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72-рият редовен От- 
четно-изборен събор 
на БЛС отново гласува 
доверие на д-р Иван 
Маджаров и го под-
крепи за председател 
на съсловната органи-
зация за втори  триго-
дишен мандат. Д-р 
Маджаров получи под-
крепата на 324 делега-
ти. Кандидатурата му 
бе издигната от Сто-

личната лекарска колегия, РЛК в Пловдив и в Стара 
Загора. Други предложения за председател на УС 
на БЛС нямаше. 

Петима бяха кандидатите за заместник-предсе-
датели на Управителния съвет: д-р Николай Брънза-
лов, доц. Христо Шивачев, проф. Николай Габров- 
ски, д-р Стоян Борисов, Кирил Карамфилов. Избра-
ни бяха д-р Николай Брънзалов и доц. Христо 
Шивачев. 

Новият главен секретар на УС на БЛС е д-р 
Валентин Пеев. 

За членове на Управителния съвет бяха избрани: 
д-р Ваня Добрева, д-р Николай Колев, д-р 
Гергана Николова, д-р Валери Веселинов, д-р 
Росен Айков, доц. Стоян Сопотенски, д-р Йор-
дан Гечев, д-р Иво Парунов, д-р Жанина 
Калинкова, проф. Милена Станева, проф. 
Огнян Хаджийски. 

Делегатите избраха за председател на Контрол-
ната комисия д-р Методи Кунчев, а на Централ-
ната комисия по професионална етика - проф. Мая 
Аргирова.

Българският лекарски съюз – 
без изненади

Декларация, приета от делегатите на събора на 
БЛС: 

„Ваксинирайте се” 
Ние, делегатите на 72-рия Отчетно-изборен събор 

на БЛС, се обръщаме към обществото с призива: 
„Ваксинирайте се!“. 

България навлиза в пика на четвъртата вълна на 
COVID-епидемията и единственият известен засега 
начин да се защитим е ваксината. 

Призоваваме тези, които още не са го направили, 
да не се колебаят. Нека да се защитим от коварната 
болест, която отне близо 20 хил. човешки живота, сред 
които и живота на над 120 медици. Ние, лекарите. вече 
дадохме пример и над 70% от нас са ваксинирани. 
Заедно с преболедувалите колеги, защитени са около 
90 на сто от медиците. Всичко това направихме и в 
интерес на пациентите и на тяхното здраве. 

Припомняме, че по данни на Министерството на 
здравеопазването за периода от 1 март- 14 септември 
тази година относителният дял на починалите със 
завършен ваксинационен курс е 0,67% /64 души/от 
общо 9494 починали лица с COVID-19. За същия период 
постъпилите за болнично лечение пациенти със 
завършен ваксинационен курс са 7,2% от всички 
хоспитализирани или 468 от общо 6488 ваксинирани. 

Делегатите на 72-рия събор на БЛС настояват 
контролните държавни органи да влязат по ка- 
тегоричен начин в ролята си и да предприемат не- 
обходимите мерки по предотвратяването на неза- 
конните практики, свързани с издаването и ползването 
на фалшиви сертификати за ваксинация. Използването 
на фалшиви документи за ваксинация поставя в риск 
здравето на цялото общество и слага петно върху 
страната ни. Документът не спасява живот.

Българските болни  
с атопичен дерматит 
нямат достъп... 
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- Единственият начин да се преборим с COVID-19 са 
ваксините. Това заяви зам.-министърът на здравеопаз-
ването д-р Тома Томов на среща с част от експертите 
от Обществения съвет по ваксинация към МЗ, с психо-
лози, психиатри, политолози и социолози. Тема на сре-
щата, продължила повече от час и половина, са нагла-
сите на част от българското общество срещу имуниза-
цията и възвръщането на доверието във ваксините. 

Д-р Т. Томов подчерта, че България разполага с дос-
татъчно количество ваксини, а в същото време е на 
последните места в ЕС по ваксинация и на първо по 
смъртност. За политолога Слави Василев причините 
за съществуването на антиваксърски настроения са 
недоверието към сериозните информационни канали, 
както и недоверието в българските институции, което 
съществува в последните 30 години. „Доверие трудно се 
гради, но лесно се руши. Нужно е време за възстановя-
ване на доверието“, подчрета и проф. Сава Джонев, 
председател на Дружеството на психолозите в Бълга-
рия.  

Психиатърът Елена Иванова акцентира върху 
здравната мотивация на хората - според нея част от 
българите не се грижат добре за здравето си. Доц. 
Христо Хинков, директор на НЦОЗА, бе категоричен: 

„От години има неглижиране на общественото здраве“. 
Той отново припомни високия дял на починалите 
вследствие на COVID-19. „Ние българите сме изгубили 
един малък град заради пандемията. Има ваксина, а не 
я ползваме“, обобщи доц. Хинков.  

Социологът Светлин Танчев посочи, че в началото 
на пандемията, когато обществото е имало много по-
голямо доверие в институциите и прилаганите от тях 
мерки, е легитимарана алтернативната теза. „Това 
разби обществото и го раздели на две“, изтъкна той. 
Социологът проф. Александър Маринов, председа-
тел на Стратегическия съвет при президента, подчерта: 
„Институциите трябва да говорят в един тон. Много 
малко познаваме българското общество“.  

Пресцентър на МЗ

Обществена тревога  
за хода на имунизацията
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Броят е приключен редакционно на 21 септември т. г. в 16 часа

""ММББААЛЛ   --   ЕЕллиинн   ППееллиинн""   ЕЕООООДД   
търси да назначи лекар - педиатър,  

може и без специалност, в Детско отделение. 
За повече информация: тел. 0884 37 10 16 - управител.

Многопрофилната болница за активно лечение 
„Рахила Ангелова” АД , Перник,  

ул. „Брезник” № 2, тел/факс 076/601360 
търси да назначи 

лекари – ординатори за работа в ТЕЛК 
Изисквания към кандидатите: придобита специалност с 

терапевтична или хирургична насоченост. 
Тел за връзка: 076601360; 0889919127  

E-mail: mbalpk@abv.bg

От 17 септември т. г. паци-
ентите с леки или със средно 
тежки симптоми на коронави-
рус, преминали през COVID-
зоните, получават безплатни 
лекарства. Те имат достъп до 
клинични прегледи, лаборатор-
ни изследвания, както и да им 
бъдат направени рентгенови 
снимки. За пръв път НЗОК 
заплаща лечение на пациенти с 
коронавирусна инфекция, 

които се лекуват в домашни 
условия. Разкрити са около 50 
COVID-зони за извънболнично 
лечение на пациенти с корона-
вирус където работят лекар и 
медицинска сестра от съответ-
ното ДКЦ или МЦ. 

Лекарствата, които ще 
бъдат отпускани на пациентите 
с леки или със средно тежки 
симптоми на коронавирус, пре-
минали през COVID-зоните, са 

разпределени в три групи – 
антибиотици, кортикостероиди 
и медикаменти, повлияващи 
кръвосъсирването. В списъка с 
безплатни лекарства са вклю-
чени: Cefuroxime; Azithromycin;  
Budesonide - Inhalation powder; 
Levofloxacin; Enoxaparin; Nadro- 
parin; Bromhexine; Dexametha-
sone; Clopidogrel. 

ФМ

На тържествено заседание на Общин-
ския съвет в града бяха обявени носители 
на звания „Почетен гражданин“ и връчени 
отличия „За граждански принос“. 

Посмъртно с наградата „Почетен гражда-
нин на Силистра“ бяха отличени поетът и 
журналист Валентин Чернев, хирургът и 
общественик д-р Здравко Горанов. 

Д-р Здравко Горанов остава в паметта на 
силистренци като „рицарят в бяло“. По негова 
инициатива бе създаден и обществен фонд „Здра-
ве“ за подпомагане млади медицински специа-
листи. 

Наградата на община Силистра „За граждан-
ски принос“ получиха персонално: настоящият 

директор на МБАЛ - Силистра д-р Васил Сла-
вов, директорът на РЗИ д-р Теодора Начева, 
бившият директор на болницата д-р Даниела 
Костадинова. 

Сребърна значка „За граждански принос“  
получиха всички завеждащи отделения на 
Многопрофилната болница за активно лече-
ние. 

През тази година освен грамота, наградените 
получиха и ръчно изработена икона на Св. Иван 
Рилски, чийто автор е силистренката Галина 
Жечева. Наградата е израз на благодарност към 
всички за проявено човеколюбие и професиона-
лизъм в условия на световна пандемия. ФМ

Министерството на здравеопазването ще 
подпомогне лечебните заведения, като  осигури 
на всички новоразкрити COVID зони възмож-
ност за безвъзмездно получаване на апаратура 
на обща стойност до 50 хил. лв. Диагностичната 
апаратура може да включва: подвижен рентге-
нов апарат, апарат за лабораторна диагностика, 
ехографски апарат, ЕКГ и т.н.  Лечебните заве-
дения могат да комбинират пакети от посочена-
та апаратура спрямо своите нужди. Всеки цен-
тър ще получи и между 30 и 40 пулсоксиметри, 
като те ще бъдат предоставяни на пациентите, 
чието лечение се провежда амбулаторно, за да 
могат да следят кислородната си сатурация в 
домашни условия. 

 Диагностично-консултативните центрове и 
медицинските центрове, които имат сключен 
договор с НЗОК за диагностика и амбулаторно 
лечение на болни с COVID-19 по „Методика за 
определяне на размера на сумите, заплащани 
от НЗОК на изпълнители на медицинска помощ, 

на дентална помощ и на медико-диагностични 
дейности за работа при неблагоприятни условия 
по повод на обявена епидемична обстановка“, 
могат да кандидатстват за предоставяне на апа-
ратура по една или повече от следните позиции: 

- Преносими рентгенови апарати – тип 
„Кугел“. 

- Лабораторно оборудване – автоматични 
анализатори: кръвно-газов; електролитен; за 
клинична химия; хематологичен; 

- Респиратор за спешна помощ-транспортен; 
-  Кислородни бутилки; 
- Автоклав-стерилизация; 
- Аспиратор; 
- Бифазен дефибрилатор-монитор; 
- 6/12-канален ЕКГ апарат; 
- Портативен ехограф/ехокардиограф; 
- Холтери за кръвно налягане; 
- Негативоскоп. 

