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Вестник „Форум Медикус“ - и във Facebook
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„Форум Медикус“  
в два модела 

ü Електронен вариант 
      30 лева за година 

Абонамент в редакцията 
Повече 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

Ваксината на Pfizer/BioNTech 
На стр. 6-7

Не властта, а развоят на панде-
мията определя необходим ли е 
втори локдаун - в противен случай 
се плаща много висока цена. 

„През пролетта правителството бе хва-
лено за бързата реакция, която спомогна 
да се ограничи разпространението на 
вируса и доведе до много ниска смърт- 
ност в сравнение с други страни. Впослед-
ствие обаче то бе силно критикувано, след 
като загуби контрол върху епидемията 
след бързото смекчаване на мерките през 
май“.  

Да ви звучи познато този цитат от  
Би Би Си? Не, не става дума за България, 
а за Израел, страна, близка до нас, с 
население от 9 милиона души. По отноше-
ние на управлението на пандемията 
еврейската държава се озова в ролята на 
българина в известната притча, който, 
вместо да си плати глобата, първо избрал 
да го бият, после да изяде солта и накрая 
дал и 100-те жълтици. Единственото „смек-
чаващо вината  обстоятелство“ е много 
по-добре развитата здравна система на 
Израел в сравнение с нашата.  

В средата на септември, в навечерие-
то на еврейската Нова година, израел-
ският президент Реувен Ривлин официал-
но се извини за неуспеха на властите да 
ограничат епидемията след края на пър-
вия локдаун. „Събудете се! Стига вече! 
Ние сме в различна реалност. Нещо тряб-
ва да се направи и то веднага!“, лакони-
чен бе тогава премиерът Бенямин Нетаня-
ху. На 18 септември Израел стана първата 
развита страна в света, която капитулира 
пред обстоятелствата и наложи втори 
национален и тотален локдаун. В онзи 
момент броят на потвърдените случаи бе 
над 200 000, а на починалите - 1400. Поло-

жителните случаи сред ултрарелигиозна-
та общност в страната бяха достигнали 
рекордните, според израелските медии, 
25% от общия брой тествани (какви тогава 
са отчитаните у нас в средата на ноември 
стойности от 35 - 44%?). Месец по-късно 
премиерът Нетаняху обяви, че болезнена-
та мярка е постигнала ефект и страната се 
отваря, но „поетапно, внимателно и под 
контрол“, за да не се наложи следващ 
локдаун. От рекордните в средата на сеп-
тември 9000 случая дневно, на 15 октом-
ври са отчетени 1608, а процентът на пози-
тивните тестове падна на 4,5.  

Еквилибристиката на статистиката и 
на „чашата е наполовина пълна и чашата 
е наполовина празна“ може да бъде при-
ложена и тук - ще каже някой, „ама ние 
имаме двойно по-малко случаи от Израел, 
а лудият бяг на числата започва леко да се 
успокоява; не сме най-зле в ЕС/ЕИП, 
някъде в средата сме по брой на потвър-
дените случаи“. Колко обаче са случаите 
„под радара“, какво стана с броя на тест-
ваните, с проследяването на контактите и 
с карантинирането на положителните? По 
данни от 18 ноември по показателя смърт- 
ност на брой население сме на трето 
място в ЕС. При нашата демографска 
структура и високия процент на хората с 
хронични заболявания не можем да сме 
максималисти и да искаме показатели 
като на Сингапур, градът-държава с най-
добрата здравна система в света (58 000 
потвърдени случая и 28 починали!). Зара-
ди закъснението от 2 - 3 седмици на кли-
ничния изход от повишения брой случаи 
обаче може да се очаква, че броят на 
усложненията и смъртните случаи ще  
продължава да расте, а с това и натискът 
върху здравната система, т. е. върху въз-

можностите ѝ да осигурява качествено и 
навременно лечение на всички. Вместо 
въпроса „А ти познаваш ли някого с коро-
навирус?“ вече става актуален въпросът 
„А нима ти не познаваш никого, който е 
починал вкъщи, в ръцете на близките си, 
без да стигне до медицинска помощ?“ 

Въпреки всичките уговорки едва ли 
някой ще отрече, че под напора на втора-
та вълна нашата здравна система от сед-
мици е на предела на възможностите си. 
Най-известният германски вирусолог - 
директорът на Института по вирусология 
на Charité Кристиан Дростен, обяснява в 
какво се изразява процедурата „триаж“, в 
случай че леглата в интензивните отделе-
ния не достигат: „В интензивното лежи 
болен с COVID-19, той е възрастен и лежи 
там от една седмица с шанс да оцелее от 
30 - 50%, а може дори и 60%. Идва обаче 
друг пациент със същото заболяване, 
който е 35-годишен, има три малки деца и 
също е в критично състояние. Ако не го 
включите на апарат,  до ден - два ще умре. 
Какво ще направите като лекар в интен-
зивно отделение? Отговорът е - трябва да 
изключите възрастния пациент. Това е то 
триажът“, изтъква К. Дростен. 

Трябва ли животът да свършва така? 
Трябва ли лекарите да бъдат изправяни 
пред дилемата да решават кой да живее и 
кой да умре, вместо да бъдат взети мерки, 
за които вече е доказано, че работят? 

Според Кристиан Дростен, за да се 
изглади устремената нагоре линия на 
новите случаи „трябва да се натисне спи-
рачката“ с ограничен  във времево отно-
шение локдаун, който дори може да не 
обхваща училищата. „Хората предвари-
телно трябва да знаят срока - от научна 
гледна точка са нужни около три седмици, 

което е малко повече от времето, необхо-
димо при карантина“. И още: „Този вирус 
не позволява да се преговаря с него - при 
определен темп на нарастване на новите 
случаи той просто ни принуждава да нало-
жим локдаун“.  

„Тези решения са сред най-тежките в 
моя мандат“, казва германският  канцлер 
Ангела Меркел след налагането за втори 
път през тази година на по-строги мерки, 
определени като „ограничен локдаун“. 
„Ако бяхме изчакали, докато се напълнят 
интензивните отделения, щеше да бъде 
късно - в борбата с коронавируса всеки 
ден е от значение. Овладяването на пан-
демията не е само чисто медицински 
въпрос, но и етичен, и икономически, и 
социален. Една поставена под контрол 
пандемия е най-доброто, което може да се 
случи и на икономиката“, убедена е А. 
Меркел. 

Лекарите и сестрите на първа линия 
най-добре знаят дали епидемията у нас е 
под контрол. Знаят го и близките на болни-
те, които мобилизират всичките си връз-
ки, за да намерят място в болница. Знаят 
го и пациентите, които се борят за глътка 
въздух в отделение, останало без лекари в 
болница като Свищовската. Знаят го и 
тези, от които зависи здравната криза да 
не се превърне в катастрофа. А може би 
вече сме вдигнали ръце и... каквото - тако-
ва. Може би вече е късно дори за ради-
кална мярка като налагането на втори 
локдаун, защото обрат може да бъде пос-
тигнат, ако тя е наложена навреме. А 
може би, след като сме изяли солта и про-
дължаваме да ядем боя, вече плащаме и 
жълтиците, т. е. цената в човешки живот. 

 

Маргарита ШАПКАРОВА

Ядем боя, ще платим ли и жълтиците?
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Броят е приключен редакционно на 19 ноември т. г. в 17 часа

На основание чл.90 и чл.91 от Кодекса на труда, във 
връзка с  чл.17, ал.3 от Наредба № 1 от 2015 г., изм. и 
доп. ДВ. бр.54 от 16 юни 2020 г. за придобиване на спе-
циалност в системата на здравеопазването 

МБАЛ „Д-р Ст. Илиев” - АД, Монтана 
ОБЯВЯВА КОНКУРС 
за следните длъжности: 

- Лекар, специализант по анестезиология и интензивно  
  лечение — 1; 
- Лекар, специализант по акушерство и гинекология — 1; 
- Лекар, специализант по кардиология — 1; 
- Лекар, специализант по нервни болести — 1; 
- Лекар, специализант по педиатрия — 1. 

1. Изисквания за длъжността: придобита образовател-
но-квалификационна степен „магистър“ по медицина с профе-
сионална квалификация „магистър-лекар“. 

2. Начин на провеждане на конкурса: подбор по доку-
менти и събеседване. 

3. Необходими документи за участие в конкурса: 
заявление за участие в конкурса, придружено от следните 
документи: автобиография по европейски образец; копие на 
диплома за придобита образователно-квалификационна сте-
пен „магистър“ по медицина с професионална квалификация  
„магистър-лекар“; документи за стаж, трудов и/или осигурите-
лен, съобразно Кодекса на труда; свидетелство за съдимост;  
удостоверение за членство в БЛС. 

Всички представени документи, които са копия, тряб-
ва да бъдат заверени от кандидата. 

4. Място и срок за подаване на документите: 
Документите се приемат в деловодството на болницата, в 

срок до 1 /един/ месец от публикуването на обявата в ежедне-
вен вестник. Документите следва да бъдат представени лично 
или чрез пълномощник /нотариално заверено пълномощно/  
в деловодството на МБАЛ  „Д-р Ст. Илиев”- АД – Монтана,  
ул. „Сирма войвода” № 4, всеки работен ден от 7.30 до 16.00 
часа, в срок до 30 календарни дни от публикуването на обява-
та. 

Кандидатите могат да се запознаят с длъжностната харак-
теристика на конкурсната длъжност в направление „ Човешки 
ресурси“. След приключването на приема на документите кан-
дидатите ще бъдат уведомени за датата, часа и мястото на про-
веждане на събеседване с комисия, назначена от изпълнител-
ния директор на лечебното заведение. 

Лице за контакт – Светла Миланова, ръководител 
„Човешки ресурси“ – тел. 0884 876 163.

