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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

Лечение на остър исхемичен мозъчен 
инсулт в условия на COVID-19 

На стр. 4-5

Уважаеми читатели, 
Съобщаваме, че - съобразно обстоятелствата - до 

края на годината вестник „Форум Медикус“ ще изли-
за само в електронен вариант. 

Приканваме всички абонати за книжното издание 
да изпратят свой имейл адрес в редакцията на: 
formed@mail.bg или на formed@abv.bg, за да полу-
чават лично електронните броеве. Те ще бъдат качени 
и на сайта на вестника www.forummedicus.com, в 
рубриката „Електронен брой“. Избрани статии могат 
да бъдат проследени и във фейсбук страницата на 
„Форум Медикус“. 

Напомняме, че и в извънредната обстановка або-
наментната кампания за 2021 година е в ход. Абони-
райте се за книжен или електронен брой, за да бъдем 
заедно и догодина. А ние ще отговорим с още повече 
актуална, проверена и компетентна информация. 

Бъдете здрави и се пазете! 
От редакционния екип

Цитат от седмицата 
Проф. Венцислав  
Мутафчийски: 
Ако заболяемостта и 

смъртността от COVID-19 
намалеят с 30% до 50% 
вследствие на въвеждането 
на по-строгите мерки, това 
би било постижение.  

Трудно решение за пра-
вителството, но не мога да 
спестя благодарността си 
за това навременно реше-
ние. Навременно, защото 
щабът и МЗ следят много 
зорко какво се случва в 
страната и в света по отно-
шение на заболяемост и 
смъртност. Всички държави, които достигнаха тези нива на 
заболяемост и смъртност, отнесени към 100 000 души, пред-
приеха такива мерки в момента, в който ги достигнаха. Зато-
ва и там мерките бяха въведени много по-рано. Достигайки 
нивата над 600 на 100 000, България трябваше да вземе тези 
строги, макар и, в сравнение с други държави, доста по-либе-
рални мерки. 

 Имаме достатъчно легла, но с увеличаване броя на забо-
лелите намалява броят на медицинските екипи, които могат 
да се грижат за болните. В момента имаме над 2000 души 
медицински персонал, които са извън строя, а иначе работят 
активно на първа линия. 

Човешкият живот е абсолютната ценност. Независимо 
какви са другите щети, човешкият живот е най-голямата цен-
ност. Ние като лекари не можем да изповядваме друга цен-
ност. Ние сме призвани да браним човешкия живот. 

Мерките целят забавяне на темпа на епидемията и даване 
на възможност повече здрави хора да посрещнат ваксините.  

Израел въведе подобни мерки при заболяемост 6000 души 
на ден. Излезе от този период със заболяемост 400 души на 
ден. Мисля, че няма как да дам по-ясен пример. 

На брифинг на НОЩ, 25 ноември т.г.

Добрият пример 
Д-р Селиме Карагьозова е първият и засега 

единствен общопрактикуващ лекар, който се е 
отзовал на призива на МБАЛ "Св. Иван Рилски" в 
Разград и поема дежурства в COVID-отделението, 
за да помага в лечението на хоспитализираните 
болни. Тя е изявила желание да работи в Интен-
зивното отделение, за да даде своя принос срещу 
все по-големия натиск върху болничната система, 
където ситуацията продължава да се усложнява. 

- Колегите в болниците работят вече почти 
осем месеца без почивки. Тъй като имам екип, за 
мен е по-лесно, в събота и неделя мога да отида да 
помогна. Това е съвсем малка помощ от моя стра-
на - в рамките на две дежурства седмично, за да 
могат и те да си поемат въздух, казва тя. 

Д-р Селиме Карагьозова е носител на 
наградата „Най-добър семеен лекар“ за 
2015 г. 
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Инж. Слави 
Пачалов е ма- 
гистър по „Тру-
дова медицина 
и работоспо-
собност“ в МУ в 
София. От 2017 
г. досега управ-
лява дружест-
во, занимаващо 
се с обучение 
по първа по- 
мощ, реакции 
при бедствия, пожарна безопасност, пътна 
безопасност, спасителни и издирвателни 
дейности. Дълги години е работил в БЧК на 
различни позиции, бил е директор в Сто-
личната организация на БЧК. 
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Броят е приключен редакционно на 26 ноември т. г. в 17 часа

In memoriam 
На 24 ноември т.г.  

на 82-годишна възраст почина 

проф. Александър 
Чирков 

Той е роден в Лом на 27 януари 1938 г. Завършва Висшия 
медицински институт в София през 1962 г. През 1966 г. зами-
нава за Западен Берлин, където специализира кардиохирур-
гия. Работи дълго в университетски болници в Германия. 

През 1984 г. се завръща в България, започва мащабна дей-
ност за развитие и усъвършенстване на кардиохирургията у 
нас. Извършва първата сърдечна трансплантация в България 
и на Балканския полуостров през 1986 г. Създател е и дълги 
години е директор на университетската кардиологична бол-
ницата „Св. Екатерина“. С консултантската помощ на проф. 
Чирков са изградени и действат много кардиологични  хирур-
гични структури в страната. 

Той бе депутат във Великото народно събрание и активно 
работи за изграждане на справедливо и модерно здравно 
осигуряване у нас. 

Хиляди са българските пациенти, оперирани от проф. Чир-
ков, които и до днес се радват на добро здраве. Много са 
българските лекари, които – благодарение на своя учител – 
изградиха, доразвиха и усъвършенстваха модерната кардио-
хирургия у нас. 

Поклон пред светлата му памет!

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 специалност 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 образователно-квалификационна степен „магис-
тър“ по медицина с професионална квалификация „магистър-лекар“. 

2. Начин на провеждане на конкурса: подбор по документи и събеседване. 
3. Необходими документи за участие в конкурса: заявление за участие в конкурса, при-

дружено от следните документи: автобиография по европейски образец; копие на диплома за 
придобита образователно-квалификационна степен „магистър“ по медицина с професионална 
квалификация „магистър-лекар“; документи за стаж, трудов и/или осигурителен, съобразно 
Кодекса на труда; свидетелство за съдимост;  удостоверение за членство в БЛС. 

Всички представени документи, които са копия, трябва да бъдат заверени от канди-
дата. 

4. Място и срок за подаване на документите: 
Документите се приемат в деловодството на болницата, в срок до 1 /един/ месец от публику-

ването на обявата в ежедневен 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 обявата. 

Кандидатите могат да се запознаят с длъжностната характеристика на конкурсната длъжност 
в направление „ Човешки ресурси“. След приключването на приема на документите кандидатите 
ще бъдат уведомени за датата, часа и мястото на провеждане на събеседване с комисия, назна-
чена от изпълнителния директор на лечебното заведение. 

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

Изповед на здравния министър 
Във времена, в които едни вярват, 

а други не, в които едни слагат маски, 
а други не, когато някои искат да 
задържат децата си вкъщи, а други 
задължително да ги пратят на учили-
ще, когато едни искат да защитят, а 
други да не се нарушава свободата 
им, когато сме толкова разединени, 
толкова далечни, толкова враждебни, 
толкова неразбиращи, толкова упла-
шени, толкова несъгласни, толкова 
мразещи… 

Там, сякаш в друг свят, има едни герои в бели престилки, 
които не спят, които почти не ядат, които са на крак всеки ден, 
всеки час и минута, които нямат време да прегърнат децата си, 
които не могат да целунат жените си, на които просто не е 
останал живот, различен от скалпели, кръв, игли и плазма, дефиб-
рилатори и кислородни концентратори. Те са там, за да можем 
всички ние, които или вярваме, или не - да сме добре, да сме здра-
ви, да ни има! За да можем ние да прегърнем децата си, да кажем 
“обичам те” на любим човек! 

Не е време за разделение, противопоставяне на хората. Време 
е да си помогнем и заедно да спечелим битката! 

Проф. Костадин Ангелов във Фейсбук 
25 ноември 2020 г.

Идея за платформа за лекари 
за споделяне на опит в реално време 

Българската болнична асоциация участва в здравния дебат на 
„Най-добрите болници“, където експерти се обединиха около ста-
новището, че само ясна национална стратегия за обезпечаване с 
медицински кадри ще спаси здравеопазването. 

По време на дебата беше обявено, че ББА стартира инициати-
ва за изграждане на онлайн портал за професионалисти, в който 
лекари от цялата страна ще могат да обменят информация в реал-
но време, за протоколи за лечение на по-тежките случаи или на 
протичащи с различни усложнения при пациенти, заразени с 
COVID-19. 

Поканени са български софтуерни компании, които имат инте-
рес, да дадат своя принос към обществото в този труден за всич-
ки момент, да помогнат за намиране на бързо и удобно решение. 

ФМ

Като част от постоянните си 
усилия за справяне с разпро-
странението на коронавируса 
и за предоставяне на необхо-
димото оборудване на държа-
вите членки, ЕК закупи 200 
робота за дезинфекция, които 
ще бъдат доставени на редица 
болници в Европа, съобщават 
от комисията. 

Болници от повечето държа-
ви членки изразиха необходи-
мост и интерес да приемат тези 
роботи, които могат да дезин-
фекцират стандартните стаи за 
пациенти, като използват 
ултравиолетова светлина, в 
рамките на 15 минути. По този 
начин спомагат за предотвра-
тяване и намаляване на раз-
пространението на вируса. 

Процесът се контролира от 
оператор, който се намира 
извън пространството за де- 
зинфекция, за да се избегне 
всякакво излагане на ултра-
виолетова светлина. 

Изпълнителният зам.-пред-
седател на комисията Маргре-
те Вестегер заявява: „Разра-
ботването на технологии може 
да създаде сили за промяна и 
виждаме добър пример за това 
в роботите за дезинфекция. 
Приветствам това действие, за 
да се помогне на болниците в 
Европа да намалят риска от 
заразяване — важна стъпка за 
ограничаване на разпростра-
нението на коронавируса". 