ФМ

In memoriam 
Почина проф. Георги Едрев 

Той е сред най-добрите специалисти в 
областта на микрохирургията на ухото със 
световно признание. 

Г. Едрев е роден на 2 април 1944 г. в 
Силистра. Завършил е медицина във ВМИ – 
София през 1969 г. През 1973 г. придобива 
специалност по оториноларингология. 
Работи като отриноларинголог в Силистра, 
в Катедрата по оториноларингология на Медицинската акаде-
мия в София, в НМТБ ,,Цар Борис III", МУ на МВР и МБАЛ 
,,Лозенец". През 1987 г. придобива научна степен доктор на 
медицинските науки, а през 1990 г. става професор по отори-
ноларингология. Специализира хирургия на средното ухо в 
Москва и в Станфордския университет в Калифорния. 10 годи-
ни е директор на НМТБ ,,Цар Борис III" и е национален консул-
тант по оториноларингология. Има повече от 130 научни 
труда, рационализации и изобретения.  

Редакционният екип на „Форум Медикус“ дълбоко скърби 
за внезапната кончина на проф. Едрев, пази и препрочита 
прекрасните му стихове. 

Поклон пред светлата му памет!

Безплатни лекарства  
за доболнично лечение

В помощ на новоразкрити COVID-зони

Ïðàçíèê â Ñèëèñòðà

- Проблемът с недостига на 
професионалисти по здравни 
грижи е огромен и това трябва да 
се промени. 

Стихващият интерес към тази 
специалност се дължи както на 
ниските възнаграждения, така и на 
липсата на възможност за профе-
сионално развитие.  

За да се промени тази ситуа-
ция, трябва да се върви в няколко 
посоки, едната от които е промя-
ната на медицинските стандарти. 
Приети са изменения в някои от тях за намаляване на изисква-
нията към дейността на лечебните заведения, свързани с броя 
лекари, необходими за осъществяването на дейността. Целта е 
да се отделят повече средства за възнаграждения на медицин-
ските сестри. 

Необходимо е здравните грижи също да бъдат стандартизира-
ни. По този начин ще се повиши търсенето на професионалисти 
по здравни грижи, респективно – възнагражденията, които те ще 
получават. 

След разговори между МЗ, МТСП и МОН броят на местата за 
медицински сестри в университетите ще бъде увеличен двойно. 

На среща с Българската асоциация на професионалистите  
по здравни грижи

Цитат от седмицата 
Д-р Стойчо Кацаров:

България ще закупи 10 000 
дози от ваксината срещу 
COVID-19 на Sanofi/GSK. Реше-
нието е взето на заседание на 
Министерския съвет, а спора-
зумението за предварителната 
покупка е сключено между ЕК 
и производителите. 

Става дума за еднодозова 
антигенна ваксина, на този 
етап не се очаква тя да  се 
използва за първична имуниза-
ция, а при преболедували лица 
или при ваксинирани с друга 
ваксина срещу COVID-19. Нова-
та ваксина е алтернативен 

вариант за ваксинация при 
лица с противопоказания спря-
мо другите налични ваксини. 

Ваксината се съхранява при 
температурни условия между 
+2° и +8°С. Доставка се очак-
ва през първото полугодие на 
2022 г. ФМ

COVID-ваксина за преболедували
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Така е наречена благотво-
рителна инициатива, 
насочена към осъществя-

ването на очни и кардиологич-
ни профилактични прегледи на 
деца и младежи в неравностой-
но положение от центрове за 
настаняване от семеен тип.  

Екип от специалисти от 
УМБАЛ “Александровска” ще 
извършва част от прегледите и 
консултациите, както и ще оси-
гурява продължителна грижа 
при необходимост. 

Мотото на инициативата не 
е случайно, защото идеите за 
доброто събират за действия в 
една посока представители на 
ОЕБ "Шалом", организация 
"Приятели на Израел в Бълга-
рия - Негев", Федерация на 
ционистите в България, фонда-
ция "Движение на българските 
майки“, фондация "Благотвори-
телност и Милосърдие" към 
ОВЛБ, „Widows Sons Bulgaria 
Grand Chapter Bulgaria & 
Masonic Riders Bulgaria“. Годи-
ни наред в благотворителните 
действия участва и GRAND 

OPTICS, като осигурява очила 
за нуждаещите се. 

На 15 септември т.г. пред-
ставители на тези организа-
ции, повечето от които имат 
години опит в благотворител-
ността, подписаха в залата на 
Александровска болница Ме- 
морандум за сътрудничество в 
рамките на благотворителната 
инициатива „Обединени за- 
едно”. 

Идеята е на доц. Алек-
сандър Оскар, председател 
на ОЕБ „Шалом“ и началник на 
офталмологичната клиника в 
Александровска, който на под-
писването заяви, че е чест за 
него и колегите му да бъдат 
съмишленици и съорганизато-
ри на инициатива, в която 
участниците се обединяват 
около основни човешки ценно-
сти, ангажират се да защитават 

и опазват здравето на хора от 
уязвимите групи в обществото, 
водени от принципа, че всички 
сме отговорни един за друг. 

Д-р Атанас Атанасов, изп. 
директор на УМБАЛ „Алексан-
дровска“, приветства инициа-
тивата „Обединени заедно“ и 
изрази благодарност към 
участниците, че са избрали 
Александровска за партньор в 
грижата за деца и младежи в 

неравностойно положение. Той 
подчерта, че извънредната епи-
демична обстановка и финан-
совият натиск върху здравната 
система у нас не трябва да 
бъдат възпиращ фактор върху 
благотворителните инициати-
ви. 

По темата говориха и пред-
ставители на другите организа-
ции, подписали меморандума – 
думите им излъчваха както 
дълбоко разбиране на целите 
на инициативите, така и искре-
на съпричастност към децата и 
младежите, които се нуждаят 
от навременна и безкористна 
здравна грижа. 

По инициативата са плани-
рани прегледи в 18 центрове за 
настаняване от семеен тип на 
територията на София и Пер-
ник, предстоят посещения в гр. 
Гоце Делчев, в Пловдив и др. 
Организаторите изтъкнаха, че 
по време на срещите специали-
стите консултират и хора от 
екипите, които се грижат за 
децата.  

ФМ

Обединени заедно

Експертният съвет  
по имунопрофилактика  
препоръчва:  

Да не се прибързва 
с решение  
за допълнителна 
доза 

Окончателно решение за поставя-
нето на допълнителна доза от ваксини-
те срещу COVID-19 ще бъде взето на 
национално ниво, едва след като Евро-
пейската агенция по лекарствата 
оцени данните за прилагането на така-
ва доза.  

Около това мнение се обединиха 
членовете на Експертния консултати-
вен съвет по надзор на имунопрофи-
лактиката. В заседанието на 9 т.м. 
участваха председателят на съвета 
проф. Елисавета Наумова, гл. държа-
вен здравен инспектор доц. Ангел Кун-
чев, д-р Галин Каменов от НЦЗПБ, 
проф. Татяна Червенякова – гл. коор-
динатор на Експертния съвет по инфек-
циозни болести, проф. Боряна Слънче-
ва – гл. координатор на Експертния 
съвет по неонатология, проф. Йордан-
ка Стоилова – гл. координатор на Екс-
пертния съвет по епидемиологоия, 
Мария Попова - директор на дирекция 
„Проследяване на лекарствена без-
опасност и клинични изпитвания“ към 
ИАЛ, д-р Нели Таринска - началник на 
отдел в дирекция „Лекарствена полити-
ка“ към МЗ, проф. Пенка Переновска – 
гл. координатор на Експертния съвет 
по педиатрия, проф. Мариана Мурдже-
ва – гл. координатор на Експертния 
съвет по клинична имунология, проф. 
Здравко Каменов – гл. координатор на 
Експертния съвет по вътрешни болес-
ти. 

Присъстващите огласиха мнението, 
че усилията на здравната система 
трябва да бъдат насочени към повиша-
ване на ваксинационния обхват сред 
гражданите, които все още не са иму-
низирани или не са със завършен вак-
синационен курс. Експертите смятат, 
че при прилагането на допълнителна 
доза от ваксините срещу COVID-19 е 
добре да се прилага индивидуален под-
ход към всеки човек в зависимост от 
здравословното му състояние. 

Пресцентър на МЗ

По повод на 
тиражираната 
информация, че 

в УМБАЛ „Александровска“ се извър-
шва масово съкращение на лекари, 
заявяваме, че тя е спекулативна и не 
отговаря на истината. Нито пък ръко-
водството на лечебното заведение има 
подобни намерения. С решение на 
Съвета на директорите, отразено в 
Протокол №2 от 14. 9. 2021 г., в болница-
та са предприети структурни промени 
като част от плана за финансово оздра-
вяване и стабилизиране на търговското 
дружество.  

Клиниката по нефрология, Клиника-
та по нефрология и трансплантация и 
Клиниката по диализно лечение са обе-
динени в Клиника по нефрология, 

трансплантация и диализно лечение, 
поради сходство или дублиране на дей-
ности.  

Клиниката по  обща и чернодробно-
панкреатична хирургия и Клиниката по 
пластично-възстановителна и естетич-
на хирургия са преструктурирани в Кли-
ника по обща и оперативна хирургия с 
Отделение по гастроинтестинална, 
хепато-билиарна и панкреатична хирур-
гия, и Отделение по пластично-възста-
новителна и бариатрична хирургия.  

Предстои да се обявят конкурси за 
началници на гореизброените клиники, 
като техните бивши ръководители са 
поканени да останат като лекари в със-
тава на клиниката, която са оглавява-
ли. Досегашният началник на Втора 
хирургия проф. Георги Тодоров е осво-

боден поради навършена пенсионна 
възраст. Към него е отправено предло-
жение да остане на граждански дого-
вор като лекар в клиниката.  

Началниците на клиниките са част 
от управлението на болницата - в пра-
вомощията на Съвета на директорите е 
да определя кой да оглавява дадена 
структура. Освен това изпълнителният 
директор на болницата има право в 
законоустановен 9-месечен срок от 
своето управление да смени лицата на 
ръководни длъжности в клиники и отде-
ли. 

