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Той бе приет от МС на 4 декември т.г. 
и предвижда пет фази на имунизиране.  

В първата фаза попадат всички 
медицински специалисти, фармацевтите, 
денталните лекари и друг помощен пер-
сонал. Общият им брой е 243 600. От тях 
30 хил. са лекарите, 10 хил. зъболекари-
те, 6600 фармацевтите, 2 хил. помощник-
фармацевти, 46 хил. са специалистите по 
здравни грижи. 

Във втора фаза са служителите на 
социални институции, учители и ферме-
ри на норки. Общият брой на групата е 
112 хил., като 89 хил. са учителите, а 15 
хил. социалните работници. Те също са 
високорискови, тъй като работят с много 
хора. 

В трета фаза ще бъдат всички рабо-
тещи в места, които гарантират фун-
кционирането на държавата, например 
ВиК, енергетика и т.н. Все още не се 
знае какъв е точният им брой, тъй като 
имунизацията е доброволна, каза проф. 
Ангелов.  

В четвъртата фаза попадат хората 
на 60 и повече години, както и тези с хро-
нични заболявания, броят им е 1.8 млн. 
души. 

Петата фаза включва всички уязви-
ми групи заради начина им на живот. 

Страната ще бъде разделена на  
6 вместо на 7 региона за ваксинирането. 
Седми регион е столицата, но този реги-
он се обединява с Перник, Кюстендил и 

Благоевград. Отговорните РЗИ са във 
Враца, Велико Търново, Варна, София, 
Пловдив, Бургас. 

Район 1 включва областите Видин, 
Монтана и Враца. Район 2 – Плевен, 
Ловеч, Габрово, Велико Търново и Русе. 
Район 3 – Разград, Търговище, Шумен, 
Варна, Добрич, Силистра. Район 4 – 
София-град, София област, Перник, 
Кюстендил, Благоевград. Район 5 – 
Пазарджик, Смолян, Пловдив, Стара 
Загора, Хасково, Кърджали. Район 6 – 
Сливен, Ямбол и Бургас. 

На стр. 3 

Национален план за  
ваксиниране в България

ААккццееннтт   оотт   ссееддммииццааттаа

Клиничните изпитвания  
на ваксините  
бяха чудо 

На стр. 5

Нужна е разяснителна 
кампания  

за страничните ефекти 
На стр. 4
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Вестник ФОРУМ МЕДИКУС 
Издава ПИКС ООД.  
За контакти: formed@mail.bg, formed@abv.bg, 
както и www.forummedicus.com 

Тел. за връзка: 0887461771

Цитат от седмицата 
Д-р Цветеслава Гълъбова, директор 

на Държавната психиатрична болница 
"Св. Иван Рилски": 

- В нашата 
болница не е 
имало издевател-
ства над пациен-
тите. Ако се слу- 
чи, ще следват 
уволнения. 

В с ъ щ н о с т 
проблемът ос- 
новно опира до 
липсата на пер-
сонал. Един са- 
нитар, най-много 
двама, с една сестра на 30 психично болни 
мъже. 

В доклада на Комитета са анализирани 
резултатите от проверките в няколко пси-
хиатрични лечебни заведения в България - 
нашата болница, тези в с. Царев Брод и в 
Бяла, както и домовете за хора с умствена 
изостаналост в Куделин, Самуил и 
Говежда. Изводите в документа са за 
грубо и неадекватно отношение към бол-
ните от страна на персонала и като цяло - 
неглижиране на психиатричния сектор от 
страна на държавата. Данните са стряска-
щи, но това за пореден път показва, че 
трябва да се стреснем всички, включител-
но обществото и здравните власти… 

 Психиатричните болници са разкрива-
ни преди 70-80 години в отдалечени места 
и концепцията е била настанените да са 
скривани от очите на обществото. Това е 
причината желаещите за работа да бъдат 
местни хора, които обаче не са обучени. 
Отговорността за съществуващата ситуа-
ция е на нашата психиатрична асоциация. 
Ако гилдията беше единна и активна, 
много от проблемите щяха да бъдат реше-
ни. 

След дълго залежаване обсъждането 
на стратегията за психичното здраве вече 
приключи и тя е внесена за разглеждане 
от институциите. Няма да си кривя душата, 
аз работя 27 години в Курило, но първият 
министър, който посети голямата психиа-
трия на София, беше проф. Ангелов… 

Из коментар по доклада  
на Комитета за борба с изтезанията 

на Съвета на Европа, пред bTV

In memoriam 
След тежко боледуване, на 85-годишна възраст почина 

проф. Боян Лозанов 
Той бе един от доайените на българската ендокринология, отдал 

живота си на медицината и своите пациенти. 
Проф. Лозанов осъществява своя труд, усилия, научна и практи-

ческа активност в Университетската болница по ендокринология, той 
е дългогодишен ръководител на Катедрата по ендокринология и на Клиниката по тире-
оидни и костни заболявания, а през последното десетилетие е началник на клиниката по 
вътрешни болести на Acibadem City Clinic Токуда Болница. 

Научните му трудове са над 250, от тях 146 публикации в научни спис ания у нас и чуж-
бина, 38 участия в учебници и монографии, над 60 доклада и резюмета от международни 
и национални конгреси и конференции. Основните му научни приноси са в областта на 
заболяванията на щитовидната жлеза, отнасящи се до епидемиологията, патогенезата, 
диагностиката и лечението на Базедова болест, тиреоидит на Хашимото, ендокринен 
екзофталм, хипотиреоидизъм и др. 

Проф. Б. Лозанов е дългогодишен авторитетен автор във „Форум Медикус”, неуморим 
обществен радетел за профилактика на тиреоидните заболявания у нас. 

Поклон пред светлата му памет!

Процедурата по закупуване на  
медицински хеликоптери е „в полет” 

Процедурата по закупуване на медицински хеликоптер, оборудван с необходимата 
медицинска техника и обзавеждане, за осигуряване на спешна медицинска помощ по 
въздух, е в ход и не е преустановявана, съобщиха специално от Пресцентъра на МЗ. 
Проектът бе одобрен на 24 септември т.г. 

Стойността е близо 20 млн. лв. (19 999 990,62 лв.). Средствата са отпуснати по управ-
ляваната от Министерството на регионалното развитие и благоустройството 
Оперативна програма „Региони в растеж“.  

Проектът е в процес на изпълнение. Срокът за изпълнението му е 36 месеца.  
Към настоящия момент пазарното проучване е финализирано и вече се изготвят 

техническите спецификации за обществената поръчка.  
Освен експертен екип от МЗ, в работната група, подготвяща процедурата, участват 

и експерти от Авиоотряд 28, командването на ВВС, специализиран отряд “Въздушно 
наблюдение”, “Гражданска въздухоплавателна администрация”, “Военномедицинска 
подготовка и осигуряване” към ВМА. 