Комисарят по въпросите на 
вътрешния пазар Тиери Бретон 

добавя: „Европа остана устой-
чива и солидарна по време на 
настоящата криза и предоста-
ви защита на гражданите на 
ЕС. След като осигурихме сво-
бодното движение на медицин-
ско оборудване и производст-
вото на маски, сега предпри-
емаме допълнителни конкретни 
действия. Ще внедрим роботи 
за дезинфекция в болниците, 
така че нашите граждани да 
могат да се възползват от тази 
потенциално животоспасяваща 
технология". 

Бюджетът в размер до 12 
млн. евро е от Инструмента за 
спешна подкрепа (ИСП). Робо-
тите се очаква да бъдат доста-
вени през следващите седмици. 

ФМ

За дезинфекция на европейски болници 
Европейската комисия осигурява роботи

Доц. Евгени Григо-
ров е доктор по „Соци-
ална медицина и орга-
низация на здравеопаз-
ването и фармацията“. 
Притежава образова-
телно-квалификационна 
степен „магистър“ с 
професионална квали-
фикация „магистър-фар-
мацевт“ от МУ в София 
и образователна и ква-
лификационна степен 
„магистър” по стопан-
ска логистика от УНСС. От 2016 г. досега е началник 
отдел „Анализ и оценка за състоянието на специа-
листите в здравеопазването“ в НЦОЗА. Има дълго-
годишна преподавателска дейност, като от 2015 г. 
обучава студенти, докторанти и специализанти по 
фармация в МУ във Варна.

Още зам.-министри на здравеопазването
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Кандидат ваксината  
на Pfizer/ BioNTech  

Според окончателните 
резултати от фаза III на клинич-
ното изпитване ваксината е с 
95% ефикасност 28 дни след 
инжектиране на първата доза и 
този показател е стабилен, 
независимо от възрастта, пола, 
расата и етническата принад-
лежност. При хората на възраст 
над 65 години ефикасността е 
94% . Резултатите бяха отчетени 
след регистрирането на 170 слу-
чая на COVID-19  сред общо 44 
000 участници в изпитването. 
162 от случаите са настъпили в 
плацебо групата. От 10-те по-
тежки случая на заболяването 9 
са в плацебо групата. На FDA са 
предоставени изискваните при 
кандидатстване за одобрение 
данни за безопасност от рандо-
мизирана подгрупа от около 
8000 участници на възраст 18 и 
повече години, както и допълни-
телни данни за безопасност за 
около 38 000 участници, които са 
проследявани в продължение на 
два месеца след втората доза. 
По отношение на безопасността 
независимият комитет за 
наблюдение на данните от 
изпитването не съобщава за 
сериозни опасения, свързани с 
ваксината. 

Кандидат ваксината  
на Moderna Inc. 

демонстрира почти идентич-
ни показатели на ефективност, 
както при Pfizer/BioNTech, спо-
ред все още неокончателните 
резултати от клиничното изпит-
ване във фаза III. 15 000 участни-
ци са получили плацебо и сред 
тях до средата на ноември са 

регистрирани 90 случая на 
COVID-19, 11 от които са с тежко 
протичане. От другите 15 000 
участници, получили ваксината, 
само 5 са развили заболяване-
то, като никой от тях не се е раз-
болял тежко. Ваксината на 
Moderna има едно голямо логис-
тично предимство - може да бъ- 
де съхранявана при стандартни-
те условия от минус 20 градуса 
по Целзий, докато на ваксината 
на Pfizer са нужни минус 70 гра-
дуса.  

Идентичните показатели за 
ефективност не са изненада, тъй 
като и двете ваксини са разра-
ботени на една и съща иноватив-
на платформа - на базата на 
т.нар. „месинджър РНК“ (mRNA), 
тази част от генетичния код на 
вируса, която съдържа инструк-
циите за създаването на шипо-
вия протеин. Макар че върху 
тази технология се работи от 
близо 20 години, досега няма 
регистрирана ваксина на този 
принцип. Според видния амери-
кански експерт по инфекциозни 
заболявания Антъни Фаучи 
скептицизмът по отношение на 

една напълно нова технология е 
развенчан: „Това, в което се 
убедихме в хода на клиничните 
изпитвания, е, че не съществу-
ват сериозни опасения относно 
безопасността, а ефикасността 
е впечатляваща. Почти идентич-
ните резултати на Pfizer и Moder-
na на практика валидират mRNA 
платформата.“ 

Кандидат ваксината  
на Oxford/AstraZeneca 
съчетава иновативна и класи-

ческа технология, при която ДНК-
фрагмент от генетичния код на 
шиповия протеин на вируса се 
доставя до клетките с помощта 
на безопасен човешки аденови-
рус. Фаза III на клиничното изпит-
ване изостава с около 2-3 седми-
ци в сравнение с горепосочените 
ваксини, но в научна публикация 
в Lancet за резултатите от фаза II 
се съобщава, че ваксината пред-
извиква еднакво силен имунен 
отговор сред 560 доброволци, 240 
от които са на възраст над 70 
години. Експерти прогнозират, че 
тази ваксина може да направи 
пробив на световния пазар с 

обещаната цена от 3-4 долара на 
доза (ваксините на Moderna и  
Pfizer ще струват между 15 и 25 
долара). AstraZeneca обеща да не 
калкулира печалба, докато трае 
пандемията. Компанията плани-
ра разгръщане на производство 
в голям мащаб с помощта на пар-
тньори в различни части на 
света.  

Кандидат ваксината  
на Sinopharm 

очаква официалното одобре-
ние на китайския регулатор, 
преди да се пристъпи към нейно-
то разпространение. „Не отче-
тохме нито един сериозен стра-
ничен ефект в рамките на про-
грамата за имунизация при 
извънредни обстоятелства, 
която обхвана близо 1 млн. 
души“, заяви директорът на 
Националната фармацевтична 
компания Sinopharm. На различ-
ни етапи на клинични изпитва-
ния са още 4 китайски ваксини, 
като на най-голям интерес се 
радва разработката на базира-
ната в Хонконг частна компания 
Sinovac Biotec. Така например 
Турция преговаря за доставката 
на 20 млн. дози, в допълнение 
към преговорите си с Pfizer. 
Южната ни съседка е една от 
страните, в които се изпитва 
ваксината на Pfizer/BioNTech.  

Ваксината Спутник-5 
Над 50 страни проявяват 

интерес към руската ваксина, 
съобщи президентът Владимир 
Путин на виртуалния форум на  
Г-20 преди дни. Междувременно 
компанията, разработила вакси-
ната - изследователският инсти-
тут по епидемиология и микро-
биология „Гамалея“, е подала 
заявка за получаване на серти-
фикат от СЗО. „Досега СЗО не 
се е произнасяла по нито една 
от кандидат ваксините, тъй като 
те първо трябва да получат 
одобрение на национално рав-
нище“, съобщи представителка-
та на организацията в Москва 
Мелита Вуйнович. 

На 11 август т. г. Русия изне-
нада света със съобщението, че 
националният й регулатор - Рос-

потребнадзор, е регистрирал 
първата ваксина срещу SARS-
CoV-2. Това обаче стана в раз-
рез с международните стандар-
ти, предвиждащи приключване-
то на всички етапи на клинични-
те изпитвания за безопасност и 
ефективност, преди да се канди-
датства за регистрация. Фаза III 
започна през септември и освен 
в Русия се провежда в Беларус, 
ОАЕ, Венецуела, Индия и други 
страни. По данни от 24 ноември 
на повече от 22 000 участници е 
направена първата инжекция, а 
на над 19 000 - и втората. Демон-
стрираната ефективност 42 дни 
след получаването на първата 
доза (21 дни след втората), кога-
то вече е налице устойчив иму-
нен отговор, надхвърля 95%, 
съобщиха от центъра „Гамалея“. 
От там посочват, че „уникал-
ността на руската ваксина се 
състои в използването на два 
различни вектора на основата 
на човешки аденовирус, което 
обезпечава по-силен и дългот-
раен имунен отговор“. 

Директорът на СЗО по из- 
вънредните ситуации Майкъл 
Райън предупреди, че ваксините 
не са панацея и те ще пристиг-
нат твърде късно, за да изиграят 
някаква роля при втората вълна 
на нарастване на случаите в 
Европа и Америка. Въпреки го- 
лемия научен прогрес, все още е 
рано за успокоение, предупреж-
дава и сп. Lancet в редакционна 
статия:  „2020 е година на неве-
роятни научни постижения. За 
по-малко от 12 месеца учените 
секвенираха генома на нов 
вирус, очертаха характеристи-
ките на ново заболяване, разра-
ботиха диагностика, изготвят 
протоколи за лечение и устано-
вяват ефикасността на лекар-
ства и ваксини в рандомизира-
ни контролирани проучвания. 
Много хора се чувстват обна- 
деждени за първи път от много 
време. Но има още много неща 
за научаване, и още много 
бариери за преодоляване. На 14 
ноември, 5 дни след съобщение-
то на  Pfizer, бяха регистрирани 
663 772 нови случая на COVID-19, 
най-големият брой за един ден. 
Моментът е опасен, за да се 
отдадем на самодоволство“, 
пише в заключение сп. Lancet. 
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Ваксините срещу COVID-19
През последните дни новините за ефикасни ваксини срещу COVID-19 валят като благодатен 

дъжд върху разпространяващата се като горски пожар пандемия: 
- Pfizer/BioNTech кандидатстваха пред Агенцията по храните и лекарствата на САЩ (FDA) 

за получаване на разрешение за употреба;  
- ЕК ще закупи 160 млн. дози от ваксината на американската компания Moderna Inc., 

която демонстрира 94,5% ефикасност; 
- Ваксината на Университета в Оксфорд и AstraZeneca ще бъде по-евтина и може да се 

съхранява продължително в хладилник; 
- Русия кандидатства пред СЗО за получаване на сертификат за ваксината Спутник 5; 
- Един милион души в Китай вече са имунизирани с ваксината на Sinopharm в рамките 

на програма за употреба при извънредни обстоятелства.

С още 237 млн. или общо с 
5,341 млрд. лв. ще разполага 
НЗОК догодина. Това решиха 
депутатите и приеха на второ 
четене бюджета. 