Заявяваме, че към настоящия 
момент няма съкратени лекари, както и 
че нямаме информация да се готвят 
протестни действия в УМБАЛ „Алексан-
дровска“ се казва още в прессъобще-
ние от лечебното заведение, разпро-
странено на 17 септември т. г. 

ФМ

Радикални решения

Обновено и оборудвано с най-съвременната апаратура 
Отделение по интервенционална пулмология към Клиниката 
по пневмология и фтизиатрия на Военномедицинската  
академия бе тържествено открито. 

- Ние от ръководството на ВМА сме горди, че успяхме да 
осигурим финансов ресурс и в тези трудни времена оборуд-
вахме отделението с уникална за страната апаратура. За 
нашите пациенти новата придобивка гарантира още по-пъл-
ноценна и комплексна услуга, а за амбициозния екип на кли-
никата – нови възможности, заяви началникът на ВМА проф. 
Венцислав Мутафчийски. 

- Всичко е модерно – от покритието на стените до новите 
системи за флексибилна и ригидна бронхоскопия. Бих каза-
ла с гордост и благодарност, че това е най-модерно оборуд-
ваното отделение по интервенционална пулмология у нас, 
коментира доц. Милена Енчева, ръководител на Клиниката 
по пневмология и фтизиатрия. 

В отделението се извършват рутинно флексибилна и 
ригидна бронхоскопия, дигностични процедури – всички 
видове бронхоскопски биопсии (четкова, щипкова, иглена), 
включително криобиопсии за диагноза на интерстициални 
болести, както и терапевтични процедури – дезобструкция 
на дихателните пътища чрез лазер, електро- и криорезекция, 
стентиране на трахеобронхиалното дърво при бенигнени и 
малигнени стенози.  

- От няколко дни разполагаме с нов апарат за ендоброн-
хиален ултразвук (ЕБУС). Стадирането на белодробен кар-
цином чрез биопсии на всички вериги лимфни възли от 
около 20 години е стандарт в международните онкологични 
практики. До момента българските пациенти бяха лишени от 
този съвременен метод на диагностика. Сега имаме възмож-
ност да диагностицираме все по-ранни стадии на белодро-
бен карцином и да прецизираме стадия чрез ЕБУС, който да 
комбинираме с ендоезофагеален ултразвук, с който разпо-

лага Клиниката по гастроентерология във ВМА, изтъкна още 
доц. Енчева. - Друга много важна възможност, с която раз-
полагаме, е за извършване на плевроскопия с полуригиден 
плевроскоп. Това позволява по-малко инвазивно диагнос-
тично изследване на плевралните болести, както и извърш- 
ване на химическа плевродеза при метастатични плеврални 
изливи.  

Екипът на отделението по интервенционална пулмология 
е съставен от висококвалифицирани специалисти. Доц. 
Милена Енчева е специализирала във Франция и Германия, 
работи и защитава дисертационен труд в областта на интер-
венционалната пулмология. Д-р Христо Йорданов – начал-
ник на отделението, д-р Пламен Титоренков, д-р Георги Хин-
ков и д-р Александра Червениванова имат дългогодишен 
стаж като бронхолози.  

- Надявам се да имаме възможност да проведем органи-
зираните курсове за обучение с участие на Европейската и 
Световната асоциация по бронхология, да бъдем модерна 
база за обучение на бъдещи бронхолози и да създадем 
работеща мрежа от бронхологични центрове в България, 
каза в заключение доц. Енчева. 

ФМ

Във ВМА 

Модернизация
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Проф. д-р Камен Плочев, началник на Първа 
клиника по инфекциозни болести на ВМА, бе 
удостоен с орден „Мадарски конник” I степен, с 
мечове. 

Това стана на официална церемония в Гербовата зала на 
„Дондуков“ 2, където президентът Румен Радев връчи дър-
жавни отличия на изтъкнати българи за значимите им заслу-
ги в областта на медицината, информационните технологии 
и отбраната. 

Номинацията на проф. Камен Плочев е за високи пости-
жения в областта на медицината и големи заслуги за разви-
тието и укрепването на двустранните отношения в областта 
на здравеопазването и научните изследвания в медицината 
между Република България и Германия, Нидерландия, Бел-
гия, и други водещи европейски държави. 

Камен Плочев завършва медицина през 1976 г. в МУ-София. 
Има придобита медицинска специалност по „Инфекциозни болес-
ти”. През 1995 г. защитава дисертационен труд за придобиване на 
ОНС „Доктор”, а през 2011 г. защитава дисертационен труд за при-
добиване на НС „Доктор на науките” на тема „Организация на 
медицинските дейности в Българската армия за противодействие 
при употреба на биологично оръжие”. Във ВМА започва работа 
през 1976 г., като в периода от 2000 г. до 2017 г. е началник на 
Катедра по инфекциозни болести, от януари 2019 г. е ръководител 
на Първа клиника по инфекциозни болести. 

Самостоятелен автор е на две монографии – „СПИН” и „Биоте-
роризмът: скритата война”, съавтор е на монографията „Грип от 
птиците към хората”. Автор и съавтор е на над 120 научни публика-
ции, на над 15 глави в колективни монографии и на над 150 научни 
съобщения. 

Преподавател е по инфекциозни болести на студенти от специ-
алностите „Медицина” и „Медицинска сестра” при Медицинския 
факултет към СУ „Св. Климент Охридски”. 

Активен член на Българския лекарски съюз, Българското дру-
жество по инфекциозни болести, Българското дружество по воен-
на медицина, European Society of Clinical Microbiology and Infec-
tious Diseases и Balkan Military Medical Committee. 

ФМ

Около 200 000 възрастни в 
България боледуват от атопичен 
дерматит. В ЕС вече са одобре-
ни няколко иновативни терапии, 
които за първи път в историята 
на лечението на атопичния дер-
матит овладяват най-тежките 
форми на заболяването, но бъл-
гарските пациенти все още 
нямат достъп до тях.  

На хората със заболяването 
е посветена и кампанията „Сво-
бодни в своята кожа“, която 
цели повишаване на обществе-
ната информираност за меди-
цинските и социално-икономи-
ческите измерения на пробле-
ма. Организатори са Българско-
то дерматологично дружество 
(БДД), Българската асоциация 
за закрила на пациентите 
(БАЗП) и федерация „Български 
пациентски форум“. Партньор 
на инициативата е ARPharM.  

България е единствената 
страна в ЕС, в която атопичният 
дерматит не е признат за соци-
алнозначимо заболяване и 
медикаментите за лечение 
извън болница не се заплащат 
от здравноосигурителната 
институция. БДД изпрати отво-
рено писмо до Надзорния съвет 
на НЗОК и до МЗ с настояване 
да бъде оценена социалната 
значимост на атопичния дерма-
тит и заболяването да бъде 
включено в списъка на заболя-
ванията, за чието домашно 
лечение заплаща НЗОК. Доба-
вянето в списъка ще предостави 
възможност за лечение  на 
около 45 пациенти годишно. 

НЗОК изисква да бъдат 
изпълнени поне 3 от 5 критерия, 
за да има реимбурсиране на 
домашното лечение за дадено 

заболяване. Атопичният дерма-
тит покрива достатъчно крите-
рии, но въпреки това все още не 
е в списъка.  

- Атопичният дерматит е 
заболяване със социално зна-
чение, защото е свързано със 
сериозно нарушение на качест-
вото на живота, на работоспо-
собността и с невъзможност за 
практикуване на желани про-
фесии, спортове и занимания. 
В цяла Западна Европа е при-
ето, че заболяването е социал-
нозначимо и може да бъде 
лекувано с новите терапевтич-
ни средства, но в България все 
още не е така въпреки усилията 
на научното дерматологично 
дружество и на пациентски 
организации, каза доц. Гриша 
Матеев, председател на БДД, 
началник на Клиниката по дер-
матология в УМБАЛ „Алексан-
дровска“. - Атопичният дерма-
тит не е рядко заболяване, но 
болните, на които се налага да 
приемат най-новите терапев-
тични средства, са малко – 
само най-тежките случаи. У нас 
те имат възможност само за 
класическа терапия, докато в 
ЕС вече се прилагат новите 
терапии. В тази посока са и 
нашите искания - в тежките си 
форми атопичният дерматит да 
бъде признат за социално- 
значимо заболяване и тези 
пациенти да имат право на най-
съвременното лечение, за да 
могат да живеят нормално като 
останалите хора.  

- Става въпрос за 40-50 души 
годишно, обясни доц. Матеев. 
Той изрази надежда, че апелът 
на експерти и пациенти ще бъде 
чут. 

- Личната финансова тежест 
е огромна, много от пациентите 
не се лекуват, каза Пламен Тау-
шанов, председател на БАЗП. - 
За лечение  всеки болен запла-
ща средно по 2043 лв. годишно. 
Има достатъчно правни основа-
ния иновативните терапии при 
атопичен дерматит да бъдат 
реимбурсирани в България. 

Европейската агенция по 
лекарствата (ЕМА) вече одобри 
3 нови лекарства, които позво-
ляват пълно овладяване на  
симптомите при умерена и 
тежка форма на атопичен дер-
матит и на придружаващите 
заболявания. Това са терапии 
от нов тип, които блокират меха-
низма на възпалителната реак-
ция и така заболяването се под-
държа под постоянен контрол. 
Времето, което е необходимо за 
включване на ново лекарство 
за реимбурсация у нас, е сред-
но 707 дни от датата на одобре-
ние от ЕМА. 

Атопичният дерматит е забо-
ляване на развитите индустри-
ални общества с висока хигие-
на. Преди 20-тина години само 
8% от децата са получавали 
тази диагноза, докато сега те 
вече са 30% в развитите страни. 
Отсъствие от работа по повод 
на заболяването се налага при 
57% от болните, сочи проучване. 
Част от пациентите развиват 
съпътстващи заболявания на 
дихателната, сърдечно-съдова-
та, костната система и др. Пора-
ди това атопичният дерматит се 
определя и като системно забо-
ляване. 
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Ново проучване посочва, че 25% от 
мъжете, преболедували COVID-19, са със 
занижени параметри на семенната теч-
ност (Oligozoospermia, Cryptozoospermia 
или Azoospermia). Недостатък на това 
изследване е, че в него са включени 
мъже без подобни изследвания преди да 
се заразят с вируса. Данните са обобще-
ни от екипа на  андрологичния и семино-
логичния екип на Медицинския комплекс 
„Д-р Щерев“.  