Изплатена е надлимитна дейност от 2015 и 2016 г.

In memoriam 
На 2 ноември 2020 г.  

след кратко боледуване почина  

акад. Николай Попов 
Той е роден на 27.12.1935 г. в Сливен. 

През 1958 г. завършва „стоматология“ в 
Медицинска академия – София, а през 1968 
г. завършва задочно „биология“ в Софийския университет. 
Има признати специалности по обща стоматология, ортопе-
дична стоматология с ортодонтия, биология и химия, зъботех-
ника и правоспособност по зъбопротезна имплантология. 
Специализирал е в Швеция, Дания, Англия, СССР, Федерална 
Република Германия. През периода 1962 г. – 1970 г. е асис-
тент, старши асистент и главен асистент, през 1970 г. защита-
ва научната степен „Доктор“, а през 1981 г. „Доктор на меди-
цинските науки“. През 1982 г. му е присъдено званието „про-
фесор“, през 1995 г. е избран за член-кореспондент на БАН, а 
през 2003 г. - за академик. Акад. Попов има над 300 научни 
публикации у нас и в чужбина и 12 монографии. Научните му 
доклади са над 120, изнесени на национални и международни 
прояви. 

Богата е научно-административната и експертната дей-
ност на акад. Попов. Той е дългогодишен и обаятелен препо- 
давател в стоматологичните факултети в Пловдив и София, с 
богат опит и ерудиция, бил е научен ръководител на редица 
дисертанти и на над 260 наши и чужди специализанти. Той 
създаде няколко поколения свои последователи. Научно-
обществената му дейност е изцяло подчинена на усилията за 
укрепването и осъвременяването на стоматологичното здра-
веопазване в нашата страна.  

С кончината на акад. Попов България изгуби авторитетен 
учен и достойна за уважение личност. 

Поклон пред светлата му памет!

Към 13 ноем-
ври 2020 г.,съглас-
но „Условия и ред 
в изпълнение на  

§ 1, ал. 4 от Закона за бюджета 
на НЗОК за 2020 г., определени 

съвместно между Националната 
здравноосигурителна каса и 
Българския лекарски съюз“  
(№ РД-НС-01-2/20.10.2020 г.), 
Националната здравноосигури-
телна каса е изплатила на 55 

лечебни заведения за болнична 
медицинска помощ 10 993 089 лв. 
за отчетена, но незаплатена 
дейност за периода на 2015 г. и 
2016 г.  

Пресцентър на НЗОК

Малките държа-
ви (до 1 млн. населе-
ние) в европейския 
регион на СЗО са 
изправени пред 
същия пълен набор 
от предизвикател-
ства, свързани с 
човешките ресурси 
за здраве (HRH), 
както и всяка друга 
държава членка в 
региона. Техните 
специфични и уни-
кални характеристи-
ки обаче трябва да 
бъдат взети предвид при разработването на 
ефективни политически отговори на предизви-
кателствата на човешките ресурси за постигане 
на по-широките цели на здравната политика, 
свързани с универсалното здравно покритие. 

Необходимостта да се направи подробна 
оценка на предизвикателствата пред човешките 
права и съответните потенциални решения в 
малките държави бе причина, преди година, 
Европейската служба за инвестиции за здраве и 
развитие и на Отдела за здравни системи и 
обществено здраве да призоват малките държа-
ви в региона да обменят опит, да обсъдят въз-
можностите и да идентифицират начините за 
разрешаване на устойчиви индивидуални и 
колективни решения.  

Микроказуси за човешките ресурси  
в здравните системи 

Предоставянето на пълен набор от 
следдипломно и специализирано обучение 
представлява предизвикателство пред малките 
страни, които често намират за необходимо да 
търсят сътрудничество с по-големи страни, за да 
използват техния капацитет за обучение, принос 
и клиничен опит. В допълнение, малките 
държави могат да се сблъскат с предиз- 
викателства, свързани с мобилността на 
работната сила в здравеопазването като 
уязвимост към изтичане на медицински специа-
листи и разчитане на наети в международен 
план здравни кадри.  

За да подпомогнат събирането на инфор- 
мация, полезна за техните нужди в тези области, 
малките държави, представени в Специалната 
работна група по човешки ресурси за здраве 
към СЗО/Европа, попълниха въпросници, 
предоставяйки съответните данни. В резултат на 
получените отговори бяха разработени общо 16 
микроказуса - 9 за следдипломно обучение и 7 
за управление на мобилността на работната 
сила в здравеопазването. 

По повод на тази инициатива СЗО публикува 
два сборника с казуси, открояващи опита на 11 
малки държави и на един регион в укрепването 
на здравната кадрова база чрез 
следдипломното образование, чрез мониторинг 
на мобилността на работната сила, както и чрез 
управлението на тези процеси. 

Трудностите в работата на медиците в 
малките страни се дължат главно на численост-
та на населението, а също на особеностите и 
динамиката на местната ситуация. Малката чис-
леност на населението означава, че трудностите 
в здравния сектор, като например проблемите с 
„изтичането на мозъци“ и с недостига на 

висококвалифицирани специалисти се усещат 
по-бързо, отколкото в страните с голям брой 
население, където тези трудности обикновено 
се проявяват на по-късен етап. 

Казусите в сборника акцентират върху 
ползите за укрепване на здравната работна 
сила чрез усъвършенстване на системата за 
следдипломна квалификация. Например някои 
малки държави успешно ползват данни, събрани 
чрез обща система за медицинска информация, 
с цел оценка на бъдещи потребности от следдип-
ломно обучение. Или си партнират с болници от 
други страни, за да подобрят достъпа до 
специализирани програми за обучение. 

Малките държави знаят кои подходи 
обикновено са ефективни и кога трябва да 
потърсят консултативна подкрепа за решаване 
на проблеми в тази област. В същото време 
наличието на актуални  данни, събрани в обща 
система, осигурява по-високо ниво на обмен на 
информация. 

Мобилни кадрови ресурси 
Кратките примери, включени в сборника, 

също показват, че наличните данни за 
мобилността и миграцията на медици не 
обхващат всички категории специалисти. Освен 
това тези примери показват, че Глобалният 
кодекс на практиката на СЗО относно 
международното набиране на здравен персонал 
се прилага по различни начини в малките 
държави/региони. Разнообразни са 
финансовите и другите стимули, които се 
използват за привличане на здравни 
специалисти или за повишаване на интереса им 
към завръщане у дома (например след обучение 
в чужбина). 

Казусите отчитат, че данните са само един от 
няколкото ключови елемента за ефективно 
планиране на работната сила в здраве- 
опазването. Примерите показват защо и как 
малките държави могат да намерят общи 
области за сътрудничество. 

Демонстрирайки възможни начини за по-
нататъшен обмен на опит между страните с цел 
изграждане на устойчива база за здравната 
работна сила, документът на  Специалната 
работна група също така предлага възможни 
подходи за набиране и задържане на необ- 
ходимите здравни специалисти, увеличаване на 
интереса на младите хора към медицинските 
специалности, както и преодоляване на пробле- 
ма с недостига на определени категории здрав- 
ни специалисти. 

Източник: СЗО/Европа 
18 ноември 2020 г.

Инициатива за малките държави
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l В МЗ - още двама заместник-министри 
Това предвиждат промени в Устройствения правилник на 

МЗ, приети от Министерския съвет. 
Здравният министърът вече ще има 5 заместници вместо 

досегашните трима. Новите зам.-министри ще подпомагат 
министъра при осъществяването на дейностите за огранича-
ване разпространението на заразата от COVID, обясняват 
от МС и допълват, че предложеният проект на акт няма да 
доведе до пряко и/или косвено въздействие върху държав-
ния бюджет. 

 
l 130 лева ще бъде таксата, 
която ще се плаща за PCR тестовете в регионалните здрав-
ни инспекции и НЦЗПБ, сочат промени в тарифите, приети 
от МС. Това са средства, които дължат за изследването 
физически и юридически лица в случаите, когато сами поис-
кат проби. Сумата е предложение на МЗ отпреди няколко 
месеца. „Размерът на таксите е в съответствие с необходи-
мите материално-технически и административни разходи за 
извършване дейността и е определен според Закона за 
ограничаване на административното регулиране", мотивира-
ха при общественото обсъждане определената стойност от 
МЗ. В доста частни лаборатории обаче цената на PCR 
падна, а здравната каса плаща по 60 лева на болниците за 
теста. 

Освен че се въвежда такса за PCR, с промените се пре-
махват таксите за лабораторни анализи на храни, въздух и 
работна среда поради отпаднала правна необходимост – те 
се извършват от други органи. Въвеждат се нови – за серти-
фикати на минерални води. 

18 ноември т.г.

- Студентите по медицина, 
които влизат в COVID отделе-
нията, също ще получават 
допълнителните 1000 лв., изпла-
щани от началото на пандемия-
та на медиците на първа линия. 
Това съобщи пред БНТ студен-
тът по медицина в СУ Стоян 
Ганев. Заплащането е договоре-
но между Асоциацията на сту-
дентите медици и МЗ в рамките 
на преговори за условията, при 
които да бъдат наемани студен-
ти на работа в COVID отделения-
та, писа zdrave.net. 

Студентите са наемани на 
трудов договор с основна 
заплата и към нея държавната 
премия за служители на първа 
линия - 1000 лв., стана ясно от 
думите на Ганев. Студентите на 
място ще уточняват графика, по 
който ще работят. 

- Важно за нас е, че тези 
хора ще бъдат осигурени срещу 
трудови злополуки, от гледна 
точка на лични предпазни 
средства, и осигурени спрямо 
закона за това, че се излагат на 
риск, отбеляза студентът. 

