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И „Форум Медикус” получи поздравление 
Здравейте уважаема редакция, 
Как сте? От все сърце желая на екипа да сте здрави! Това 

писмо трябваше да изпратя за Деня на народните будители, но 
поради различни причини не успях. Намерението ми бе наред с 
поздравите за празника да споделя още нещо: първото четиво, 
което потърсих, след като възстанових зрението си, беше 
„Форум Медикус”.  

Приемете искрените ми поздравления за всичко, което сте 
направили и правите като истински будители и апостоли на 
печатното слово в областта на здравеопазването. За ценностна-
та система, морала, смелостта и силата, с които отстоявате 
възгледите си в трудни и изключително трудни ситуации като сегашната. За професионализма, енцик-
лопедичните познания, естетичния вкус, графичното оформление, дизайна, езиковата култура. За обек-
тивното поднасяне на актуална информация, отразяването на различни събития, мнения и гледни 
точки. Bпечатлен съм от интуицията ви за новото, от задълбочените анализи и мотивираните кри-
тични текстове, от подкрепата и грижите за младите, от оптимизма, който вдъхвате с всеки брой. 
Прекланям се пред значимостта на реализираното досега. Убеден съм, че „Форум Медикус” е жизнено 
важен и необходим за българската медицина и здравна система повече от всякога. 
Поздрави и най-добри пожелания за Дарина Стоева, Снежана Бориславова, Стойчо Стоев, 

Диксен Дюлгеров, Магдалена Калъпчиева, Маргарита Шапкарова. 
С дълбоко уважение, 

   Проф. Любомир Дянков

Уважаеми читатели, 
Редакционният екип на вестника” 
ви поздравява с настъпващите празници. 
Във време на изпитания и трудни решения 
доказахте, че сте силни, упорити и устойчиви. 
Бъдете здрави и успешни!



ФОРУМ МЕДИКУС 2 Бр. 46-47, 21 декември 2020 г.

Вестник ФОРУМ МЕДИКУС 
Издава ПИКС ООД.  
За контакти: formed@mail.bg, formed@abv.bg, 
както и www.forummedicus.com 

Тел. за връзка: 0887461771

Уважаеми читатели, 
Съобразно двуседмичната 

периодичност на „Форум Медикус” 
през 2021 г., новият брой 1 ще 
излезе от печат на 11 януари. 

Бъдете здрави, за да четете. 
Четете „Форум Медикус”, за да 

бъдете по-здрави. 
Весели и спокойни празници! 
От редакционния екип

Общо над 100 млн. лв. от резерва на 
НЗОК ще бъдат разпределени за плаща-
ния за декември. Това става ясно от 
решение на Надзорния съвет на фонда, 
взето на 16 т.м., съобщи zdrave.net. 
От надзорния съвет са решили да се 

освободят средства в размер на 70 543 610 
лв. от резерва, с които да се увеличат 
здравноосигурителните плащания за 
авансово заплащане за дейност през 
декември 2020 г. на изпълнителите на пър-
вичната и специализираната извънбол-
нична помощ, както и за медико-диагнос-
тичните дейности. С други 33 573 290 лв. 

се компенсира недостигът за дължимите 
плащания през последния месец на нас-
тоящата година. 
Припомняме, че в бюджета на НЗОК 

за тази година в резерва бяха определе-
ни 139, 2 млн. лв., докато за догодина той 
е в размер на 149,5 млн. лв. Резервът 
обаче вече бе предварително разпред-
елен по отделните плащания. По този 
начин бяха удовлетворени част от иска-
нията на съсловието, но на практика 
догодина НЗОК остава без средства за 
неотложни нужди.  

ФМ

Касата освободи 100 млн. лв. от 
резерва за плащания за декември

Това обеща министър Костадин 
Ангелов на лекари, които приемат да 
работят в лечебни заведения в отда-
лечени райони на страната.  

Министърът разясни, че има идея за 
т.нар. тристълбово финансиране, по която 
се работи тясно с кметовете. „Те ще тряб-
ва да посочат колко общински жилища ще 
могат да могат да предоставят за млади 
лекари. В зависимост от отговора на този 
въпрос ние ще осигурим средства по 
линия на бюджета за финансиране на 
заплатите им с по 1000 лева от общините. 
От съответната болница специализантът 
ще получава основните 1000 лева, а дър-
жавата отделно ще направи фонд и ще 
дава още заплата от 1000 лв.“, пресметна 
проф. Ангелов. По думите му по този начин 
ще се оформи едно добро възнаграждение 
за младите лекари в отдалечените и непри-
влекателните райони, ще се гарантира 
здравеопазването на подобен тип места. 
Той припомни, че през август т.г. са гласу-
вани допълнителни средства в размер на 
6,5 млн. лв. за този тип болници, а за след-
ващата година са предвидени 45 млн. лева. 
Към момента по тази линия се финансират 
75 лечебни заведения, предимно общински 
структури. 

Проф. Ангелов изтъкна, че заради про-
блема с липсата на достатъчно медицин-
ски сестри специалността професиона-
лист по здравни грижи е определена за 
приоритетна. „Това означава, че всяко 
висше медицинско училище, което раз-
крие повече места за такъв тип кадри, ще 
получи по-голямо финансиране, а самите 
студенти – стипендии“, поясни той. 