ФМ

In memoriam 
На 76-годишна възраст почина 

проф. Митко Цветков 
Той бе ярък представител на българската урологична школа на 

границата на два века. 
Митко Цветков е роден през 1944 г. в село Стубел, област 

Монтана. Завършва Медицинската академия в София през 1972 г. 
Започва работа в Александровска болница като стажант-асистент. 45 години е незаме-
нима част от Клиниката по урология в лечебното заведение - от 1985 г. е доцент по уро-
логия, от 2002 г. - професор. В периода 1995-1998 г. е главен републикански специалист по 
бъбречни трансплантации, а от 2003 г. е главен републикански специалист по урология. 
От 2006 г. е началник на Клиниката по урология в УМБАЛ Александровска. След пенсио-
нирането си през 2010 г. постъпва в Пета градска болница в София. Специализирал е във 
Франция, Белгия, Швейцария и Русия. Има над 270 научни публикации. Дългогодишен 
председател е на Българското урологично дружество. Член е на Балканската урологична 
асоциация, Френската урологична асоциация, Европейската урологична асоциация, 
Световната урологична асоциация, Европейския съвет по урология.  

Проф. Цветков е избран за почетен гражданин на град Сандански през 2012 г. за 
съществен принос към здравеопазването на общината. Удостоен е със званието Знакова 
личност на район „Младост” в столицата. Най-голяма награда обаче е обичта на хилядите 
болни, на които проф. Цветков е помогнал с компетентност, хирургично майсторство, 
както и със своята вдъхваща оптимизъм усмивка. 

Поклон пред светлата му памет! 
Редакционният екип на „Форум Медикус” изразява дълбоки съболезнования на цялото 

семейство.

Без изненади 
Директорът на Столичната регионална 

здравна инспекция д-р Илонка Маева е 
изразила желание да се оттегли от поста. 
Тя посочва като причина за личното си 
решение навършването на пенсионна въз-
раст. Ръководството на СРЗИ отново ще 
бъде поето от д-р Данчо Пенчев. 

ФМ
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l Допълнително финансиране  
на мерки срещу COVID-19 

Правителството даде съгласие управ-
ляващият орган на Оперативна програма 
„Развитие на човешките ресурси“ 2014-
2020 да сключва договори за предоставя-
не на безвъзмездна финансова помощ в 
размер на до 8,01 на сто над определения 
й бюджет във връзка с мерки в подкрепа 
на борбата с разпространението на 
COVID-19. По този начин ще се осигурят 
182 млн. лв., с които ще се обезпечат пла-
щанията от МЗ към медиците на първа 
линия, изплащането на компенсациите за 
заетите в неплатен отпуск от затворените 
икономически сектори със заповед на 
държавен орган, както и сключването на 
договори с общините за предоставяне на 
патронажна грижа за най-уязвимите лица. 

Допълнителният ресурс ще осигури 
възможност 23 000 здравни работници да 
получават предвидените допълнителни 
1000 лв. месечно над основните им възна-
граждения. Със средствата общините ще 
могат да продължат да предоставят патро-
нажна грижа за възрастни хора и лица с 
увреждания чрез услуги в домашна среда, 
както и ще се осигури допълнително 
финансиране с цел подкрепа на общините 
за приспособяване на делегираните от 
държавата социални услуги спрямо без-
прецедентните предизвикателства, свър-
зани с разпространението на COVID-19. С 
допълнителните средства ще се подкрепят 
и работодателите с цел запазване зае- 
тостта на служителите в секторите, в 
които стопанската дейност е временно 
преустановена заради наложените от дър-
жавата противоепидемични мерки. 

Наддоговорените средства ще бъдат 
компенсирани от предстоящо допълнител-
но финансиране от механизма REACT-EU 
за ОПРЧР 2014-2020. 
l Одобрени са допълнителни разходи 

по бюджета на МЗ 
Правителството одобри допълнителни 

разходи по бюджета на МЗ за 2020 г. в 
размер до 14 000 000 лв. Средствата са 
предназначени за закупуване на лекар-
ствения продукт Veklury (ремдесивир) за 
лечение на COVID-19. Предвид извънред-
ните обстоятелства в условията на услож-
нена епидемична обстановка се налага 
своевременното осигуряване на лекар-
ствения продукт. 

На правителствено заседание беше 
прието и решение за отмяна на РМС № 
851 от 2020 г. за предложение до НС за 
одобряване на сключените договори за 
покупко-продажба и доставка на лични 
предпазни средства, медицински изде-
лия, тестове за диагностика и лекарстве-
ни продукти във връзка е пандемията от 
COVID-19. Предмет на направеното пред-
ложение са сключени договори за покуп-
ко-продажба и доставка на лични пред-
пазни средства, медицински изделия, тес-
тове за диагностика и лекарствени про-
дукти във връзка е пандемията от COVID-
19, по които изпълнението е започнало, 
като по всички договори са направени 
доставки и са извършени плащания. По 
десет от договорите задълженията на 
страните са изпълнени и е извършено 
окончателно плащане. 
l Удължава се изпълнението на девет 

национални научни програми 
МС прие решение за актуализиране на 

тези програми. Със срок от една година се 
удължава изпълнението на програмите: 
„Информационни и комуникационни тех-
нологии за единен цифров пазар в наука-
та, образованието и сигурността“, “Елек- 
тронно здравеопазване в България“, 
„Нисковъглеродна енергия за транспорта 
и бита“, „Опазване на околната среда и 
намаляване на риска от неблагоприятни 
явления и природни бедствия“, „Здра- 
вословни храни за силна биоикономика и 
качество на живот“, „Културно-историчес-
ко наследство, национална памет и 
обществено развитие“, „Репродуктивните 
биотехнологии в животновъдството в 
България“, „Млади учени и постдокторан-
ти“; „Иновативни нискотоксични биоло-
гично активни средства за прецизна 
медицина. 

Актуализацията се налага предвид 
това, че споразуменията между МОН и 
водещите организации, които изпълняват 
програмите, се сключват в края на съот-
ветната финансова година. Удължаване 
на сроковете ще позволи максималното 
постигане на заложените в програмите 
индикатори с цел намиране на компетен-
тни решения и постигане на качествени 
научни резултати в полза на икономиката 
и обществото. 

2 декември 2020 г.

Решения на Министерския съвет

От стр. 1 
 

Отговорник по ваксинацията ще бъде  
Националният  

ваксинационен щаб 

начело с проф. Красимир Гигов. В 
щаба влизат главният държавен здравен 
инспектор д-р Ангел Кунчев, заместник-
главният секретар на Министерство на 
вътрешните работи главен комисар 
Стоян Темелакиев, полковник доц. д-р 
Андрей Галев, началник на Научно-при-
ложен център по военна епидемиология 
и хигиена в структурата на ВМА, Богдан 
Кирилов, изпълнителен директор на 
Изпълнителна агенция по лекарствата,  
д-р Страшимир Генев, директор на 
дирекция „Болнична медицинска помощ“ 
в Националната здравноосигурителна 
каса, д-р Николай Брънзалов, замест-
ник-председател на УС на Българския 
лекарски съюз. В съвета са и д-р Галин 
Каменов, епидемиолог в Националния 
център по заразни и паразитни болести, 
д-р Румен Кофинов, управител на  
„БУЛБИО-НЦЗПБ“, д-р Кремена Парма- 
кова, началник отдел „Контрол на зараз-
ните болести и профилактика“ в МЗ, д-р 
Данчо Пенчев, директор на Столична 
регионална здравна инспекция, д-р 
Цветолюба Генкова, началник отдел в 
дирекция „Медицински дейности“ в МЗ, 
проф. Марияна Мурджева, главен коор-
динатор на Експертния съвет по клинич-
на имунология. 