- Коментирахме с МЗ да 
успеем да гарантираме обуче-
ние на студентите преди да вля-
зат или по време на самата 

практика, която извършват, като 
обучението ще бъде и теоретич-
но – как да се справят добре в 
инфекциозна среда и как да 
поддържат добра лична хигиена 
и да пазят околните, както и 
практическо – как да извършват 
задачите в самото отделение, 
допълни Теодора Делчева от 
асоциацията. 

Всеки един студент ще рабо-
ти под наставленията на лекар 
или медицинска сестра. Ще 
помагат за обгрижване на бол-
ния, за взимане на PCR проби, 
след преминаване на подходя-
що обучение. 

- Има хора, които се притес-
няват, защото живеят с възраст-
ните си родители. Но студентите 

по медицина сме достатъчно 
смели и има достатъчно доза 
себеотрицание, коментира Га- 
нев, който в момента помага във 
ВМА. 

Според студентите включва-
нето на първа линия предлага 
натрупването на уникален опит. 

- Опитваме да договорим с 
университетите те да отчитат 
времето, прекарано в COVID 
отделенията, като учебна дей-
ност. Повечето университети в 
момента са на хибридна или 
изцяло дистанционна форма на 
обучение, което дава възмож-
ност добре да се съчетават уче-
нието и практиката, допълва 
Теодора Делчева. 

ФМ

Комисията по здравео-
пазване в НС прие на първо 
четене поправки в Закона за 
здравето, свързани с панде-
мията.  

Промените предвиждат 
известяване за карантина по 
мейл или SMS, възможност 
за забраната за износ на 
лекарства и отпадане на 
задължителното болнично 
лечение при заразни болес-
ти. Проектозаконът на ГЕРБ 
бе приет в комисията с 10 
гласа „за" и 5 въздържали се. 

Промените предвиждат 
известяването за карантина 
да става устно по телефона, 
със SMS или по мейл. Те целят 
да облекчат работата на РЗИ 
предвид изострящата се епи-
демична ситуация, от която 
следва издирване на хиляди 
болни и карантинирани. 

Поправките предвиждат 
още здравният министър да 
има възможността да спира 
износа на лекарства извън 
страната за определен пери-
од от време в случай на 
извънредно положение или 
извънредна епидемична 
обстановка. Същевременно 
се твърди, че става дума не 
за недостиг на медикаменти, 
а за презапасяване от стра-
на на хората.  

С промените в Закона за 
здравето отпада и задължи-
телното болнично лечение 
за пациенти, заразени с 
COVID-19 и с други опасни 
инфекции. Мотивите на вно-
сителите са, че изменение-
то цели „прецизиране на 
текста". 

ФМ

Поправки  
в Закона за здравето

Студентите по медицина  
са достатъчно смели

Отличените са Лиляна Юрукова, Страхил 
Василев и Велко Стоименов. Те трябваше да 
бъдат наградени на официална церемония в Деня 
на народните будители, но събитието бе 
отменено поради епидемиологичната обста- 
новка. 

Конкурсът се организира от първото по рода 
си Ателие по биотехнологии в България – Biotech 
Atelier, под патронажа на Комисията по 
здравеопазването към 44-тото НС и МЗ, с 
подкрепата на Пфайзер България. 

Целта на инициативата бе да бъдат 
предизвикани студенти, специализанти, млади 
специалисти и докторанти по медицина, здравни 
грижи, фармация и природни науки да генерират 
идеи и да предложат своята визия за иновативни 
решения в сферата на медицината и здраве- 
опазването. 

Със свои постерни разработки участие взеха 
16 души. Трите най-добри проекта бяха избрани 
от специално жури в състав: доц. Борислав 
Борисов, управител на Biotech Atelier; д-р 
Димитър Георгиев, съосновател на Biotech Atelier, 
Борислав Борисов – народен представител и 
член на Комисията по здравеопазването към 44-
тото Народно събрание. 

Постерната разработка на Лиляна Юрукова 
е на тема „Състрадателна употреба: регулато-
рен преглед и прилагане в клиничната 
практика“. Състрадателната употреба е опция за 
лечение, която се очаква да помогне на пациенти 
с животозастрашаващо, продължително или 
сериозно инвалидизиращо заболяване, което не 
може да бъде лекувано задоволително с 
разрешено понастоящем лекарство. Разра- 
ботката прави преглед на регулаторната рамка 
на Европейския съюз и програмите за 
състрадателна употреба във Франция, Германия, 
Италия, Великобритания. 

Проектът на Страхил Василев е на тема 
„Скрининг и спешна профилактика на 
внезапна сърдечна смърт“. В разработката си 
той застъпва тезата, че активният скрининг на 
пациенти в рискови групи, повишаването на 
осведомеността и поставянето на автома- 
тизирани външни дефибрилатори на обществени 
места ще подобри степента на оцеляване на 
хората от внезапна сърдечна смърт. За да се 
постигне целта, той предлага да се проведе и 
обучение за работа с дефибрилатори сред 
отделни групи хора, намиращи се на места с 
повишен човекопоток – гари, стадиони, молове, 
училища и др. 

Постерът на Велко Стоименов е на тема 
„Предпочитания на пациенти с рак на 
гърдата“ и цели да установи предпочитанията на 
жените при лечението на заболяването. Раз- 
работката се базира на онлайн проучване сред 
245 дами. Резултатите показват, че все още 
съществуват бариери при приемането на интра- 
оперативната лъчетерапия като стандартна 
терапия при рак на гърдата, както и че съще- 
ствуват погрешни възприятия относно ролята на 
пациента при вземането на решения за лече- 
нието. 

Наградите за отличените са: 
• Лилия Юрукова – заплащане на таксата 

за участие в международен конгрес;  
• Страхил Василев – заплащане на 

двегодишна такса за образователна степен 
„магистратура“ в България; 

• Велко Стоименов – публикация на 
научна статия в специализирано издание. 

Всички постъпили разработки са публикувани 
на сайта на тазгодишното издание на Biotech  
Atelier’2020. 

ФМ

Завърши конкурсът 
„Проектите, които променят 

живота на пациентите“

Цитат от седмицата 
Доц. Ангел Кунчев: 

В България заболяемост-
та вече е 658 на 100 000. На 
13-о място сме в Европей-
ския съюз и на 2-ро място на 
Балканите. По смъртност се 
нареждаме на трето място в 
ЕС и на второ на Балканите. 

В момента се намираме в 
ситуация, в която трябва да 
вземем много дефинитивно 
решение – или като общест-
во осъзнаваме тежестта на 
ситуацията и спазваме мер-
ките такива, каквито са, или преминаваме към нови значи-
телно по-строги мерки, каквито има почти в цяла Европа, с 
оглед овладяване на ситуацията. Другият вариант е да има 
все повече болни и все повече смъртни случаи. 

На брифинг на НОЩ, 19 ноември т.г.

Решения на Министерския съвет
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София, България,  
10 ноември 2020 г.  

Фармацевтичната компания 
Boehringer Ingelheim проведе 
сателитен симпозиум на тема 
„Терапевтични възможности от 
Boehringer Ingelheim при лече-
ние от втора линия на пациенти 
с недребноклетъчен рак на 
белия дроб (НДРБД)”. В симпо-
зиума взеха участие д-р Краси-
мир Койнов, началник Отделе-
ние по медицинска онкология 
към МБАЛ „Сердика“, който бе и 
модератор на събитието, и д-р 
Владимир Канарев, началник 
Отделение по медицинска онко-
логия към МБАЛ Парк Хоспитал. 

Основните теми на симпо-
зиума бяха: „Nintedanib при 
модулиране на ангиогенезата 
при аденокарцином на белия 
дроб” и “Afatinib – силата на 
панрецепторната блокада при 
плоскоклетъчен карцином на 
белия дроб”. В рамките на 
събитието бяха представени в 
обзор данни от проведени кли-
нични проучвания и метаанали-
зи през последните години, 
довели до промяна в терапев-
тичния модел при пациенти с 
НДРБД, които потвърждават 
мястото на комбинацията 
nintedanib и docetaxel в лече-
нието и недвусмислено показ-
ват разширяващия се терапев-
тичен хоризонт на nintedanib. 

НДРБД представлява около 
85% от всички новодиагностици-
рани случаи на белодробен кар-
цином, като аденокарциномът 
заема най-голям дял сред тях. 
Повечето пациенти с това забо-
ляване се диагностицират в 
напреднал стадий и прогреси-
рат относително бързо след 
започване лечение с химиоте-
рапия от първа линия, което 
налага преминаване към втора, 
трета, а в някои редки случаи - и 
към последваща линия на лече-
ние. Всичко това повдига въпро-
са за намиране на ефективна 
терапия от втора линия, която да 
посрещне незадоволените ме- 
дицински нужди на тези пациен-
ти. Представените резултати 
доказват, че nintedanib се явява 
нужният отговор при определе-
на група пациенти с аденокар-
цином на белия дроб, които са 
прогресирали на фона на първа 
линия химиотерапия и особено 
тези, чиято прогресия е настъпи-
ла в рамките на 9 месеца от 
началото на лечението. 

Д-р Красимир Койнов по- 
стави основен акцент върху 
проучването LUME-Lung1, като 
подчерта, че вследствие на 
положителните резултати от то- 
ва проучване nintedanib получа-
ва одобрение за употреба в ЕС. 
LUME-Lung1 обхваща над 1300 

пациенти в 27 държави. Данните 
от него показват, че nintedanib в 
комбинация с docetaxel демон-
стрира над една година (12.6 
месеца) средна обща прежи-
вяемост (ОП) при пациенти в 
напреднал стадий на НДРБД с 
хистология на аденокарцином 
спрямо 10.3 месеца при пациен-
тите, лекувани само с docetaxel. 
Проучването установява още, 
че комбинацията nintedanib и 
docetaxel поддържа качеството 
на живот на тези болни в по-
добро състояние в сравнение 
със самостоятелната употреба 
на docetaxel. 