ФМ

За млади лекари  

3000 лева заплата 
и жилище

Европейската комисия пусна мобил-
ното приложение Re-open EU, което е 
достъпно безплатно за потребители на 
Android и iOS. 
Приложението е резултат от успеха 

на едноименната интернет платформа, 
която бе посетена почти осем милиона 
пъти от стартирането ѝ в средата на 
юни. Re-open EU събира на едно място 
изчерпателна и актуална информация 
за здравната ситуация, безопасността и 
мерките за пътуване във всички държа-
ви — членки на ЕС, както и в Исландия, 
Лихтенщайн, Норвегия и Швейцария. 
Потребителите могат да получат 

актуална информация за националните 
карантинни мерки, изискванията за 
тестване, както и за мобилните прило-
жения за проследяване на контактните 
лица, а и други предупреждения във 
връзка с коронавируса. Приложението 

предоставя данни в реално време за 
мерките за обществено здраве и без-
опасност като физическо дистанциране 
или носене на маски за лице, ограниче-
ния за пътуване и други практически 
подробности. 
Информацията е достъпна на 24-те 

официални  езика на ЕС, като се изпол-
зват проверени данни от Европейския 
център за профилактика и контрол 
върху заболяванията и от държавите 
членки. Re-open EU беше една от мерки-
те, обявени от Комисията в нейния 
пакет за туризма и транспорта от май 
2020 г., за да се помогне на гражданите 
да пътуват безопасно. 

Re-open EU е достъпно и чрез интер-
нет платформата  

https://reopen.europa.eu/ 
ФМ

Европейско мобилно приложение  
за пътуване при COVID
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Двама представители на съсловието 
в най-тежко засегнатата от пандемията 
страна - Съединените щати, споделят 
своята болка и разочарование. 
Чувствата, които изпитват д-р Мегън 
Рани, специалист по спешна медицина, 
съосновател на инициативата за снабдя-
ване със защитни облекла GetUsPPE, и 
психиатърът Джеси Голд от 
Вашингтонския университет в Сейнт 
Луис, в голяма степен са идентични с 
това, което изпитват и нашите медици.  

Изповед пред CNN 
- Месеци наред лекарите чакат 

обществеността да осъзнае огромната 
заплаха и да приеме необходимостта от 
елементарни жертви в името на общото 
благо: носене на маска, спазване на 
дистанция, избягване на многолюдни 
събирания. Те се надяват и на държавни-
те мъже, които да обединят страната и 
да убедят хората да се издигнат над 
индивидуалния интерес. И чакат някой 
да оцени огромния и нарастващ риск, 
пред който са изправени самите те. 
Това обаче не се случва и те вече 

губят надежда. Те са уморени, вятърът е 
насрещен и заглушава гласовете им. Все 
още дестабилизирани от първата вълна, 
те са изправени пред новото нарастване 
на случаите на COVID-19 и осъзнават 
напълно реалната заплаха от пандемич-
на експлозия. 
Това, което изживявят здравните 

работници във времето на COVID-19, е 
нещо повече от „burnout“ (определян от 
СЗО като“синдром, който е резултат от 
неуспешно менажиран хроничен стрес 
на работното място“). Вurnout е това, 
което чувстваме в нормални времена, 
когато системата не работи добре и кон-
тролът не е достатъчен. По време на пан-
демия нищо не е нормално. Днес енер-
гийните ни запаси са изчерпани и здрав-
ните специалисти работят със сетни 
сили, отвъд границите на възможностите 
си. 
Подобно на други хора, много от нас 

не могат да се погрижат за децата си, 
притесняват се за доходите си и от лип-
сата на приятелите си. Извън клиниките 
се чувстваме нетрудоспособни и имаме 
нарушения в съня. Но освен това ние 
сме стресирани по допълнителни пово-
ди. Често ни липсват лични предпазни 
средства; тези от нас, които имат собст-

вени практики, планират нови разходи 
за предпазно облекло в момент, когато 
приходите намаляват. Притесняваме се 
за нашата физическа безопасност и за 
безопасността на нашите приятели и 
семейства: повече от 1700 здравни 
работници са починали от COVID-19 
само в САЩ, според доклад на National 
Nurses United.  
Изправени сме пред безпрецедентен 

когнитивен дисонанс между това, което 
сме обучени да правим, и това, което 
всъщност можем да предоставим на 
нашите пациенти. Съчетанието от 
нарастващ брой случаи и недостиг на 
ресурси трудно може да бъде понесено. 
Най-ужасното нещо за предоставящия 
здравни услуги е да не може да помогне 
на своите пациенти. Когато не достигат 
легла, тестове и терапии, сме принудени 
да вземаме немислими до този момент 
решения, например кого да приемем на 
единственото останало легло в интен-
зивното отделение или кой да получи 
единствения останал респиратор. 
Изправени сме и пред морална колизия, 
подобна на тази, с която се сблъскват 
войниците по време на военни конфлик-
ти. В условията на война те „извършват, 
не успяват да предотвратят или стават 
свидетели на действия, които са в дисо-
нанс с техните морални убеждения и 
очаквания“. И наистина, чувстваме се 
като на война - и преди знаехме всичко 
за смъртта и страданието, но сега е раз-