Аналогично на други вирусни инфек-
ции, SARS-CoV-2 вирусът би могъл да 
окаже въздействие върху репродукцията 
при мъжа. Високата температура и вто-
ричните инфекции също биха могли да 
доведат до понижени параметри на еяку-
лата. Отклонения от нормалното състоя-
ние може да се отчетат както по време 
на самото боледуване, така и в периода 

след възстановяване. Лечението на забо-
лели чрез глюкокортикоиди, интерферо-
ни и антибиотични препарати доказано 
повлиява негативно процеса на обра-
зуване на сперматозоиди – сперматоге-
неза. 

Установено е, че SARS-CoV вирусите 
имат въздействие върху хормоналната 
секреция. Промяната в нивата на тесто-
стерон, LH, както и адреналин повлияват 
не само процеса на сперматогенеза, но 
засягат и потентността при мъжа. Отчита 
се и негативна зависимост между 

тежестта, с която протича заболяването, 
и отклоненията на хормоналните нива от 
нормалните им стойности. 

Във връзка с разработените ваксини 
срещу COVID-19 възниква и необходи-
мостта за сериозно и задълбочено 
обследване на техния ефект. От една 
страна, ползите им в борбата за овладя-
ване на заразата, а от друга - тяхната 
безопасност и възможните нежелани 
реакции. 

Анализираните към момента научни 
данни показват, че прилагането на mRNA  
ваксини не оказва негативно влияние 
върху параметрите на семенната течност 
спрямо проведените преди ваксинация 
изследвания при мъжете. 

В световен мащаб специалистите в 
областта на човешката репродукция се 
обединяват около тезата, че боледува-

нето и лечението на COVID-19 при 
мъже би могло да има значително по-
сериозно въздействие върху способ-
ността им за възпроизводство, откол-
кото ваксинацията. 

Все повече данни, доказващи ползата 
от ваксинацията срещу COVID-19, са пуб-
ликувани в научната литература. В част-
ност детайлното изучаване и установява-
не на взаимовръзките между  SARS-CoV-
2 и фертилитета би дало насоки за адек-
ватна и навременна намеса на репродук-
тивните специалисти при репродуктивни 
неудачи при пациенти, преболедували 
COVID-19.   

Данните са съгласувани с доц. Таня 
Милачич - ръководител на инвитро лабо-
раторията и андрологичния сектор на 
Медицинския комплекс „Д-р Щерев“. 

ФМ

Българските болни нямат достъп 
до иновациите

Високо отличие

COVID-19 носи риск за мъжките репродуктивни способности 
Навременното поставяне на ваксина намалява опасността от понижаване на фертилитета
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Спешната тромболитична 
терапия с Аlteplase, rtPA, е 
единствената одобрена до 
момента терапевтична възмож-
ност за пациенти с остър исхе-
мичен инсулт. Навременната 
тромболиза е от основно зна-
чение за лечението на пациен-
тите с остър исхемичен инсулт. 
Прилагането на Аlteplase в раз-
ширен времеви прозорец  до 
4.5 часа за лечение на остър 
исхемичен инсулт е одобрено 
във всички държави от Евро-
пейския съюз. 

По данни на НЗОК за 2020 г. 
болниците в нашата страна, 
които приемат пациенти с 
инсулт, са 134. В 49 от тях е при-
ложено такова лечение на поне 
един пациент, а болниците, в 
които активно се прилага мето-
дът, са 26. 

Alteplase e рекомбинантен 
тъканен плазминогенен актива-
тор (rtPA), генетично модифици-
рана версия на естествено сре-
щания тъканен плазминогенен 
активатор, чиято биологична 
функция е да лизира тромби, 
които се образуват обичайно в 
кръвотока. Alteplase е първона-
чално одобрен през 1987 г. във 
водещите страни по света с 
показание остър инфаркт на 
миокарда, последвано от одоб-
рения за приложение при 
(остър) белодробен емболизъм 
и остър исхемичен инсулт 
(регистрираните показания 
могат да варират в зависимост 
от държавата). 

Тромболитичната терапия – 
исторически аспекти 
Първоначално rtPA Actilyse® 

(Alteplase) беше въведен в кли-
ничната практика през 1987 г. 

за лечение на миокарден 
инфаркт. Седем години по-
късно, през 1994 г., продуктът 
получи разрешение за употре-
ба при остър масивен белодро-
бен тромбоемболизъм. През 
1996 г. американският регулато-
рен орган FDA одобри употре-
бата на Actilyse® при лечение-
то на остър исхемичен мозъчен 
инсулт в САЩ. След провежда-
нето на още две рандомизира-
ни контролирани проучвания и 
след метаанализ на всички 
съответни данни Европейският 
съюз в крайна сметка реши 
през септември 2002 г. да въз-
приеме, че продуктът е показан 
при лечение на исхемичен 
мозъчен инсулт, но само в слу-
чаите, които покриват опреде- 
лени критерии. 

Роля на клиничните  
проучвания  

след лицензиране на rtPA  
при остър  

исхемичен инсулт 
Първоначалната еуфория от 

намирането на средство за 
лечение на исхемичен мозъчен 
инсулт постепенно бе замене-
но от умерен скептицизъм. Рис-
кът от потенциални усложнения 
налага редица ограничения 
като противопоказания. Проуч-
ванията NINDS, ECASS I, 
ECASS II, ECASS III показват, че 
пълно функционално възстано-
вяване се очаква при един от 
всеки пет лекувани с интраве-
нозна тромболиза (ИВТ), ако е 
приложена до третия час от 
началото на симптомите, и на 
един от всеки 15 лекувани до 
4.5 часа от началото на симпто-
мите. 

В края на 2008 г. Boehringer 

Ingelheim получава одобрение 
за разширен времеви прозо-
рец до 4.5 часа за лечение с 
Аlteplase при остър исхемичен 
инсулт в Европейския съюз. 
Одобрението се базира на 
резултатите от проучването 
ECASS III (European Cooperative 
Acute Stroke Study), публикува-
ни в “New England Journal of 

Medicine” през септември 2008 
г. ECASS III, което е рандомизи-
рано, двойно сляпо, плацебо 
контролирано проучване, за 
пръв път демонстрира, че тром-
болизата с Аlteplase може да 
увеличи благоприятния изход 
само с минимална или никаква 
инвалидност след остър исхе-
мичен инсулт, когато лечението 
е започнало във времеви тера-
певтичен прозорец от 3 до 4.5 
часа след началото на симпто-
мите. Проучването включва 821 
пациенти в 15 европейски дър-
жави, подбрани от екип 
изследователи, воден от проф. 
Вернер Хаке от Университета в 
Хайделберг, Германия. 

Мозъчно-съдовите заболя-
вания заемат основно място 
сред социално значимите 
болести поради високата 
заболяемост, смъртност и 
тежка инвалидизация на пре-

живелите мозъчен инсулт. 
Инсултът е втора причина за 
смъртност в световен ма- 
щаб, втора причина за де- 
менция, най-честата причина 
за епилепсия в напреднала 
възраст и много честа причи-
на за депресия. Венозна- 
та тромболиза е доказан  
златен стандарт в лечението 

на острия исхемичен инсулт и 
до момента в света това е 
основният метод на лечение. 
Тесният терапевтичен прозо-
рец, неразпознаването на 
симптомите на инсулта от 
населението и ненавременно-
то отвеждане на болния в 
център за лечение са причи-
ните за недостатъчното и 
ефективно прилагане. Инсул-
тът е заболяване с висок про-
цент смъртност и инвалидиза-
ция в България. Последващо 
лечение на болен с инсулт е 
сред най-скъпоструващите на 
обществото и семействата. 
Прогнозите са относителната 
тежест на инсултите за об- 
ществото да нараства, защо-
то населението “застарява”, а 
инсултите се увеличават с 
възрастта. 

Тежестта на мозъчно-съдо-
вите заболявания и броят на 

пациентите с инсулт в света 
налагат нуждата от интегриран 
и координиран подход в прила-
гането на новите стандарти в 
лечението на заболяването, 
както и сътрудничество между 
различните организации и дру-
жества. Това налага създава-
нето у нас на Национален кон-
сенсус за профилактика, диаг-
ноза и лечение на мозъчно-
съдовите заболявания. 

Националният консенсус 
обхваща пътя, който изминава 
болният с мозъчно-съдово 
заболяване от началото на 
заболяването до болничното 
заведение и в следболничния 
период. Националният консен-
сус е създаден с цел намалява-
не на глобалната тежест на 
инсултите чрез профилактика, 
лечение и дългосрочни грижи 
за пациентите чрез насърчава-
не на най-добрите стандарти в 
клиничната практика и повиша-
ване на информираността на 
населението и здравните спе-
циалисти относно мозъчния 
инсулт. В консенсуса са вклю-
чени всички съвременни диаг-
ностични, профилактични, 
терапевтични и рехабилитаци-
онни мероприятия, които се 
базират на дългогодишния опит 
в страната, на националните и 
международните консенсуси. 
Особено място заема разглеж-
дането на интервенционалната 
неврология като иновативна 
област в съвременната меди-
цина, позволяваща лечение на 
неврологичните заболявания, 
чрез минимално инвазивни 
техники. 

Референциите по темата са на 
разположение в редакцията.

Кампанията се организира 
от Българското дружество по 
неврология съвместно с фар-
мацевтичната компания Boeh-
ringer Ingelheim България с цел 
да се информира широката 
общественост как да разпозна-
ва първите симптоми на инсул-
та и какви стъпки да се пред-
приемат, ако са забелязани. 
Инициативата цели и да прово-
кира действия, тъй като при 
бърза и навременна реакция 
може да предотвратят послед-
ваща инвалидизация и други 
усложнения за пострадалия. 