Вторият момент, върху 
който д-р Койнов се фокусира, 
бяха групата от пациенти, при 
които заболяването прогреси-
ра след комбинация от химио-  
с имунотерапия. „Специалисти-
те е добре да използват комби-
нацията nintedanib + docetaxel 
при липса на противопоказа-
ния, тъй като резултатите де- 
монстрират изключително ви- 
сока ефективност в тази под-
група пациенти. Добавянето на 
nintedanib към docetaxel води 
до статистически значимо 
намаление на риска от прогре-
сия или смърт с 23% за попула-
цията с аденокарцином.„Свър-
заните крайни точки в про-
учването LUME-Lung1 по- 
казват статистически 

значимо подобрение по от- 
ношение на контрола на за- 
боляването и промяната в 
размера на тумора. Крива-
та на Kaplan-Meier за обща 
преживяемост (ОП) на па- 
циентите с аденокарцином 
в отделните групи, поста-
вени на различно лечение, 
показват статистически 
значимо подобрение на OП 
в полза на терапията с 
nintedanib и docetaxel. Резул-
татите демонстрират 
17% спад на риска от 
смърт и медиана на подо- 
брението на ОП с 2.3 месе-
ца (10.3 спрямо 12.6 месе-
ца)”, каза д-р Койнов. 

Метаанализ на проучването, 
който е проведен през 2017 г., 
потвърждава мястото на ком-
бинацията nintedanib и doceta- 
xel в лечението на НДРБД като 
втора линия. Анализирани са 
общо 32 научни публикации и 
12 клинични проучвания, дан-
ните от които показват, че ком-
бинацията docetaxel + ninteda-
nib е по-добра и с по-голям 
потенциал за ефективност в 
сравнение със стандартния 
подход на монотерапия с doce-
taxel. 

Направена е предварителна 
оценка в популацията на паци-
ентите с аденокарцином, за 
които се приема, че са влезли в 

изпитването по-малко от 9 ме- 
сеца след започването на лече-
ние с първа линия химиотера-
пия с особено лоша прогноза 
по отношение на лечението. 
Към изходния момент са опре- 
делени като имащи прогресия, 
а комбинацията nintedanib и 
docetaxel е намалила риска от 
смърт с 25% в сравнение с пла-
цебо и docetaxel. Медианата на 
ОП е подобрена с 3 месеца 
(nintedanib: 10.9 месеца; place-
bo: 7.9 месеца). 

Туморната ангиогенеза е 
основно свойство, спомагащо 
туморния растеж, прогресията и 
образуването на метастази, и се 
образува  от освобождаване на 
проангиогенни фактори, които 
се секретират от туморните 
клетки (т.е. VEGF и bFGF). В 
предклинични модели на забо-
ляването nintedanib, като само-
стоятелно средство, ефективно 
се намесва в образуването и 
поддръжката на туморната 
съдова система, което води до 
потискане на туморния растеж 
и задържане на тумора. В 
заключение на тези данни д-р 
Койнов заяви, че изводите от 
всички представени метаанали-
зи потвърждават превъзходст-
вото на комбинацията на ninte-
danib и docetaxel спрямо други 
алтернативни лечебни комби-
нации и я определят като воде-
ща при избора на онколога. 

Д-р Койнов представи ре- 
зултати и от още две клинични 
проучвания в световен мащаб, 
които използват комбинацията 
от nintedanib + docetaxel след 
имунотерапия. „Резултатите 
от проучването VARGADO 
и данните от програма за 
проследяване на пациенти 
на терапия с nintedanib 
показват клинични ползи и 
управляем профил на без-
опасност на терапията 
nintedanib + docetaxel при 
пациенти, които са прогре-
сирали на предходна схема 
на лечение с имунни чек-
пойнт инхибитори (ICI), 
следвали комбинацията от 
химиотерапия с имуноте-
рапия. Този подход на лече-
ние показва клинично зна-
чим резултат при аванси-
рал аденокарцином на белия 
дроб“, заяви д-р Койнов. „В 
проучването VARGADO не 
са установени нови неочак-
вани нежелани лекарствени 
реакции, поради това авто-
рите заключават, че въз 
основа на получените данни 
комбинацията nintedanib с 
docetaxel след лечение с ICI 
и химиотерапия може да 
бъде обещаващ подход в 
лечението на тези болни и 

заслужава по-нататъшно 
проучване“, обясни още той. 

В края на презентацията си 
д-р Койнов обобщи: „Всички 
тези проучвания наистина 
доказват големите въз-
можности на комбинация-
та nintedanib и docetaxel 
като втора линия на лече-
ние. Поради това ръко-
водството на Европейска-
та асоциация по медицин-
ска онкология (ESMO) за ле- 
чение на IV стадий метас-
татичен НДРБД с неплос-
коклетъчна хистология и 
без установени терапев-
тични таргети препоръчва 
тази терапия да бъде 
включена като стандартно 
поведение“. Терапията с 
nintedanib е предназначенa за 
перорално приложение и е вто-
рата одобрена терапевтична 
опция на Boehringer Ingelheim 
след afatinib за лечение на 
НДРБД при пациенти в напред-
нал стадий на заболяването. 

Във втората част на симпо-
зиума д-р Владимир Канарев 
представи данни от различни 
клинични проучвания в подкре-
па на това, че afatinib би тряб-
вало да се приема като медика-
мент от втора линия на лечение 
на пациенти с плоскоклетъчен 
РБД. По време на изложението 
си той представи Програмата 
от клинични изпитвания Lux-
Lung, която доказва успеха на 
afatinib по отношение на това 
заболяване.„Lux-Lung8, фаза 
III клинично изпитване, 
сравнява първа с втора ге- 
нерация тирозинкиназни 
инхибитори, при втора ли- 
ния на лечение на плоско- 
клетъчен НДРБД. В изпит-
ването се сравнява 
директно (head-to-head) 
afatinib с тирозинкиназен 
инхибитор от първа гене-
рация, като afatinib показва 
сигнификантно намаляване 
на риска от смърт и про-
гресия на заболяването с 
19% спрямо сравняваната 
терапия. Afatinib демон-
стрира предимство във 
всички заложени първични 
крайни цели и дефинирани 
подгрупи в проучванията 
на тази програма“. 

В края на презентацията си 
д-р Канарев заключи, че afa-
tinib би трябвало да се избира 
от онколозите като медикамент 
при лечение на пациенти с 
плоскоклетъчен НДРБД от вто- 
ра линия. 

Референциите по темата са 
на разположение в редакцията.

Nintedanib е троен ангиокиназен инхибитор, блокиращ 
киназната активност на рецепторите за съдовия ендотелиа-
лен растежен фактор, рецепторите за тромбоцитния расте-
жен фактор и рецепторите за фибробластния растежен фак-
тор. Nintedanib е показан в комбинация с docetaxel за лече-
ние на възрастни пациенти с локално авансирал метастати-
чен или локално рецидивирал недребноклетъчен карцином 
на белия дроб (НДРБД) с туморна хистология на аденокарци-
ном, след първа линия химиотерапия. Профилът на безопас-
ност на nintedanib e изследван в глобалното, двойно сляпо 
рандомизирано основно проучване фаза III LUME-Lung1, 
сравняващо лечението с nintedanib и docetaxel срещу плаце-
бо, и docetaxel при пациенти с локално авансирал или метас-
татичен, или рецидивиращ НДРБД след първа линия химиоте-
рапия. 

Аfatinib е мощен и селективен, необратим блокер на 
семейството ErbB., който се свързва ковалентно с всички 
хомодимери и хетеродимери, образувани от членовете на 
семейството ErbB, EGFR (ErbB1), HER2 (ErbB2), ErbB3 и ErbB4, 
и необратимо блокира тяхната сигнализация. Afatinib като 
монотерапия е показан за лечение на: нелекувани с тирозин-
киназен инхибитор (ТКИ) на рецептора на епидермалния рас-
тежен фактор (EGFR) възрастни пациенти, с локално аванси-
рал или метастатичен недребноклетъчен рак на белия дроб 
(НДРБД), с активираща(и) EGFR мутация(и), както и възраст-
ни пациенти с локално авансирал или метастатичен НДРБД 
от плоскоклетъчен хистологичен тип, прогресирал по време 
на или след химиотерапия, базирана на платина. Afatinib е 
одобрен в редица държави, включително ЕС, Япония, Китай, 
Тайван, Канада, САЩ, Индия за употреба при пациенти с 
НДРБД с различни видове позитивни EGFR мутации. Afatinib 
е одобрен също в ЕС, САЩ и други държави за лечение на 
пациенти с напреднал плоскоклетъчен рак на белия дроб 
(SqCC), чието заболяване е авансирало (по време или след) 
лечение с платина-базирана химиотерапия.

Нови данни доказват ползите на nintedanib 
в комбинация с docetaxel
l За лечение на възрастни пациенти с локално авансирал метастатичен или локално рецидивирал НДРБД с туморна хистология 
   на аденокарцином след първа линия химиотерапия 
l Данните бяха представени на симпозиум на Boehringer Ingelheim в рамките на XI национална онкологична конференция МОРЕ
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Всекидневието на лекари-
те у нас става все по-нато-
варено и всяка технология, 
която може да улесни тяхна-
та работа, е полезна.  

 

 

Доц. Стоян Михов, който е 
доктор на науките в Института 
по информационни и комуника-
ционни технологии на БАН, 
представи нова система по 
време на уебинар, в който 
акцент бе поставен върху етап-
ните резултати от работата по 
Националната научна програ-
ма „Електронно здравеопазва-
не в България” (е-Здраве), съз-
дадена в изпълнение на Нацио-
налната стратегия за развитие 
на научните изследвания’2030 и 
финансирана от МОН.  