лично. С нарастването на броя на смър-
тните случаи зачестяват и нашите кош-
мари. 
В същото време непознати в Twitter, 

случайни хора в кварталния магазин и 
дори лидери на страната ни обвиняват, 
че лъжем или че сме част от глобален 
заговор. Дори някои от собствените ни 
редици твърдят - в разрез с фактите и 
статистическите доказателства - че 
COVID-19 е „не по-страшен от един грип“, 
или разпространяват мита за стадния 
имунитет. Не може да се опише усещане-
то, когато, след като си напуснал болнич-
ното отделение, пълно с пациенти, на 
които не достига въздух, някой да ти 
каже, че всичко това не съществува.  
И още нещо - нямаме време да се 

възстановим, да се съсредоточим, за да 
анализираме своите действия и да 
осмислим това, което ни се случва. 
Точно когато адреналинът отшуми, тряб-
ва отново да сложим защитните облекла 
и да влезем при следващия болен. При 
липсата на време да се разпознаем като 
част от уравнението, дори не търсим 
думи, за да кажем, че сме в състояние на 
тревожност, че сме болни, тъжни или 
разтърсени до дъното на душата си. И 
затова просто казваме, че сме „уморе-
ни“, защото знаем какво включва това.  
Част от медицинското ни обучение е 

саможертвата. Като стажант лекари сме 
хвалени за проявите на стоицизъм, за 
способността ни да се фокусираме, 

Героите са уморени 
Стоварилата се с голяма сила втора вълна на пандемията ни накара да притихнем пред опасността, 

която вече е непосредствено около нас. Вече не ръкопляскаме на лекарите, но тези от нас, които осъз-
нават сериозността на положението, знаят, че от успеха на тяхната мисия зависи и нашето спасение. 
Самите медици нямат време да се чувстват герои, докато продължават да лекуват далеч от светли-
ните на прожекторите, в тишина и до крайно изтощение.



ФОРУМ МЕДИКУС 4 Бр. 46, 21 декември 2020 г.

въпреки дългите работни дни и трагични-
те случаи. Това е нашата „работна 
етика“. Ние сме съветвани - от ментори и 
колеги - да не съчувстваме твърде дълбо-

ко на пациентите или да не демонстрира-
ме емоции при загуба. Затова използва-
ме думи като „уморен“ или „изтощен“, 
защото физическите симптоми са при-

емлив в социо-културно отношение отго-
вор в една област - и в един свят - в 
които все още са стигматизирани дефи-
цитите в психичното здраве. 

Не, не става дума да се оплакваме. Но когато не използваме по-драматични думи, за да опишем случ-
ващото се, това не означава, че то не съществува. Болниците не са празни, само защото има свободни 
паркоместа пред тях. И не, ние не печелим от смъртта от COVID-19. 

Не ви лъжем, когато казваме, че имате COVID-19. И когато ви молим да носите маска, това не е за 
нашата лична или политическа изгода, а защото може да спаси живот. 

Ако ни познавате или ако видите лицата ни, ще ни разберете. Ние сме изтощени, изплашени и  
потресени. Защото, освен всичко друго, сме и хора. 

ФМ

Светът в пандемия 
Годината в снимки

Седмата корона: 
Илюстрацията на вируса, оставил 

незаличим отпечатък върху 2020, е 
сред снимките на годината в класа-
цията на сп. Nature. SARS-CoV-2 е 
седмият известен на науката коро-
навирус, който разболява хората.

Червената зона България: по показателя 14-дневна заболяе-
мост на 100 000 души население област Кърджали на 6 декември 
т. г. излезе от червената зона. По данни на ECDC от 14 декем-
ври т. г. България е водеща по смъртност от COVID-19 сред 30 
страни от ЕС/ЕИП.

Изтощение: няма обобщени данни в 
световен мащаб за броя на жертвите на 
пандемията сред медицинското съсловие. 
Според Международната федерация на 
специалистите по здравни грижи - 
International Council of Nurses, до края на 
октомври 1500 медицински сестри са 
починали от COVID-19 в 44 страни, а общо 
по света жертвите сред здравните 
работници е възможно да са над 20 000. 
По данни на clinica.bg от 1 декември, от 
началото на пандемията 46 лекари в 
България са загубили живота си от 
COVID-19. 36 от тях са напуснали този 
свят през последните два месеца, когато 
разпространението на заразата излезе 
извън контрол.
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Под напора на втората вълна: полева болница на мястото на 
зимната пързалка в Крилатское, Москва.

Прегръдката: болница в Хюстън, щата Тексас, 26 ноем-
ври - Денят на благодарността. Безпомощен възрастен 
пациент с COVID-19 плаче и иска да си отиде вкъщи. 
„Единственото, което можах да направя в този момент, 
е да го прегърна“, казва д-р Джоузеф Варон. От инфекция-
та се боледува и се умира в самота и само лекарите и 
медицинските сестри дават утеха.

Природата следва своя естествен 
ход: 100 000 коледни звезди цъфтят в 
този градински център в Шотландия.