Инсултът е спешен невроло-
гичен инцидент, който може да 
засегне определен участък, а 
понякога и целия мозък, затова 
е важно да се действа възмож-
но най-скоро при разпознава-
не на симптомите. 

- Доказано е, че за 1 секун-
да загиват 32 000 мозъчни клет-
ки, т.е. за 1 минута приблизи-
телно 1,9 млн. клетки губят фун-
кциите си, а в края на първия 
час около 120 млн. мозъчни 
клетки са в състояние на  
смъртна опасност или са в 
недостатъчно функционално 
състояние в околната на 
мозъчния инфаркт област, но 
все още могат да бъдат възста-
новени напълно, ако се започ-
не навременно, адекватно и 
правилно лечение. Това опре- 
деля понятието „терапевтичен 
прозорец” от 0 до 4.5 часа от 
началото на симптомите на 
инсулта, заяви акад. Иван 
Миланов, председател на Бъл-
гарското дружество по невро-
логия. - Ако симптомите на 
инсулта бъдат открити и ако 

лечението започне навреме, 
процесът на „умиране“ на 
мозъчна тъкан е обратим и 
болният може да бъде спасен. 
И може да намалее вероят-
ността за допълнителни услож-
нения и тежки последствия за 
засегнатия пациент. Това може 
да се случи посредством доб-
рото познаване на симптома-
тиката при инсулт. Обществе-
ността трябва да е наясно, че 
при инсулт опасността за паци-
ента произтича от закъснялото 
постъпване в специализирано 
звено за лечение на инсулти. 
Затова мотото на настоящата 
информационна кампания е 
„Действай бързо! Инсултът не 
чака!“, допълва акад. Миланов. 

Основен елемент на ини-
циативата е информационно 
видео, което показва симпто-
матиката при инсулт. То се 
основава на приетия в свето-
вен мащаб подход F.A.S.T., 
който БДН адаптира на българ-

ски език – „БЪРЗО“ е лесен 
начин за запомняне на стъпки-
те за разпознаване на симпто-
матиката при инсулт и дей-
ствията, които да бъдат пред-
приети: 

Бързо разпознай симпто- 
мите с помощта на лесен 
тест 

Ъгли на устата – може ли 
болният да се усмихне? 
Има ли изкривяване на 
устните ъгли? 

Ръце – може ли болният да 
вдигне двете си ръце едно-
временно и да ги задържи? 

Затруднения в речта – може 
ли болният да повтори 
просто изречение? Има ли 
разбъркване на думите? 

Обади се на тел. 112, ако 
забележиш тези симптоми. 
Или транспортирай болния 
до най-близката болница за 
лечение на инсулти! 

Видеото е достъпно във 
Фейсбук и на уебстраниците на 

болнични звена с отделение за 
лечение на инсулт. 

- Над 150 000 българи имат 
повече от един от основните 
рискови фактори за инсулт: 
високо кръвно налягане, заха-
рен диабет, висок холестерол, 
стеснения на мозъчните кръво-
носни съдове, пушене, злоупот-
реба с алкохол, наднормено 
тегло, стрес, сърдечно-съдови, 
ендокринни и други хронични 
заболявания, водещи, от своя 
страна, до некачествено кръ-
воснабдяване на мозъка и риск 
от мозъчен инсулт, предупреж-
дава още акад. Миланов. 

При бързото разпознаване 
на симптомите и отвеждане на 
пострадалия в болница за 
лечение на инсулти, по прецен-
ка на невролога и след серия 
от изследвания може да се 
приложи лечение, което да 
сведе до минимум риска от 
инвалидизация. 

ФМ

При исхемичен мозъчен инсулт 

Лечението с интравенозна тромболиза е златен стандарт

Действай бързо! Инсултът не чака! 
Започва информационна кампания за повишаване информираността за симптоматиката

https://www.facebook.com/BoehringerBG/videos/279294380353700
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Ингелхайм, Германия, и 
Индианаполис, САЩ,  
7 септември 2021 г.  

Пълните резултати от осново-
полагащото клинично изпитване 
EMPEROR-Preserved, фаза III, 
показват при комбинираната 
първична крайна цел, че empag-
liflozin бележи впечатляващо 
намаление от 21 % на относител-
ния риск от сърдечно-съдова 
смърт или хоспитализация пора-
ди сърдечна недостатъчност 
(СН) при възрастни със запазена 
фракция на изтласкване (HFpEF) 
в сравнение с плацебо. Данните 
показват, че ползите са били 
независими от фракцията на 
изтласкване или диабетния ста-
тус и установяват empagliflozin 
като първи и единствен 
медикамент, който оказва 
положително въздействие 
върху живота на пациентите 
от целия спектър на сърдеч-
ната недостатъчност. Резулта-
тите бяха представени по време 
на научната сесия на конгреса 
на Европейското дружество по 
кардиология (ESC) 2021 г. и пуб-
ликувани в New England Journal 
of Medicine. 

Анализът на ключовите вто-
ростепенни крайни цели от 
изпитването показва, че също 
така empagliflozin намалява с 
27% относителния риск от пър-
вични и последващи хоспитали-
зации поради сърдечна недоста-
тъчност, и значително забавя 
влошаването на бъбречната  
функция.  

- За пациентите със сърдечна 
недостатъчност със запазена 
фракция на изтласкване до 
момента нямаше клинично дока-
зано лечение, което ние да 
можем да предложим, и което да 
може да окаже значително въз-
действие върху състоянието им, 
заяви кардиологът проф. Стефан 
Анкер, клиничен комплекс 
„Шаритѐ“, Германия, главен 
изследовател на програмата 
EMPEROR-Preserved. - Данните 
от това клинично изпитване 
дават надежда на милиони паци-
енти със СН със запазена фрак-
ция на изтласкване (HFpEF) по 
целия свят. Постигната е първич-
ната крайна цел за подобрение 
на резултатите по сходен начин 
при всички подгрупи пациенти, 
при мъже и жени, със и без диа-
бет, и независимо от тяхната 
фракция на изтласкване и със-
тоянието на бъбречната функция. 
Това подчертава изключителна-
та ефикасност на empagliflozin и 
потенциала на неговото всеоб-
хватно въздействие. 

Повече от 60 млн. души по 

света страдат от СН и приблизи-
телно половината от тях имат 
запазена фракция на изтласка-
ване (HFpEF), известна също 
като диастолна сърдечна недос-
татъчност. Въз основа на широ-
кото разпространение, лошите 
резултати и липсата на клинично 
доказани терапии до момента 
сърдечната недостатъчност със 
запазена фракция на изтласква-
не (HFpEF) се счита като един-
ствената голяма все още нераз-
гадана област в сърдечно-съдо-
вата медицина. 

Клиничното проучване EMPE-
ROR-Preserved включва 5988 
души със сърдечна недостатъч-
ност. От тях 4005 имат левока-
мерна запазена фракция на 
изтласкване (LVEF) от 50 процен-
та или повече, а 1983 имат лево-
камерна запазена фракция на 
изтласкване (LVEF) под 50 про-
цента. Участниците в проучване-
то са приемали на произволен 
принцип терапия с empagliflozin  
10 mg (n=2,997) или плацебо 
(n=2,991) веднъж дневно. Обоб-
щените данни за профила на без-
опасност са в съответствие с 
предишните констатации, пот-
върждавайки добре установения 
профил на безопасност на 
empagliflozin. 

- Сърдечната недостатъчност 
е комплексно, сериозно заболя-
ване и водеща причина за хоспи-
тализация, заяви д-р Уахид Джа-
мал, корпоративен вицепрези-
дент и ръководител на отдел 
„Кардиометаболитна медицина“ 
в Boehringer Ingelheim. - Рискът 
от смърт при хора със сърдечна 
недостатъчност се увеличава с 
всеки прием в болница, както и с 
намаляване на бъбречната  
функция. Основополагащото 
клинично проучване EMPEROR-
Preserved показва, че empaglif-
lozin носи значителни ползи, 
което е изключително добра 
новина както за медицинска-
та, така и за пациентската 
общност. 

Ползите, демонстрирани в 
клиничното проучване EMPER-
OR-Preserved, са сходни с тези в 
проучването EMPEROR-Reduced, 
при което в комбинираната си 
крайна цел empagliflozin сигни-
фикантно намалява с 25% отно-
сителния риск от сърдечно-съдо-
ва смърт или хоспитализация 
поради сърдечна недостатъч-
ност, в сравнение с плацебо, при 
възрастни пациенти със сърдеч-
на недостатъчност с намалена 
фракция на изтласкване (HFrEF). 
Заедно, тези проучвания доказ-
ват ползите от empagliflozin за 
пациенти от целия спектър на 

сърдечната недостатъчност. 
На този етап empagliflozin 

има показания за лечение на 
възрастни пациенти с недоста-
тъчно добре контролиран ЗДТ2. 
Също така empagliflozin е одоб-
рен за лечение на възрастни 
пациенти с намалена фракция на 
изтласкаване (HFrEF) в Европей-
ския съюз и САЩ. Boehringer 
Ingelheim планира да депозира 
последващо заявление за ново 
лекарствено приложение на 
empagliflozin за СН към съответ-
ните регулаторни органи през 
2021 г. Продължават проучвания-
та относно ефектите на 
empagliflozin върху хоспитализа-
ция поради сърдечна недоста-
тъчност и смъртност при пациен-
ти, прекарали миокарден ин- 
фаркт, с висок риск от сърдечна 
недостатъчност. В момента 
empagliflozin e изследван и сред 
пациенти с хронично бъбречно 
заболяване. 