Става въпрос за компютър-
на система, която да позволи 
на медицинските специалисти 
по време или след медицински 
преглед или манипулация да 
диктуват на глас съответна 
анамнеза, статус, епикриза или 
друг медицински документ.  

- Системата преобразува 
автоматично речта, която се 
диктува, в електронен текст. По 
този начин се избягва необхо-
димостта от въвеждането на 

съответната медицинска доку-
ментация през клавиатурата. 
Така може да се ускори проце-
сът на изготвянето на медицин-
ските документи, както и да се 
повиши качеството им, казва 
доц. Стоян Михов, който е 
ръководител на работен пакет 
от ННП е-Здраве, чиято задача 
е да реализира и имплементи-
ра прототип за компютърно 
подпомагане на изготвянето на 
медицинска документация. 

Най-голям ефект се пред-
вижда да се получи при специ-
алности, при които по време на 
процедурите специалистите са 
ангажирани с други дейности 
— например в областта на 
образната диагностика, пато-
логията, хирургията и др. В 
последващ етап е възможно 
интегрирането на системата в 
действащите медицински ин- 
формационни системи, с което 
още повече да се намали необ-
ходимостта от работа с мишка 
и клавиатура.  

- В момента завършваме 
втората година на проекта. На 
този етап продуктът е на ниво 
втора версия на прототип. 
През третата година на ННП е-
Здраве се предвижда да се 
реализира и тества интеграция 
на диктофона към действащи 
медицински информационни 
системи, поясни още доц. 
Михов. В неговата група има 
много научни резултати в 
областта на обработката на 
реч, които са публикувани и 
докладвани на редица научни 
форуми в областта. 

- По-конкретно имаме резул-
тати за методите за представяне 
на езикови модели и тяхното 
прилагане за целите на разпоз-
наването на реч. Друг основен 
ресурс, който създадохме преди 
началото на ННП е-Здраве, е 

съставянето на специализиран 
корпус от записи със съответни 
транскрипции за целите на обу-
чение на акустичен модел за 
разпознаване на реч. 

За целта са обработили над 
2000 часа записи от пленарни-
те заседания на Народното 
събрание. От тях са извлекли 
общо около 300 часа от 570 раз-
лични диктори. Записите са 
сегментирани на около 150 000 
изказа, всеки от които е в отде-
лен файл и подравнен със съот-
ветна транскрипция.  

На тази база екипът на 
доцента е построил система за 
разпознаване на българска 
реч, която върху парламентар-
ни записи постига 93% прециз-
ност.  

- Всички записи на меди-
цински документи са диктувани 
от медицински специалисти от 
МУ-Пловдив, МУ-Плевен и Тра-
кийския университет в Стара 
Загора. Разполагаме с обрабо-
тени 26 часа записи от 51 меди-
цински специалисти. В почти 
всички случаи записът е дик-
товка на вече наличен текст, 
който ни е предоставен заедно 
със записа от диктора, казва 
още доц. Стоян Михов. 

В момента завършва втора-
та версия на прототипа на дик-
тофона.  

- Във втората версия значи-
телно увеличихме речниковия 
фонд на системата и създадох-
ме езиков модел на базата на 
корпус от реални псевдоними-
зирани медицински документи 
с обем около половин милиард 
думи. По този начин успяхме 
значително да намалим греш-
ките при разпознаването на 
речта, което пести времето и 
повишава удобството за полз- 
вателите. В момента успяхме 
да постигнем прецизност на 

ниво думи върху записи на 
медицински документи над 
90%, отбеляза доц. Михов.  

Диктофонът може да бъде 
използван от всички медицин-
ски специалисти, но поради 
сложността няма как да бъде 
обхваната цялата медицинска 
терминология във всички спе-
циалности. Засега е обхваната 
по-пълно терминологията, из- 
ползвана от личните лекари и 
специалистите по белодробни 
заболявания. 

- Надяваме се обучението 
за работа с диктофона да не 
отнема повече от няколко часа. 
Всъщност предполагаме, че 
хората с опит с компютърните 
технологии няма да имат нужда 
от специално обучение, казва 
още доц. Стоян Михов. 

ННП е-Здраве завършва в 
края на 2021 г. Тогава се плани-
ра завършеният вариант на 
прототипа на диктофона да 
бъде готов за интеграция в ме- 
дицински информационни сис-
теми. Кога и по какъв начин 
системата ще бъде интегрира-
на в действащите медицински 
информационни системи ще 
зависи от фирмите производи-
тели на системите. 

Стоян Михов е доцент, 
доктор на науките в Институ-
та по информационни и ко- 
муникационни технологии на 
БАН. Той отговаря за лабора-
торията за обработка на реч 
на института, където ръководи 
развитието на речевите тех-
нологии за български език. 
Също така е научен консул-
тант и преподавател към 
магистърската програма по 
компютърна лингвистика във 
Факултета по математика и 
информатика на СУ "Св. Кли-
мент Охридски". 

ФМ

l На 8 октомври 2020 г. Европейският 
форум на медицинските асоциации събра 
членове на световната медицинска общност 
на първата по рода си онлайн годишна 
среща. По лична покана на Генералния сек-
ретар на ЕФМА адв. Леа Вапнер, доц. 
Андрей Кехайов – президент на ЮЕМФ, и 
представители на секретариата на ЮЕМФ 
бяха официални участници в срещата. Други 
представители на ЮЕМФ, които взеха учас-
тие, са д-р Олег Мусий - Украйна, д-р Гиа 
Лобханидзе – Грузия, д-р Айджан Садъкова 
-Казахстан. 

Сред участниците във форума бяха бив-
шият президент на Световната медицинска 
асоциация (СМА) проф. Леонид Айделман, 
генералният секретар на СМА д-р Отмар 
Клойбер, д-р Катерин Смалууд от Световната 
здравна организация. Постоянният комитет 
на Европейските лекари бе представен от 
д-р Франк Монтгомър – председател, и д-р 
Жак де Халер, присъства и д-р Рамин Парса 

от Медицинската асоциация на Германия.  
По време на онлайн дискусията бяха об- 

съдени основни теми, свързани с COVID-19: 
,,Общо здравеопазване по време на панде-
мия“, ,,Ментално здраве на здравните про-
фесионалисти по време на пандемия“ и 
,,Медицинско образование по време на 
криза“. 

В края на срещата генералният секретар 
на Европейския форум на медицинските 
асоциации Леа Вапнер благодари за учас-
тието и подкрепата на приятелските асоциа-
ции и лично на доц. Кехайов. 

l В периода 23 - 26.10.2020 г. в Кордоба, 
Испания, бе проведена Генерална асамблея 
на Световната медицинска асоциация. 
Поради разрастващото се разпространение 
на вируса на COVID-19 и наложените епиде-
миологични ограничения събитието преми-
на онлайн. За поредна година доц. А. Кеха-
йов бе представителят на българската меди-
цинска общност в световния форум. 

За президент на Световната медицинска 
асоциация беше избран д-р Давид Барбе – 
бивш президент и член на Американската 
медицинска асоциация. 
l В края на октомври 2020 г. в Крагуевац, 

Сърбия, бе проведено 45-ото издание на 
международните „Дни на здравето“. По по- 
кана на президента на Сръбското лекарско 
дружество и председател на организацион-
ния комитет на форума проф. д-р Ранко Го- 
лиянин, доц. Андрей Кехайов бе официални-
ят представител на ЮЕМФ с участие и в 
научната програма. 

875 лекари, стоматолози, фармацевти, 
биохимици и студенти по медицина от Сър-
бия, България, Босна и Херцеговина, Репуб-
лика Северна Македония и Словения бяха 
регистрирани за онлайн участие във фору-
ма. Представени бяха над 80 научни презен-
тации от практикуващи медицински специа-
листи и научни работници в областта на бъб-
речните трансплантации при деца, диагнос-
тика, лечение и патология на онкологични 
заболявания, оториноларингология, заболя-
вания на устната кухина, ендоскопски ин- 
тервенции и други. 

Доц. Кехайов участва в събитието с две 
презентации – за организацията и дейност-
та на съсловната организация на лекарите в 
България - Българския лекарски съюз. Пред-
ставен бе и доклад за 10-годишната история 
и дейност на Югоизточноевропейския меди-
цински форум – единствена по рода си орга-
низация на лекарите от Югоизточна Европа. 
По време на дискусията доц.  Кехайов отго-
варя на много въпроси, свързани с дейност-
та на БЛС и професионалната реализация 
на лекарите в България. 

ФМ

Клиниката по алергология 
на УМБАЛ “Александровка”, 
ръководена от доц. Мария 
Стаевска, получи междуна-
роден сертификат от Глобал-
ната европейска мрежа по 
алергия и астма GA2LEN 
(Global Allergie and Asthma 
European Network), който 
удостоверява, че покрива 
всички европейски критерии 
за терапия на уртикарията. 

Сертификатът е част от 
международен проект за раз-
витие, взаимодействие и 
акредитация на центрове за 
високи постижения в различ-
ни области на алергичните 
заболявания UCARE (Urticaria 
Centers of Reference and 
Excellence), стартиран от 
световната мрежа GA2LEN. 
Уртикарията е една от облас-
тите, върху която проектът се 
съсредоточава, като до мо- 
мента с общи усилия е изгра-
дена мрежа от 105 лицензи-
рани медицински центрове в 
цял свят. 

