденов - неврохи-
рург, доц. Станимир 
Сираков – неврорен-
тгенолог, д-р Марин 
Пенков – неврорентге-
нолог, д-р Любомир 
Падарски – анестезио-
лог.  

- Резултатът, който 
виждам, надминава и 
най-смелите ми очак-
вания. Станало е 
истинско чудо, не скрива вълнението си 
при срещата с пациента д-р Найденов. 
Според него Божидар може да бъде при-
мер, че дори когато нещата изглеждат 
отчайващо, надежда винаги има. - От 
самото начало бях наясно, че толкова 
сложна интервенция не е по силите на 
един човек. Затова в болницата свикахме 
мултидисциплинарен екип и дълго обсъж-
дахме случая. Накрая решихме, че можем 
да се справим. Сега виждам, че рискът си 
е струвал, споделя д-р Найденов. 

- Това, което виждам на снимката, е 
меко казано изумително. Чудото обаче 
нямаше да се случи, ако в изпълнението не 

беше включен екип от различни специа-
листи. Това е бъдещето на медицината. 
Ефектът от тази операция ми дава само-
чувствието да мисля, че няма нещо в 
областта на неврохирургията, с което да 
не можем да се преборим, убеден е доц. 
Станимир Сираков.  

- Знаех, че поставям живота си на 
карта – преди операцията помолих д-р 
Найденов да бъде откровен с мен. Бла-
годаря му не само за това, че днес мога 
да се радвам отново на семейството си, 
но и заради това, че тогава не ме излъ-
га, разказа 41-годишният пациент. Той 

вече може изцяло да се обслужва, ходи 
самостоятелно и мечтае за момента, в 
който рехабилитацията ще му позволи да 
работи.  

– Искрено сме благодарни на медицин-
ския екип в УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ и на 
всички хора, които ни помогнаха. Преми-
нахме през доста перипетии, за много от 
тях не бяхме подготвени. Радвам се, че 
брат ми постепенно започва да си възвръ-
ща силите като човека, когото знаем, раз-
казва братът на пациента.  

- Едно от нещата, които ми даваха сили 
през цялото време, беше моят 7-годишен 
син. За него аз съм „железен човек“, спо-
деля през сълзи Божидар. Само преди две 
седмици детето е завършило с отличие 
първи клас. 

ФМ

В УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ 

Комплексна и успешна 
мозъчна интервенция

Факултетът по фармация е 
сред деветте най-добри в 
света, които реагират свое- 
временно на създалата се 
ситуация и успяват да предо- 
ставят на студентите си адек-
ватно обучение. Факултетът 
по фармация на МУ-Варна е 
член на International Pharma-
ceutical Federation oт 2017 г. 

Известно е, че на 13 март 
т.г. българското правителство 
обяви извънредно положение, 
за да ограничи разпростране-
нието на COVID-19. В тази 
сложна ситуация бе предизвикателство за 
всички учебни заведения да осигурят без-
опасността на студентите и в същото време 
да им предоставят възможности да завър-
шат образованието си без прекъсване при 
пълноценен учебен процес. 

МУ във Варна въведе изцяло електронно 
обучение. Университетът е оборудван с най-
модерните технологии за осигуряване на 
виртуално обучение и образование. Със 
съвместните усилия на ръководството, чле-
новете на академичния състав и експертите 
от Центъра за електронно и дистанционно 

обучение студентите от всички специалнос-
ти на университета продължиха обучението 
си съгласно утвърдения график чрез систе-
мата Blackboаrd. Лекциите и семинарите 
бяха провеждани онлайн в реално време 
във виртуална класна стая. 

Екипът на академичното ръководство 
подкрепи отговорното отношение на студен-
тите и техния принос в борбата срещу 
COVID-19 като доброволци - решението е да 
признае отделеното време и усилия като 
част от преддипломния стаж. 

ФМ

МУ – Варна 

Отличие от 
Международната фармацевтична федерация

Д-р Емануил Найденов, доц. Станимир Сираков
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Научният конгрес бе част от годишната програма на Българ-
ската асоциация за лекарствена информация (БАЛИ)  
по повод на 10-годишния й юбилей. 

11 лектори и 10 модератори във фармацевтичния сектор в Евро-
па, представители на водещите организации и институции на Ста-
рия континент представиха доклади и презентации в над 7-часовото 
онлайн събитие: 

– Проф. Гидо Рази – изп. директор на ЕМА; 
– Маг.-фарм. Богдан Кирилов – изп. директор на ИАЛ;  
– Проф. Клаус Цихутек – президент на Пау Ерлих инсти-

тут, Германия; 
– Д-р Криста Виртюмерхох – директор на AGES, Австрия; 
– Проф. Барбара Зигмюлер – президент на Немската асо-

циация за лекарствена регулация; 
– Д-р Сузана Кайтел – директор на Европейския дирек-

торат за качество в Европейския съвет EDQM. 
Приветствия и поздравителни адреси за юбилейното събитие 

изпратиха д-р Даниела Дариткова, председател на Комисията  
по здравеопазването в НС,  проф. Асена Стоименова, председател 
на БФС, както и много фармацевтични компании и институции в 
сектора. 

 След е-събитието в офиса на БАЛИ бе получен специален поз- 
дравителен адрес от проф. Гидо Рази, с искрени поздравления и 
благодарности за поканата и участието в това „стойностно съби-
тие”. Проф. Рази оценява високото ниво на техническо изпълнение, 
интерактивността на дискусията и активното участие на всички във 
виртуалната зала.