Процесът по ваксинация на регионал-
но ниво ще се ръководи от съответното 
РЗИ. Ваксините ще се прилагат след 
одобрението им от ЕМА.За ваксината на 
Пфайзер/БионТек ще бъдат закупени 
фризери, защото трябва да се съхранява 
при много ниска температура - под минус 
70 градуса. Ваксината обаче може до пет 
дни да се съхранява при нормални усло-
вия, когато започнат имунизациите. 

ФМ

Национален план за  
ваксиниране в България

Седмица след въвеждане на строгите 
мерки, у нас има първи плахи признаци, че 
заболяемостта намалява и сега е малко 
под 600 на 100 000 души население.За 
съжаление към 5 декември продължаваме 
да бъдем на първо място в ЕС по смър-
тност. Според здравния министър причина 
за това е късно потърсената медицинска 

помощ, както и наличието на много хора с 
хронични заболявания, каквито са сърдеч-
но-съдовите. Добрата новина е, че вече 
има област извън червената зона и това е 
Кърджали. Разликата в заболяемостта 
между Кърджали и Габрово е 11 пъти, а 
най-много заето легла с пациенти с COVID-
19 има в Шумен и Ямбол. ФМ

Кърджали „излезе” от червената зона
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Лекари от Американската медицинска 
асоциация призоваха Центъра за превен-
ция и контрол на заболяванията (CDC) да 
започне разяснителна кампания за въз-
можните  странични ефекти при имуниза-
циите срещу COVID-19. Тъй като ваксините 
на Pfizer и Moderna изискват поставянето 
на две дози през определен период, 
някои лекари се опасяват дали хората ще 
се върнат за втората инжекция, ако са 
имали неприятни усещания след първата. 
"Трябва да информираме пациентите, че 
това няма да бъде разходка в парка и е 
възможно да не се чувстват добре, но е 
необходимо да дойдат пак", казва д-р 
Сандра Фрихофер от Американската 
медицинска асоциация.  

И Moderna, и Pfizer/BioNTech посоч-
ват, че ваксините им могат да предизви-
кат странични ефекти, подобни на симпто-
мите при лек COVID-19 - мускулна болка, 
студени тръпки и главоболие.  

Някои от участниците в изпитванията 
на двете ваксини споделиха пред телеви-
зия CNBC през септември, че след имуни-
зацията са имали висока температура, 
болки в тялото, силно главоболие и чувст-
во на слабост и умора. На моменти сим-
птомите са били интензивни, но са изчез-
нали в рамките на един ден или по-бързо. 
Други участници са разочаровани, че не 
са имали такива оплаквания, което ги е 
накарало да предположат, че са били в 
плацебо групата. Подобни примери, както 
и мнения на учени предлага и сп. Science 
в публикация на 18 ноември т. г. 

"През лятото Люк Хътчисън, биолог от 
Масачузетския технологичен институт, 
участва като доброволец в клиничното 
изпитване на ваксината срещу COVID-19 
на Moderna. Много скоро след втората 
инжекция на мястото на инжектиране се 
появил оток с големината на "гъше яйце". 
Здравият 43-годишен мъж не знаел дали е 
получил ваксината или плацебо, но в раз-
стояние на няколко часа започнал да 
усеща болки в костите и мускулите и вдиг-
нал температура от 38,9° C. "Треперех, 
обливаха ме студени и горещи вълни. 
През цялата нощ седях до телефона и се 
чудех дали да се обадя на 911". Симп- 
томите отзвучават след 12 часа, но 
Хътчисън казва: "Никой не ме беше под-
готвил за тежестта на това, което ще 
последва". Според него хората ще се нуж-
даят от тази предварителна информация, 
защото част от тях могат да се сблъскат с 
интензивни, макар и преходни странични 
ефекти, свързани с ваксината. Здравни 
експерти са на същото мнение.  

"Имам чувството, че не се обръща дос-
татъчно внимание на въпроса за реакто-
генността на ваксината. Макар че са без-
опасни и няма да доведат до дългосрочни 
проблеми, тези усещания могат да пред-

извикат противоречив отклик сред 
обществеността", казва Дебора Фулър от 
Вашингтонгския университет в Сиатъл, 
чиято лаборатория разработва второ 
поколение РНК ваксини срещу COVID-19. 
Тя се опасява, че страничните ефекти 
биха могли да подсилят недоверието към 
ваксините.  

Опасенията бяха изказани след седми-
ца на добри новини за коронавирусните 
ваксини: както Moderna, така и 
Pfizer/BioNTech, обявиха, че техните 
mRNA ваксини са демонстрирали 95% 
ефективност в хода на клиничните изпит-
вания с участието на  десетки хиляди доб-
роволци. И двете компании съобщиха, че 
по време на проучванията не са констати-
рани сериозни опасения относно без-
опасността. Ваксините съдържат фраг-
мент от генетичния код на вируса, стиму-
лиращ производството на шиповия проте-
ин, доставен в организма в обвивка от 
липидни наночастици. Някои подозират, 
че реакцията на имунната система именно 
към този "доставчик" причинява краткос-
рочните странични ефекти. 

"Тези преходни реакции не трябва да 
обезкуражават хората да се ваксинират 
пред опасността от един пандемичен 
вирус, който убива най-малко един от 200 
заразени", казва вирусологът Флориан 
Крамер от болницата Мount Sinai в Ню 
Йорк, който участва като доброволец в 
клиничното изпитване на Pfizer. "Нямам 
опасения относно реактогенността - въз-
палението на мястото, треската и отпад-
налостта са неприятни, но не са опасни", 
допълва той.  

При това повечето хора няма да се 
сблъскат със странични ефекти, дефини-
рани като "тежки", т. е. такива, които въз-
препятстват всекидневната активност. 
По-малко от 2% от получилите ваксините 
на Pfizer и Moderna вдигат висока темпе-
ратура от 39 до 40° C. Но ако компаниите 
получат одобрението на регулатора, те ще 
се стремят да доставят ваксината си на 35 
милиона души в световен мащаб до края 
на декември. Ако 2% от тях имат силна 
треска, това би засегнало 700 000 души.  

Други преходни странични ефекти 
вероятно биха засегнали още повече 
хора. Независимият съвет, който проведе 

междинния анализ на обемното проучва-
не на Moderna, установи, че тежките стра-
нични ефекти включват отпадналост при 
9,7% от участниците, мускулна болка при 
8,9%, болки в ставите при 5,2% и главобо-
лие при 4,5%. За ваксината на 
Pfizer/BioNTech показателите са по-
ниски: тежките нежелани реакции включ-
ват отпадналост (3,8%) и главоболие (2%). 