За да получат престижния 
сертификат, центровете тряб-
ва да докажат, че покриват 
32 критерия, които се оценя-
ват по време на одитно посе-
щение. От тях се изисква не 
само да разполагат с необхо-
димите специалисти и апара-
тура, но и да демонстрират, 
че се занимават с проучва-
ния, че прилагат съвременни 
методи на лечение с постиг-
нати конкретни резултати от 
тях, че имат взаимоотноше-
ния с останалите центрове по 
света и обменят информация 
с изследователи на уртика-
рията и свързани с нея забо-
лявания, че поддържат актив-
на връзка със своите пациен-
ти. По този начин проектът се 
стреми не само да създаде 
отлични постижения при 
лечението на уртикария, но и 
да повиши познанията за 
терапия на заболяването 
чрез научни изследвания в 
глобален план.  

- Това е признание за ра- 
ботата на целия екип, който 
работи здраво, за да успеем 
да покрием високите крите-
рии, коментира доц. Мария 
Стаевска, която е и предсе-
дател на Българското дру-
жество по алергология. - 
Вярвам, че развивайки се и 
доказвайки експертиза на 
световно ниво, сме още по-
полезни и на своите пациен-
ти, каза тя в заключение. 

 
ФМ

В УБ „Александровска“ 
Клиниката  
по алергология 
става част от 
международна 
мрежа

Изобретение улеснява лекарите

Югоизточноевропейски медицински форум 
Активна международна дейност във време, когато солидарността е толкова необходима



На 8 ноември т. г. вечерта в 
апартамента си в Манхатън, 
Ню Йорк, Катрин Янсен и съп-
ругът й вдигат чашите с шам-
панско - току-що се е обадил 
изпълнителният директор на 
Pfizer Алберт Бурла, за да съоб-
щи обнадеждаващите първи 
междинни резултати от клинич-
ното изпитване на ваксината с 
кодовото име BNT162b2. От 
месеци Катрин Янсен е начело 
на 650-членен екип в рамките 
на проекта „Светлинна ско-
рост” и координира работата 
по разработката и изпитването 
на ваксината   между амери-
канския фармацевтичен гигант 
Pfizer и германската биотехно-
логична компания BioNTech. 

По същото време и собстве-
ниците на BioNTech - съпрузите 
Угур Шахин и Йозлем Туречи, 
научават за пробива, постигнат 
от тяхната ваксина и отбеляз-
ват момента с чаша турски чай 
в скромното си жилище на 
брега на Рейн, в град Майнц. 

На другия ден новината, че 
ваксината защитава от COVID-19 
девет от  всеки 10 души, обико-
ли света, давайки надежда, че 
сме в началото на края на пан-
демията. „Разпределението на 
случаите на COVID-19, възник-
нали между ваксиналната 
група и плацебо групата, показ-
ва степен на ефикасност на 
ваксината от над 90%, седем 
дни след инжектирането на 
втората доза”, се казва в прес- 
съобщението на BioNTech. 

„Днес е един изключителен 
ден за науката и човечеството. 
Постигнахме този пробив в 
момент, когато светът най-
много се нуждае от него”, 
заявява шефът на Pfizer Алберт 
Бурла.  

Ваксината BNT162b2 
Част от новоразработените 

ваксини, достигнали до финал-
ната фаза на клинични изпит-
вания, са насочени към специ-
фична цел - блокирането на т. 
нар. S-protein, протеинът на 
шипа на коронавируса, който 
той използва за проникването 
си в човешките клетки. Вакси-
ната на BioNTech е разработе-
на на базата на т.нар. „месин-
джър РНК” (mRNA),  тази част 
от генетичния код на вируса, 
която съдържа инструкциите за 
създаването на шиповия проте-
ин.  След инжектирането на 
ваксината, в която mRNА e 
интегрирана в липидни нано-
частици, човешкият организъм 
се снабдява с „мини-фабрика”, 
произвеждаща безопасно 
количество S-протеин. Той се 
разпознава като чужд от имун-
ната система, което стимулира 
изработването на защитни 
антитела, които след това биха 

могли да неутрализират истин-
ския вирус в случай на инфек-
ция. Това е много по-бърз 
начин за разработка от тради-
ционния подход за включване-
то на вируса във ваксина в 
инактивирана форма, но досе-
га в света няма лицензирана 
ваксина на този принцип.  

Фаза III на клиничното 
изпитване 

стартира на 27 юли т. г. в над 
150 локации по света. Първона-
чално са  включени 30 000 здра-
ви възрастни, като впослед-
ствие броят им достига 44 000. 
Сред включените допълнител-
но са и деца на възраст 12 годи-
ни, и лица с ХИВ, хепатит В и С. 
42% от участниците са с разли-
чен расов и етнически произ-
ход. Критерият за включване е 
наличието на риск над средно-
то ниво от COVID-19, например 
при ползването на масов 
транспорт или при повишена 
експозиция на работното мяс- 
то, каквато е налична при  
здравните специалисти „на 
първа линия”. 

Участниците са рандомизи-
рани в две кохорти - получава-
щи BNT162b2 или плацебо. 
Проучването е двойно сляпо, т. 
е. не само участниците, но и 
изследователите не знаят дали 
спринцовката съдържа вакси-
ната. Имунизацията включва  
2 дози, инжектирани в интер-
вал от 21 дни. Ключовите край-
ни точки са поносимостта/без-
опасността на ваксината и 
нейната ефективност. Ефектив-
ността се оценява по броя на 
потвърдените инфекции със 
SARS-CoV-2, настъпили най-
рано 7 дни след инжектиране-
то на втората доза, при което 
се сравнява броят на инфек-
циите сред ваксинираните с 
броя в плацебо групата. Спо-
ред предварителното спораз-
умение с американския лекар-
ствен регулатор FDA междин-
ните резултати се оценяват в 
момент, когато са налице 92 
потвърдени случая на COVID-
19. Този праг е достигнат на 8 
ноември, когато са регистри-
рани 94 случая на заболяване-
то. За да се говори за над 90% 
ефективност, би трябвало поне 
86 случая да са в плацебо гру-
пата, при максимум 8 случая 
сред получилите ваксината. В 
прессъобщението на двете 
компании не се съобщават точ-
ните числа на заболелите в 
двете групи, а само се посоч-
ва, че мнозинството от тях са в 
групата на плацебо. Междин-
ната оценка обхваща 43 538 
участници, 38 955 от които вече 
са получили и втората доза на 
ваксината. Като се има пред-

вид големият брой на участни-
ците, резултатът може да бъде 
оценен като значим, посочват 
някои експерти.  

Ефективност от над 90% 
свидетелства за висок защитен 
ефект, подобен на ваксината 
срещу морбили, паротит и 
рубеола, където между 93 и  
99% от ваксинираните постигат 
протективен имунитет. Но и  
Pfizer, и BioNTech предупреди-
ха, че може да настъпят коле-
бания по този показател до 
окончателното приключване на 
фаза III. Според предварител-
ния протокол на изпитването 
то ще се смята за завършено, 
когато сред участниците настъ-
пят общо 164 случая на инфек-
ция с коронавирус. За да бъде 
достигнат този брой, липсват 
още 70 случая, мнозинството от 
които трябва да са сред полу-
чилите ваксината, за да се пос-
тави под въпрос ефикасност от 
поне 50 процента, подобна на 
ефективността на противогрип-
ните ваксини.  

„Трябва да се изчакат окон-
чателните данни, но това не 
намалява моя ентусиазъм - 
междинният резултат е фантас-
тичен”, заяви пред сп. Science 
вирусологът Флориан Крамър 
от болницата Mount Sinai в Ню 
Йорк. „В момента се нуждаем 
от ваксина, която действа, 
дори да осигурява защита  
само от няколко месеца или да 
не спира предаването на виру-
са. Това е, от което се нужда-
ем, за да извървим поне поло-
вината път към нормалността”. 
Флориан Крамър е сред добро-
волците, включили се в изпит-
ването. „Надявам се, че не съм 
в плацебо групата”, допълва 
той.  

Рано е още  
за шампанско 

предупреждават други експер-
ти и посочват, че все още няма 
рецензирана научна публика-
ция по темата.  „Съществува-
щите данни не са достатъчни, 
за да се оцени дали ваксината 
предпазва от тежко протичане 

на болестта, както и дали ще 
бъде достатъчно ефективна и 
сред рисковите групи като по-
възрастните хора например, 
при които постигането на вак-
синален имунитет е по-трудно в 
сравнение с младите хора със 
силна имунна система”, казва 
пред Deutsches Ärzteblatt Ерик 
Зандер, ръководител на из- 
следователски екип по инфек-
циозна имунология и разработ-
ването на ваксини в Charité, 
Берлин. „Без отговор е и 
въпросът колко продължава 
протективното действие на 
ваксината. Според производи-
телите BNT162b2 няма значими 
странични ефекти, свързани с 
безопасността. Трябва обаче 
да се отбележи, че периодът на 
наблюдение за съответните 
странични ефекти все още е 
твърде кратък”, отбелязва Зан-
дер. 

В съответствие с препоръ-
ките на FDA Pfizer няма да кан-
дидатства за получаване на 
разрешение за разпространя-
ването на ваксината, преди да 
бъде достигнат още един важен 
етап: когато половината от 
участниците в изпитването са 
наблюдавани за някакви про-
блеми с безопасността в про-
дължение на поне два месеца 
след втората доза. Този мо- 
мент настъпи на 17 ноември т.г. 

Междувременно в ЕМА вече 
е в ход ускорената процедура 
за постоянен или непрекъснат 
преглед (rolling review), по 
време на която Pfizer и Bio-
NTech периодично подават 
данни за хода на изпитването. 
След като приключи окончател-
ният преглед на данните, ком-
паниите ще подадат официално 
заявление до ЕМА за получава-
не на разрешение за употреба 
на ваксината. Очакванията на 
този етап са, че до края на 
годината или в началото на 
следващата Европа ще разпо-
лага с разрешена за употреба 
ваксина срещу COVID-19. 