Защита, но и замърсяване: докато 
половината свят все още спори за 
маските, маймунки в джунглата в 
Малайзия са се сдобили с една от 
тях. Защитници на околната среда 
предупреждават за натрупването на 
пластмасови отпадъци вследствие на 
пандемията.

Изкуство и действителност: лекар взема 
проба за PCR-тест пред клиника във 
Филипините на фона на пано, прославящо рабо-
тата на медиците по време на пандемията.

Светлина в тунела: шпалир и аплодисменти в 
Университетската клиника в Ковънтри, Великобри- 
тания, за 90-годишната Маргарет Кинън - първият 
имунизиран в западния свят с ваксина срещу COVID-19.
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Героите на 
2020 г. на пие-
дестал: статуя 
на медицинска 
сестра до ста-
туята на „вто-
рия след Бога“ - 
Св. Франциск 
от Асизи.

Животът продължава: ...а по време на панде-
мия започва по необичаен начин - в болници в 
Тайланд новородените „проглеждат“ за света 
през бебешки шлемове.

Отново заедно: след двумесечния строг лок-
даун броят на новите инфекции в Мелбърн, 
Австралия, бе сведен до нула. И отново всичко, 
от което се нуждаем, е любов.

В традиционната класация на сп. Science за най-големите 
научни открития през годината безспорното първо място през 
тази година е отредено на разработването и клиничното изпит-
ване с рекордна скорост на ваксини срещу COVID-19.  

Science отбелязва: "Обединените усилия дадоха тласък на 

науката, за да се придвижи тя с революционна скорост от нула-
та до готова ваксина срещу COVID-19.  

Никога досега изследователите не са разработвали толкова 
много експериментални ваксини срещу един и същ враг.  

Никога досега толкова много конкуренти не са си сътрудни-
чили с такава откритост и интензивност.  

Никога досега толкова много кандидати не са преминавали 
практически паралелно към мащабни изпитвания за ефектив-
ност.  

И никога преди правителства, индустрия, академични среди и 
неправителствени организации не са отделяли толкова много 
финансови средства, усилия и мисъл с цел преборването на едно 
и също инфекциозно заболяване в толкова кратки срокове". 

ФМ

Ваксините срещу COVID-19 -  

научният пробив  
на 2020

България: 
"Заедно" при-
добива ново, 
п о - м ъ д р о 
звучене. 

Снимка: 
БГНЕС



С поднасяне на венци пред паметни-
ка на проф. д-р Стоян Киркович пред 
емблематичната арка на Алексан- 
дровска болница бе отбелязан вековни-
ят юбилей от създаването на катедрата. 
Честването съвпадна с отбелязването на 
145 години от рождението на основателя 
на катедрата – проф. Стоян Киркович. 
Пред паметника на основоположника 

приветствени думи за учителя, за него-
вите последователи и за днешния ден на 
учебно-лечебната структура споделиха 
ректорът на университета акад. Лъчезар 
Трайков, зам.-министърът на здравео-
пазването д-р Бойко Пенков, деканът на 
Медицинския факултет доц. Димитър 
Буланов, както и изп. директор на 
„Александровска“ проф. Борис Богов.  

- Приветствам стремежа за лидер-
ство и усилията на всички преподаватели 
да осигурят на студентите най-добрата 
академична подготовка, като продължа-
ват дългогодишните традиции на своите 
предшественици в учебната и лечебната 
работа, каза в поздравлението си акад. 
Трайков. Той припомни думите на проф. 
Киркович: „Да дращи човек е лесно, но 
да създаде нещо в науката е трудно”.  
- Заветът на Киркович за съзидателност 
в науката е пословичен и вярвам, че 
трябва да го пазим в съзнанието, в дей-
ствията си и днес, допълни ректорът.  
В развълнувано слово д-р Б. Пенков 

изрази почит и уважение към делото на 
проф. Ст. Киркович по повод на 145 годи-
ни от рождението му. Реторично попита 
дали си даваме сметка, че 100 випуска 
студенти са усвоявали тайнствата на 
медицината в аудиториите и най-вече –
до леглото на болния в клиниките на 
катедрата, че 100 поколения лекари са 
продължавали и продължават да из- 
граждат и надграждат сътвореното пре- 
ди тях. 
В словото си ръководителят на катед-

рата доц. Венцислава Пенчева припом-
ни пътя на развитие на катедрата, име-
ната на изявените ръководители и пре-
подаватели, постиженията в преподава-
телската и клиничната работа. Тя под-
черта, че много от учениците и послед-
ователите на проф. Стоян Киркович 
запазват и продължават традициите, а 
по-късно ги пренасят и в новосъздадени-
те медицински факултети в Пловдив, 
Варна, Плевен и Стара Загора. 
Творческият екип на катедрата днес 

– професори, доценти, асистенти, получи 
поздрави за вековния юбилей. И както 

става в медицината – после всички 
забързаха към клиниките и отделенията, 
към своите болни, към книгите и лабора-
ториите. Така, както е било вече сто 
години. 