"Това е по-висока реактогенност, 
отколкото обикновено се наблюдава при 
повечето противогрипни ваксини, дори 
при тези с високи дози", казва Арнолд 
Монто, епидемиолог от Университета в 
Мичиган. 

Работещите в сферата на обществено-
то здраве трябва да подготвят своите пос-
лания, в случай че истории като тази на 
Хътчисън бъдат използвани от принципни-
те противници на ваксините, казва 
Бернис Хаусман, експерт по възприема-
нето на ваксините в Университета в 
Пенсилвания. Прозрачността е ключова, 
изтъква тя. "Вместо да омаловажават 
вероятността от треска например, адми-
нистраторите на ваксини могат да пред-
упредят хората, че могат да получат трес-
ка, която може да почувстват като тежка, 
но тя е временна. Истината винаги е за 
предпочитане, когато става дума за 
изграждане на доверие", допълва Б. 
Хаусман. Според нея трябва да се помис-
ли и за механизъм, например гореща 
телефонна линия за хора със сериозни 
реакции, на която медицинско лице да 
отговаря на въпроси от рода "Трябва ли да 
отида в болница?", "Ще бъдат ли покрити 
медицинските ми разходи?" и др. 

Дрю Вайсман, имунолог от универси-
тета в Пенсилвания, който е работил по 
създаването на двете ваксини, дава кон-
кретен съвет: "Компаниите просто трябва 
да предупреждават хората: "Това е, което 
трябва да очаквате. Вземайте парацета-
мол за един ден". Ваксините на Moderna и 
на Pfizer/BioNTech изискват две дози, 
разделени от няколко седмици. Реак- 
тогенността обикновено е по-висока след 
втората доза, обяснява Вайсман. "Стра- 
ничните ефекти означават, че ваксината 
работи добре. Това значи, че сте имали 
добър имунен отговор на първата доза и 
сега виждате ефекта от това “, казва той. 
(Дрю Вайсман е съавтор на модификации-
те на информационната РНК, на която са 
базирани ваксините на Moderna и 
Pfizer/BioNTech, и той получава възна-
граждение от компаниите за тази си дей-
ност). "Подозираме, че липидните нано-
частици причиняват реактогенността, тъй 
като тези частици и без mRNA в тях водят 
до същия ефект при опитите с животни", 
посочва Вайсман. "Налице е производст-
вото в мускулите на възпалителни медиа-
тори, които причиняват болка, зачервява-
не, оток на мястото, треска, грипоподобни 
симптоми и т.н.". 

Иън Хейдън, който получи най-високата 
доза от ваксината на Moderna в първия 
опит с хора през пролетта, знае какво 

Ваксините срещу COVID-19 
Нужна е разяснителна кампания за страничните реакции
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означава това. (Той е получил 250 микро- 
грама, но отчасти в отговор на реакции 
като неговата, компанията се спря на по-
ниската доза от 100 микрограма). Два- 
надесет часа след втората инжекция 
Хейдън почувствал студени тръпки, главо-
болие, болки в мускулите, отпадналост, 
гадене и вдигнал температура от 39,6° C. 
Вече в Спешното отделение той изгубил 
съзнание,  преди симптомите да отшумят  
приблизително 24 часа след началото им.  
Хейдън обаче твърди, че случилото се е 
"малка цена" за възможността да се върне 
към нормалния живот. „За мен това беше 
тежък ден. Но ако го сравните с това, което 
COVID-19 може да ви причини, мисля, че си 
струва тази цена да бъде платена".  

По-дългосрочните странични ефекти 
на mRNA ваксините остават теоретични. 
Те включват възможността хората с 
лупус, чиято болест се причинява от анти-
тела срещу собствения им генетичен код, 

да получат обостряния поради силния 
имунен отговор, предизвикан от ваксини-
те, казва Сарфараз Хасни от Нацио- 
налния институт по артрит и мускулно-ске-
летни и кожни заболявания. Според Бети 
Даймънд, имунолог и ревматолог от 
Института за медицински изследвания 
Фейнщайн, понастоящем няма доказател-
ства, че mRNA ваксините причиняват 
автоимунно заболяване или го влошават. 
"На този етап има всички основания да се 
допусне, че хората с автоимунни заболя-
вания могат да получат някоя от тези вак-
сини, когато бъдат разрешени за употре-
ба", смята тя. 

Що се отнася до по-широкото общест-
вено приемане на ваксините, Дрю 
Вайсман отбелязва, че новата ваксина 
срещу херпес зостер - Shingrix, също 
може да предизвика значителни преходни 
реакции. Според голямо проучване тази 
ваксина, която е предназначена за хора 

на 50 и повече години, причинява тежки 
реакции, включително болка на мястото 
на инжектиране и мускулни болки при 17% 
от реципиентите. И въпреки това търсене-
то на ваксината, лицензирана през 2017 г., 
е много голямо.  

Бернис Хаусман изтъква, че съобщава-
ната 95% ефикасност на двете ваксини е 
фактор за тяхното положително възпри-
емане. "Ако знаете, че ваксината наисти-
на е ефективна, подобно на ваксината 
срещу морбили, за да ви гарантира, че 
няма да получите инфекцията, тогава 
може да сте готови да приемете по-тежка 
първоначална реакция".  

Люк Хътчисън е съгласен с този извод: 
"Като се има предвид, че COVID-19  може 
да доведе до смърт или до загуба на рабо-
тоспособност, всички трябва да "хвърлят 
жребия" и да очакват тежка нощ. За целта 
се запасете с обезболяващи", съветва той.  

ФМ

 

Фанатичен привърженик съм на кли-
ничните изпитвания. Непрекъснато слу-
шам да се говори за необходимите 
седем до десет години за създаването 
на ваксина, и колко опасно е да се 
бърза в този процес. Думата, която се 
употребява в тази връзка, е „бързане” и 
тя кара обикновения човек да е нащрек 
по повод безопасността на ваксините. 
Като лекар, провеждащ клинични изпит-
вания, ще ви разкажа какво правя през 
повечето от тези десет години - а то 
никак не е много. 

Не съм мързелив. Кандидатствам за 
грантове, отказват ми, опитвам отново, 
изчаквам оценка, кандидатствам на 
друго място, понякога се въртя в омагьо-
сан кръг. Ако имам късмет да получа 
финансиране за проучването си, мина-
ват месеци за процедурата пред етични-
те комисии.  

Изчаквам надзорните органи, при-
теснявам се от настъпили кадрови про-
мени във фармацевтичната компания и 

наложената вследствие на това „промя-
на на курса”, който се измества встрани 
от моето проучване. Ако имам късмет, 
започва да тече времето за организа-
цията на проучванията: определяне на 
местата за провеждане, обучение, пани-
ка по повод възникнали проблеми с вер-
буването на участници и ново стартира-
не на други места. Обикновено тогава 
възникват нови проблеми с регулатора 
и ако все пак късметът 
ми не е 

изчерпан, в края  
  на краищата мога да  получа жиз-

неспособна терапия - или пък не. В слу-
чая дори не споменавам годините, които 
обикновено са необходими, за провеж-
дането на предклиничните изследвания, 
предшестващи изпитванията с хора. 