С голяма вероятност 
BNT162b2 ще бъде първата вак-
сина срещу новия коронави-
рус, която ще получи разреше-

ние от FDA по процедурата за 
употреба при извънредни 
обстоятелства. Но почти сигур-
но е също така, че тя ще бъде 
сред най-трудните за разпро-
странение заради изискването 
да бъде съхранявана при минус 
70 градуса по Целзий. Предста-
вител на федералната програ-
ма за разработването на вак-
сини срещу COVID-19 съобщи, 
че изискванията за съхранение 
са били тема на дискусия 
между правителството на САЩ 
и Pfizer. „Компанията работи за 
подобряване на стабилността, 
включително до стандартните 
за хладилник температури, и 
съм сигурен, че решение ще 
бъде намерено”, каза той. 
Въпреки логистичните предиз-
викателства ваксина с 90% 
ефикасност ще остане доста-
тъчно атрактивна, смятат екс-
перти.  

Как Давид се обедини  
с Голиат 

BioNTech (Biopharmaceutical 
New Technologies) е създадена 
през 2008 г. в Майнц, Германия. 
През изминалия период акцент 
в научната й дейност е разра-
ботването на имунотерапии 
срещу рака, при което се 
използва генетичен материал - 
именно споменатата mRNA, 
която трябва да обучи човеш-
кия организъм сам да атакува 
раковите клетки. Основателят 
и изп. директор на компанията 
Угур Шахин за пръв път науча-
ва за новия коронавирус  
от публикация в Lancet на 24 
януари т.г., петък. Още в първия 
работен ден - понеделник, 
отпуските на служителите са 
прекратени и те са информира-
ни, че дейността на компанията 
ще бъде преориентирана към 
създаването на ваксина срещу 
вируса, за който още тогава 
проф. Шахин подозира, че има 
голям пандемичен потенциал. 
От общо 1300 служители е 
сформиран 500-членен екип, 
който работи усилено и до 
март, когато Германия навлиза 
в своя първи локдаун, са раз-
работени 20 платформи за вак-
сини, 5 от които предстои да 
бъдат изпитвани за имунна 
реакция. В този момент обаче 
проличава, че колкото са 
добри в научната работа, тол-
кова им липсва опит в тества-
нето, производството, марке-
тинга и разпространението на 
ваксини в голям мащаб, 
разказва сп. Spiegel. BioNTech 
не успява да намери партньор 
в Германия (въпреки икономи-
ческата мощ на страната никоя 
от 10-те най-големи фармацев-
тични компании в света не е 
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Със скоростта на светлината 
Ваксината на Pfizer/BioNTech срещу COVID-19 показва 
висока ефективност във фаза III на клиничното изпитване



германска) и тогава се отзова-
ва вторият в Топ 10 - американ-
ският фармацевтичен гигант 
Pfizer. Според сделката герман-
ската компания трябва да оси-
гури изследванията и ваксина-
та, а американската фирма 
организира клиничните изпит-
вания и производството, води 
комуникацията с регулаторните 
органи и договаря споразуме-
ния за продажби, подобни на 

рамковото споразумение, склю-
чено с Европейската комисия. В 
случай на успех на ваксината 
Pfizer ще заплати на BioNTech 
748 млн. долара. Анализатори-
те очакват двете компании да 
си поделят приходите от про-
дажбите, които се оценяват на 
между 10 и 15 млрд. долара за 
2021 г. Pfizer има готовност до 
края на годината да произведе 
50 млн. дози от ваксината, а 
през следващата година - до 
1,3 млрд. дози.

Ü
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Какъв да бъде подходът под 
напора на втората вълна на 
пандемията, за да не се повто-
ри случилото се през пролетта? 
Разнобоят в научната общност 
намери израз през изминалия 
месец в два документа - „Дек-
ларацията от Грейт Барингтън” 
(по името на града в щата 
Масачузетс, САЩ, където е 
съставена) и „Меморандум 
Джон Сноу” (наречен на 
английския лекар, открил през 
XIX век, че епидемията от холе-
ра в Лондон се разпространява 
чрез питейната вода). 

Декларацията  
от Грейт Барингтън 

„Настоящите политики за масово затваря-
не на цели сфери от социалния живот предиз-
викват опустошителни последици за общест-
веното здраве в краткосрочен и дългосрочен 
план”, посочват трима професори - биоста-
тистикът Мартин Кулдорф от Харвард и епиде-
миолозите Сунетра Гупта от Оксфорд и Джей 
Батаджария от Станфорд. Те препоръчват 
подход на „фокусирана защита”, при който да 
бъдат изолирани и предпазени по различни 
начини хората в напреднала възраст и тези 
със съпътстващи заболявания, а всички 
други да се върнат към нормалния професио-
нален и социален живот, като спазват еле-
ментарни хигиенни правила и си мият ръцете. 

„Най-щадящият подход, който балансира рис-
ковете и ползите от достигане на стадния иму-
нитет, е да позволим на тези, които са изложе-
ни на минимален риск от смърт, да живеят 
нормално живота си, за да изградят имунитет 
срещу вируса чрез естествена инфекция, като 
същевременно по-добре ще бъдат защитени и 
тези, които са в най-висок риск”, пише в доку-
мента. В първите 10 дни след огласяването й 
декларацията е подписана от половин милион 
души, сред тях 26 000 лекари и 9750 специалис-
ти по обществено здраве.  

Меморандумът  
Джон Сноу 

Става дума за опасна заблуда, която не е 
подкрепена от научни доказателства, смятат 80 
учени, подписали меморандума, публикуван на 
14 октомври в сп. Lancet. 

Според авторите неконтролираното разпро-
странение сред по-младите би довело до зна-
чителни здравни последици и до смъртта на 
много хора, защото не е възможно епидемията 
да се ограничи само до отделни сегменти на 
обществото. Изредени са и други аргументи: 
актуален е въпросът за COVID-19 като персис-

тиращо заболяване, включително и сред млади 
хора (т. нар. long COVID); все още не е изяснен 
въпросът колко продължава имунитетът след 
боледуване (концепцията за колективния иму-
нитет се базира на дълготрайния имунитет); 
отказът от ограничителни мерки може бързо да 
доведе до претоварване на здравните системи. 
„Мерките, за които е доказано, че помагат за 
ограничаване на разпространението, трябва да 
бъдат съпроводени от финансови и социални 
програми за намаляване на неблагоприятния 
ефект върху обществото”, посочват авторите на 
меморандума.  

СЗО също е против прилагането на страте-
гии за безконтролно разпространение на 
инфекцията с цел постигането на колективен 
имунитет. „В досегашната история на здравео-
пазването тази стратегия никога не е прилага-
на при епидемии, още повече когато става дума 
за пандемия”, заяви генералният директор на 
СЗО Тедрос Гебрейесус. 

„Приятелски огън”  
във войната за маските 

Буря от критики предизвика изявлението на 
виден представител на лекарското съсловие в 
Германия, който в телевизионно предаване във   
формата talk show постави под съмнение едно 
от малкото средства за ограничаването на 
предаването на коронавирусната инфекция - 
носенето на маски. С уговорката, че изразява 
лично мнение, президентът на Германската 
лекарска камара Клаус Райнхард заяви, че не е 
убеден, че маските помагат „защото няма дос-
татъчно научни доказателства за тяхната ефи-
касност, която е почти нулева за самозащита и 
много малка при предпазването на другите от 
зараза”. Носенето на маски на открито  
Райнхард определи като „призив за масово 
маскиране” - асоциация с германския антите-
рористичен закон, забраняващ покриването на 
лицето на участници в демонстрации. 

„Сред професионалните кръгове в Германия 
задължението за носене на маски не е дискуси-
онно”, заяви експертът на Социалдемократи-
ческата партия по въпросите на здравеопазва-
нето Карл Лаутербах и поиска оставката на 
Райнхард, ако не оттегли думите си.  

Последва съвместно изявление на десетки 
медицински дружества, на самата Лекарска 
камара и на провинциалните й ръководства, в 
което изрично се препоръчва носенето на 
предпазни маски. „Многобройни проучвания 
доказват, че те намаляват предаването на 
SARS-CoV-2 и по този начин помагат както за 
предпазването на другите, така и за собствена-
та защита от инфекция”, се казва в изявление-
то, под което първият подпис е на ...Клаус  
Райнхард. 
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Бел. ред. Междувременно втора компания - базираната в 
Кеймбридж, Масачузетс, Moderna Therapeutics, обяви 94,5% 
ефективност на своята ваксина във фаза III на клиничното 
изпитване. Тя е базирана на същата mRNA технология, но има 
едно голямо практическо предимство пред ваксината на  
Pfizer/BioNTech - може да бъде съхранявана при минус 20 граду-
са по Целзий. Подробности за ваксината на Moderna - в след-
ващ брой.

„Dream team”  
с емигрантски корени 
В условията на глобализация може би 

е нормален фактът, че основни фигури в 
ръководния екип на проекта са от еми-
грантски произход. Главният изп. дирек-
тор на Pfizer, 58-годишният Алберт Бурла, 
е роден в Солун и завършва ветеринарна 
медицина в Аристотеловия университет  
в града. Координаторът на проекта,  
62-годишната Катрин Янсен, е родена в 

бивша -
та ГДР, но родителите й успяват 
да избягат в Западна Германия 
малко преди построяването на 
Берлинската стена. Pfizer има 
късмет с привличането на К. 
Янсен - в други две компании тя е 
участвала в разработването на 
две от най-продаваните ваксини - 
срещу човешкия папиломавирус 

и на пневмококовата ваксина. Според нейни колеги Катрин Янсен е 
гарант не само за спешността, но и за спазването на стандартите 
при изпълнението на проекта. „Тя няма да жертва качеството зара-
ди скоростта. С други думи, всичко трябва да е по правилата”, 
казва директорът на департамента по ваксините на Pfizer Уилям 
Грубер. 