Българската асоциация за лекарствена информация организира 

европейски е-конгрес на високо равнище

– Бих искала да споделя, че извървях-
ме един дълъг път от 10 години. И се 
научихме, че, за да има добро качество на 
фармацевтичния пазар у нас, ние трябва 
непрекъснато да следим кое е най-новото 
в сектора, какво предстои, за да бъдат чле-
новете на БАЛИ подготвени за промените. 
Предизвикателството е, че с всяка следва-
ща година ние трябва да предоставяме 
нова и нова информация за лекарствената 
регулация в Европа, в света, у нас.  

Вече е традиция да привличаме за 
обучаващи чужди лектори, които са опит-
ни и много добре информирани. Създа-
дохме, разбира се, и български специа-
листи, които се научиха да обучават. 
Вече можем да твърдим, че БАЛИ форми-
ра български „факултет“ за обучение в 
тази трудна и динамична сфера. 

Голямото предизвикателство през 
последния месец бе за кратък период да 
се преформатираме – от присъствен кон-
грес, какъвто планирахме, да организи-
раме онлайн събитие с известни експер-
ти, познати в целия Европейски съюз. И 
второ – програмата претърпя коренна 
промяна, защото всяка една от дискути-
раните теми бе подчинена на проблема  
COVID-19. Директорът на ЕМА проф. Г. 
Рази зададе този тон и представи страте-
гическите цели и подходи на ЕМА в след-
ващия петгодишен период. Така бе и в 
презентациите на другите лектори.  

Един от акцентите в лекцията на ЕМА 
бе, че те са не само регулаторен институт, 
но и научна структура. Техни екипи участ-
ват в разработването на ваксина и тера-
пии срещу COVID-19. Проф. Рази спомена, 
че 20-членният научен екип на ЕМА актив-
но се включва в изследователска работа.  

Проф. Рази се спря и на разработки 
на бъдещи лекарства със сензори. Тези 
сензори от тялото могат да отчитат на 
монитор различни показатели за състоя-
нието на пациента. Проф. Рази говори и 
за други предизвикателства пред ЕМА – 
Брекзит, преместването в Амстердам, 
кадровите промени поради тези събития.  

От Пау Ерлих институт в Германия, 
който има водеща роля в сферата на био-
логичните лекарства, изтъкнаха как учас-
тието им и в разработването, и в регула-
цията на тези лекарства определя значи-
мото им място на европейско ниво. Там 
се оценяват новите молекули и научно, и 
от гледна точка на фармацевтичния 
пазар.  

Стана дума и за готовността на ЕМА, 
на всички регулатори за бързи действия, 
ако възникват дефицити от лекарства 
поради обстоятелствата, които панде-
мията налага. Като целта е била да се 
осигурят терапевтични възможности, без 
да се прави компромис с качеството, 
сертификатите, лицензите. 

Друга тема бяха намеренията за про-

мени в клиничните проучвания, които 
като регулаторен процес ще претърпят 
значими преобразувания. Удовлетворе-
ни сме, че въпреки обстоятелствата 
успяхме да пренастроим конгреса в 
посока COVID-19, както и да чуем топ лек-
тори във фармасектора в Европа. Това е 
елемент от достойното отбелязване на 
10-годишнината на Българската асоциа-
ция за лекарствена информация. 

Ясно е, разбира се, че никоя платфор-
ма не може да замени личния контакт. 
Вярваме, че през есента, стига обстоя-
телствата да позволяват, ще организира-
ме тържество – да участват на живо 
водещите лектори, да отбележим юбилея 
на БАЛИ с всички наши партньори. 

 

ФМ

УС на БАЛИ информира, че  всички презентации от DRUG REGULATORY  
AFFAIRS e-CONGRESS | MEET THE REGULATORS | 10 YEARS BADI ще бъдат пуб-
ликувани в интернет страницата на асоциацията – www.badibg.org, със свобо-
ден достъп. Жестът е изключителен подарък от БАЛИ към всички експерти по 
лекарствена регулация. БАЛИ е единствената организация в България, която 
работи целенасочено за изграждане и развитие на единно регулаторно общест-
во у нас под мотото „Be connected, stay informed”.

Над 160 експерти по лекарствена регулация от индустрията в България и 
от 6 европейски държави, представители на държавни институции и неправи-
телствени организации в сектора участваха в изключително събитие за фар-
мацевтичния сектор в Европа през тази година.

Новото познание е наш приоритет 
Проф. Татяна Бенишева, председател на БАЛИ, обобщава накратко онлайн събитието, специално за „Форум Медикус“

Matsumae International Foundation обяви 
програмата си за предоставяне на сти-
пендии за изследователска дейност в 
институции –  домакини в Япония, през 
2021 г. и кани представители на българ-
ската научна общност да подадат доку-
менти за кандидатстване. Посочва се, че 
приоритет ще бъде даден на изследова-
тели в сферата на медицината, природ-
ните науки или инженерните науки.  

Изисквания към кандидатите: 

1. Да получат писмо покана от инсти-
туция домакин в Япония. 

2. Да притежават докторска степен 
или еквивалентна, която да е призната от 
Matsumae International Foundation. 

3. Да са на възраст до 49 години 
(включително) към момента на подаване 
на документи. 

4. Да владеят в достатъчна степен 
английски или японски език. 

5. Да не са пребивавали продължи-
телно в Япония, с изключение на крат-
косрочен престой с цел екскурзия или 
участие в конференция. 

6. Да работят и да се завърнат в свои-
те държави след приключването на про-
грамата. 

Кандидатите следва да посочат перио-
да на стипендията в съответствие с пре-
стоя, необходим за изследователския про-
ект, който може да бъде с продължител-
ност между три и шест месеца, в периода 
от април 2021 до март 2022 г. Фондацията 
ще покани около 20 изследователи. До 
момента фондацията е предоставила сти-
пендии на 853 учени от 120 страни. 