Щрихи от историята 
Катедрата по пропедевтика на вът-

решните болести е учредена през 1920 г.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Основател е проф. Стоян 

Киркович. Със закон от 5 юни 1926 г. 
Александровска болница преминава към 
Министерството на народното просве-
щение и съгласно чл.2 отделенията й се 
преименуват в клиники и институти на 
Медицинския факултет.Тогава се утвър-
ждават трите вътрешни клиники: тера-
певтична клиника и институт по фарма-
кология – директор проф. Алексиев, а 
след него - проф. К. Чилов; клиника за 
вътрешна патология и пропедевтика – 
директор проф. Ст. Киркович; клиника 
по вътрешни болести – директор проф. 
В. Моллов. 

Стоян Киркович е роден на 
15/28.12.1875 г. в София. Завършва с 
отличие класическа гимназия,в София, а 
през 1900 г. се дипломира като лекар във 
Виена. През периода 1904-1906 г. работи 
в Търново и Варна. По-късно специали-
зира вътрешна медицина при известния 
проф. Едмунд фон Нойзер. След при-
ключване на специализацията във 
Виена, проф. Е. Нойзер издава на мла-
дия Киркович удостоверение, в което се 
изтъкват ерудицията и големите му спо-
собности. След завръщането си в 
България Киркович е назначен за орди-
натор I степен във Вътрешното отделе-
ние на Александровската болница под 
ръководството на д-р Богдан Чавов. Там 
младият д-р Киркович създава малка 
лаборатория, в която продължава започ-
натите през 1905 г. във Виена изследва-
ния върху левкоцитната формула при 
туберкулозно болни. По време на 
Балканската и Първата световна война 
д-р Стоян Киркович е мобилизиран, като 
изпълнява длъжностите лекар за поръч-
ки към Щаба на действащата армия, 
началник на отделение и началник на 
военна болница с 1200 легла. През 1917 г. 
към Софийския университет е създадена 
т. нар. „Факултетска комисия“ от 7 души, 
чиято основна задача е да подготви раз-
криването на бъдещия Медицински 
факултет към Софийския университет.  
Д-р Ст. Киркович е включен в състава на 
комисията и командирован в Германия и 
Австро-Унгария с проучвателна цел. 
След завръщането си представя доклад 
с две важни предложения: да бъде осно-
вана самостоятелна Катедра по патоло-
гична физиология (по това време такава 
не съществува в редица европейски  
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В Медицинския университет в София 

Катедрата по пропедевтика на вътрешните болестиКатедрата по пропедевтика на вътрешните болести   
навърши 100 годининавърши 100 години

http://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%95%D0%B4%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B4_%D1%84%D0%BE%D0%BD_%D0%9D%D0%BE%D0%B9%D0%B7%D0%B5%D1%80&action=edit&redlink=1
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университети), и да бъде обособена 
отделна Катедра по пропедевтика на 
вътрешните болести. На 1 април 1920 г.  
д-р Стоян Киркович е назначен за редо-
вен доцент и директор на Катедрата по 
вътрешна патология и пропедевтика. На 
16 март 1923 г. той е избран за извънре-
ден професор, а през 1927 г. – за редо-
вен професор, и ръководи катедрата до 
своето пенсиониране през 1947 г. 
Проф. Киркович е бил декан на Ме- 

дицинския факултет,  ректор на Софий- 
ския университет, секретар на Дирек- 
цията на народното здраве (1903), член 
на Върховния медицински съвет. През 
това време ръководи Дружеството на 
интернистите и изгражда своята школа. 
При него специализират над 200 лекари.  
Проф. Киркович твърдо отстоява схва-

щането, че лекарят израства при леглото 
на болния. Той е автор на учебници, 
които остават завинаги в летописа на 
българската медицина: „Пропедевти- 
ката“ – претърпяла 7 издания, „Най-важ-
ните симптоми при вътрешни болести“ – 
4 издания, „Клинични лекции“ в 4 тома, 
„Терапевтични беседи“, издавани 2 пъти. 
Той е носител на Димитровска награ-

да (1951) и на званието „Народен лекар“ 
(1952). Автор е на около 70 научни труда 
по различни проблеми на вътрешната и 
инфекциозна патология и е много крити-
чен към своята научна продукция. „Да 
дращи човек е лесно, но да създаде 
нещо в науката е трудно“, „Под- 
готовката на болничния лекар по науч-
ните трудове не може да се прецени 
справедливо“. 

След смъртта му (14.03.1960 г.) тога-
вашното Министерство на народното 
здраве издава заповед Катедрата по 
пропедевтика да носи името на своя 
основател и дългогодишен ръководител 
– проф. Стоян Киркович. 
Ръководители на катедрата от осно-

ваването й до днес са проф. Ст. 
Киркович (1920-1947), проф. Ив. Йонков 
(1947-1965), проф. Р. Цолов (1965-1972), 
проф. Ал. Станчев (1972-1978), проф. 
К.Койчев (1978-1984), проф. Д. Добрев 
(1984- 1988), проф. Хр. Маринов (1988-
1991), проф.Ч. Начев (1991-1999), проф. К. 
Чернев (1999-2012), проф. Огнян Георгиев 
- от 2012 до 2020 г. От ноември 2020 г. 
ръководител на катедрата е доц. 
Венцислава Пенчева.