Германски медии коментират, че съдбата и постиженията на 
55-годишния Угур Шахин и на 53-годишната Йозлем Туречи - 

деца на турски гастарбайтери, са ярко доказателство за успеха 
на политиката на Германия в интеграцията на емигрантите. Угур 
Шахин е роден в град Искендерун на брега на Средиземно море, 
но се озовава в Германия, след като баща му започва работа в 
автомобилен завод в Кьолн. Йозлем Туречи, главен медицински 
директор на BioNTech, израства сред монахини в провинция 
Долна Саксония, докато баща й, който е роден в Истанбул, рабо-
ти като хирург в малка католическа болница. От тази есен семей-
ството зае 93-то място в Топ 100 на най-богатите хора в Германия, 
но продължава да живее изключително скромно - двамата нямат 
кола и отиват на работа с велосипед.  

Въпреки че сме в очакване на окончателните резултати от 
изпитването на BNT162b2, коментаторите и сега са единодушни, 
че появата на ваксина само 11 месеца след идентифицирането на 
SARS-CoV-2 е истински научен подвиг. Тези дни проф. Шахин  
прогнозира пред Би Би Си, че резултатът от ваксината срещу 
COVID-19 ще се усети чувствително през следващото лято и веро-
ятно ще можем да се върнем към нормален живот до следващата 
зима. „Изключително важно е обаче да постигнем високо ниво на 
имунизация преди есента на следващата година”, допълва той. 

Маргарита ШАПКАРОВА

Спор на високо равнище за

„имунитета на стадото“
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700 хил. души умират всяка година в света 
заради антимикробна резистентност (АМР), 
обяви представителят на СЗО в България д-р 
Скендер Сила на старта на Световната седмица, 
посветена на осведоменосстта за антимикроб-
ната резистентност и COVID-19. 

На пресконференция д-р Сила обърна внима-
ние, че в условията на пандемия от COVID-19 
проблемът антимикробна резистентност се 
задълбочава. „За съжаление по време на панде-
мията получаваме информация за неправомерно 
и прекомерно използване на антибиотици. Спо-
ред ново социологическо проучване в няколко 
европейски страни от 6% до 46% от анкетирани-
те са се самолекували с антибиотици. При това 
от 79% до 86% от тях не са били заразени и са 
ползвали антибиотиците „профилактично“, тоест 
без никаква полза. Едва в 8% – 10% приемащите 
антибиотик са имали тежко протичаща инфекция 
с COVID-19“, съобщи д-р Сила.  

Представителят на СЗО призова всеки да 
поеме своята отговорност за разумната употре-
ба на антибиотици. За децата това е да се научат 
да си мият ръцете, за фермерите – да не изпол-
зват антибиотици при отглеждането на животни-
те, освен при болест, за ветеринарните специа-
листи и за хуманните лекари – да не лекуват 
излишно с антибиотици, да не се презастрахо-
ват, а за политиците – да вземат нужните поли-
тически решения. В тази връзка д-р Сила призо-
ва българското правителство да приеме Нацио-
нален план за действие за преодоляване на 
АМР. 

Доц. Ангел Кунчев обясни, че такъв Национа-
лен план вече е създаден, но от участващите в 
него 20 ведомства само пет са предвидили необ-
ходимия ресурс от хора и финансови средства. 
„Надявам се до края на 2020 г. този план да се 
приеме и от 2021 г да влезе в действие“, каза 
доц. Кунчев. Според него за АМР в България 
голяма вина имат болниците, в които се лекува с 
най-евтините антибиотици. 

Маг.-фармацевт Велина Григорова – предсе-
дател на Професионалната организация на бол-
ничните фармацевти, добави, че лоша практика 
в болниците също е използването на стратеги-
чески антибиотици за лечение не само на най-
тежките случаи.  

„Антибиотиците са основно оръжие в болни-
ците. Няма хирургична интервенция, която да не 
е съпроводена с прием на антибиотици. Те се 
дават често и на онкологични пациенти, и на 
хора на хемодиализа. Това създава условия за 
АМР“, обясни тя. 

Върху свръхупотребата на антибиотици в 
последния месец акцентира проф. Асена Сер-
безова – председател на Българския фарма-
цевтичен съюз: „Фармацевти съобщават за 
рецепти с три антибиотика едновременно. Това 
е недопустимо. Затова призовавам хората да 
приемат само предписани от лекар антибиоти-
ци. При това да завършват пълния курс на лече-
ние, а не да прекъснат терапията, когато се 
почувстват по-добре. Част от лекарствата се 
конкурират за едни и същи рецептори в орга-
низма, затова фармацевтът трябва да обясни с 
кои медикаменти от терапията за хронични 
заболявания  не се приемат антибиотици. Още 
повече това е важно по време на пандемията 
от COVID-19, тъй като някои симптоми на 
COVID-19 имитират бактериална инфекция. 
Само 8% от хоспитализираните пациенти с 
COVID-19 обаче имат бактериална или гъбична 
инфекция, но 72% от тези пациенти получават 
антибиотично лечение. Тази практика не само 
ще доведе до повишена неподходяща употреба 
на антибиотици в световен мащаб, но и ще 
доведе до по-нататъшно развитие на АМР“. 

Информационно видео за антимикробна 
резистентност и COVID-19 за медицински 
специалисти на 

ht tps ://www.youtube .com/watch?v= 
JD-QY3sOcp0&feature=youtu.be 
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Пандемията осветли 
прекомерната употреба на антибиотици

Вестник ФОРУМ МЕДИКУС 
в електронен вариант 
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Доказано е, че сър-
дечно-съдовите заболя-
вания са основни и сери-
озни усложнения на 
захарен диабет тип 2. 
Добрата новина е, че има 
начин да намалим риска 
и именно това е в осно-
вата на кампанията с 
инициатор фармацевтич-
ната компания Boehrin-
ger Ingelheim, която цели 
да повиши осведоме-
ността за връзката меж- 
ду диабета и сърдечно-
съдовите заболявания и 
да привлече вниманието 
на обществото върху начините 
за намаляване на този риск. 
Boehringer Ingelheim е компания 
с традиции в лечението на заха-
рен диабет тип 2 и е ангажирана 
в подобряването на живота на 
хората, засегнати от болестта. 

Кампанията насърчава хора-
та да обърнат по-специално вни-
мание на здравето си, като в 
следващите 14 дни започнат да 
правят малки стъпки към по-
голяма промяна в начина си на 
живот. Предизвикателството 
включва различно действие 
всеки ден, защото контролът на 
диабет тип 2 и превенцията на 
сърдечно-съдовите заболявания 
са свързани с предприемането 
на постоянни положителни 
избори за промяна на негатив-
ните навици в нашето всекидне-
вие. 

Захарният диабет е хронично 
заболяване, широко разпро-
странено по целия свят и с 
непрекъснато нарастваща чес-
тота в последните десетилетия. 
Той се асоциира с висока забо-
ляемост и смъртност и е едно от 
заболяванията с най-голямо 
обществено значение. В свето-
вен мащаб през 2019 г. има над 
463 млн. души със захарен диа-
бет. Очаква се до 2045 г. те да 
достигнат 700 милиона. На всеки 
10 секунди трима души се разбо-
ляват от диабет, а един умира от 
усложненията му. Близо полови-
ната от хората с диабет не са 
диагностицирани. Диабет тип 2 
съставлява 90% от случаите на 
захарен диабет. Половината от 
пациентите с това заболяване 
умират на възраст, близка до 60 
години. 

Сърдечно-съдовите заболя-
вания са сериозно усложнение 
на диабета и могат да доведат 
до инфаркт или инсулт. Хората с 
диабет тип 2 са с два до четири 

пъти по-висок риск да развият 
сърдечно-съдови заболявания, 
отколкото хората без диабет. 
Това означава, че за тези, които 
живеят с диабет тип 2, е от 
изключителна важност да защи-
тят сърцето си. 

Захарният диабет тип 2 само-
стоятелно е съществен рисков 
фактор за развитие на сърдеч-
но-съдови заболявания. В 
допълнение, традиционни сър-
дечно-съдови рискови фактори 
са наличието на артериална 
хипертония, затлъстяване, тю- 
тюнопушене и други. Рисковите 
фактори за развитие на сърдеч-
на недостатъчност при пациенти 
със захарен диабет са артериал-
на хипертония, коронарна 
болест на сърцето, хиперглике-
мия, хиперинсулинемия и други. 

Ако захарният диабет тип 2 
бъде открит навреме и правилно 
контролиран, може да бъде 
намалена вероятността за 
допълнителни усложнения и 
тежки характерни съпътстващи 
заболявания. Това може да се 
случи посредством правилно 
хранене, умерена редовна 
физическа  активност и избор 
на подходяща терапия. Пациен-
тите със захарен диабет тип 2 
трябва да са наясно, че ако 
страдат от това заболяване, 
опасността за тях не произтича 
единствено от повишените нива 
на кръвната захар, но и от раз-
витието на сърдечно-съдови 
заболявания. 

Включете се в 14-дневно-
то предизвикателство „Защи-
ти сърцето си!“ и следете 
информацията във Facebook 
на 

https://www.youtube.com/ 
wa t ch?v=JD -QY3sOcp0& 
feature=youtu.be 

ФМ

14-дневно предизвикателство  
„Защити сърцето си!“  

Започва кампания за повишаване на вниманието към сърдечно-
съдовия риск при захарен диабет тип 2. Инициативата е по повод 
на 14 ноември - Световен ден за борба с диабета.