Десет години за разработката на 
ваксина не са предимство, а недос-
татък. Следващия път, когато някой 
изрази загриженост по повод невероят-
ната скорост, с която са проведени опи-
тите за ваксините, му обърнете внима-
ние, че десет години не са нещо добро, а 
напротив. Тези десет години не са изми-
нали, за да се гарантира сигурността - 
това са десет трудни години на борба с 
безразличието, комерсиалните импера-
тиви, късмета и бюрокрацията.  

Сега беше доказано, че съществува-
щите пречки в този процес са лесни за 
преодоляване. Всичко, от което се нуж-

даете за целта, е неограничено финанси-
ране, умни и силно мотивирани хора, 
цялата световна инфраструктура за тест-
ване, почти неограничен набор от алтру-
истични, прекрасни доброволци, участ-
ващи в изпитванията, и някои разумни 
регулатори.  

С помощта на всичко това и на фона 
на тиктакащия часовник на глобалната 
пандемия, която всяка секунда убива 
хора, се оказва, че можем да направим 
невероятни неща. Клиничните изпитва-
ния на ваксините бяха чудо - нито 
повече, нито по-малко. Революция в 
начина, по който експериментираме, 
която, ако се замислите, може да 
не е толкова изненадваща, като се 
има предвид способността ни да 
правим иновации, когато наистина 
се нуждаем от тях. 

В случая наистина действахме под 
натиск, а необходимостта може да бъде 
майка на изобретателността. Сигурност- 
та не беше накърнена. Всички проучва-
ния са преминали през правилните фази 
и процеси, съпътстващи всяко едно нор-
мално лекарство или ваксина. Стотици 
хиляди от най-добрите от нас се включи-
ха доброволно и получиха експеримен-
тална ваксина. Светът наблюдаваше 
много внимателно и всички дискутирах-
ме, когато един-единствен човек получи 
усложнения. Към днешна дата няма нито 
една смърт, свързана с ваксините 
срещу COVID-19, и само няколко потен-
циално сериозни събития. Представете 

Гледна точка

Триумф на науката* 
Създаването на ваксини срещу COVID-19 отне по-малко от година - 

защо не трябва да се притесняваме от кратките срокове 
Марк Тошнер**

*Заглавието е на редакцията. 
**Авторът е ръководител на транслационни 

биомедицински изследвания в Университета в 
Кеймбридж, Великобритания. Неговите проучвания 
са фокусирани върху предклиничната таргетна 
идентификация и ранните стадии на изпитвания 
на терапии при белодробно-съдови заболявания.
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си, че наблюдавате всички жители в 
малък град в продължение на шест 
месеца, като докладвате всеки отделен 
инфаркт, инсулт, неврологично състоя-
ние или нещо, което може да бъде кла-
сифицирано като сериозно. Доколко 
невероятно е това? Да, това наистина е 
триумф на медицината.  

Дори не споменавам щастливото 
съвпадение на обстоятелствата, т. е. 
всичко се случва в момент, когато сек-
венирането на генома на човек или 
вирус е толкова рутинно, че не учудва 
никого. Това даде тласък на ранните 
предклинични изследвания, необходими 

като крайъгълен камък за развитието на 
нови технологии.  

Към този момент три ваксини пока-
заха по-голяма ефективност, отколкото 
се надявахме. Регулаторите бяха сло-
жили летвата на около 50%. Както 
Moderna, така и Pfizer съобщават за 
95% ефективност, а Оксфордският уни-
верситет отчита 90% при определен 
режим на дозиране. Данните за без-
опасност тепърва предстоят, но меж-
динните данни са отлични и аз съм 
оптимист.  

Нищо от казаното дотук няма за цел да 
омаловажи предстоящите предизвикател-

ства. Не казвам също така, че тепърва 
няма да се появяват въпроси относно без-
опасността на ваксините. Убеден съм 
обаче, че случилото се досега е триумф 
както на добрия процес, така и на изключи-
телните хора.  Убеден съм също така, че 
ваксините ще бъдат използвани, само кога-
то регулаторите осмислят данните за без-
опасност и ефикасност - а те са следени 
отблизо от всеки заинтересован учен по 
света, и когато ползите очевидно надвиша-
ват рисковете - и вие също трябва да бъде-
те сигурни в това.  

 

The Conversation, 25 ноември 2020 г.

Научният екип, който консултира 
американския Център за превенция и 
контрол на заболяванията (CDC) по иму-
низационните практики, одобри с почти 
пълно единодушие схемата за разпред-
елението на ваксините срещу COVID-19 
в първоначалния етап, когато тези вак-
сини все още са в недостатъчно коли-
чество. С 13 гласа „за” и само един „про-
тив” Консултативният комитет по имуни-
зационните практики (ACIP) одобри 
предложението здравните работници и 
възрастните хора, живеещи в заведения 
за дългосрочни грижи, да получат топ 
приоритет в условията на ограничено 
предлагане. Единственият глас „против” 
е на Хелън Талбът, инфекционист от 
Университета Вандербилт. Тя подчерта, 
че е съгласна с даването на приоритет 
на здравните работници, но има резер-
ви относно включването на обитателите 
на заведения за дългосрочни грижи, 
повечето от които са възрастни хора. 
Според Талбът необходими са повече 
данни за ефикасността и безопасността 
на mRNA ваксините сред този контин-
гент. 

Съгласно препоръката на ACIP пър-
вият етап на имунизацията, означен 
като 1a, ще включи около 21 млн. души 
от здравния сектор и около 3 млн. души, 
живеещи в домове за възрастни.  

Обитателите на домовете за дългос-
рочни грижи и персоналът там към 
последната седмица на ноември пред-
ставляват 6% от всички случаи на 
COVID-19 в САЩ и 40% от смъртните слу-
чаи. В абсолютни стойности това са 730 
000 случая и 100 000 загинали от болест-
та. В подобни заведения живее 1% от 
населението на САЩ. Американското 
правителство се е договорило с две 

национални аптечни вериги за изпраща-
нето на екипи, за да ваксинират на 
място този контингент.  

В същото време болниците и клини-
ките са под голям натиск заради голе-
мия брой пациенти с COVID-19. Меди- 
цинските сестри и лекарите, които се 
сблъскват с недостиг на лични предпаз-
ни средства, са принудени да работят 
извънредно и на дълги смени. Близо 250 
000 здравни работници са инфектирани, 
а 858 са починали. „Ваксинирането на 
здравния персонал подкрепя принципа 
за максимизиране на ползите и миними-
зиране на щетите чрез това, което нари-
чаме мултиплициращ ефект”, заяви 
Катрин Дулинг от CDC. Аргументът за 
даване на приоритет при ваксинацията 
на тази група е, че нейната защита под-
държа работата на цялата здравна сис-
тема и води до по-добри здравни резул-
тати за всички. 