Кандидатите могат сами да изберат 
институцията домакин, където да прове-

дат своите изследвания. Институциите 
домакини може да бъдат университети, 
изследователски институти, както и ана-
логични структури в частния сектор, в 
които учените могат да проведат изслед-
ванията си. Кандидатите следва да бъдат 
предварително одобрени от такъв инсти-
тут домакин, преди да кандидатстват за 
стипендията. Фондацията няма да дава 
препоръки за одобряване на кандидати-
тот институции домакини. 

Финансови условия 

Фондацията предоставя средства за: 
- самолетен билет в двете посоки ико-

номична класа; 
- 220 000 йени на месец за обучение, 

материали за изследователския проект и 
за ежедневни разходи; 

- застраховка; 

- 120 000 йени за поемане на първона-
чалните разходи по престоя. 

Според условията на стипендията 
поканата е насочена единствено към 
изследователя, но не и към членовете на 
неговото семейство. 

Документите за кандидатстване 
следва да бъдат изпратени по пощата на 
следния адрес: 

The Matsumae International Foundation 
4-14-46, Kamiogi, Suginami-ku, Tokyo, 

167-0043 Japan 
Tel: + 81 3 3301-7600 
Крайният срок за получаване на 

документите във фондацията е 30 
юни 2020 г. 

Резултатите от кандидатстването ще 
бъдат публикувани на уебсайта на  
Matsumae International Foundation 
http://www.mif-japan.org през декември 
2020 г.

Стипендии за изследователска дейност в Япония
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Пандемията от COVID-19 е повлияла 
значително на достъпа и качеството на 
лечение при някои социалнозначими 
заболявания, показва анализ на 
„Индекс на болниците“. Той съпоставя 
периода от 1 февруари до 30 април през 
2019 г. и този през 2020 г., като прослед-
ява броя на пациентите, които са потър-
сили медицинска помощ в областта на 
инвазивната кардиология, онкологията, 
както и на хората с инсулти. Данните са 
предоставени от НЗОК. 

Инвазивна кардиология 

Сред трите области най-голям е 
делът на българските граждани с кар-
диологични проблеми, които са отложи-
ли посещението си в лечебно заведе-
ние през изминалите три месеца, когато 
се разрази пандемията от COVID-19, 
показва анализът. При тези пациенти 
обикновено става дума за спешни или 
неотложни състояния на стеснения или 
запушвания на артериите и опасност от 
настъпване на инфаркт.  

Общо 10 679 са преминалите през 
различни инвазивни диагностични про-
цедури за наличието на сърдечно-съдо-
ви проблеми от 1 февруари до 30 април 
през 2019 г. Броят им за същия период 
през тази година е бил 7123 – по-нисък с 
33,3%.  

Аналогично е положението и при 
лечебните процедури в областта на 
инвазивната кардиология. Общо 10 254 
души са потърсили медицинска помощ 
през трите месеца на миналата година 
срещу 7340 за тази. Намалението в този 
случай е с 28,4%. По-малко са били и 
хората с остър коронарен синдром с 

персистираща елевация, които са 
потърсили медицинска помощ, въпреки 
че при тях нуждата от лечение е с най-
голяма спешност. С над една трета са 
намалели и пациентите, на които е сло-
жен пейсмейкър. Техният брой се е 
понижил с 35,3% - от 1192 през трите 
месеца на 2019 г. до 771 през същия 
период на 2020 г. 

Инсулти 

С 21,2% по-малък е броят и на паци-
ентите с инсулти, които са получили 
медицинска помощ в болница по време-
то на пандемията. 13 885 души са били 
хоспитализираните от 1 февруари до 30 
април през 2019 г. срещу 10 945 за 
същия период през тази година. Близо 
95% от хоспитализираните са били с 
исхемичен инсулт. Спад има и при броя 
на осъществените  тромболизи – през 
трите месеца на 2020 г. броят е по-нисък 
с близо 10% в сравнение със същия 
период на миналата година.  

Онкология 

Пандемията е дала най-малко отра-
жение върху достъпа до диагностика и 
лечение на онкологични заболявания, 
показва анализът на „Индекс на болни-
ците“.  

Общо 41 673 са получилите план  
за лечение на заболяването си от 1 фе- 
вруари до 30 април през 2019 г. Техният 
брой за същия период на 2020 г. е 36 168 
– с 13,2% по-малък. В изчисленията са 
включени както новодиагностицирани-
те случаи, така и пациентите, при които 
се е наложила ревизия на лечението. 

Незначително е понижението на 
пациентите с онкологични заболявания, 
които са преминали през лъчелечение. 
През трите месеца на 2019 г. техният 
брой е бил 4132, а през тази година – 
4116.   

Въпреки появата на пандемията, 
пациентите, които са преминали през 
химиотерапия, са се увеличили, сочат 
още данните. През изследвания период 
на миналата година техният брой е бил 
12 485, а през тази – 13 293. 

Изводи 

Динамиката в разпространението на 
хроничните социалнозначими заболя-
вания е ниска и по принцип не би след-
вало да отбелязва значително отклоне-
ние в рамките на една година. Затова 
редукциите, които наблюдаваме в броя 
на пациентите с кардиологични, онколо-

гични или неврологични проблеми, се 
дължи не на реалната им липса, а на 
други причини. В случая намалението 
на хората, потърсили медицинска 
помощ, е пряко следствие от затрудне-
ния достъп до болнична помощ заради 
въведеното извънредно положение по 
време на пандемията в страната. 
Извънредната ситуация включваше 
ограничаване на плановия прием в 
лечебните заведения и в някои случаи 
налагаше реорганизация на дейността 
им. Страхът от заразяване и въведената 
социална изолация вероятно допълни-
телно са повлияли на решението на 
отделни пациенти за отлагане на търсе-
нето на медицинска помощ, дори в слу-
чаи на спешни състояния. На този фон 
осигуряването на 85% от плануваните 
приходи на лечебните заведения за 
болнична помощ от НЗОК им давa 
известно спокойствие и стабилност.