- Въвеждането на нови обра- 
зователни подходи успоредно с 
традиционните методи на препо- 
даване са ключови за бъдещето 
ни. Особено важно е да създадем 
възможности за академично 
израстване на колегите. На това 
ме научиха моите предшествени-
ци. Ще продължим да привличаме 
нови, млади, интелигентни и 
амбициозни хора, които имат 
желание за научно развитие. От 
съществено значение е и създа-
ването и осъвременяването на 
учебната литература, по която се 
осъществява основно преподаването в 
нашата катедра. В тези трудни времена 
съм избрана за ръководител на катедра, 

която има богати традиции, вековна 
история и е създала ярки представители 
на медицинската наука и практика в 

България. Друг основен приори-
тет за екипа ще бъде продължава-
нето на съвместната работа по 
научни проекти не само с колеги 
от катедри от нашия университет, 
но и с други университети на 
национално и международно 
ниво. В момента е в ход реализа-
ция на съвместни проекти с 
катедрите по вътрешни болести, 
по клинична лаборатория, по 
медицинска генетика, по невро-
логия, по хирургия. В краткосро-
чен план предстои осъществява-
нето на големи проекти с катедри-

те по рентгенология, по алергология и по 
ревматология, както и с факултета по 
фармация.

Специално за годишнината доц. Венцислава Пенчева сподели: 

Славните традиции ни задължават

Традиционният конкурс „Студент и 
преподавател на годината“ беше органи-
зиран от Студентския съвет към универси-
тета. Отличените получиха наградите си 
на специална церемония, при спазване на 
мерките за безопасност. 

Авторитетно жури от преподаватели и 
студенти оцени номинираните за доказани 
академични успехи, афинитет към научни 
разработки и открития, участие и предста-
вяне на университета в национални и меж-
дународни научни семинари и конферен-
ции, постижения и отличия, както и участие 
в студентски и неправителствени органи-
зации. Въз основа на всичко бяха опре- 
делени наградените в следните категории: 

• Студент на годината на Меди- 
цинския факултет – Айлин Фейзуллова,  
V курс; 

• Студент на годината на Факултета 
по дентална медицина – Даяна 
Димитрова, V курс; 

• Студент на годината на Фарма- 
цевтичния факултет – Марина Тенева, V 
курс; 

• Студент на годината на Факултета 
по обществено здраве – Мария Тенева, IV 
курс; 

ООттллииччаавваатт   ссттууддееннтт   ии   ппррееппооддааввааттеелл   
ннаа   ггооддииннааттаа
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Монографията „Остеопоротични и патологични вертебрални 
фрактури. Перкутанни техники за аугментация“ излезе от 
печат. Тя представя най-голяма собствена серия от последователни 
пациенти с остеопоротични и патологични фрактури на гръбначния 
стълб, а автор е началникът на Клиниката по неврохирургия на 
УМБАЛ „Св. Иван Рилски“в столицата проф. Васил Каракостов. Като 
водещ национален експерт в областта на спиналната неврохирур-
гия, авторът описва собствени алгоритми на поведение и препоръки 
за вземане на решение при диагностиката и лечението на пациенти 
с остеопоротични и патологични фрактури на прешлените. 

Проучването обхваща 994 случая (319 мъже и 675 жени), които са 
лекувани от проф. Каракостов и неговия екип в Университетската 
клиника към МУ-София в периода 2007-2018 година. Става дума за две 
иновативни, минимално инвазивни оперативни техники за лечение 
на болката и подсилване на здравината на прешлените при пациенти 
с фрактури на гръбначния стълб, вследствие на остеопороза, травми 
или при метастази от злокачествени заболявания. При минимално 
инвазивната методика вертебропластика, в областта на фрактурата 
се инжектира специален вертеброцимент, който облекчава болката и 
осигурява стабилност и здравина на засегнатия прешлен. 
Кифопластиката е модифицирана методика на вертебропластика, 

при която в зоната на фрактурата се вкарва 
миниатюрен надуваем балон, който моделира 
деформирания прешлен и впоследствие той 
се изпълва с вертеброцимент. 

- Новите минимално инвазивни оператив-
ни методи са резултат от усилията да се 
помогне на този тип предимно възрастни 
пациенти, при които рискът от една отворена 
операция е доста по-голям, обяснява проф. 
Каракостов. - За разлика от традиционните 
оперативни методи, минимално инвазивните 
техники могат да се извършват и под локална 
анестезия, оперативното време е несравни-
мо по-кратко, което намалява значително 
риска от усложнения и скъсява периода за 
възстановяване на пациентите.  

Остеопоротичните фрактури са световна 
епидемия, водеща до значителна заболяемост, смъртност и високи 
разходи за здравеопазване.  

„Остеопоротични и патологични вертебрални фрактури. 
Перкутанни техники за аугментация“ е първият по рода си в родната 
медицинска литература научен труд върху хирургическото лечение 
на остеопоротичните и патологични вертебрални фрактури, който 
идва в отговор на растящата необходимост от преминаване към 
минимално инвазивни  оперативни методики при все по-застарява-
щото население.