Увеличението на средствата 
ще се използва за месечни бону-
си към медицинските специалис-
ти – 600 лв. за лекари, 360 за сес-
три и 120 лв. за санитари. Парите 
обаче няма да се дават при 
заплата на лекар над 5000 лв. 

Депутатите приеха увеличе-
ние на размера на резерва на 
НЗОК – от 149 на 150 млн. лв., но 
го разпределиха целия. От резер-
ва за първична извънболнична 
помощ отиват 15 млн., за специа-
лизирана – 22 млн., за медико-
диагностична дейност -15 млн., за 
болниците - 40 млн., а за лекар-
ства – още 35 млн. лв. Оставащи-
те до 20 млн. лв. от резерва се 
предвижда да се дадат за финан-
сиране на дейности на специа-
листите по здравни грижи. По 
този начин са удовлетворени и 
исканията за повече средства на 

всички заинтересовани страни. 
Резерв на НЗОК всъщност няма 
да има. 

От БСП и ДПС критикуваха 
решението резервът да бъде раз-
пределен в аванс. Когато кризата 
с вируса свърши, след средата на 
2021 година, ще има рязка промя-
на в дейността на болниците, 
която сега е свита. И тогава няма 
да има средства и ще се наложи 
спешна актуализация на бюдже-
та, прогнозира Георги Михайлов 
от БСП. Нигяр Джафер от ДПС 
също се обяви против разпре- 
делението на резерва, тъй като в 
бюджета трябва да има буфери. 

Сред другите промени в зако-
на са включването на медицин-
ските изделия при плащането на 
надлимитната дейност. Както и 
решението парите се дават, неза-
висимо от статуса на съдебните 
дела. Новите редакции важат 
както за догодина, когато ще се 
плаща за надлимитната през 2017 
и 2018 г., така и за тази от 2015 и 
2016 г., която се дължи сега.

Решения  
на Надзорния съвет 

Осигурителният фонд допълни списъка на 
заболяванията, за чието домашно лечение 
заплаща напълно или частично лекарствени 
продукти, медицински изделия и диетични 
храни за специални медицински цели. Това 
става ясно от решенията на Надзорния съвет 
от 23 ноември т.г. В списъка влизат офталмоло-
гични болести като дегенеративни състояния, 
някои видове глаукома и други. Решението ще 
влезе в сила от 1 януари 2021 г.  

С друго решение на НС се увеличава с още 
три броят на имплантите за дълбока мозъчна 
стимулация, които НЗОК ще заплаща. Този тип 
импланти се използват основно при лечение 
на Паркинсон и от известно време Касата 
заплаща определен брой. 

НС е разгледал и казуса с лечението на 
болните от хепатит С, като е взел решение да 
останат в сила действащите досега изисквания 
за терапия. Известно е, че през август бяха 
въведени нови правила за лечение на заболя-
ването, но по случая тече дело, защото прави-
лата бяха оспорени от пациентска организа-
ция. Решението на Надзорния съвет е до край-
ното решение на съда да важат предишните 
изисквания.

Заплащане за специализантите 
по инфекциозни болести 

Според заповед на здравния министър те 
ще получават по 2,5 минимални заплати. 

В опит да привлече повече млади лекари 
към крайно дефицитната специалност инфек-
циозни болести, здравно министерство ще 
увеличи заплащането за тези бъдещи специа-
листи. 

Сумата ще се полага на лекари, които се 
обучават на места, финансирани от държава-
та, гласи заповедта. Според нормативната 
уредба за специализиращите дефицитни спе-
циалности държавата поема както таксите за 
теоретично обучение, така и заплащането за 
труда, който те полагат в обучителните бази. 
Минималното възнаграждение за местата 
държавна поръчка е 2 минимални работни 
заплати, но МЗ може да определя и по-висо-
ки възнаграждения за определени специал-
ности. Заради острия недостиг на инфекцио-
нисти, заплатата ще бъде 1625 лева догодина.  

През тази година държавата финансира 
10 места за инфекциозни болести, но нито 
едно от тях не е заето, сочат данните на МЗ. 

За 2021 г. МЗ е определило 20 места за 
специализанти по инфекциозни болести, 
които ще се плащат от държавата. 
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Вести от НЗОК

Бюджетът за 2021 г. бе приет
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Препоръки за лечение на 
остър исхемичен мозъчен ин- 
султ в условия на COVID-19 бяха 
представени на сателитен сим-
позиум на фармацевтичната 
компания Boehringer Ingelheim, 
проведен в рамките на XIX 
Национален конгрес по невро-
логия, който се състоя между 29 
октомври – 1 ноември 2020 г. 
Данните и препоръките бяха 
огласени от доц. Мая Дановс-
ка, началник на клиниката по 
нервни болести към УМБАЛ  
„Д-р Георги Странски“, Плевен. 

- На 11 март 2020 г. 
Световната здравна орга-
низация (СЗО) обяви коро-
навируса COVID-19, причи-
нен от SARS-CoV-2, за пан-
демия. Настоящата 2020 г. 
ще остане в историята с 
нови и безпрецедентни пред-
извикателства към здравни-
те системи в целия свят 
заради COVID-19 пандемия-
та. Към днешна дата 1/3 от 
световното население жи- 
вее в условията на “corona-
virus lockdown modus”, най-
рестриктивната, невижда-
на досега масова каранти-
на. Пандемията от корона-
вирус промени личния и 
професионалния ни живот. 
Независимо от това, хора-
та продължават да стра-
дат от „традиционни“ бо- 
лести и при определени 
обстоятелства имат нуж- 
да от бърз достъп до 
спешна помощ, с тези думи 
доц. Мая Дановска откри сате-
литния симпозиум.  

От март тази година същест-
вува реален риск за разпро-
странение на вирусната инфек-
ция поради нарастващ брой 
пациенти. SARS-CoV-2 причиня-
ва не само вирусна пневмония, 
но и значими поражения на 

съдовата система. 
-Пациентите със съдови 

рискови фактори, особено 
тези от мъжки пол, в 
напреднала възраст, с диа-
бет и наднормено тегло, а 
така също и с мозъчно-
съдова болест се иденти-
фицират като специално 
уязвима популация с висока 
заболяемост и леталитет 
от COVID-19, подчерта още 
доц. Дановска.  

Тя обясни, че при  COVID-19 
инфекция се активират възпа-
лителни и хиперкоагулационни 
механизми, включително и 
антифосфолипидни антитела,  
допринасящи за възникването 
на тромботични инциденти. 
COVID-19 повишава проинфла-
маторни молекули като интер-
левкин (IL)-1 и IL-6. SARS-CoV-2 
се свързва с Toll-like рецепто-
рите и води до синтез и осво-
бождаване на IL-1. Тази рецеп-
торна активация отключва био-
химична каскада с генериране 
на про-IL-1, който се отцепва от 
caspase-1 с последваща инфла-
мазомна активация. Установя-
ват се повишени нива на D-
dimer и фибрин деградационни 
продукти, които се асоциират с 
високия леталитет. Хистологич-
ни и имунохистохимични данни 
доказват микроваскуларно 
увреждане и тромбоза в съот-
ветствие с активиране на 
алтернативни и лектинови 
пътища на комплемента. SARS-
CoV-2 причинява инфламатор-
на цитокинова буря, която 
също води до тромбози. SARS-
CoV-2 се свързва с тип 2 рецеп-
тора на ангиотензин-конверти-
ращия ензим (ACE2). ACE2, 
който се експресира в белите 
дробове, сърцето и съдовете, е 
ключов член на ренин-ангио-
тензиновата система (RAS). 

Асоциираните с COVID-19 съдо-
ви заболявания вероятно се 
дължат на дисрегулация на 
RAS/ACE2 системата, причине-
на от SARS-CoV-2 инфекция и 
налични съпътстващи комор-
бидности като хипертония. 
Цитокиновата буря, произтича-
ща от дисбаланса между акти-
вираните T клетки и дисрегули-
раното освобождаване на IL-6, 
IL-17 и други цитокини, допъл-
нително потенцира съдовото 
увреждане при COVID-19. 

Доц. Дановска допълни, че 
SARS-CoV-2 проявява подчертан 
невротропизъм. Последни про-
учвания предполагат аксонален 
транспорт на SARS-CoV-2 през 
крибриформената пластина в 
непосредствена близост с обо-
нятелната луковица. Загубата на 
обоняние, чест ранен симптом 
на COVID-19 инфекция, допълни-
телно потенцира този механи-
зъм. Приема се, че SARS-CoV-2 
може да причини виремия, дос-
тигайки церебралната циркула-
ция. Бавната микроциркулация 
на капилярно ниво благопри-
ятства взаимодействието между 
S glycoprotein на SARS-CoV-2 и 
ACE2, експресирани върху ендо-
телните клетки. 

Мозъчен инсулт настъпва 
при 2,5%-5% от наблюдаваните 
пациенти с COVID-19. Исхемич-
ният мозъчен инсулт (5%) е по-
чест от паренхимния мозъчен 
кръвоизлив (0,5%) или цереб-
ралната венозна тромбоза 
(0,5%). Настъпването на инсулт 
се свързва с напреднала въз-
раст, съдови рискови фактори 
– хипертония, диабет, пред-
шестваща мозъчно-съдова 
болест (МСБ), повишен C-реак-
тивен протеин, повишен D-
dimer, и по-тежка форма на 
COVID-19 инфекция. 

COVID-19 инфекцията пред-

разполага към инсулти от оклу-
зия на голям съд, включително 
при млади пациенти, въпреки 
че са необходими доказател-
ства от по-големи проучвания 
за точно определяне величина-
та на повишения риск. Клинич-
ните наблюдения документи-
рат, че COVID-19 позитивни 
пациенти с исхемичен инсулт 
или паренхимен кръвоизлив за 
обгрижване, имат по-голяма 
нужда от тестване за COVID-19 
от пациенти с други невроло-
гични синдроми. При някои 
пациенти се диагностицират 
асимптомни инсулти след инци-
дентно проведена магнитно-
резонансна томография (МРТ).. 
Ограничени данни от COVID-19 
позитивни пациенти с исхеми-
чен инсулт или паренхимен 
кръвоизлив представят негати-
вен за SARS-CoV-2 ликворен 
резултат. 