Общата заболяемост по време на пандемия

15% от българите са имали 
проблем с достъпа до меди-
цинска помощ заради панде-
мията у нас, а 28% - с  осигуря-
ването на лекарства и консу-
мативи. Медицински услуги са 
отлагани или са отпадали или 
по личната преценка на паци-
ента, или на медицинско лице. 
Това показва първото социо-
логическо изследване „лице в 
лице“, проведено след отмя-
ната на извънредното положе-
ние. Изследването е извърше-
но като продължение на ана-
лиза за отражението на пан-
демията върху достъпа до 
медицинска помощ сред насе-
лението. То е национално 
представително, осъществено 
е от „Галъп интернешънъл“ 
между 14 и 22 май т.г. и обхва-
ща 798 души с пряко лично 
полустандартизирано интер-
вю.  

Максималната допустима 
статистическа грешка е ±3,5% 
при 50-процентните дялове. 
1% от извадката е равен на 
около 55 хил. души. 

Зададени са въпроси от 
типа „Имахте или нямахте 
досега някакви затруднения 
заради ситуацията с корона-
вируса...“ с изброяване на 
възможности по отношение 
на медицинска грижа или 
лекарства и консумативи. 
Общо 77% от анкетираните 
свидетелстват, че не са имали 
затруднения (или не са имали 
повод) да търсят медицинска 
помощ по време на пандемия-
та, а 8% се затрудняват да 
определят дали наистина са 
имали проблеми. Това означа-
ва, че поне 15% от пълнолет-

ните българи – или над 800 
хил., са срещнали някакво 
затруднение с достъпа до 
медицинска грижа.  

Най-често хората са се 
сблъскали с пречки в достъпа 
до извънболнична помощ. 
Това е обяснимо, тъй като 
този сектор поема основния 
поток от пациенти, а напливът 
към болниците е по-малък. 

Респондентите са имали 
възможност да дават повече 
от един отговор. 7% (на база 
всички запитани), или условно  
над 350 хил. пълнолетни бълга-
ри споделят, че са имали про-
блеми с посещението при 
лекар специалист. 6% или над 
300 хил. души казват, че е бил 
труден достъпът им до личния 
лекар. 4% или над 200 хил. 
души са срещнали пречки по 
отношение на посещението си 
при зъболекар. 

1% от интервюираните, или 
условно над 50 хил. души, спо-
делят, че са имали проблем 
във връзка с лечение в болни-
ца, осъществяването на опе-
рация и т.н. Това означава, че 
проблеми с лечението в бол-
ница вероятно са възникнали 
за около 15% при пациентите, 
които се нуждаят от хоспита-
лизация между средата на 
март и средата на май (изчис-
лението е на база 40 000 легла 
за активно лечение в страна-
та, близо 66% използваемост 
и среден престой от около 5 
дни).  

Почти никой от интервюи-
раните не свидетелства за 
проблеми при необходимост 
от спешна помощ.    

В най-голяма степен за 

проблеми говорят най-въз-
растните респонденти – това е 
закономерно, като се има 
предвид, че те са имали в по-
голяма степен конкретна 
необходимост от медицински 
услуги и профилактика. Инте-
рес представлява и фактът, че 
жителите на столицата споде-
лят за пречки в значително 
по-голяма степен на фона на 
страната. Това явно се дължи 
на по-високата засегнатост на 
София. Близо една трета от 
столичаните декларират 
някакви забавяния или про-
блеми. 

Сред респондентите, които 
съобщават за пречки при 
медицинска помощ, приблизи-
телно сходни изглеждат дяло-
вете на онези, които по-скоро 
сами са отлагали или отменя-
ли посещения, и на онези, на 
които най-вече им е отказвано 
или отложено да бъдат прегле-
дани или лекувани – съответ-
но 50% и 44%. 6% не могат да 
определят кое е по-вярно.  

Общо 68% казват, че не са 
имали затруднения заради 
коронавируса при набавяне 
на медикаменти и консумати-
ви. 4% не могат да определят. 
Това означава, че поне 28% 
все пак са имали такива про-
блеми. 

Трудности при набавянето 
на лекарства, изписвани с 
рецепта, лекарства за хронич-
ни заболявания и т.н., са 
срещнали 6% от интервюира-
ните (над 300 хил. пълнолетни 
българи). 5% (над 250 хил.) пък 
споделят, че за тях е било 
трудно да си набавят лекар-
ства без рецепта.

Социологическо проучване  
за „Индекс на болниците“

Дейност Брой пациенти 2019* Брой пациенти 2020** Разлика - в проценти 
План за лечение на  
онкологично болни 41 673 36 168 - 13,2 
Химиотерапия 12 485 13 293 + 6,5 
Лъчелечение 4132 4116 - 0,4 
Инвазивна диагностика  
при сърдечно-съдови  
заболявания (КП17, КП25) 10 679 7123 - 33,3 
Постоянна  
електрокардиостимулация 1192 771 - 35,3 
Интервенционално лечение при  
сърдечно-съдови заболявания  
(КП20, КП21, КП26, КП28) 10 254 7340 - 28,4 
Инсулти (КП50, КП51, КП52) 13 885 10 945 - 21,2 
Тромболизи 286 258 - 9,7

*,** периодът, който се разглежда, обхваща дейността на ЛЗ за БП от 1 февруари до 30 април

Специлистите от Клиника-
та по чернодробно-панкреа-
тична хирургия и транспланто-
логия вече разполагат с апа-
ратура от най-висок клас, оси-
гуряваща прецизен контрол 
на работа, по-ефективни и 
щадящи манипулации върху 
черния дроб. 