Мащабно проучване на ефекта 
 от миниинвазивните оперативни техники при фрактури на гръбначния стълб

• Студент на годината на Медицин- 
ския колеж „Йорданка Филаретова” – 
Петя Върбанова, III курс;  

• Студент на годината на филиал на 
МУ във Враца „Проф. д-р Иван Митев“ – 
Цветелина Николова, III курс;  

Студент на годината на 
Медицинския университет в София 
стана Мария Кожухарова, V курс, 
специалност медицина.  

След гласуване на специално създаде-
ната платформа, студентите на универси-
тета отличиха и любимите си преподава-
тели по факултети.  

Любим преподавател в областта на 
медико-биологичните науки стана проф. 
Савина Хаджидекова, ръководител на 
катедра „Медицинска генетика“ на МФ.  

Като любим преподавател в областта 
на медико-клиничните науки бе отличен 

доц. Светослав Тошев от катедра 
„Хирургия“ на МФ. 

За любими преподаватели в областта 
на медико-социалните науки бяха избрани 
проф. Валентина Петкова, зам.-ректор 
на МУ, и проф. Антония Янакиева, ръко-
водител на катедра „Оценка на здравните 
технологии“ на ФОЗ. 

ФМ

Екипът на филма на MU-Vi.tv „140 години Военноморски 
сили в България" е отличен с почетна грамота за 2020 г. в меж-
дународния журналистическия конкурс „Сърце и слово срещу 
наркотиците". Документалният филм, заслужил почетната 
награда, е реализиран изцяло от екип на телевизията на МУ-
Варна - автор Магдалена Тодорова, оператори Лазар Еленков 
и Евтим Христов, монтажисти Добромир Дянков и Анатолий 
Добрев. 
Филмът „140 години Военноморски сили в България" разкри-

ва човешкото лице на армията и морските сили за специални 
операции. Описват се мисии и задачи на доскоро засекретено 
поделение, където извършват специално разузнаване, военно 
подпомагане и директни акции за борба с незаконния трафик 
на хора и оръжие, наркотици, тероризъм , мисии на България в 
НАТО в Средиземно море и др. Командирът на Морската вер-
толетна авиобаза „Чайка" споделя за операции за незаконен 
трафик на хора и стоки.Филмът представя възстановки на 
директни действия при неутрализиране на терористи и демон-
страции по задържане на плавателен съд с криминално про-
явени лица, заподозрени в незаконен трафик на оръжие.  
Конкурсът за журналисти „Сърце и слово срещу наркотици-

те" в памет на убитата от мафията ирландска журналистка 
Вероника Герин се провежда ежегодно. Инициативата е по 
идея на Общински съвет по наркотични вещества в 

Благоевград, съвместно с посолството на Ирландия в 
България. 
Голямата награда от конкурса е присъдена на Майлс 

Джонсън от „Файненшъл Таймс" – за статията „Как мафията 
прониква в болниците в Италия и изпира печалбите си в све-
товен мащаб", и на Рейчъл Донадио от сп. „The Atlantic" – за 
материала  „Може ли Италия да победи най-мощната мафия?". 
Отличени са и журналисти от български медии. 

ФМ

В МУ – Варна 

Отличие за филм на университетската телевизия
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На 15 декември т. г. бе проведен уеби-
нар за журналисти на тема „Масовите 
имунизации - ключ към преодоляване на 
COVID-19 пандемията и предпазване от 
опасни заразни заболявания“. Органи- 
затор на събитието бе Българското сдру-
жение по иновативна медицина (БСИМ). 
В събитието участваха д-р Валери Цеков 
– председател на БСИМ, доц. Ангел 
Кунчев – гл. държавен здравен инспек-
тор, и експертите от дирекция „Здравен 
контрол“ към МЗ д-р Радосвета 
Филипова, д-р Кремена Пармакова и д-р 
Наталия Спиридонова. 

- Живеем в изключителни времена, 
които ни накараха да преосмислим не 
само начина си на живот, но и начина на 
мислене. Пандемията от COVID-19 обаче 
не е единственият здравен проблем, за 
който трябва да говорим. В условия на 
пандемия е важно да продължим да 
работим по имунизационния календар, 
да намерим необходимите средства за 
неговото изпълнение, да се борим със 
страха на хората от ваксинации. От зна-
чение е да не отстъпваме от това, което 
сме постигнали до момента с ваксините. 
Защото, ако това се случи, ще започнем 
да се борим не само с COVID-19, но и с 
други опасни заразни заболявания, каза 
д-р В. Цеков при откриването на съби-
тието. 

Доц. Ангел Кунчев отбеляза, че 
една от нежеланите реакции на COVID -
пандемията е, че с безкрайното съсредо-
точаване само върху нея, има опасност 
да се неглижират много други важни 
теми каквито са изпълнението на другите 
ваксинации и на някои национални про-
грами. 