Клиничната изява на инсул-
та се характеризира с възник-
ване на остър неврологичен 
дефицит, включително загуба 
на зрение, двигателна слабост 
на лицето, ръката и/или крака, 
загуба на сетивност, дизартрия 
или афазия. Остър инсулт, 
заслужаващ спешно лечение и 
неврологична консултация, е 
този, при който е установено, 
че пациентът е бил добре преди 
<24 часа.  

Протоколите за лечение на 
остър инсулт: интравенозна 
тромболиза с rt-PA и ендовас-
куларна терапия са съобра- 
зени с AHA Guidelines от 2018 г. 
и включват консултация с нев-
ролог за оценка на острия 
инсулт и COVID-19 специфични 
съображения. 

Невроизобразяването се 
фокусира върху компютърна 
томография (КТ), поради по-
лесната стерилизация, прило-

жението на спешна МРТ подле-
жи на дискусия. За изключване 
на COVID-19 се предприема и 
КТ на гръден кош като част от 
началното изследване. Съще- 
ствуват редица препоръки, 
адресирани към най-доброто 
мениджиране на остър инсулт в 
условията на COVID-19 панде-
мия. Лечението: rt-PA (Actilyse) 
повишава нивата на  D-dimer и 
понижава нивата на фибрино-
ген за поне 24 часа. D-dimer не 
трябва да бъде използван за 
прогностична оценка на COVID-
19 след приложение на rt-PA. 
Ако се има предвид интраарте-
риална тромболиза, препоръ-
чително е интубиране на 
COVID-19 позитивен пациент с 
оглед изключване на пациента 
от дискусия с инсултния екип и 
минимизиране на риска от дви-
жение на пациента, ажитира- 
ност, аспирация, повръщане и 
др. След приложение на rt-PA 
се препоръчва неврологичната 
оценка да се прави на 15 мин 
през първите 2 часа, и то от 
един и същ невролог с оглед 
намаляване на риска от раз-
пространение на инфекцията 
през този период. Поради 
хиперкоагулабилитет при пове-
чето COVID-19 пациенти се при-
лага терапевтична антикоагу-
лация, ако механизмът за въз-
никване на инсулта е неясен. 

При постъпване в спешно 
отделение необходимостта от 
спешна терапия за инсулт се 
преценява от невролог, улесня-
ва се бързият транзит на паци-
ента към неврорадиологията и 
инсултното отделение, където 
може да бъде осъществено 
специфичното лечение. 

- След избухването на 
COVID епидемията бяха 
организирани триажни 
протоколи в горещи точки 

ЛЛееччееннииее   ннаа   ооссттъърр   ииссххееммииччеенн   ммооззъъччеенн   ииннссууллтт
вв   ууссллооввиияя   ннаа   CCOOVVIIDD--1199

Ингелхайм, Германия, 17 ноември 
2020 г. Boehringer Ingelheim обяви нача-
ло на клинично изпитване, фаза II, на BI 
764198, инхибитор на TRPC6, рецептор 
зависим катионен канал. Този мощен и 
селективен инхибитор на TRPC6 може да 
намали степента на увреждане на белия 
дроб и риска от остри респираторни 

усложнения при пациенти, хоспитализи-
рани поради COVID-19. Целта на терапия-
та с инхибитора BI 764198 е да ограничи 
необходимостта от поддържащо лечение 
с респиратор, да подобри степента на 
възстановяване на пациентите и в край-
на сметка - да спаси техния живот. Boeh-
ringer Ingelheim се ангажира да  доприне-

се със своя опит и ресурси за разработ-
ването на нови терапевтични възмож-
ности за пациенти с COVID-19, страдащи 
от тежки усложнения от вируса. 

- COVID-19 може да причини сериозни 
белодробни усложнения, като вирусна 
пневмония, а в тежки случаи може да 
доведе до остър респираторен дистрес 

синдром (ОРДС) и белодробна недоста-
тъчност, казва д-р Лорейн Б. Уеър, пред-
седател на фондация „Ralph and Lulu Oven 
Endowed“ и професор по медицина, пато-
логия, микробиология и имунология към 
университета „Вандербилт“. - Пациентите, 
хоспитализирани с ОРДС поради COVID-
19, често не могат да дишат самостоятел-
но и се налага поддържане на дихателни-
те им способности чрез механична венти-
лация, за да се подпомогне доставката на 
кислород в организма. Надяваме се в 
бъдеще ваксините да допринесат за нама-
ляване на броя случаи на тежко протича-
не на COVID-19. Въпреки това съществува 
неудовлетворена медицинска потребност 
за преодоляване на дихателните усложне-
ния при заразени пациенти, както и необ-
ходимост да се осигури на медицинските 
специалисти ефективна алтернатива на 
механичната вентилация, която потенци-
ално може да намали тежестта от лече-
нието в болнична среда, допълва д-р 
Уеър. 

Инфекцията SARS-CoV-2 протича 
тежко при приблизително 15% от пациен-
тите, като около 30% от тях може да се 

Boehringer Ingelheim започва фаза II на 
клинично изпитване на таргетна терапия 
за лечение на тежко остро респираторно заболяване, причинено от COVID-19 
l Изпитването ще оцени BI 764198, ново първо в класа си съединение за употреба при  хоспитализирани  

пациенти, диагностицирани с инфекцията SARS-CoV-2 и с тежки респираторни усложнения, за които в 
момента са налични много ограничени възможности за лечение. 

l Тази нова терапевтична опция може да помогне на приблизително 67%–85% от пациентите с COVID-19, 
които са били приети в интензивно отделение и страдат от остър респираторен дистрес синдром, като 
потенциално ще намали нуждата от механична вентилация и ще спаси живота на пациентите. 

l Инициирането на това проучване във фаза II е част от всекидневните усилия на Boehringer Ingelheim 
за ускорено откриване и разработване на медикаменти за лечение на пациенти с COVID-19.
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на спешно отделение с 
оглед адекватната оценка 
на всеки пациент с мозъчен 
инсулт с подозрителна или 
потвърдена COVID-19 ин- 
фекция. На тези места 
пациентите и медицински-
те специалисти трябва да 
носят лични предпазни 
средства като респирато-
ри, защитни очила, скафан-
дри и ръкавици, разказа доц. 
Дановска. 

Когато пациентът е доказа-
но COVID-19 позитивен, той се 
насочва за невроизобразяване 
на мобилни CТ, CTA или CTP, 
позиционирани извън СО. 
Пациентите, отговарящи на 
условията за IV тромболиза, 
следват установения протокол. 
Ако исхемичният инсулт не е 
причинен от оклузия на голям 
кръвоносен съд, пациентът се 
трансферира за лечение в спе-
циално звено на клиниката по 
инфекциозни болести, където 
клиничното мониториране се 
осъществява от инсултен екип и 
интернист. Ако исхемичният 
инсулт е причинен от оклузия 
на голям кръвоносен съд, паци-
ентът се трансферира до ангио- 
звеното на неврорадиологична 
клиника за ендоваскуларно 
лечение, като персоналът е 
предупреден за използване на 

адекватни предпазни средства. 
В края на процедурата, в зави-
симост от вида на анестезията 
(седация или обща анестезия), 
пациентът се трансферира до 
инфекциозно или интензивно 
отделение, специализирано за 
интензивни грижи при COVID-19 
пациенти. Във всички случаи 
инсултният екип е отговорен за 
специализираните грижи за 
пациентите. Когато пациентът е 
съмнителен за COVID-19 инфек-
ция поради налична треска или 
предшестващо фебрилно, гри-
поподобно състояние, се взе-
мат проби от назофаринкс и 
всяка ноздра, като резултатът 
се изчаква около 1 час. Меж-
дувременно се провеждат CT, 
CTA или CTP на мобилен апа-
рат, позициониран извън СО. 
Пациентите, отговарящи на 
условията на IV тромболиза 
следват утвърдения протокол. 
Ако няма индикации за тром-
бектомия, пациентът изчаква  
резултатите от COVID-19 скри-
нинга в специално обособена 
зона, където се мониторира от 
инсултен екип. При отрицате-
лен COVID-19 скрининг пациен-
тът се трансферира до инсулт- 
ното отделение.  

- Понастоящем населе-
нието, семейните лекари и 
ЦСМП са силно фокусирани 

върху COVID-19 и смятат 
болниците за несигурно 
място за възрастни, хипер-
тоници, диабетици и кар-
диомиопатици поради висо-
ката смъртност при тях в 
условията на COVID-19 
инфекция. Тези пациенти 
имат и по-висок риск за 
инсулт, заяви доц. Дановска. - 
В сравнение със същия 
период на 2019 г. са наблю-
давани наполовина леки 
инсулти и ТИA, налице са 
пречки и затруднения при 
трансфериране, удължаване 
на  времето от началото 
до вратата и от вратата 
до лечението при значими 
инсулти. В резултат от 
това броят пациенти, кои- 
то са получили интраве-
нозна тромболиза или „бри-
джинг терапия“ (комбини-
рана интравенозна и тром-
бектомия), е намален (−26% 
и −30% съответно), докато 
броят на първичните 
тромбектомии е увеличен 
с 41%: повечето от тези 
пациенти са имали сериоз-
ни инсулти и са пристигали 
твърде късно, каза още нев-
рологът. 

Препоръчително е протоко-
лът, базиран на наличната 
обобщена информация, да бъде 

възприет от инсултните отделе-
ния и да бъде прилаган 24/7. 
Tой предоставя възможност за 
протекция на персонала от 
COVID-19 инфекция, непрекъс-
нат достъп до болнично лече-
ние на жертвите на инсулт. В 
несигурните времена на 
COVID-19 турбуленцията, про-
токолът е полезно ръководство 
на всички посветени на идеята, 
че мозъчният инсулт е спешно 
състояние със специално заси-
лено внимание, дори когато 
симптомите са леки. 