Двете проучвания EMPEROR 
за хронична сърдечна недоста-
тъчност са рандомизирани, 
двойно слепи изпитвания, които 
изследват ефекта на empagliflo-
zin, приеман веднъж дневно, в 
сравнение с плацебо при въз-
растни пациенти с ХСН със запа-
зена или намалена фракция на 
изтласкване, при пациенти със и 
без захарен диабет: 

Програмата EMPOWER е съз-
дадена от Boehringer Ingelheim, 
за да изследва въздействието на 
empagliflozin върху основните 
клинични сърдечно-съдови и 
бъбречни резултати в спектъра 
от сърдечно-съдовите, бъбречни-
те и метаболитните състояния. 
Тези състояния са водещата при-
чина за смъртност в световен 
мащаб и съставляват до 20 млн. 
смъртни случая на година. Чрез 
програмата EMPOWER Boehrin-
ger Ingelheim работи за подобря-
ване научните познания за тези 
взаимосвързани системи и в 
посока създаване на терапев-
тична грижа, която предлага 
интегрирани ползи за част от 
органите в човешкото тяло. 
EMPOWER потвърждава дългос-
рочния ангажимент на Boehrin-
ger Ingelheim за подобряване на 
резултатите при пациенти със 
сърдечно-съдови, бъбречни и 
метаболитни състояния. Програ-
мата EMPOWER е най-всеобхват-
ната и най-обширната клинична 
програма за SGLT2-инхибитор, 
провеждана до този момент, с 
участието на повече от 400 000 
възрастни пациенти.  

Референциите по темата са на 
разположение в редакцията.

По повод на събитието 
лекари от различни специ-
алности призоваха за  
подобряване качеството 
на въздуха в страната. Те 
се обединиха в лекарска 
мрежа, която е дългосро-
чен проект на сдружението 
„Въздух за здраве“. В ини-
циативата участваха спе-
циалисти от София, Пер-
ник, Стара Загора и Видин. 

Чрез видеообръщения 
медиците обявиха целите 
на действията в мрежата и 
настояха чистотата на въз-
духа да се разглежда като 
значим здравен проблем, 
който може да бъде пред-
отвратен с усилията на 
обществото и държавата. 

Д-р Пейо Мишев от 
Клиниката по сърдечно-
съдова хирургия, УМБАЛ 
“Лозенец“, обръща внима-
ние на връзката на атмос-
ферните замърсявания и 
последствията за сърцето, 
кръвоносните съдове и 
кръвното налягане, които 
се проявяват като остри и 
хронични сърдечно-съдови 
заболявания. Той препо-
ръчва лекарите да отчитат 
екологичните фактори при 
диагностиката и лечението 
на пациентите. Д-р Дими-
тър Кехайов, специалист 
УНГ и отоневрология, смя- 
та, че е необходимо прави-
телствените структури да 
се ангажират с подобрява-
нето на обществения 
транспорт, за да се намали 
замърсяването на въздуха.  
Промяната на енергийните 
източници за отопление, 
транспортния трафик и 
индустриалните замърси-
тели препоръчва проф. 
Анжелика Велкова, ръко-
водител на катедра „Соци-
ална медицина“ в МУ-
София. За дерматолога  
д-р Михаил Михайлов 
чистият въздух е кауза. Той 
обяснява, че кожата, която 
е най-големият орган в 
човешкото тяло, също се 
влияе от атмосферните 
замърсявания - фини пра-
хови частици, азотен 
оксид, озон. Той призова-
ва хората да имат активно 
отношение към  подобря-
ването на въздуха, като 
избират екологичен начин 
на придвижване и отопле-
ние. Доц. д-р Рада Мар-
кова - детски пулмолог, 
обръща внимание колко са 
уязвими децата на атмос-

ферното замърсяване. Тя 
посочва, че се наблюдава 
ръст на хроничните и ос- 
трите респираторни забо-
лявания в тази възрастова 
група. Съветва родителите 
в дните с повишено замър-
сяване на въздуха да не 
извеждат децата продъл-
жително време навън, 
както  и да използват пре-
чистватели за въздух в 
домовете. Д-р Веселина 
Никифорова,  общопрак-
тикуващ лекар, споделя, че 
след дни със замърсен 
въздух потокът от пациенти 
с хронични белодробни 
болести в кабинета й се 
увеличава многократно. За 
нея е важно да се разрабо-
тят национални политики, 
които да водят до подобря-
ване чистотата на въздуха, 
до екологично чисто отоп-
ление и транспорт. Д-р 
Евгения Дамеска, спе-
циализант по вътрешни 
болести в УМБАЛ „Св. 
Анна“, припомня че хро-
нично болните пациенти са 
много потърпевши от 
мръсния въздух. В същото 
време се наблюдава уве-
личение на случаите на 
тежки пневмонии при мла- 
ди хора. Тя призовава да 
се направят повече велоа-
леи в градовете, както и да 
се дискутират много сери-
озно проблемите със за- 
мърсяването на въздуха. 

Последствия от замър-
сяването на въздуха могат 
да бъдат ограничени дори 
и с малки подобрения в 
качеството на въздуха. 
Това може да намали хос-
питализациите, както и 
здравната тежест върху 
бюджета, смятат от лекар-
ската мрежа „Въздух за 
здраве“. 

Според данни на СЗО в 
България умират 15 000 
души годишно вследствие 
на замърсения въздух. 
Замърсяването на въздуха 
е най-сериозният екологи-
чен и здравен проблем в 
ЕС. По оценка на Европей-
ската агенция за околна 
среда то предизвиква 
всяка година преждевре-
менната смърт на около 
400 000 души в ЕС. 

Повече информация на 
сайта на инициативата: 
https://air4health.eu/lekari

Международният ден 
на чистия въздух 
бе отбелязан на 7 септември т.г.

Основополагащо клинично изпитване доказва 
Empagliflozin е първата терапия, която постига значително подобрение 
на резултатите при възрастни пациенти със сърдечна недостатъчност  

и със запазена фракция на изтласкване
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https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=gSYS41PHidA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=gSYS41PHidA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=rp_ltzIcLiI&feature=youtu.be
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1. Продължителността на жи- 
вота у нас е най-малка от всички в 
ЕС, а детската смъртност е сред 
най-високите. Пациентите допла-
щат от джоба си почти половина-
та от стойността на оказаната им 
медицинска помощ. Ние сме вто-
рата страна с най-малък брой 
медицински сестри. Налице са 
тежки регионални диспропорции 
в предлагането на медицинска 
помощ и несправедливо разпред-
еление на средствата между 
отделните медицински специал-
ности. 

Завършихме 2019 г. на първо 
място в света по смъртност с кое-
фициент на обща смъртност – 
15.5. За 2020 г. този коефициент е 
17.8, а за първите 5 месеца на 
2021 г. надмина 21. Леталитетът от 
COVID-19 у нас е два пъти по-
висок от средния в ЕС. По брой 
поставени ваксини сме последни 
в ЕС. 

2. От 1 януари до 11 май лека-
рите пътуваха до РЗИ (някои над 
100 км), за да получат ваксини за 
своите пациенти. За периода в 
страната са поставени 960 хил. 
ваксини. 

Ние осигурихме доставката на 
ваксини до всяка община и логис-
тичен център в страната. От 11 
май досега са поставени 600 хил. 
ваксини. 

3. До 11 май възрастните хора 
и хората с тежки заболявания не 
бяха приоритет на ваксинацион-
ния план. Това е една от причини-
те за високата смъртност, регис-
трирана от началото на годината. 
Дори хората, настанени в домове 
за възрастни, са ваксинирани 
само наполовина. 

Дадохме приоритет на имуни-
зацията на възрастните хора и 
тези с тежки хронични заболява-
ния. Сформираха се мобилни 
екипи за имунизиране на трудно-
подвижните хора и жителите на 
отдалечените и труднодостъпни 
населени места. За периода 
11.05.2021 - 10.06.2021 са поставе-
ни ваксини на 427 816 души над 60-
годишна възраст. За времето от 1 
януари до 11 май са били поставе-
ни ваксини на 454 352 души над 60-
годишна възраст. 

4. Скандалите около закупува-
нето на ваксините, хаотичните 
решения по управлението на кри-
зата, в това число и на ваксина-
циите, позволиха в страната да се 
създаде негативна нагласа срещу 
ваксинациите. 

Стартирахме информационна 
кампания за популяризиране на 
ползите от ваксинацията срещу 
коронавирусната инфекция; про-
ведохме срещи за сътрудничест-
во с общини, НСОРБ, представи-
тели на СЗО в България; предста-
вителството на ЕК, БЧК, БЛС,  
директорите на областните бол-
ници в страната, АРФАРМ, БАТЕЛ, 
БГФА, БЗС. НСОПЛБ, НСЧБ, ББА 
и др. 

5. Заварихме над 5000 души с 
погрешно издадени сертификати. 
Липсваше дори оперативна про-
цедура за поправянето им. Серти-
фикатът можеше да се получи 
само от лица, имащи електронен 
подпис. 

Създадохме процедура за 
отстраняване на грешки във вече 
издадени сертификати. Организи-
рахме издаването на електронен 
сертификат за ваксинирани, тест-
вани и преболедували (зелен сер-
тификат), като България стана 
една от първите стани в ЕС, която 
го валидира и българските граж-
дани, които са ваксинирани, 
могат да пътуват с него без огра-
ничения от 1 юни т. г. Създадохме 
възможност за изтегляне на зеле-
ния сертификат, без да е необхо-
димо гражданите да притежават 

КЕП или да посещават ваксина-
ционен център. 

6. Изготвихме Национален опе- 
ративен план за справяне с пан-
демията. 

7. Актуализирахме противое-
пидемичните мерки в синхрон с 
показателите за разпростране-
нието на заболяването в страна-
та. Създадохме гъвкави процеду-
ри за влизане в страната, както и 
облекчени процедури на реци- 
прочна основа с други страни - 
Румъния. 

Премахнахме ограниченията 
пред присъственото обучение на 
учениците и студентите. 

Намалихме ограниченията при 
посещения на спортни меропри-
ятия. Премахнахме изискването 
за ПСР изследване на деца до  
6-годишна възраст при влизането 
им в страната. 

Въвеждаме единен национа-
лен КОЛ-център, към който граж-
даните ще могат да отправят 
запитванията си за ваксинацията, 
противоепидемичните мерки и др. 

8. Медико-статистическата ин-
формация не е събирана система-
тично и има големи празноти. 
Нямаме дори приблизителна 
оценка на броя на българите, 
които вече са се срещали с виру-
са. По брой на проведените тесто-
ве за COVID-19 сме на последно 
място в ЕС, а леталитетът е два 
пъти по-голям от средния в ЕС. 