CDC огласи и намеренията си за 
следващите фази на ваксинация, но те 
не са били обсъждани на срещата на 
ACIP на 1 декември. Вторият етап - 1b, 
включва работещите в критичните за 
функционирането на обществото секто-
ри, включително учителите, полицията, 
касиерите в супермаркети, шофьорите 
на автобуси. Фаза 1c ще включи хората 
на възраст над 65 години, както и хората 
на всички възрасти с хронични заболя-
вания.  

Консултативният комитет по имуни-
зационните практики даде препоръките 
си за първоначалното разпределение 
на ваксините срещу COVID-19, но не 
даде становище по конкретните вакси-
ни. Очаква се Американската агенция 
по храните и лекарствата (FDA) на 10 
декември и на 17 декември да се произ-

несе по подадените заявления за разре-
шение за спешна употреба (EUA) на 
двете ваксини срещу COVID-19, съответ-
но на Pfizer/BioNTech и на биотехноло-
гичната компания Moderna. В току-що 
приключилата фаза III на клиничните 
изпитвания двете ваксини постигнаха 
забележителните 95% ефективност при 
предотвратяването на симптоматичен 
COVID-19, но те са базирани на нова тех-
нология, която никога не е стигала до 
пазара и сред обществеността, и дори 
сред много лекари съществува известно 
недоверие към тяхното приложение. 
Представители на CDC уверяват, се са 
създадени системи за мониторинг на 
всички странични ефекти на ваксините. 
„След даването на разрешение за упот-
реба ще се придържаме към изключи-
телно висок стандарт за наблюдение на 
безопасността „, заяви Нанси Месоние, 
ръководител на департамента за имуни-
зация и респираторни заболявания на 
CDC. 

Като се има предвид, че всяка вакси-
на изисква две дози с интервал от 3 до 4 
седмици, първите 40 милиона дози, 
запазени за САЩ, ще обхванат 20 
милиона души. Това означава, че огра-
ниченията на доставките могат да нало-
жат допълнително преразпределение в 
продължение на няколко седмици. В 
този случай властите на щатско равни-
ще ще трябва да  определят здравните 
работници и обитателите на заведения 
за дългосрочни грижи, които са изложе-
ни на най-голям риск. Очаква се с  нас-
тъпването на новата година доставките 
на ваксини да възлизат на между 5 и 10 
милиона дози седмично. 

ФМ

Определяне на приоритетите 
Кой пръв ще получи ваксина срещу COVID-19 в САЩ?
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За седма година Медицинският уни-
верситет в морската ни столица приветст-
ва деца, ученици, студенти, учени на таз-
годишното издание на Европейската нощ 
на учените. Събитието бе осъществено в 
рамките на проект „Researchers in the 
Knowledge Triangle", финасиран по про-
грама „Хоризонт 2020", дейности „Мария 
Склодовска – Кюри", където унивеситетът 
е партньор в консорциум с координатор 
СУ „Св. Климент Охридски". Инициа- 
тивата има за цел да популяризира науч-
ните постижения и иновации сред 
обществото и особено сред младите 
хора. Програмата се реализира онлайн и 
включваше интересни и поучителни 
демонстрации, дискусии, конкурси, из- 
ложби, прожекции на филми и срещи с 
учени. Нощта на учените бе отбелязана и 

във филиалите във Велико Търново и 
Шумен, които също показаха колко вълну-
ваща и разнообразна може да бъде науч-
ната дейност.  

Европейската нощ на учените във Вар- 
на бе открита от проф. Тодорка Коста- 
динова, директор „Международно сътруд-
ничество, акредитация и качество", която 
приветства участниците и гостите, които 
имаха възможност да разгледат „виртуал-
но“ две изложби – на биомедицицински 
изображения, заснети от български учени, 
и на картини от конкурса за рисунка на 
тема „Науката преобразява живота“. 

Във виртуалната изложбата „Красивото 
в науката“ бяха представени кадри, засне-
ти от учени от университета, които съчета-
ват научната стойност и естетическата на- 
слада на изкуството.  

В конкурса за детска рисунка на тема 
„Науката преобразява живота“ участваха 

218 рисунки на деца на възраст между 6 и 14 
години, които представиха най-различни и 
интересни идеи за това как науката и науч-
ните открития променят всекидневието.  

Филмът „Роботите и човешкото здра-
ве“ показа как чрез иновациите се проме-
ня медицината. Проф. Никола Колев и 
екип от Катедрата по обща и оперативна 
хирургия към МУ обясниха как се прилага 
четвърта генерация робот Da Vinci в хи- 
рургията. 

Целта на Европейската нощ на учените 
е да се даде повече гласност на научните 
постижения и иновации сред обществото 
и да се поощри интереса на младите хора 
към изследователската кариера. Това е и 
посланието към всички участници – да 
дерзаят, да мечтаят  и да следват пътя на 
изследователя в себе си. 

ФМ

„Науката преобразява живота“ 
Тема на Нощта на учените в Медицинския университет във Варна 

 

ВВъпреки че светът е постигнал зна-
чителен напредък от края на 90-те 
години на миналия век, ХИВ про-

дължава да бъде един от основните гло-
бални проблеми в областта на обществе-
ното здраве. 

По данни на СЗО близо 38 млн. души 
в света живеят с ХИВ/СПИН, като броят 
на новоинфектираните през 2019 г. е 1,9 
млн., а смъртните случаи са 690 000. 
Данните показват, че в света близо 68% 

от инфектираните получават антиретро-
вирусна терапия. В България 98% от 
хората с ХИВ/СПИН са включени на 
терапия. 

У нас от 1986 г. до 25.11.2020 г. са ре- 
гистрирани общо 3467 души с ХИВ инфек-
ция. От началото на 2020 г. са открити 

нови 183 ХИВ-позитивни. Запазва се тен-
денцията от последните години броят на 
новоинфектираните мъже да бъде  
многократно по-голям. Съотношението 
мъже/жени и през настоящата година 
продължава да нараства - 85% мъже и 
15% жени. 

Глобална солидарност, гъвкави услуги 
Мото на Световния ден за борба срещу СПИН

Тина и Бенджамин Гибсън от Тенеси 
преодолявали проблеми с фертилитета 
почти пет години. Днес те имат две дъще-
ри – Ема, родена през 2017 г. благодаре-
ние на 24-годишен ембрион, и Моли, 
родена през октомври т.г. от 27-годишен 
ембрион, замразен през 1992 г. Това 
съобщават от Националния център за да- 
ряване на ембриони (NEDC) и Меди- 
цинския център към Университета в 
Тенеси. 

- Фактът, че Моли е родена от толко-
ва стар ембрион, замразен с по-малко 
надеждна технология от тази, с която 
разполагаме сега, е добър знак, защото 
се доказва, че няма „реално ограниче-
ние във времето“ за това колко дълго 
замразените ембриони остават жизнес-
пособни и готови за осиновяване, казва 
президентът на NEDC д-р Джефри 
Кийнън.  

В САЩ се съхраняват около милион 
замразени човешки ембриони. Преди 
Ема експертите са вярвали, че най-ста-

рият известен замразен ембрион, който 
е достигнал до успешно раждане, е на 20 
години. 