Епидемиологичните данни 
за честотата на инсулт по 
време на COVID-19 пандемията 
не са окончателно публикува-
ни, но натрупаният до момента 
опит предполага нарастване на 
тромбоемболични инсулти при 
млади пациенти, намаляване 
на постъпилите в СО леки и 
тежки инсулти. Според доц. 
Дановска няма доказателства, 
че пациентите с инсулт са по-
уязвими от COVID-19. Невроло-
гичните симптоми на COVID-19 
потенциално биха направили 
трудно разпознаването на 
инсулта. Причините за това са 
многофакторни и всеки опит да 
бъдат обяснени в момента е 
спекулативен. Единствено све-
товно епидемиологично проуч-
ване с добре замислен дизайн 

би могло да хвърли светлина 
върху истинската честота на 
свързаните с COVID-19 инсулти 
и подлежащите причини. 

Европейските и американ-
ските здравни организации 
също подпомагат усилията за 
справяне с COVID-19 пандемия-
та и лечението на пациенти с 
COVID-19. Европейската орга-
низация за инсулти (ESO) пос-
тавя акцент върху това, че 
пациентите със симптоми за 
мозъчен инсулт трябва да пос-
тъпват в болница максимално 
бързо и да получават адекват-
ни грижи, включително интра-
венозни и ендоваскуларни 
реперфузионни терапии, неза-
висимо от пациентския COVID-
19 статус, за да се избегнат 
ненужни „допълнителни пора-
жения“ чрез неадекватно лече-
ние на това инвалидизиращо и 
застрашаващо живота състоя-
ние. Американската академия 
по неврология (AAN) изготви 
документ „Telemedicine and 
Remote Care Implementation 
Guide”, който разглежда най-
честите форми за полагане на 
грижи в условията на каранти-
на и невъзможен контакт лице 
в лице.  

Референциите по темата са 
на разположение в редакцията

Работен план при остър инсулт в условията на COVID-19 пандемия, разработен от доц. Мая Дановска

нуждаят от медицинска грижа в отделе-
ние за интензивно лечение. Между 67% и 
85% от пациентите, приети в интензивни 
отделения, развиват ОРДС, потенциално 
смъртоносно усложнение при тежка 
форма на COVID-19. Терапевтични въз-
можности, като съединението BI 764198, 
са изключително необходими и важни за 
намаляване на нежеланите последици, 
свързани с ОРДС, за спасяване на живо-
та на пациентите и в крайна сметка за 
намаляване на голямата тежест от виру-
са върху здравните системи на всички 
засегнати държави. 

- Тази терапия може да осигури пър-
вото потенциално лечение на свързания 
с COVID-19 ОРДС, като спомогне да се 
запълни изключително важен компонент, 
липсващ от терапевтичната схема на 
лечение на пациенти с COVID-19. Тъй като 
през последните месеци научихме пове-
че за патологията на това заболяване, 
нашите изследователи прецениха, че съе-
динението BI 764198 може да има забеле-
жителен потенциал на действие при най-
тежко засегнатите пациенти и поради 
това взехме решение да стартираме кли-

нични проучвания в тази насока, заяви  
д-р Мехди Шахиди, корпоративен старши 
вицепрезидент по медицина и главен 
медицински директор в Boehringer Ingel-
heim. - Надяваме се, че предприемането 
на тази стъпка ще осигури на лекуващите 
лекари нова възможност за подобряване 
на състоянието на хоспитализирани паци-
енти, засегнати от дихателни усложнения 
поради вируса COVID-19. 

Като научноизследователска компа-
ния Boehringer Ingelheim е част от всеоб-
щите усилия в борбата с COVID-19. Въз 
основа на терапевтичните области, в 
които е натрупала опит, компанията се 
ангажира с редица дейности с цел нами-
ране на медицински решения за тази 
пандемия, като работи в тясно сътрудни-
чество с научни изследователи, между-
народни институции и трети страни във 
фармацевтичната индустрия. Към този 
момент Boehringer Ingelheim участва в 
широк набор от инициативи с цел пре-
одоляване на болестта и спасяване 
живота на пациентите, включително раз-
работване и проучване на антитела 
срещу SARS-CoV-2, които могат да неут-

рализират вируса, малки молекули с 
потенциал да инхибират неговата репли-
кация, и разработване на терапии, които 
да предотвратяват микрокоагулацията. 
Boehringer Ingelheim също така е активен 
участник в инициатива за глобален дос-
тъп до инструменти за борба с COVID-19 
заедно с фондация „Бил и Мелинда 
Гейтс“, както и в глобалните инициативи 
за развитие „Ускорителят за лечение на 
COVID-19“ (CTA) и консорциума CARE. 

Това рандомизирано двойно-
сляпо плацебо контролирано проуч-
ване фаза II ще оцени въздействието на 
съединението BI 764198 при пациенти, 
хоспитализирани поради COVID-19, като 
участниците ще приемат по една капсула 
на ден в продължение на до четири сед-
мици. Първичната крайна цел ще бъде 
процентът пациенти, които са живи и не 
са на механична вентилация на 29-ия ден 
от провеждането на лечение. Други край-
ни цели са клинично подобрение, кисло-
родна сатурация и прием в интензивно 
отделение. При пациенти, хоспитализи-
рани за COVID-19, има увеличение на 
реактивните кислородни видове (ROS) 

поради увреждане на дихателните пъти-
ща. Доказано е, че ROS активират 
TRPC6, което може да причини каскада 
от клетъчни увреждания, водещи до нару-
шаване на функцията на клетъчната про-
пускливост, хиперпропускливост, оток и 
в крайна сметка - остър респираторен 
дистрес синдром (ОРДС). Доказано е, че 
лечението с BI 764198 съединението при 
животински модели, при които има 
увреждане на белите дробове, намалява 
клетъчното увреждане и белодробния 
оток. Лечението с BI 764198 може да оси-
гури подобни ползи при пациенти с тежко 
протичане на инфекцията SARS-CoV-2. 
Резултатите в предишно проучване фаза 
I (NCT03854552) показват, че BI 764198 се 
понася добре от здрави пациенти. 

Пробното записване за BI 764198 
започна през октомври 2020 г. и включва 
приблизително 40 изследователски цен-
търа в осем държави. За повече инфор-
мация - clinictrials.gov. 

Референциите по темата са на разпо-
ложение в редакцията
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До 1945 г. студентите в София 
са получавали медицинска по- 
мощ в Александровска болница. 
Тази помощ, която е била неор-
ганизирана и пасивна, се е из- 
разявала в обикновени амбула-
торни прегледи. 

За истинското начало на 
организираното студентско 
здравеопазване, може да се 
смята създаването след 1944 г. 
на „Фонд за подпомагане на сту-
дентите от висшите учебни заве-
дения“. 

Студентската здравна служ-
ба към „Фонда за подпомагане 
на студентите“ е започнала да 
функционира от 1.IV.1945 г. на ул. 
„Кракра“ № 21 с двама души 
лекари: д-р Е. Дюлгерова и д-р 
Бъров. 

През 1946 г. броят на лекари-
те се увеличава на 6 души, а през 
1947 г. стават 10 души: началник, 
3 интернисти, гинеколог, ушен 
лекар, кардиолог, рентгенолог, 
лабораторен лекар и зъболекар. 
Този медицински щат остава 
непроменен до 1951 г. Първият 
зъболекар е д-р Н. Арнаудова. 

От 1949 г. „Фондът за подпо-
магане на студентите“ премина-
ва към отдел „Материални и 
здравни грижи за студентите“. 
От 1951 г. здравната служба се 
премества на ул. „Московска“ 
№41 под наименованието „Сту-
дентска поликлиника“. 

От 1.I.1952 г. щатът на лекари-
те става 26 души, от които 7 
зъболекари. През 1952 г. се обо-
собява студентски противоту-
беркулозен диспансер като 
отделно здравно заведение. 
През 1953 г. щатът на Студентска 
поликлиника нараства на 70 слу-
жители, от които 25 лекари,  
9 зъболекари, 21 души среден 
медицински персонал и 15 – 
друг персонал. В здравпунктове-
те е имало 6 лекари с 4 медицин-

ски сестри. Много от лекарите 
били съвместители, което е пре-
чело на работата им в поликли-
никата. 

От 1.I.1955 г. Студентската 
поликлиника преминава на щат 
и цялостно подчинение на 
СГНС, отдел „Народно здраве“. 
Изработен е Правилник за ста-
тута на Студентска поликлини-
ка и другите студентски здрав-
ни служби, одобрен от МНЗСГ 
и Министерството на култура-
та. 

 

Към 1.I.1965 
г. Студентската поликлини-

ка е имала щат 119.5 души, от 
които 47.5 лекари и стоматоло-
зи, 50 среден медицински пер-
сонал и 22 друг персонал.  

През изтеклите 75 години 
Студентската поликлиника и сту-
дентското здравеопазване са 
преминали 3 основни етапа в 
своето историческо развитие.  

Първият период е от 1945 – 
1954 година. Той се характери-
зира с това, че студентската 
здравна служба била ведом-
ствена и са изграждани основи-
те на една нова, специализира-
на здравна служба, без пред-
шестващ опит и традиции.  

Вторият период е от 1955 – 
1973 година. За този период е 
характерно, че Студентската 
поликлиника преминава на 
цялостно подчинение на МНЗСГ 
– респективно на столичния 
здравен отдел, с което ѝ се оси-
гурява компетентно админист-
ративно, организационно и ме- 
тодично ръководство. През този 
период се разработват основни-
те принципи на студентското 
здравеопазване и се изгражда 
структурно и организационно 
като специфичен и важен  

раздел на националното здра-
веопазване. 

Третият период, който за- 
почна през 1974 година, се ха- 
рактеризира с новите изисква-
ния, предявени от ситуирането в 
Студентския град. 