- Става дума за първата 
ултразвукова хирургична ас- 
пирационна система, показа-
нa за чернодробни операции 
CUSA, която ограничава кър-
венето, като запазва съдове-
те и другата здрава тъкан, 
поясни проф. Никола Владов, 
ръководител на клиниката.  

CUSA намалява загубата 
на кръв по време на процеду-
рата, прецизно поддържа 
целостта на кръвоносните 
съдове, без да ги уврежда, 
гарантира безопасност, без 
да се удължава времето на 
операцията. 

Много са ползите за самия 
пациент при различните опе-
ративни процедури: използва 
се както при „безкръвни”, 

така и при отворени опера-
ции, нямалява големината на 
оперативните рани, както и 
нуждата от кръвопреливане, 
намалява броя на усложне-
нията и намалява продължи-
телността на болничния пре-
стой. 

Тази система е създадена 
за прецизна и атравматична  
чернодробна хирургия, вклю-
чително за отстраняване на 
доброкачествени и злокачест-
вени тумори, отстраняване на 
други нежелани тъкани, при 
чернодробни трансплантации 
и при детски оперативни ин- 
тервенции. Оптимизира от- 
страняването на тъканите с 
мощна аспирация. Функцията 
Tissue Select® е проектирана 
да подобри селективността и 
безопасността на тъканите. 
Технологията ShearTip™ е 
предназначена за лесно от- 
страняване на фиброзна или 
циротична тъкан. 

Нова апаратура

В лечебното заведение 
вече действа модерна апара-
тура за диагностика и опера-
тивно лечение на тумори на 
отделителната  система. Това 
е първият апарат за уроло-
гичната клиника, закупен със 
средства на болницата през 
последните 20 години - оста-
налите са били чрез дарения, 
обяснява проф. Димитър 
Шишков, началник на Клини-

ката по урология. 
Апаратурата се прилага за 

диагностика на пикочния ме- 
хур, бъбреците и цялата отде-
лителна система. Тя променя 
цвета на туморните образува-
ния и улеснява лекарите при 
поставянето на диагнозата, 
като съкращава времето, 
което е особено важен фак-
тор. 

ФМ

l В УМБАЛ "Пловдив"

l Във ВМА
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Не подценявайте 
предпазните 
мерки 

СЗО разпространи нови 
указания за борба с COVID-19 и 
призова да се спазват стрикт-
но правилата за поведение, 
най-важното от които е носене-
то на предпазни маски, особе-
но  ако разпространението на 
вируса отново се усили или ако 
спазването на физическа дис-
танция не е възможно. 

– Разполагаме с нови науч-
ни изводи и неоспорими дока-
зателства, че ако маските се 
носят по правилния начин, те 
могат да осигурят бариера за 
потенциално заразни капчици, 
заяви д-р Мария Ван Керхове, 
водещ експерт в СЗО, пред 
агенция Ройтерс.  

– Като се има предвид про-
мяната в данните, СЗО съветва 
правителствата да насърчават 
широката общественост да 
носи маски, когато разпро-
странението е голямо, а спаз-
ването на физическата дистан-
ция е трудно, например в 
обществения транспорт, в 
магазините и на други затворе-
ни или често посещавани 
места, каза на виртуален бри-
финг генералният директор на 
СЗО д-р Тедрос Гебрейесус. 
Той също потвърди общата 
препоръка маските да бъдат 
трислойни и от устойчива мате-
рия. 

В зоните на силно разпро-
странение на коронавируса 
СЗО препоръчва всички рабо-
тещи в клиничните структури на 
лечебни заведения да носят 
медицинска маска, докато 
досега това се препоръчваше 
само за персонал, който се 
грижи пряко за пациенти с 
COVID-19. 

– Това означава, че когато 
лекар минава визитация в кар-
диологично отделение или в 
отделение за палиативни гри- 
жи, където няма потвърдени 
пациенти с COVID-19, той 
въпреки това трябва да бъде с 
медицинска маска, обясни 
генералният директор. 

Междувременно последни-
те данни за разпространението 
на COVID-19 сочат, че  най-
засегнатият регион на света е 
Латинска Америка. В  Бразилия 
и Мексико се наблюдава най-
висок процент на нови инфек-
ции, въпреки че пандемията 
набира скорост и в други стра-
ни от региона като Перу, 
Колумбия, Чили и Боливия. 
Общият брой на инфектираните 
в Латинска Америка наближава 
1,2 млн. души. 

На фона на много тревож-
ната ситуация изненадващо 
стана ясно, че   Бразилия може 
да напусне СЗО. Това намере-
ние бе заявено от президента 
на страната Жаир Болсонаро, 
който от началото на панде-
мията в Бразилия смени двама 
здравни министри. 

ФМ

Ограниченията се „вдигат“. 
Животът се завръща. Радостта 
да си жив постепенно нараст-
ва. С голямо желание общест-
вата оставят пандемията зад 
гърба си. Съществуват и разби-
раеми страхове от завръщане. 
Във Великобритания например 
някои учени, които съветват 
правителството, предупреди-
ха, че краят на стриктната 
домашна изолация е прибър-
зан. Все още са налице около 
2000 нови диагностицирани 
случаи дневно във Великобри-
тания (в Италия те са около 
500). Това сочи, че тестовете, 
изолацията и проследяването 
все още са непълноценни. Спо-
ред СЗО общият брой доказа-
ни болни с COVID–19 в света 
достига общо 6 млн., с почти 
400 хил. смъртни случаи. Раз-
бираемо е защо желаем да се 
измъкнем от тази хуманитарна 
катастрофа. Кой би искал още 
да се лута между смъртта и 
отчаянието? 