- Когато семейство Гибсън се обадиха 
за втори опит, бях развълнувана, защото 
останалите от донора два ембриона, 
довели до раждането на Ема, оцеляха 
след размразяването и се превърнаха в 
много качествен материал, от който се 
роди Моли. Затова Ема и Моли са гене-
тични сестри, казва Карол Сомерфелд – 
ембриолог, директор на лабораторията 
към NEDC. - Семействата, които искат да 
осиновят, могат да избират ембриони въз 
основа на фактори като етнически произ-
ход, генетика, здравна история и др. Това 
определено зависи от технологията, 
използвана през годините, и способност-
та й да запазва ембрионите за бъдеща 
употреба в неопределен период от време, 
допълва Сомерфелд. ФМ

Медицинско чудо ли е репродуктивната медицина?
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- 60 години история не са малко. Има с какво да се похва-
лим. Смятам, че особено през последното десетилетие дру-
жеството на уролозите в България бе припознато както от 
Европейската асоциация по урология като активен член, 
допринасящ за изди-
гане на урологията в 
Европа и в световен 
мащаб. Наред с това 
бяхме приети и в 
Американската уро-
логична асоциация. 
Натрупахме опит и 
създадохме много 
контакти с колеги от 
чужбина, които мис- 
ля, че са приятели на 
дружеството и на 
българската урология, заяви доц. Марин Георгиев, предсе-
дател на БУД. 

Проф. Крис Чапъл, председател на Европейската 
асоциация по уро-
логия, отправи вирту-
ални поздравления 
към БУД: 

- Поздравления 
на Българското уро-
логично дружество 
по повод на 60-
годишнината. Мис- 
ля, че всички живе-
ем в трудно време 
поради кризата с 
COVID-19, но се над-
явам скоро да успе-
ем да посетим вашата страна. Ние високо оценяваме под-
крепата на българското дружество за нашите guidelines, 
както и за преводите на вашия език, които правите за 
пациентите. Надявам се, че срещата ви ще бъде много 
успешна и бъдете сигурни в нашата силна подкрепа за 
дейностите във вашето дружество. С радост ще ви при-
ветствам на следващата среща на Европейската асоциа-

ция през 2021 г. в Милано /9 до 12 юли/, и вярвам, че с 
развитието на ваксините е много вероятно да реализира-
ме лична среща. 

БУД е поканено да участва в група на Европейската асо-
циация по урология за стандартизиране на хирургичното обу-
чение по урология. Тази покана доц. Георгиев описва като 
предизвикателство, но и като голямо признание за нивото, на 
което се намира българската урология в частта за хирургич-
ното обучение. 

Проф. Жан де ла Росет, президент на Световната 
асоциация по уроло-
гия, също отправи 
поздравления към ор- 
ганизаторите в Бълга- 
рия и покани всички 
желаещи да се присъе-
динят към събитието на 
асоциацията през след-
ващата година през 
ноември в Дубай.  

На откриването 
проф. Петър Панчев 
сподели с аудиторията, 
че е искрено вълнение 
да види при такива трудни условия толкова високотехнологи-
чен конгрес и отправи благодарност към дружеството, както и 
към всички уролози в България.  

- Гласът на българските уролози се чува в Европа, в 
Америка и по целия свят – това трябва да бъде гордост за 
всички нас, които се занимаваме с тази дисциплина, добави 
той.  

Доц. Красимир Янев, ръководител на Катедрата по уроло-
гия към МУ в София, изтъкна, че урологията е високотехноло-
гична хирургична специалност, което вероятно е причина за 
интереса на младите специалисти към нея. 

По време на конгреса виртуално бяха представени 65 пре-
зентации. Един от акцентите бе презентацията на проф. 
Випул Пател, основател и медицински директор на Гло- 
балния институт по роботика във Флорида, който сподели 
опит за работа с нова техника за радикална простатектомия. 

ФМ

РРааввннееннииее   ппоо   ссввееттооввннииттее   ссттааннддааррттии
На 27 ноември т.г. бе открит XIV Национален конгрес по урология. Поради 

епидемиологичната обстановка 60-годишният юбилей на Българското уроло-
гично дружество (БУД) бе отбелязан във виртуален формат.

По предварителни данни в страната над 
207 035 лица са изследвани за ХИВ през 
първите десет месеца на годината, от тях 
около 3000 са го сторили в КАБКИС. Близо 
89 % от новите случаи с ХИВ–инфекция са 
се инфектирали по сексуален път (46% са 
мъже, които са имали сексуални контакти с 
други мъже, и близо 43% са лица с хетеро-
сексуални контакти). От всички новорегис-
трирани близо 9% са инфектирани при 
инжекционна употреба на наркотици. 

И през тази година най-засегната е 
възрастовата група 30-39 г. /33%/, след-
вана от възрастовата група 20-29 г. –  
28%, и 40-49 г. – 25%. Данните показват, 

че близо 60% от новите случаи са във 
възрастовата група 30-50 години. 

Министерството на здравеопазване-
то осигурява безплатна антиретровирус-
на терапия на всички нуждаещи се, неза-
висимо от техния здравноосигурителен 
статус. Прилагането на антиретровирус-
ната терапия удължава живота на паци-
ентите и подобрява качеството им на 
живот. Към 31 октомври 2020 г. общо 1809 
болни с ХИВ се проследяват в петте сек-
тора за лечение на пациенти с 
ХИВ/СПИН, а 1769 (98%) от тях получават 
съвременна антиретровирусна терапия. 

През 2019 г. 24 801 лица са диагности-

цирани с ХИВ в 30 държави от ЕС/ЕИП. 
Най-високи нива на ХИВ инфекция са 
регистрирани в Малта (16,2), Латвия (15,4) 
и Естония (13,4), а най-ниски - в Словакия 
(1,9) и Словения (1,6). 

По данни на Европейския център за 
контрол на заболяванията и Европейския 
офис на СЗО общият брой на всички 
новодиагностицирани през 2019 г. в 
целия Европейски регион е нараснал на 
136 000 лица, като 20% са в страните от 
Европейския съюз/ЕИП и 80% са в стра-
ните от Източна Европа и Централна 
Азия. 

ФМ
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През 2020 г. Международният 
съюз за физически и инженерни 
науки в медицината (IUPESM), на 
който проф. Славик Табаков е 
вицепрезидент, празнува 40 го- 
дини от основаването си и 20 го- 
дини от признаването на науките 
медицинска физика и медицин-
ско инженерство от International 
Science Council (ISC) – най-голя-
мата и най-старата световна 
научна организация. Преди 20 го- 
дини медицинските физици и ин- 
женери по света са близо 50 000. 
Сега вече IUPESM има над  
150 000 членове от 102 страни. 
Международното признаване на 
науките води до бърз растеж на 
специалистите по света, особено 
по медицинска физика, подкре-
пено с въвеждането на новото 
електронно образование в професията през 1999 г. от колектив, 
ръководен от проф. Славик Табаков. 