В това отношение беше необ-
ходимо преустройство на дото-
гавашните стандартни форми и 
методи на работа и ръководст-
во, поставяне на 

научни основи на организацията 
на труда и управлението в здра-
веопазването. Това наложи да 
се проучат заболяемостта и пот-
ребностите от здравна помощ 
за студентите, за да се подобрят 
научната организация и ефек-
тивност на медицинския труд, да 
се повишат качеството и култу-
рата на медицинското обслуж-
ване, да се създаде образцова 
трудова и професионална дис-
циплина у здравните работници. 
За целта бяха разкрити нови 
структурни звена. На 1.08.1974 г. 
бяха обособени четири терапев-
тични, два педиатрични, два аку-
шеро-гинекологични и пет сто-
матологични участъци за живее-
щите в Студентския град студен-
ти и техните семейства. 

На 1.11.1974 г. беше обособе-
но детско отделение, на 

1.12.1974 г. – профилактично 
отделение, а на 1.09.1974 г. – 
социално-правен кабинет. На 
функционален принцип бяха 
разкрити психиатричен и сексо-
логичен консултативен кабинет. 
През този период са разкрити 
още: неотложно звено, доле-
карски кабинет, спешен стома-
тологичен кабинет, зъболекар-
ска лаборатория, а така също 
бяха внедрени редица нови и 
специфични форми в организа-
цията на здравната помощ за 
студентите и студентските се- 
мейства.  

През 1974 г. в новопострое-
ната Студентска поликлиника 
вече има на щат 213 души, от 
които 71 лекари и стоматолози, 
80 среден медицински персонал 
и 62 души друг персонал. 

Първият началник на Сту- 
дентската здравна служба е  

д-р Н. Кантарджиев (1946-1948 г.), 
от 1948–1950 г. началник е д-р  
Г. Зенгинов. От 1950 до 1954 г. 
главен лекар на поликлиниката е  
д-р Л. Боянов, а от 1954–1964 г. 
главен лекар е д-р Л. Дойчинов. 
От 1964 до 1977 г. главен лекар е 
д-р Г. Кардашев, а от 1977–1991 г. 
главен лекар е д-р В. Василева, 
от 1991–1993 г. медицински упра-
вител е д-р Цв. Янова, от 1993-
2013 г. – д-р Д. Чавдарова, д-р 
Малев от 2013–2017 г., а след  
2017 г. - д-р Заяков. 

По-продължително време 
завеждащи отделения са били: 
доц. В. Тодоров, д-р Г. Арнаудов, 
д-р Р. Икономов, д-р Сл. Хайду-
тов, д-р Томчев, д-р О. Гинчева, 
д-р А. Антов. 

Едни от пионерите на сту- 
дентското здравеопазване, 

които са работили повече от 20 
години в поликлиниката, са: д-р 
В. Ценколовска, д-р М. Атанасо-
ва, д-р М. Берберян, д-р Д. Ген-
ков; стоматолозите: д-р Н. Арна-
удова, д-р Йоцова, д-р Р. Рашков 
и д-р О. Гинчева; медицинските 
сестри: Ц. Иванова, Б. Данчева, 
Р. Захариева и П. Ценева; рент. 
лаборант М. Тутурилов; мед. 
регистратори: Сл. Коларова, В. 
Рочева, М. Стефанова и др. 

Заслужава да се отбележи и 
фактът, че в Студентската полик-
линика през различните години 
са работили изтъкнати лекари и 
специалисти, които са били или 
впоследствие са израснали като 
научни работници и преподава-
тели: проф. Н. Константинов, 
проф. М. Дойнов, проф. М. Тодо-
ров, доц. В. Тодоров, доц. С. 
Попиванов, доц. Матев, доц. 
Иван Попов, проф. В. Матеев, 
проф. А. Кацулов, доц. В. Гунев, 
доц. Г. Каменов и други. 

По своя инициатива и благо-
дарение на научния си интерес 
лекари като Л. Дойчинов, М. 
Атанасова, Г. Кардашев, Г. Ва- 
чев, М. Берберян, Сл. Хайдутов, 
Н. Дръмсъзов, Д. Кесяков и др., 
работили в Студентска поликли-
ника, са проучвали редица 
медико-социални проблеми на 
студентската възраст и са пуб-
ликували десетки статии и раз-
работки по въпросите на сту- 
дентското здраве и патология, с 
което са спомагали за решаване 
на много здравни, медико-соци-
ални и медико-психологични 
проблеми на учебния процес и 
учебната среда във ВУЗ.  

Изработени бяха конкретна 
научна програма и модел за 
работа на поликлиниката в 
бъдеще, за профилактика на фи- 
зическото и психическото здра-
ве на студентите, които са съоб-
разени със специфичните усло-
вия и задачи на студентското 
здравеопазване в новите усло-
вия на Студентския град. 

През 1975 г. Студентската по- 
ликлиника е наградена с орден 
„Кирил и Методий“ – I степен, за 
високи постижения на здравео-
пазването на студентите.

75 години студентско 
здравеопазване у нас 

Д-р Георги Кардашев, 
главен лекар на Студентската поликлиника 

от 1964 до 1977 г.

В Пловдив бе поставено начало на 
плодотворно сътрудничество между 
всички медицински университети в Бъл-
гария. Обединени от загрижеността за 
осигуряване на качествено образование 
и посветени на безопасността на паци-
ентите, медицински и технически спе-
циалисти от висшите училища по меди-
цина, както и от медицинските факултети 
на СУ „Св. Климент Охридски“ и на Тра-
кийския университет в Ст. Загора осно-
ваха национално дружество - Българ-
ско общество по симулационна 
медицина (БОСМ). 

Целите на националното дружество 
са да работи за развитието и интегрира-
нето на симулационното обучение в 
медицинските училища, да съдейства за 
професионалното развитие на лекарите 
и техническите специалисти, заети със 
симулационно обучение в медицината, 
да съдейства за развитието на научните 

изследвания, да организира самостоя-
телно или в сътрудничество с други орга-
низации конгреси, конференции, симпо-
зиуми и др. за популяризиране на зна-
нието и добрите практики в областта. 

За председател на УС на БОСМ беше 
избран проф. Благой Маринов от МУ в 
Пловдив, а членове са: проф. Росен 
Димов (Пловдив), доц. Димитър Буланов 
(София), проф. Добромир Димитров (Пле-
вен), проф. инж. Росен Василев (Варна), 
доц. Дорина Асенова (СУ в София), доц. 
Емил Славов (Стара Загора). 

Учредителите на Българското об- 
щество споделят общи ценности, свър-
зани с установяване на високи стандар-
ти в преподавателската, изследовател-
ската дейност в областта на медицин-
ското обучение, съизмерими с добрите 
европейски и световни стандарти, като 
особено внимание се отдава на изработ-
ване на препоръки, които да постъпят в 

МОН и МЗ, за включване в 
учебните програми на кури-
кулуми по симулационно 
обучение и въвеждане на 
добра медицинска практи-
ка чрез симулационни тре-
нировъчни програми. 

Проф. Благой Маринов 
е убеден, че „в областта на 
симулационното обучение 
се оформи една посветена академична 
общност, отправила взор към бъдещето 
на медицинското образование – смяна 
на досегашната парадигма за обучение 
на бъдещите лекари при леглото на бол-
ния с нова, акцентираща на процедурна-
та компетентност, без да е компромети-
рана сигурността на пациентите”. 

С полагането на основите на БОСМ, 
Медицинският университет в Пловдив 
ще инициира създаването на междууни-
верситетски клъстер с фокус върху 

медицинските симулационни техноло-
гии. При повишени изисквания към обу-
чението в условия на пандемията от 
COVID-19 симулационните обучителни 
технологии могат да допринесат за 
запазване на качеството на образова-
нието и стимулиране на потенциала на 
студентите за развитие, което да стане 
двигател на така чаканата промяна в 
обучението по медицина в България. 

 
ФМ

ККооггааттоо   ссее   ннааллиивваахха
а   ооссннооввиитт

ее

В МУ-Пловдив учредяват 
Национално дружество по симулационна медицина
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Когато преди месец повечето европейски 
страни навлизаха във втория си локдаун, 
шведското знаме се превърна в задължителен 
атрибут на демонстрациите срещу по-строгите 
мерки. През изминалите месеци на пандемията 
единствено Швеция и авторитарният режим в 
Беларус в нито един момент не наложиха пълна 
блокада.  „Швеция беше права“, написа осно-
вателят на Tesla и SpaceX Илон Маск и показа 
като аргумент графиката за смъртността от 
COVID-19 в скандинавската страна - след 
рекордните стойности през пролетта линията 
през следващите месеци се движи плътно до 
нулата. Броят на потвърдените случаи след 
един пик от 1698 на 24 юни, спадна до около 200 
случая дневно в началото на септември, а 
делът на позитивните тестове падна до 1,2%.  

И през октомври в Швеция всичко продъл-
жаваше да бъде наред. „Не очаквам да имаме 
втора вълна“, каза тогава главният държавен 
епидемиолог Андерс Тегнел.  

Коронавирусът обаче опроверга прогноза-
та му - от началото на ноември и в Швеция кри-
вата на новите случаи тръгна нагоре. В средата 
на месеца 20% от тестовете в столицата Сток-
холм бяха положителни, в сравнение с 16% и 
8,4% от предишните две седмици. Средно днев-
но се регистрират около 6000 случая, вследст-
вие на което расте и  натискът върху здравните 
заведения. Но и сега има нещо особено в 
шведската действителност - по данни на сайта 
Worldometer на 24 ноември само 182 души, т.е. 
0,1% от заболелите са в интензивни отделения. 

Премиерът Стефан Льовен:  
Отменете партитата 

Този път правителството реши да действа 
изпреварващо - на 9 ноември бяха забранени 
събиранията на повече от 8 души на обществе-
ни места, а от 20 ноември - за следващите 3 
месеца е в сила забрана за продажбата на 
алкохол след 22 ч. Ограничаването на събира-
нията този път не е препоръчително, а е залег-
нало в Закона за опазването на обществения 
ред, което означава, че ще има строги наказа-
ния за нарушаването му - глоби, или до шест 
месеца затвор.  