Ние всички се нуждаем от 
надежда и оптимизъм, както и 
от готовност да се справим по-
добре, ако настъпи втора 
вълна. Уроците трябва да се 
научат. Правителствата на тези 
държави, които сега бавно се 
възстановяват от най-лошото 
на своите епидемии, трябва 
спешно да задържат (или дори 
отново да изградят) обществе-
но доверие.  

За което е нужно да утвър-
дят независими механизми за 
отговор и реакция. Това не 
означава да се отправят упре-
ци към този или онзи. Напро-
тив. Нужно е фокусиране върху 
идентифициране на слабостите 
на системите чрез събиране и 
интерпретиране на информа-
ция, вслушване на правител-
ствата в научните съвети, пови-
шено внимание как политиците 
прилагат съветите. Изискване-
то сега е да се прецени дали 
националните системи за об- 
ществено здраве са били до- 
бре подготвени за пандемията. 

И ако не, защо? 
Изискването сега е да се 

установи какво пандемията ни 
каза за състоянието на човеш-
ката безопасност във всяка 
страна – кой бе уязвим, защо, а 
и как тези уязвими групи могат 
да бъдат предпазени в бъдеще? 

Правителствата на евро-
пейските страни трябва ведна-
га да инициират търсене на 
отговорите. 

Необходима е и независима 
оценка за глобалния отговор на 
пандемията. 

 

 

Острото изказване на пре-
зидента Тръмп от 29 май т.г., 
че САЩ ще се оттеглят от Све-
товната здравна организация, 
защото СЗО се е „съюзила“ с 
Китай за прикриване на ранни-
те етапи на пандемията, за- 
плашва да разруши, да дискре-
дитира работата на организа-
цията в сфери отвъд COVID–19. 
За да се защити (някои биха 
казали – да се възстанови) 
авторитетът на СЗО, трябва да 
бъде създаден независим 
COVID–19 експертен панел въз-
можно най-скоро. 

Подобен независим оценъ-
чен механизъм бе промотиран 
след избухването на вирусната 
болест Ебола в Африка през 
2014 г. 

 

Тогава под председател-
ството на Дейм Барбара Сто-
кинг, здравен експерт от Обе-
диненото кралство, подобен 
експертен панел направи важ- 
ни препоръки, някои от които 
станаха реалност. За да бъде 
факт спешното завръщане на 
американското правителство в 
СЗО, може би ще бъде мъдро 
да се избере председател на 
панела от САЩ – уважавана 
във външната политика лич-
ност, чието мнение да бъде 
чуто. Личност, в чиято позиция 
ще повярва Белият дом. Като 
се има предвид каква вреда би 
нанесло съобщението на пре-
зидента Тръмп, панелът трябва 
да се формира до края на юни 
т.г. Така СЗО ще сигнализира 
колко сериозно се нуждае от 
независима оценка, както и от 
ангажимента на САЩ към орга-
низацията. 

Желанието да се движим 
напред трябва да бъде подкре-
пено от следващи отговори. 
Всички споделяме задълже-
нието да помним тази панде-
мия и нейните последици. 
Броят на починалите е твърде 
голям, за да ги забравим. 
Въпросът за задължението на 
обществото да помни е разгле-
дан в книгата на Авишай Мар-
галит „Етиката на спомена“. 

 

Тясна е корелацията между 
спомена и уроците, които тряб-
ва да научим от националните 
и интернационалните предиз-
викателства. Маргалит пише: 
“Търсенето на познание е 
упражнение в реминисценция – 
т.е. усилие да си спомним и 
съберем всичко, което някога 
сме знаели“. 

Заплахата от пандемията не 
си отива. Пандемиите са пър-
востепенен риск за общества-
та през XXI век. Важното е да 
намерим начин да съхраним 
спомена за тази пандемия в 
нашите общества, за да не 
бъде никога забравено получе-
ното познание. Да помним е 
нашето морално задължение 
към тези, които изгубиха живо-
та си поради COVID–19. Да 
запазим спомена е нашето 
обещание към бъдещите поко-
ления. Това е и нашето задъл-
жение да дадем сигурност, че 
обществото ще бъде по-силно 
при следващи пандемични рис-
кове. Всяка нация трябва да 
формира това, което Маргалит 
нарича „споделен спомен“, 
„единение в спомена“. „Сега, 
пише Маргалит, отговорността 
за споделената памет е на 
всеки и на всички в общността. 
За да остане споменът“.  

Да запазим спомена за 
COVID–19 е най-малкото, което 
си дължим един на друг във 
времето след тази катастрофа. 

Автор: Ричард Хортън 
„The Lancet“, 6 юни 2020 г.

COVID–19 и етиката на спомена

Япония ще спре масовото тестване 
за коронавирус и вместо това ще се 
насочи към уязвимите социални 

групи и хората, които са най-изложени на 
риск, съобщи nytimes.com. Този подход 
ще позволи да  се предотврати втора 
вълна от инфекции, заяви японския 
министър, отговарящ за борбата със 
здравната криза. 

В момента страната изостава в срав-
нение с други големи икономики по брой 
на извършените тестове за коронавиру-
са, като по тази причина търпи критики от 
експерти, че не прави достатъчно за про-
следяване на вируса и предотвратяване 
на възникването на клъстери. 

Ясутоши Нишимура, министър на ико-
номиката на Япония, който ръководи и 
политиките за борба с коронавируса, 
защитава подхода на Токио, заявявайки, 
че провеждането на ефективни PCR тес-
тове на цялото население ще бъде трудно. 

- Дори ако някой покаже първоначал-
но отрицателен тест, той може до само 
няколко дни по-късно да има положите-
лен резултат в зависимост от поведение-
то си през този период. В идеалния слу-
чай Япония би трябвало да проведе тесто-

ве на цялото население наведнъж и да 
изолира онези, които са положителни. 
Това е невъзможно и нереалистично, 
казва той. - Ето защо е важно да се гаран-
тира, че хората в по-висок риск да бъдат 
заразени или всички онези, за които 
лекарите преценяват, че имат неотложна 
нужда, могат да бъдат подложени на тест. 