През тази година IUPESM учреди специална награда – 
Почетен член, и изготви специален постер с всички отличени 
през изминалите 40 години. Наскоро бе организирана виртуална 
церемония по награждаването с участие на специалисти от Нова 
Зеландия и Австралия, през Азия и Европа, до САЩ и Канада. 
Сред 58-те удостоени учени от 26 страни има две български имена 
– на проф. Табаков и проф. Стоева. Списъкът с лауреатите включ-
ва учени, внедрили пейсмейкъра, създали устройства за радиоте-
рапия, пионери в областта на MRI, PET, е-образованието, създа-
тели на методи и апарати, които се ползват в болниците.  

- Добре се познавам и съм приятел с много от почетните чле-
нове, заедно с които развивахме и насочвахме пътя на профе-
сията в много страни, споделя проф. Табаков. 

Британският и български специалист по рентгенова техника и 
медицинска физика, председател на Международната организация 
по медицинска физика е роден в Пловдив, в семейство на потом-
ствени лекари и общественици. Започва работа в Медицинския 

университет в Пловдив, където 
инсталира през 1985 г. първия 
цифров рентгенов апарат. През 
1991 г. е поканен в Кралския 
колеж в Лондон, където създа-
ва и ръководи трите най-големи 
в Европа магистърски програ-
ми по медицинска физика и 
инженерство. От 2002 г. е 
директор и на Международния 
колеж по медицинска физика в 
Триест. Проф. Табаков има 
близо 1500 студенти в 82 стра-
ни. Заедно със специалисти от 
Великобритания, Италия, Шве- 
ция, Франция и България раз-
работват и внедряват програми 
по електронно образование в 
много страни, за което са удос-
тоени с наградата „Леонардо 
да Винчи“ на Европейската 

комисия. Ръководи колектив от 350 учени от 36 страни, които изгот-
вят по негов проект първата е-Енциклопедия по медицинска физика 
с научен речник (преведен на 31 езика). 

Семейство Ася и Славик Табакови са едни от първите дари-
тели в кампанията „Подари си птица“, която ще подпомага кул-
турни събития, представления, детски образователни програми, 
изложби, конференции в Епископската базилика в Пловдив. 

Проф. Магдалена Стоева също е родена в Пловдив, магистър 
е по медицинска физика/техника и компютърни системи и е док-
тор по медицина. Участва в проектите за електронно образование 
и е един от специалистите, получили приза„Леонардо да Винчи“ 
на Европейската комисия. През 2013 г. е наградена с медал за 
Млад учен на Международния съюз за чиста и приложна физика. 
От 2015 г. е член на ръководството на Международната организа-
ция по медицинска физика. Автор е на над 50 научни публикации 
и учебници. От 2016 г. е професор към катедрата по „Образна 
диагностика“ на МУ - Пловдив. Участва в ръководства на различ-
ни международни организации в тази сфера. 

ФМ

ППррииззннааннииее   ззаа   ннаашшии   ууччееннии

Проф. Славик Табаков от Кралския колеж в Лондон 
и проф. Магдалена Стоева от катедра „Образна диаг-
ностика“ на МУ в Пловдив са включени в Почетния 
списък на най-изтъкнатите международни лидери на 
науките в сферата на медицинската физика и медицин-
ското инженерство.

Водещи български УНГ-специалис-
ти участваха в XIV Национален кон-
грес по оториноларингология, който 
за пръв път се проведе във виртуа-
лен формат. 

Сред лекторите в научната програма 
беше председателят на Българското сдру-
жение по оториноларингология, хирургия 
на глава и шия, директорът на УМБАЛ „Св. 
Георги“ проф. Карен Джамбазов. 

В успешното модериране на научните 
сесии се включиха проф. Румен Бенчев, 
проф. Диана Попова, доц. Петър Руев, доц. 
Юлиян Рангачев. Онлайн им помагаха проф. 
Диляна Вичева, проф. Валентин Стоянов и 
доц. Марио Милков. Обединяващата тема бе 
„Качество в оториноларингологията въ- 
преки рутината“. 

Доволни сме, че въпреки неочакваните 
трудности, които поднесе 2020 г., не се отка-
захме. Успяхме едновременно да отгово-
рим на предизвикателството да опазим 

здравето си, но в същото време – да споде-
лим натрупания през последната година 
ценен професионален опит и нови знания в 
приятелска онлайн среда. Като полагаме 
основата на този нов виртуален мост между 
нас, вярваме и сме сигурни, че ще работим 
все по-успешно в сферата на оторинола-
рингологията, споделиха участниците. 

25 български и 4 чуждестранни лекто-
ри от Великобритания, Италия, Германия 
и Турция коментираха новите познания –
научни и практически, дискутираха акту-
ални новости в тази област. Онлайн участ-
ваха 85 лекари от всички точки на 
България.  

ФМ

УНГ-специалистите дискутират качеството



ААббооннааммееннттннаа   
ккааммппаанниияя ’’22002211  

 
 
 

 
 
 

„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

Вестник ФОРУМ МЕДИКУС 
в електронен вариант 

Желаете ли да получавате всеки брой  
в pdf формат  

на личния си имейл адрес? 
 

 

Повече подробности на www.forummedicus.com
Абонирайте се!

- В тези трудни времена сме длъжни да 
запазим морала и духа си висок и да раз-
веем гордо знамето на нашия Медицин- 
ски. С тези думи ректорът на най-старото 
висше медицинско училище у нас акад. 
Лъчезар Трайков откри тържество, посве-
тено на годишнината. 

В словото си той постави акцент върху 
традициите на университета като акаде-
мично средище, формирало десетки уче- 
ни, лекари и общественици, и посочи, че 
софийската медицинска Алма Матер ви- 
наги е била горда със своите възпитаници, 
които работят с талант, отдаденост и 
себеотрицание. 

- Призвани сме да бъдем отговорни, 
почтени и достойни, каза акад. Трайков и 
определи колегите си, обединени от кау-
зата на МУ в София, като „Хвърчащите 
хора” - смели и мечтаещи, със сърце, „по-
кристално от звук”, способни да се издиг-
нат „над калта и сгурията на двора“, по 
думите на великия поет Валери Петров, 
също завършил медицинското си образ-
ование в този университет. 

На тържеството бяха връчени 
традиционните годишни награди на 
университета. 

С наградата за значим принос във фун-
даменталните науки бе удостоена доц. 
Павлина Андреева – Гатева от Катед- 
рата по фармакология и токсикология. 

Наградата за млад учен на името на 
акад. Асен Хаджиолов за принос във фун-
даменталните науки получи д-р Станчо 
Станчев, главен асистент в Катедрата по 
анатомия, хистология и ембриология. 

С наградата за млад учен за принос в 
клиничните науки бе удостоена д-р 
Деница Кофинова, асистент от Катед- 
рата по педиатрия. 

Наградата на името на проф. Констан- 
тин Чилов за принос в терапевтичните 
науки получи доц. Атанаска Еленкова от 
Катедрата по ендокринология. 

Стажант-лекарят Видин Кирков бе 
удостоен със Студентската награда на 
името на проф. Асен Златаров. 
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Алма Матер на поколения медици 
103 години от основаването на 

Медицинския университет в София
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