И новите мерки не включват задължително-
то носене на маски. Аргументът е, че то би съз-
дало фалшиво чувство за сигурност и би се 
отразило на спазването на социалната дистан-
ция, смятана за най-важната мярка за ограни-
чаване на предаването на вируса.  

„Съветите и препоръките за известно време 
бяха достатъчни, но напоследък те не се спаз-
ват така стриктно“, заяви премиерът Стефан 
Льовен, определяйки преминаването към 
забрани като „новата нормалност“. „Всеки от 
нас сега е на изпит. Вашият и моят избор, пра-
вен всеки ден и всеки час, е решаващ, затова 
направете правилния избор за себе си, за 
обществото и за Швеция... Откажете се от фит-
неса, не ходете в библиотеката, не излизайте 
на вечеря, отменете партитата... 

Шведският провал 
„Великият шведски експеримент „COVID-19“ 

се проваля. Какво означава това за всички 
нас?“, пита американското издание Desert 
news и допълва: „Капитулацията на Швеция 
изглежда особено обезсърчаваща - сякаш как-
вото и да правят хората, те не могат да спече-
лят тази война“.  

Някои медии в страни, изпили горчивата 
чаша както на големия брой заразени, така и 
на строгите противоепидемични мерки, изпита-
ха известно злорадство от последното разви-
тие на събитията в Швеция. „Шведският про-
вал“ гласи заглавието на публикация в герман-
ското сп. Spiegel, в която се изтъква високата 
цена на „особения“ шведски път - над 6000  
жертви на COVID-19 в страна с население от  

10 млн. души - показател, който е десетократно 
по-висок от съседната на Швеция Финландия и 
повече от 5 пъти по-висок от другата съседка - 
Норвегия (Допуснатата грешка в началото на 
пандемията вирусът да се разпространява без-
контролно в домовете за възрастни е коригира-
на впоследствие, уверява А. Тегнел).  

От друга страна, новината за смъртта на 
шведския модел в известна степен е преждев-
ременна, защото прословутият модел не е 
това, което се върти в главите на много от него-
вите апологети, включително и в България. 
„Вижте Швеция, тя не прави нищо, а има по-
добри показатели от страните, наложили лок-
даун“, заяви тези дни виден доцент - микробио-
лог, обявявайки се срещу затягането на мерки-
те у нас. „Шведският модел“, разбиран като 
нищонеправене, като анархия, при която екс-
пертите по обществено здраве и политиците са 
скръстили ръце и чакат да бъде постигнат 
колективен имунитет по естествен път, просто 
не съществува. Отделен е въпросът доколко 
шведският опит е приложим в други страни.  

Андерс Тегнел: През цялото време сме  
във виртуален локдаун 

Малко са страните в света, които, подобно 
на Швеция, правят всичко възможно, за да 
защитят гражданите си от всякакви опасности. 
Така например държавният монопол върху про-
дажбата на алкохол е сред най-строгите в 
Европа; скоро страната ще постигне целта си 
за нулева смъртност по пътищата в рамките на 
програмата „Vision Zero“.  

По време на сегашната пандемия „основна-
та цел на правителството е да защити живота и 
здравето на хората и да гарантира капацитета 
на здравната система“, пише на сайта на 
шведското правителство и се изреждат кон-
кретни приоритети, които не са само „на 
книга“: 

• Ограничаване на разпространението на 
инфекцията в страната; 

• Осигуряване на необходимите ресурси в 
здравеопазването; 

• Ограничаване на отражението на панде-
мията върху критичните услуги; 

• Облекчаване на последиците за хората и 
компаниите; 

• Eфективна комуникационна кампания;  
• Прилагане на правилните мерки в точния 

момент.  
„Високото доверие в държавните институ-

ции в Швеция означава, че повечето шведи 
доброволно се вслушват в препоръките за 
социална дистанция. Добре развитата мрежа 
за социална сигурност, включително компенса-
циите при болничните, дават гаранция, че пове-
чето шведи ще си останат вкъщи, ако имат 
някакви симптоми и няма да разпространяват 
инфекцията“, разяснява на американската 
аудитория шведският посланик в САЩ Карин 
Олофсдотър.  

„Нека да поясня - за разлика от много други 
страни, ние не се затворихме, но през цялото 
това време имахме виртуален локдаун“, катего-
ричен е архитектът на шведския модел Андерс 
Тегнел. „Шведите в неимоверна степен проме-
ниха поведението си - спряхме да пътуваме 
дори повече от съседните ни страни; летищата 
почти нямат полети, влаковете се движат с 
няколко процента от нормалния си капацитет - 
налице са  огромни обществени промени“, 
казва А. Тегнел в интервю за американското 
издание New Statesman в средата на октомври.  

Той упорито отрича, че стратегията му пре-
следва постигането на „стаден имунитет“: 
„Подобно на други държави ние се опитваме да 
ограничим възможно в най-голяма степен раз-
пространението на коронавируса и не оставя-
ме болестта да си тече безпрепятствено... Една 
стратегия за „стаден имунитет“  бързо би съкру-
шила здравната система, би довела до много 
смъртни случаи и до дългосрочни щети. Ако 
можете да избегнете това, бих казал, че непре-
менно трябва да го направите“. Запитан дали 
други страни са допуснали грешка с въвежда-
нето на локдаун, шведският главен държавен 
епидемиолог обобщава: „Не мисля, че сме в 
правото си да говорим за грешки, допускани 
някъде. Може би след година - две ще можем 
да седнем заедно и в спокойна ситуация ще се 
опитаме да разберем кое е работило добре и 
кое - не. Но сега е рано за подобна оценка“.  

Маргарита ШАПКАРОВА

Възможно ли е „носителят на 
големите надежди“ remdesivir да 
последва съдбата на hydroxychloro-
quine и за няколко месеца да 
извърви пътя от „Осанна!“ до „Раз-
пни го!“ като опция за лечение на 
COVID-19? На този етап може да се 
каже, че „все още няма достатъчно 
доказателства“, че подобно поред-
но разочарование е налице, но 
развръзката тепърва предстои. 

Само месец, след като антиви-
русното лекарство на Gilead Scien-
ces стана първото и единствено 
досега, получило официално раз-
решение от FDA за употреба срещу 
SARS-CoV-2, комисия от междуна-
родни експерти към СЗО препоръ-
ча на лекарите по света да не го 
използват при хоспитализирани с 
COVID-19 пациенти. Аргументът на 
комисията е, че „понастоящем 
няма доказателства“, че remdesivir 
е ефективен по отношение на пре-
живяемостта и други важни за 
пациента показатели като необхо-
димостта от механична вентилация 
или времето за постигане на кли-
нично подобрение.  

Важно е да се каже, че препо-
ръката да не се лекува с remdesivir 
е „под условие“, формулировка, 
използвана от СЗО, когато доказа-
телствата за съотношението пол- 
за/риск от дадена интервенция не 
са категорични. В случая условна-
та препоръка срещу употребата на 
remdesivir означава, че няма доста-
тъчно доказателства, подкрепящи 
използването му. С подобен аргу-
мент - липсата на достатъчно дока-
зателства за ефикасност, в начало-
то на пандемията СЗО се обявява-
ше срещу масовото използване на 
защитните маски. Експерти комен-
тираха тогава, че „липсата на дока-
зателство за ефективност не тряб-
ва да се смята за доказателство за 
неефективност“. В този смисъл 
комисията на СЗО признава, че на- 
личните до момента данни не до- 
казват, че от remdesivir „няма пол- 
за“ за определени подгрупи паци-
енти. Но добавя, че препоръката е 
„резонна“, като се имат предвид 
възможните нежелани странични 
ефекти, както и високите разходи и 
ресурси, необходими за прилагане 
на лекарството. Същевременно 
комисията подкрепя по-нататъшно-
то включване на remdesivir в кли-
нични изпитвания. 

Комисията - Guideline Develop-
ment Group (GDG), е натоварена от 
СЗО да актуализира препоръките 
на организацията за клинични 
грижи за пациенти с COVID-19. Тя 
включва 28 клиницисти от цял свят, 
четирима пациенти, прекарали 
заболяването, и един експерт по 
медицинска етика. Актуализирано-
то й становище за remdesivir е пуб-
ликувано на 20 ноември в British 
Medical Journal. То се позовава на 
данните от 4 рандомизирани кон-
тролирани клинични изпитвания, 
включително и на мегапроучването 
на СЗО SOLIDARITY, с общо над 
7000 участници. Резултатите от 
проучването на СЗО все още са в 
процес на рецензиране и не са 
публикувани в научно списание.  

СЗО и Gilead „кръстосаха шпа- 
ги“ още в средата на октомври, 
когато в предпечатната платформа 
medRxiv се появиха първите меж-
динни резултати от SOLIDARITY, 
според които remdesivir, наред с 4 
други терапии, използвани off label 
в лечението на COVID-19, повлиява 
незначително или изобщо не пов-
лиява смъртността и продължител-
ността на болничния престой. В 
отговор Gilead публично постави 
под съмнение констатациите от 
проучването: „Появяващите се 
данни на СЗО изглеждат несъвмес-

тими с по-надеждните доказател-
ства от множество рандомизирани 
контролирани проучвания, публи-
кувани в рецензирани списания, 
потвърждаващи клиничната полза 
от remdesivir“, каза говорител на 
компанията. 

Резултатите от проучването на 
СЗО не са взети предвид и от FDA, 
която седмица по-късно даде офи-
циално разрешение за употреба на 
remdesivir под търговското име  
Veklury. Едно от клиничните изпит-
вания, на които агенцията базира 
своето решение, е спонсорирано 
от американското правителство и 
резултатите са публикувани в New 
England Journal of Medicine. Освен 
че доказва, че remdesivir съкраща-
ва болничния престой с около една 
трета, проучването очертава „ясен 
печеливш“ от терапията с лекар-
ството - това е подгрупата на хос-
питализираните пациенти, нуждае-
щи се от кислородна терапия с 
нисък дебит. При тях се съобщават 
70% по-малко смъртни случаи в 
сравнение с плацебо групата и 43% 
по-малък риск от усложнение към 
механична вентилация. Констата-
цията, че медикаментът по-скоро 
няма ефект при най-тежко болните, 
проф. Мартин Лендри от Универси-
тета в Оксфорд коментира пред сп. 
Science по следния начин:  „Аргу-
ментът, че колкото по-рано го 
използвате, толкова по-добре, е 
чудесен, докато не осъзнаете 
какви са последиците от това: няма 
да спасите живота на много хора, а 
ще трябва да лекувате много паци-
енти, което ще ви струва цяло със-
тояние“. Макар и да не е сред 
рекордьорите на фармацевтичната 
индустрия, remdesivir е сравнител-
но скъп - петдневният курс на лече-
ние струва около 3100 долара. 