Япония има максимален дневен капа-
цитет за тестване от над 27 000 случая. Но 

действителният брой тестове, които се 
провеждат, в момента са около 10 000. 

Засега Япония успява да избегне 
скока на инфекциите, наблюдавани в 
страни като САЩ и Италия. Инфектирани-
те са приблизително 17 200, смъртните 
случаи - около 900. 

 
ФМ

ККаакк  ЯЯппоонниияя  ссее  ссппррааввяя  сс  ииннффееккцциияяттаа??

СЗО предупреждава 

От болниците в страната алармират, че расте броят на хората 
с доказана след тестване инфекция.
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“Пиша ви от Италия, от ваше-
то бъдеще. Ние сега сме там, 
където вие ще бъдете след 
няколко дни” - така започва пис-
мото до германците на италиан-
ската писателка Франческа 
Меландри, публикувано в гер-
манското издание Der Spiegel в 
средата на март т.г., когато епи-
демията в Северна Италия 
бушуваше с пълна сила.  Поради 
редица обстоятелства пророку-
ваното от писателката бъдеще в 
Германия не се състоя. Въпреки 
че е в първата десетка в света 
по абсолютен брой на потвърде-
ните случаи на SARS-CoV-2, 
страната сравнително успешно  

устоя на напора  
на първата вълна 

и премина през пика на епиде-
мията без тежки последици за 
здравето на населението. А 
здравната система защити ре- 
номето си на една от най-добри-
те в света. 

По данни от 9 юни т.г. пот-
върдените случаи на коронави-
русна инфекция в Германия от 
началото на пандемията са 186 
938, излекувани са 170 134 души, 
смъртните случаи са 8904.  

Засега не се оправдават 
опасенията на някои експерти 
по повод започналото преди 
малко повече от месец планово 
и поетапно смекчаване на про-
тивоепидемичните мерки. Не се 
наблюдава предричаното от 
някои скокообразно нараства-
не на новите случаи, нито пък 
рязко увеличаване на прослову-
тото, следено с голямо внима-
ние в Германия ефективно 
репродуктивно число R. През 
последните дни институтът 
“Роберт Кох” съобщава средно 
за 200 до 700 нови случая  на 
инфекция, докато в някои дни в 
началото на април т.г. те стига-
ха до 6000.  Сега един инфекти-
ран заразява средно един 
човек, като по този начин през 
последните седмици R варира 
между 0,77 и 1,03. 

Рано е още за окончателни 
заключения. Но наблюдателите 
са единодушни, че основната 
заслуга за плавното развитие 
на епидемията в Германия е на 
населението като цяло, което в 
голямата си част сериозно е 
възприело опасността от новия 
коронавирус и е спазвало про-
тивоепидемичните мерки.  

Задължението да се носят 
маски на закрито и в обществе-
ния транспорт и сега до голяма 
степен се спазва. Ново проуч-
ване, публикувано в реномира-
ното издание Science, доказва, 

че това е една от мерките, които 
най-ефективно се отплащат - 
страните, в които е въведено 
задължително носене на маски, 
са преминали сравнително по-
успешно през епидемията. Мас-
ките, когато са поставени пра-
вилно, особено ефикасно пред-
отвратяват разпространяването 
на инфекцията от асимптома-
тични лица, посочват учените. В 
това отношение първоначално-
то становище на института 
“Роберт Кох” беше очевидна 
грешка, изтъква епидемиологът 
Карл Лаутербах, водещ здравен 
експерт на Социалдемократи-
ческата партия. “Още тогава 
беше ясно, че носенето на пред-
пазни маски трябва да бъде 
задължително, но нямах-
ме  достатъчно в налич-
ност”, посочва той.   

Друго мнение, което 
все повече се утвържда-
ва сред учените, е, че 
разпространението на 
вируса по въздушен път, 
чрез микроскопични 
аерозоли е значително 
подценявано. В началото 
на март т.г. 30 души от 80-
членен църковен хор в 
Берлин се заразиха със 
SARS-CoV-2, въпреки че 
са спазвали отстояние по 
време на певческата 
сбирка. Управата на ка- 
тедралата констатира, че 
“дългото време, прекара-
но в едно помещение, омалова-
жава факта колко далеч сте 
един от друг”. 

“Трябва да приемем, че веро-
ятността от заразяване на 
закрито е 18 до 20 пъти по-висо-
ка от тази на открито. Сега хора-
та прекарват повече време на 
чист въздух, но съм загрижен 
какво ще се случи през есента, 
когато може да се стигне до екс-
поненциално развитие на епиде-
мията”, посочва Карл Лаутербах.  

В пандемията най-добре се 
справиха страни, които са 
управлявани от жени, установи-
ха световни издания. И посочи-
ха примера на Нова Зеландия, 
Тайван и, разбира се, Германия. 
В труден спор с правителствата 
на 16-те провинции, в чиито ком-
петенции са въпросите на здра-
веопазването, канцлерът Анге-
ла Меркел, едновременно учен 
и политик, успя да наложи своя-
та стратегия. Важен е и момен-
тът, в който политиците ще се 
намесят, констатира проучване 
на института “Макс Планк”. В 
Германия това стана навреме, 
за разлика от САЩ например. 
Забавяненето само с 5 дни на 

мерки като забраната на масо-
вите събирания, затварянето на 
детските градини, училищата и 
университетите, ограничаване-
то на движението и контактите, 
би довело до повече от 30 000 
нови случая дневно, показват 
учените с помощта на математи-
чески модели.  