Извършваме сероепидемио-
логично проучване и кръстосан 
анализ на данните за броя на бъл-
гарските граждани, които вече са 
се срещали със SARS-CoV-2, за да 
имаме точна прогноза кога стра-
ната ни би могла да постигне 
колективен имунитет (преболеду-
вали, имунизирани, срещнали се 
с вируса). 

Със заповед на министъра на 
здравеопазването е възложено 
на НЦОЗА извършване на пълен 
анализ на действията по управле-
ние на кризата с COVID-19, ана-
лиз на извънредната смъртност и 
дейността на лечебните заведе-
ния. Анализът е извършен, пред-
ставен на обществеността и вне-
сен в Народното събрание. 

9. Страната ни нямаше досега 
единен протокол за поведение 
при заразяване със SARS-CoV-2, 
което също е сред причините за 
високата смъртност; 

Създадохме работна група с 
представители от 17 експертни 
медицински съвета за изготвяне 
на Единен национален протокол 
за диагностика, амбулаторно и 
болнично лечение на пациенти с 
COVID-19. 

Протоколът е завършен и пуб-
ликуван на интернет страницата 
на МЗ. 

10. Заявихме участие в общо-
европейската процедура за оси-
гуряване на ваксини срещу 
COVID-19 за следващите две годи-
ни – 2022/23. Стартирахме и про-
цедура за получаване на съгласие 
от ЕК и производителите на вак-
сини за даряване на определени 
количества от тях на страни от 
Западните балкани и Източна 
Европа, ако потребностите на 
страната ни са задоволени. 

11. Наследихме План за въз-
становяване и устойчивост, в 
който повече от половината 
средства бяха насочени към пос-
тавяне на топлоизолации и строи-
телни дейности. 

В изключително кратките сро-
кове, които остават за внасянето 
на плана в ЕК, написахме изцяло 
нов План за възстановяване и 
устойчивост в сферата на здра-
веопазването. 

Вместо поставяне на стиро-
пор, фокусът ще се насочи към 
дигитализация в здравеопазване-

то, телемедицина, въвеждане на 
иновации и нови технологии. 

Планът предвижда изгражда-
не на центрове за лечение на 
мозъчно-съдова болест и център 
за обучение на специалисти, 
изграждане на система за спеш-
на помощ, с използване на възду-
шен транспорт, като закупуването 
на хеликоптери и всичко необхо-
димо за функционирането на сис-
темата. 

Особен фокус поставяме на 
достъпа до здравеопазване в 
регионите, както и на подпомага-
нето на доболничната помощ. 

12. Заварихме проект за из-
граждане на капацитет на болни-
ците за посрещане на пандемия в 
почти насипно състояние, без 
ясни критерии и напълно непро-
зрачни процедури за подбор на 
кандидати. Проектът е по Опера-
тивна програма „Региони в рас-
теж“, а срокът за изпълнение е 
бил удължаван два пъти. 

Преработихме изцяло крите-
риите за финансиране на Проек-
та. Включихме всички болници 
(според одобреното вече от ЕК 
задание само държавни и общин-
ски) в страната, които са лекува-
ли болни с COVID-19, публикувах-
ме критериите и изпратихме 
писма на всички заинтересовани 
страни. 

Предстои стартиране на про-
цедурите по ремонт и закупуване 
на апаратура. 

13. Обнародвахме изменения-
та в над 20 от съществуващите 
медицински стандарти, с цел 
намаляване на административна-
та тежест и създаване на повече 
възможности за увеличаване на 
възнагражденията на лекари, 
медицински сестри и друг персо-
нал на лечебните заведения. 

14. Заварихме лошо организи-
рана система за специализация 
на лекарите, която в много случаи 
поставя младите специалисти в 
крайно неблагоприятна ситуация 
по време на обучението. 

Стартирахме работа по изме-
нение на две наредби, свързани с 
акредитацията на лечебните заве-
дения и специализацията на мла-
дите лекари с цел подобряване на 
условията, реда, организацията и 
възнагражденията им. 

15. Направена е спешна про-
мяна в Наредба 4, която да даде 
възможност на лекарите да 
изписват и на хартиени рецепти, 
когато лекарствата не се запла-
щат от НЗОК. От 1 юни беше въ-
ведено изцяло електронно изпис-
ване на лекарства, които са 
напълно или частично платени от 
НЗОК. 

16. Предприети са действия 
Рецептурните книжки и Протоко-
лите за предписване на скъпост-
руващи лекарства да преминат 
напълно в електронен вариант от 
1 юли. 

17. Пациентите не са в центъ-
ра на здравната система, правата 
ни като осигурени лица не са 
добре защитени. Ние доплащаме 
от джоба си близо 50% от меди-
цинската помощ. 

След проведена среща с 
широк кръг от представители на 
пациентски организации е изгот-
вен проект за изменение в Уст-
ройствения правилник на МЗ, в 
който се създава дирекция за 
правата на пациента, която да 
работи по формирането на нацио-
нални политики. Назначени са 
първите служители в новата ди- 
рекция. 

18. Определена е работна 
група, която да разработи Нацио-
нален антираков план. 

19. Извършен е анализ на 
годишните отчети за дейността и 
на годишните финансови отчети 

на почти всички държавни болни-
ци и са идентифицирани проблем-
ните от тях. В тази връзка и във 
връзка с други сигнали за нару-
шения са проведени проверки в 
УМБАЛ „Александровска“, УМБАЛ 
„Св. Ив. Рилски“, държавното дру-
жество „Бул Био“, специализира-
ни болници за рехабилитация, 
както и проверка по сигнали в 
УМБАЛ „Лозенец“. Предприети са 
действия за смяна на ръководст-
вата на болниците „Алексан-
дровска“ и „Лозенец“, като във 
втората са констатирани тежки 
нарушения, свързани с извърше-
ни трансплантации. Нарушенията 
са били прикрити от МЗ и служби 
за сигурност. Получени са резул-
татите от извършена от НЗОК 
проверка на УМБАЛСМ „Пиро-
гов“, в която са констатирани 
множество нарушения, в това 
число отчетена и неизвършена 
дейност. Заради допуснати тежки 
нарушения са сменени изпълни-
телните директори на УМБАЛ 
„Лозенец“ и УМБАЛСМ „Пирогов“. 

До момента са установени 
злоупотреби с клинични пътеки и 
източване на НЗОК, като само в 
болница „Лозенец“ те са в размер 
374  523 лв., в „Пирогов“ на стой-
ност 1 680 005 лв. 

Проверките ни установиха 
също – тежки задължения на дру-
жествата, например 30 млн. 
задължения в „Лозенец“, 70 млн. в 
„Александровска“ и др. Предпри-
ети са действия за смяна на ръко-
водствата на болниците „Алексан-
дровска“, „Лозенец“ и „Пирогов“ 
заради установените нарушения. 

В УМБАЛ „Лозенец“ са устано-
вени тежки нарушения, свързани 
с незаконно извършвани транс-
плантации. Сезирани са съответ-
ните органи. 

20. Извършена е проверка на 
начина на провеждане на проце-
дурите по закупуване на лични 
предпазни средства, респирато-
ри и лекарства за периода на 
извънредната епидемична обста-
новка от 13 март 2020 г. досега. 
Резултатите сочат, че голяма част 
от процедурите са провеждани 
непрозрачно, като по неясен 
начин са получавани оферти от 
български и чуждестранни фирми. 
Липсват съгласувани подписи от 
дирекциите в здравното минис-
терство, както и данни за подгот-
вянето на спецификации с изиск-
вания към закупуваните продукти. 
Докладите са внасяни в Минис-
терския съвет с решение за 
сключване на договори с конкрет-
ни фирми, след което същите са 
сключвани отново без необходи-
мите съгласувателни процедури. 

В резултат на това част от 
закупените респиратори и лекар-
ства, някои като хидроксихлоро-
хин (купен на цена повече от два 
пъти над пазарната) са останали 
неизползваеми и може да бъдат 
бракувани. Закупени са без об-
ществена поръчка ненужно голям 
брой респиратори на цени, надви-
шаващи пазарните, част от които 
са доставени неокомплектовани и 
без дължимата гаранция за упот-
реба. Материалите от проверката 
са изпратени на МВР и Прокура-
турата. 

21. Направен е анализ на със-
тоянието на изпълнението на 
бюджета на МЗ и наличните 
средства за плащане. Установено 
е, че бюджетът за плащания на 
лекарите и лечебните заведения 
във връзка с извънредната епиде-
мична обстановка е бил планиран 
до средата на май от предишното 
правителство. То отказа да внесе 
в Народното събрание искане за 
актуализация на държавния бю- 
джет. Парите са изплащани до 
този момент без пряка връзка с 

количеството и качеството на 
свършената работа по диагности-
ка и лечение на болни с COVID-19, 
като има сигнали за получаване 
на средства от лица, несвързани 
с лечението. 

Министърът на здравеопазва-
нето постигна съгласие с ръко-
водствата на НЗОК и БЛС за 
започване на преговори за изме-
нение на НРД, в които приоритет-
но да се разгледат въпросите с 
лимитите на лечебните заведе-
ния, промяна в цените на клинич-
ните пътеки, увеличаването на 
финансирането и отговорностите 
на лечебните заведения за извън-
болнична медицинска помощ и 
други. 

22. Предприети са действия за 
осигуряване на допълнителни слу-
жители в подкрепа на здравния 
контрол на граничните контролно-
пропускателни пунктове, както и 
оборудването им с необходимите 
устройства – четци за зелени сер-
тификати, за да се посрещне 
очакваното нарастване на потока 
от преминаващи граждани през 
летния туристически сезон. 

23. МЗ взе решение за предос-
тавяне на сграда и средства за 
ремонт за нуждите на областния 
център за психично здраве в 
София, което да позволи до нача-
лото на зимата болните с психич-
ни разстройства, настанени сега 
в бараки, да бъдат преместени в 
реновираната сграда. 