Междувременно лекарството 
стана част от стандартната грижа в 
ръководствата за лечение на 
COVID-19 в над 50 страни, включи-
телно и в ЕС. И тук се очертава още 
една интрига - за разлика от Gilead 
Европейската комисия не е била 
осведомена за разочароващите 
резултати от SOLIDARITY, когато на 
8 октомври сключи договор за дос-
тавката през следващите 6 месеца 
на 500 000 курса за лечение на 
стойност 1,2 млрд. долара. Компа-
нията Gilead, която е предоставила 
необходимите за целите на проуч-
ването количества remdesivir, е 
била информирана от СЗО за тези 
резултати още в края на септември. 
Този факт породи предположения-
та, че е възможно преразглеждане-
то на параметрите на сделката.  

По повод последното развитие 
и становището на експертната 
комисия към СЗО говорител на ЕК 
заяви пред Ройтерс, че то се взема 
под внимание, но на този етап 
няма промяна в разрешението за 
употреба на медикамента в страни-
те - членки на ЕС. Европейската 
агенция по лекарствата е изискала 
пълните данни от тестовата програ-
ма на СЗО и ще им направи оценка 
- заедно с другата налична инфор-
мация - за да прецени дали е необ-
ходима промяна в условията за 
достъп на продукта на Gilead до 
единния европейския пазар. 

ФМ

Отменя ли Швеция „шведския модел“? 
Правителството затяга мерките, забранени са събиранията на повече от 8 души

Разнопосочни послания на СЗО, FDA и Gilead Sciences относно 

ползата от remdesivir



На 21 ноември т. г. Амери-
канската агенция по храните и 
лекарствата издаде разреше-
ние за употреба при извънред-
ни обстоятелства (ЕUA) на ком-
бинацията от моноклонални 
антитела casirivimab и imde-
vimab на Regeneron Pharma-
ceuticals за лечението на лек 
до умерен COVID-19 при въз-
растни и при педиатрични 
пациенти над 12 години с тегло 
до 40 кг, които са с положите-
лен резултат от PCR-тест и 
имат висок риск от прогресия 

на заболяването към тежък 
COVID-19. Индикацията за упот-
реба включва и пациенти на 
възраст 65 и повече години, 
както и тези, които имат опред-
елени хронични медицински 
състояния.  

В клиничното изпитване, 
което е рандомизирано, двой-
но сляпо, плацебо контролира-
но, 799 амбулаторни пациенти 
са получили интравенозно 
еднократна доза от коктейла от 
двете моноклонални антитела 
до три дни след наличието на 

положителен тест за COVID-19. 
Резултатите свидетелстват, че 
при  пациенти с висок риск от 
прогресия на заболяването 
casirivimab и imdevimab нама-
ляват хоспитализацията или 
посещенията в спешно отделе-
ние в рамките на 28 дни след 
лечението, в сравнение с пла-
цебо. 

- Безопасността и ефектив-
ността на тази експериментал-
на терапия за лечение на 
COVID-19 подлежи на по-ната-
тъшна оценка, посочват от FDA. 

Възможните нежелани реакции 
включват анафилаксия и реак-
ции, свързани с вливането, 
треска, уртикария, сърбеж и 
зачервяване.  

Ползата от лечението с 
сasirivimab и imdevimab не е 
доказана при пациенти, хоспи-
тализирани поради COVID-19. 
Моноклоналните антитела 
могат да бъдат свързани с по-
лоши клинични резултати, кога-
то се прилагат на хоспитализи-
рани пациенти с COVID-19, 
които се нуждаят от кислород с 
висока концентрация или меха-
нична вентилация, става ясно 
от съобщението на FDA.  

Моноклоналните антитела 
са създадени в лабораторни 
условия протеини, които имити-
рат способността на имунната 
система да атакува опасни 
патогени като вирусите. Но 
докато в естествени условия за 
генерирането на антитела поня-
кога са необходими седмици, то 
с помощта на моноклоналните 
антитела тази битка би могло да 
започне веднага. 

Casirivimab и imdevimab, 
използвани заедно, са насоче-
ни директно към блокирането 
на възможността на шиповия 
протеин на SARS-CoV-2 да се 
прикрепи и навлезе в човешка-
та клетка. 

Regeneron Pharmaceuticals 
обяви, че наличните дози ще 
бъдат предоставени безплатно 
на около 300 000 пациенти и ще 
бъдат разпределени чрез цен-
трализирана програма на аме-
риканското правителство. По 
този повод агенция Асошией-
тед прес отбелязва, че по всяка 
вероятност търсенето значи-
телно ще надхвърли предлага-
нето на фона на неконтролира-
ното разпространение на коро-
навируса в САЩ.  

- Разрешението за употреба 
на терапии с моноклонални 
антитела може да помогне на 
амбулаторните пациенти да 
избегнат хоспитализация и по 
този начин ще облекчи тежест-
та върху здравната система, 
посочва директорът на FDA 
Стивън Хаан. ФМ

На 19 ноември т. г. Амери-
канската агенция по храните и 
лекарствата  издаде разреше-
ние за употреба при извънред-
ни обстоятелства (ЕUA) на bari-
citinib в комбинация с rem-
desivir за лечението на COVID-
19 при хоспитализирани въз-
растни пациенти и деца на въз-
раст над 2 години, нуждаещи се 
допълнително от кислород, 
инвазивна механична вентила-
ция или екстракорпорална мем-
бранна оксигенация (ECMO). 
Решението е взето въз основа 
на данните от клинично изпит-
ване, при което са сравнявани 
резултатите от прилагането на 
споменатата комбинация с 
резултатите в групата, получа-
вала плацебо плюс remdesivir. 

Както е известно, издаване-
то на EUA е временна мярка, 
различна от официалното раз-
решение за употреба на даден 
медикамент. При вземането на 
решение дали да се издаде 
EUA агенцията оценява съвкуп-
ността от наличните научни 
доказателства и внимателно 
балансира всички известни 
или потенциални рискове с 
известните или потенциални 

ползи от употребата на съот-
ветния продукт по време на 
извънредна ситуация, заплаш-
ваща общественото здраве.  

Baricitinib на фармацевтич-
ната компания Eli Lilly е одоб-
рен от FDA под търговската 
марка Olumiant за лечение на 
умерено тежък и тежък ревма-
тоиден артрит. 

Remdesivir (разпространя-
ван от Gilead sciences под тър-
говската марка Veklury) на 22 
октомври т. г. стана първият 
антивирусен медикамент, насо-
чен директно срещу реплика-
цията на SARS-CoV-2, който 
получи официално разрешение 
за употреба от FDA. Прилаган 

интравенозно, той е с  индика-
ция за употреба при хоспитали-
зирани възрастни и при педиа-
трични пациенти на възраст 12 и 
повече години, и с тегло най-
малко 40 кг. В същото време 
remdesivir остава разрешен в 
рамките на процедурата за 
употреба при извънредни об- 
стоятелства за лечение на пред-
полагаеми или лабораторно 
потвърдени хоспитализирани 
педиатрични пациенти с COVID-
19 на възраст под 12 години и с 
тегло от 3,5 до 40 кг.  

Клиничното изпитване 
ACTT-2, проведено от Нацио-
налния институт по алергия и 
инфекциозни заболявания на 

САЩ (NIAID), е рандомизирано, 
двойно сляпо, плацебо контро-
лирано. То проследява в раз-
стояние на 29 дни състоянието 
на 1033 хоспитализирани паци-
енти със средно тежък до 
тежък COVID-19. 515 пациенти 
са получавали baricitinib плюс 
remdesivir, a 518 - плацебо плюс 
remdesivir. Според резултатите 
от проучването съществува 
статистически значима разли-
ка в полза на комбинацията от  
baricitinib и remdesivir в сравне-
ние с плацебо групата както по 
отношение на продължител-
ността на болничния престой, 
така и по отношение на риска 
от прогресиране на заболява-
нето към механична вентила-
ция и/или смърт.  

Когато комбинацията barici-
tinib плюс remdesivir се изпол-
зва за лечение на COVID-19 при 
условията, описани в EUA, 
известните и потенциални 
ползи надвишават известните 
и потенциалните рискове, 
посочват от FDA. При прилага-
нето на комбинацията внима-

телно трябва да се следи за 
нежелани реакции, които могат 
да включват сериозни инфек-
ции, проблеми с кръвосъсирва-
нето, промени в лабораторни 
резултати и алергични реак-
ции. 

- Решението за даване на 
EUA е израз на непрестанните 
усилия на FDA своевременно и 
когато е уместно да предоставя 
потенциални лечения на 
COVID-19, като същевременно 
продължава да подпомага 
изследванията, за да се оцени 
допълнително тяхната безопас-
ност и ефективност, заяви 
директорът на FDA Стивън 
Хаан. - Въпреки постигнатия 
напредък в лечението на 
COVID-19 от началото на панде-
мията, ние се нуждаем от пове-
че терапии и допълнителните 
клинични проучвания ще бъдат 
от съществено значение за 
идентифициране на тези от тях, 
които забавят  прогресията на 
заболяването и намаляват 
смъртността при по-тежко бол-
ните пациенти.
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Новини от FDA
При тежък COVID-19 remdesivir е по-ефикасен  
в комбинация с baricitinib, отколкото прилаган 
самостоятелно

Коктейлът от моноклонални 
антитела на Regeneron  
получи разрешение за употреба за  
предотвратяване на усложнения при COVID-19