“Ние успяхме напълно ефек-
тивно и със сравнително небо-
лезнени мерки да спрем панде-
мичната вълна”, констатира 
Кристиан Дростен - директор на 
Института по вирусология към 
берлинската клиника Charité, в 
интервю за Der Spiegel. “Без 
навременната информация от 
науката към политиката и без 
създадените големи възмож-

ности за тестване, сега можеше 
да имаме от 50 000 до 100 000 
смъртни случая”, смята вирусо-
логът. Според него съществува 
“теоретична възможност” 

да се избегне 
втора вълна 

на епидемията. “Сега знаем 
повече за вируса и за начина, 
по който се разпространява”, 
посочва той и изтъква ролята на 
т.нар. super sprea ders, които 
предават заразата едновремен-
но на много хора. Инфектирани 
лица могат да се превърнат в 
суперразпространители, когато 
са в контакт с много хора в 
барове, клубове или по време 
на други масови събирания. И 
затова е много важно решение-
то за спиране на масовите 
мероприятия. “Подобно разпро-
странение по-лесно подлежи на 
контрол, за разлика от равно-
мерното разпространение “под 
радара”, както първоначално 
предполагахме, че се случва”, 
каза Дростен.  

Важно е своевременно да се 
отчете опасността и евентуал-
ното огнище да бъде ограниче-

но, като се поставят в каранти-
на всички контактни лица, без 
да се изчаква да бъдат тества-
ни. “Времето за изолация обаче 
може да бъде значително нама-
лено до една седмица, тъй като 
инкубационният период и пе- 
риодът, в който човек е зараз-
ен, са значително по-кратки, 
отколкото първоначално се 
смяташе”, подчерта Кристиан 
Дростен. 

Забраната на масовите про-
яви е изиграла решаваща роля 
за ограничаване на скоростта 
на разпространение на епиде-
мията, смята и директорът на 
Института по вирусология на 
Университетската клиника в 
Бон Хендрик Щрек. Той също не 
очаква Германия да бъде залята 
от втора вълна, но предполага, 
че с настъпването на есента по-
често ще се появяват локални 
огнища на заразата. Според 
Хендрик Щрек възможно е 
изобщо да не бъде открита вак-
сина срещу коронавируса. 

“Срещу ХИВ/СПИН бяха изпро-
бвани над 500 варианта и никой 
от тях не проработи. Вирусът ще 
продължи да бъде сред нас и 
трябва да се настроим за това 
съвместно съществуване, като 
го държим под контрол”.  

Здравните заведения в Гер-
мания са добре подготвени да 
посрещнат евентуална втора 
епидемична вълна по отноше-
ние на подготовката на персо-
нала, наличието на защитни 
облекла и апаратура, констати-
ра Уве Янсенс, президент на 
Асоциацията по интензивна и 
спешна медицина. “През фев-
руари започнахме от нулата, но 
тази ситуация повече няма да 
се повтори”, каза той в интервю 
за радио Bayern 2. В страната 
особено внимателно се следи 
състоянието на нещата в интен-
зивния сектор. Към 9 юни т.г. са 
били налични 32 088 легла в 
интензивни отделения, свобод-
ни са били 11 468 от тях (36%). 
На интензивно лечение са 533 
пациенти с COVID-19.  

“Системата на амбулаторно 
лечение и регионалните здрав-
ни инспекции са ключът за 

сравнително доброто предста-
вяне на Германия по време на 
сегашната пандемия”, смята 
здравният експерт от Техничес-
кия университет в Берлин Рай-
нхард Бусе. Според представе-
ните от него данни на видеокон-
ференция, организирана в края 
на май т.г. от London School of 
Hygiene & Troрical Medicine, 
само 20% от германците, инфек-
тирани с COVID-19, са лекувани 
в болниците. Във Франция този 
процент е 70, в Испания 50, а 
във Великобритания 33. Във 
Франция също така 80% от тес-
товете за SARS-CoV-2 са праве-
ни в болниците. “На много ра- 
нен етап институтът “Роберт 
Кох” разпространи своите ука-
зания за действията на лекари-
те при съмнение за COVID-19. 
Навреме беше казано, че хора-
та трябва да си останат вкъщи: 
тестовете трябва да се правят 
по домовете им, а инфектирани-
те може да излизат само при 
крайна необходимост”. Същев-

ременно много от бол-
ните са лекувани в 
интензивните отделе-
ния. “Всеки трети хос-
питализиран в Герма-
ния е лекуван в такова 
отделение, за разлика 
например от Испания, 
където само един от 10 
пациенти е приеман в 
интензивно отделение, 
или от Италия, където 
това съотношение е 
1:8. Предпоставка за 
това е наличният по-
голям капацитет в ин- 
тензивния сектор в 
Германия. В Холандия, 
както и в италианската 
област Ломбардия то- 
зи капацитет се оказа 

недостатъчен. Освен това в ита-
лианската здравна система се 
появиха и регионални различия: 
в областта Венето, подобно на 
Германия, само един от пет 
пациенти с коронавирусна ин- 
фекция е лекуван в болница, 
докато в съседната Ломбардия 
това се е случвало с всеки 
втори. 

Друг позитивен аспект в Гер-
мания е броят на направените 
тестове, смята берлинският 
здравен експерт. “В страната ни 
са тествани 14 пъти повече 
хора, отколкото са откритите 
положителни случаи. В Италия и 
Франция например тестваните 
са само 4 пъти повече от пот-
върдените случаи”. 

Успехът на германската 
стратегия се потвърждава и от 
данните за смъртността над 
средното за страната. По време 
на пандемията смъртността в 
Германия се е повишила с 6% в 
сравнение със същия период на 
предходната година. В Италия 
това повишение е с 49%, в 
Испания - 60%, а във Великоб-
ритания - 63%. 
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