24. През миналата година МЗ 
е провело обществена поръчка за 
изграждане на нова детска бол-
ница в София, спечелена от ДДЗД 
„Детско здраве“. Впоследствие, 
МЗ се оттеглило като възложител 
и прехвърлило правата си на 
нарочно създадено дружество 
със записан капитал от 95 млн. лв. 
Авансово за изплатени 9 213 000 
лв. Отчетени са разходи за възна-
граждения и осигуровки от 160 000 
лв., външни услуги за 17 000 лв. и 
20 000 лв. за банкови такси и ко-
мисионни. Не е издавано разре-
шение за строеж, не е изготвен 
инвестиционен проект, не е одоб-
ряван комплексен проект. 

В МЗ бяха проведени срещи с 
всички заинтересовани страни, 
организации и ведомства, анга-
жирани със строежа на национал-
на детска болница. Извършен е 
анализ на дейността на дружест-
вото през последната година. 
Констатира се, че за една година 
не е направено нищо за изграж-
дането ѝ. След получен отказ от 
МРРБ да разреши изменение на 
ПУП и издаване на виза за проек-
тиране се взе решение за прекра-
тяване на договора. 

25. Създаване на условия за 
разкриване на COVID зони за 
лечение на пациенти. Прегледите 
на пациентите ще бъдат поети от 
НЗОК. Дейността на COVID зони-
те ще бъде подпомогната от МЗ 
чрез допълнителна субсидия от  
30 000 лв. А лекарствата за паци-
ентите ще се покриват от НЗОК. 
МЗ ще подпомогне новоразкрити-
те зони и с диагностична апарату-
ра за 50 000 лв. за всяка зона. 
Направихме промени в норматив-
ните актове, изменихме ПЛС, ини-
циирахме анекс към НРД. 

26. Инициирахме забрана за 
износ на лекарства за COVID. 

27. Осъществихме обществена 
поръчка за осигуряване на запа-
си от лекарства за COVID. 

28. Инициирахме ПМС за нов 
вид лекарства за COVID – монок-
лонални антитела. 

29. Създадохме нова методо-
логия за по-справедливо запла-
щане на медицинските специа-
листи, работещи на първа линия и 
подложени на риск от COVID-19. 

30. Предприети изменения в 
нормативни актове (Подробна 
информация на www.mh.gov-
ernment.bg) 

15 септември 2021 г.

За свършеното и предстоящото 
Отчет на министъра на здравеопазването д-р Стойчо Кацаров
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Ефективност и безопасност 
на ваксините  

срещу COVID-19

Световноизвестният неврорентгенолог проф. 
Ханс Хенкес оперира двама български пациен-
ти на 9 септември т.г., съвместно с началника 
на Референтния център по мозъчно-съдови 
заболявания в УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ доц. 
Станимир Сираков.  

Проф. Хенкес дойде в България по покана на 
ръководството на лечебното заведение, което го 
номинира за Доктор хонорис кауза на Медицин-
ския университет в София заради приноса му в 
обучението и подкрепата на български специалис-
ти. 

Първият пациент е на 38 години и е диагности-
циран с много сложна и комплексна аневризма 
на артерия вазиларис. Диагнозата е поставена, 
след като младият мъж получава припадък и е 
насочен към УМБАЛ „Св. Иван Рилски“. На напра-
вения ЯМР лекарите виждат, че става дума за 
много рискова операция (над 20-30 % вероятност 
да загине) и го съветват да потърси помощ в чуж-
бина, при по-опитен специалист.  

- Случи се така, че по-опитният специалист 
идва у нас, нямаше как да не се възползваме от 
този случай и да дадем шанс за живот на един 
млад човек, обясни доц. Ст. Сираков. - Въпреки 

опасността, която крие интервенцията, операция-
та е неизбежна, тъй като аневризмата е рискова. 
Това бе единственият шанс за този човек, допъл-
ни доц. Сираков. 

Вторият пациент е жена на 62 години с  
комплексна аневризма. 

- Технически операцията представлява голямо 
предизвикателство. Затова пожелахме да я 
направим заедно с проф. Хенкес, да почерпим от 
неговия опит, призна българският специалист. 

Жената е с две огледални аневризми, едната 
от които е прокървила преди 8-9 месеца, което 
наложило животоспасяваща операция в УМБАЛ 
„Св. Иван Рилски“, която преминала успешно. 
Междувременно обаче другото образувание също 
започва да расте и да предизвиква тежка невро-
логична симптоматика. Затова лекарите се стре-
мят към дефинитивно решаване на проблема. 

Проф. Ханс Хенкес е един от пионерите в 
интервенционалната неврорентгенология. Той е 
медицински директор на най-голямата Клиника по 
неврорентгенология в Щутгарт. Клиниката е спе-
циализирана в диагностиката и лечението на 
мозъчно-съдови заболявания и приема пациенти 
от цял свят. Над 1200 интервенции на изключител-
но сложни мозъчни аневризми се правят там 
годишно. Проф. Хенкес е един от водещите трима 
специалисти  по интервенционална неврорентге-
нология в света, с над 500 публикации в научни 
списания. Той е гостувал в България през август 
2019 г., когато съвместно с доц. Ст. Сираков опе-
рираха двама български пациенти. 

Операцията на първия пациент, продължила 
час и половина, приключва успешно. Българските 
лекари са успели сами да се справят, но под 
вещото ръководство на именития професор. 

- Въпреки че чисто технически проф. Хенкес не 
взе участие в операцията, за нас фактът, че беше 
до нас през цялото време и даваше съвети във 
всеки един етап, беше безценен, разказа доц. 
Сираков. 

По време на интервенцията на пациента е пос-
тавен последно поколение flow diverter стент със 
специално покритие, което редуцира до минимум 
риска от по-късни тромбози и запушване на стен-
та. Оказва се, че екипът на УМБАЛ „Св. Иван Рил-
ски“ е един от първите в света, който използва 
това съвсем ново изделие. А за пациента цялата 
процедура е безплатна. Това е станало с „малка 
помощ“ от проф. Хенкес, който е донесъл със себе 
си част от консумативите, които не се заплащат от 
НЗОК. Германският професор е отказал и полага-
щия се хонорар за участието в двете интервен-
ции.

- На специална церемония 
Почетно звание „Доктор хоно-
рис кауза“ на Медицинския уни-
верситет в София бе присъдено 
на изтъкнатия немски учен 
проф. д-р Ханс Хенкес. Наград-
ните знаци връчи ректорът на 
университета, в присъствието на 
зам.-ректора за наука и акреди-
тация проф. В. Петкова и на 
ръководителя на номиниращата 
Катедра по образна диагности-
ка проф. Д. Златарева.  

Приносът на проф. Хенкес 
към развитието на медицинска-
та наука е изключителен и той го 
илюстрира с презентацията си 
„Първо в човека“ (First in Man). 
Професорът разкри историите 
на ключовите си разработки и 
патентовани устройства, както и 
клиничните случаи, при които се 
е наложило да ги изобрети. Той 
се спря и на предизвикателства-
та при всяко решение. Сред 
представените бяха механична 
тромбоектомия, която проф. 

Хенкес извършва за първи път в 
света, стент тип drug-eluting bal-
loon, едно от най-използваните в 
света устройства за механична 
екстракция на тромби от мозъч-
ните съдове – Solitaire device, 
както и pConus HPC.  

Проф. Хенкес благодари за 
високото звание, а посланието 
му към младите лекари бе: 

- Медицината стана твърде 

сложна, за да има индивидуални 
герои. Тя вече е екипна работа. 

На церемонията присъстваха 
представители на Катедрата по 
образна диагностика към Меди-
цинския факултет, предишният 
ръководител на катедрата проф.  
Васил Хаджидеков, доц. Стани-
мир Сираков и много други 
учени и преподаватели. 
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В УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ 

Професионално партньорство в действие

Академично признание

На 10 септември т.г. Бъл- 
гарската асоциация за 
лекарствена информа-

ция организира онлайн „про-
боно“ събитие по тази тема, 
като повече от 45 души се 
включиха в дискусията по 
наболелите актуални въпроси. 

Отбелязано бе, че ползите 
от и рисковете при имунизация 
срещу COVID-19 непрекъснато 
се обобщават от регулаторните 
органи и организации в света.  

Ваксинационната кампания 
в света, по данни на СЗО, е 
5.5 млрд. имунизирани, 
като в ЕС са имунизирани 
73% от населението, в САЩ 
- 70% от населението. 

У нас не може да коменти-
раме такива данни, тъй като 
сме най-слабо ваксинирана-
та държава в ЕС: България 
- 16%, Румъния - 30%, 
Португалия - 96%, Дания - 
93% и др. Очевидно е, че у 
нас липсва адекватна инфор-
мация за лекари и фармацевти, 
които да мотивират население-
то да се ваксинира. 

В САЩ вече дори се пре-
поръчва COVID-19 имуниза-
ция само месец след забо-
ляването, за да бъде напълно 
изграден имунитет, тъй като 

антителата спадат 2,4 пъти по-
бързо при преболедуване, в 
сравнение с имунизация. 

Докато в България 84% от 
населението не е ваксинирано 
и изтичат срокове на ваксини, 
които се предоставят на други 
държави, в ЕМА се обсъжда 
трета бустерна доза след 6 
месеца от втората ваксинация 
за РНК ваксините. Младото 
население в ЕС, между 12-18 
години, вече се ваксинира, за 
да учи свободно. 

Фактите сочат, че у нас 
липсва доверие във ваксините 
и битуват невероятни митове, 
дори и сред медицинските 
среди - за безплодие, чипира-
не, липса на достатъчно кли-
нични данни, дори и за зара- 
зяване от самите ваксини.  

Организаторите на диску-
сията от БАЛИ се надяват, че 
експертите, които се включиха 
в обсъжданията, ще спомогнат 
за ваксинирането на повече 
хора. Както и за убеждаването 
на повече българи да имат 
доверие във ваксините, за да 
„прегърнат живота”, за да се 
възстанови предишният начин 
на съществуване в страната и 
на планетата. 
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ü Електронен вариант 
             30 лева за година 

Абонаменти -само в редакцията 
Информация на www.forummedicus.com 

  ü Класически дизайн 
         на хартиен носител 

             26 броя за 39 лева 
Абонаменти чрез  

Български пощи, Доби прес,  
както и в редакцията

„Форум Медикус“  
в два модела