- Те по никакъв начин няма да отпад-
нат от дневния ред на обществото и по 
никакъв начин не са по-маловажни. 
Доколкото сме в състояние, трябва да 
отделяме ресурс и за тях, за да продъл-
жат да съществуват, да се изпълняват и 
да играят своята роля, подчерта той. 
По повод пандемията от COVID-19 

доц. Кунчев коментира лекия спад в броя 
на заболелите от SARS-CoV-2 в България. 
Статистиката сочи, че докато в ЕС се 
наблюдава средно увеличение на зараз-
ените с 4,5% за двата 14-дневни периода, 
у нас намалението е с 4.8%. В същото 
време в ЕС има държави със значително 
намаление на новозаразените (Исландия 
– 27,5%, Гърция – 19,4%, Италия – 20,1%, 
Унгария – 19,1%), както и такива със зна-
чителен ръст (Дания – 70%, Кипър – 28%, 
Литва – 29%, Холандия – 46%, Словакия – 

47%). Картината в момента в Европа е 
изключително разнообразна и това се 
дължи на различните мерки, които отдел-
ните страни прилагат, коментира доц. 
Кунчев.  

Д-р Кремена Пармакова оповести 
последни данни по изпълнението на 
Имунизационния календар в условията 
на COVID-19. Тя съобщи, че през първата 
половина на тази година са направени 
между 65 и 90% от задължителните вакси-
нации при новородените и децата, като 
най-голям имунизационен обхват има 

при ваксинацията срещу туберкулоза 
(90%). През този период 65,3% от децата 
са получили имунизация срещу дифте-
рия, тетанус и коклюш, полиомиелит, 
хемофилус инфлуенца тип Б, хепатит Б, 
морбили, паротит и рубеола. Близо 63% 
са ваксинирани срещу пневмококови 
инфекции.  
Д-р Пармакова подчерта, че за 

момента се отчита спад в поставянето на 
задължителните ваксини при децата 
спрямо 2019 г., което се дължи на преус-
тановените ваксинации по време на във-
еденото във връзка с пандемията извън-
редно положение от март до май т.г. 
През 2019 г. имунизационното покритие в 
страната е достигнало 92-93%, което през 
настоящата година едва ли ще се случи, 
смята тя. 

- Когато започна пандемията от 
COVID-19, никой не беше наясно как тази 
болест ще окаже влияние върху нас, 
върху всички наши действия. Много е 
важно обаче рутинните имунизационни 
дейности да бъдат приоритизирани и 
запазени във възможно най-голяма сте-
пен по време на сериозни предизвика-
телства, каквито са пандемиите, подобни 
на тази от COVID-19. Смущенията в иму-
низационния план могат да доведат до 
дългосрочни негативни последици, пред-
упреди д-р Пармакова. Тя сподели опти-
мистичната прогноза, че при добре моти-

виран медицински персонал и с мобили-
зация на обществото няма да има про-
блем при съчетаване на задължителните 
ваксини с масовата доброволна имуни-
зация срещу COVID-19 през следващата 
година. 

Д-р Наталия Спиридонова обяви, 
че през 2020 г. имунизационното покри-
тие с грипна ваксина по Националната 
програма за профилактика на грипа е 
най-високо за последните 20 години. 
През тази година са обхванати над 7% от 
общата популация. До момента общо- 

практикуващите лека-
ри, участващи в про-
грамата, са постави-
ли 170 000 от доставе-
ните 180 000 дози вак-
сини срещу грип и 
все още има около  
10 000 неприложени 
дози, предназначени 
за по-възрастното 
население, разпред-
елени по кабинетите 
на общопрактикува-
щите лекари. Тя при-

зова в практиките, където разполагат с 
излишни дози, да се предприемат дей-
ствия за преразпределянето им към 
практики, които не са успели да ваксини-
рат всички желаещи. Тя припомни, че 
през сезон 2019/2020 по Националната 
програма са приложени 114 000 дози и са 
унищожени 6000 неизползвани дози. 

Д-р Радосвета Филипова представи 
данни за имунизационното покритие сред 
момичетата (12-13 г.) срещу човешки папи-
лома вирус. Установено е, че в държави-
те, в които има високо ваксинационно 
покритие, се забелязва рязко намаляване 
на случаите на рак на маточната шийка. 
Статистиката сочи, че през 2018 г. по 
Националната програма за първична про-
филактика на рака на маточната шийка е 
приложена първата доза от ваксината на 
4610 момичета, а през 2017 г. техният брой 
е бил 3115. „За съжаление в момента 
обхватът на програмата е между 7% и 8% 
от целевите групи. Надяваме се скоро да 
разширим възрастовия обхват и да вклю-
чим момчетата в програмата“, добави тя. 
Д-р Филипова обясни подробности и 

за Националния план за ваксиниране 
срещу COVID-19, който е основна рамка, 
по която Министерството на здравеопаз-
ването работи. Тя обясни мотивите за 
определянето на петте групи, които ще 
бъдат имунизирани с приоритет – меди-
цински персонал, хора от социални заве-

Експерти предупреждават 
l COVID-19 не е единственият здравен проблем 
l Не бива да пренебрегваме останалите заразни заболявания



дения и педагогически персонал, служи-
тели на МВР, телекомуникации, транс-
порт и част от администрацията, хора с 
хронични заболявания, както и от уязви-
ми социални групи. 
Тя увери, че в момента в страната има 

достатъчно място, където да се съхраня-
ват ваксините – както тези, за които са 
необходими хладилници, поддържащи 
температура от -70 градуса С, така и за 
тези, които изискват температура на съх-
ранение -20 градуса С, както и за вакси-
ните, които се съхраняват при обичаен 
температурен режим. 

- Един от проблемите, които ще срещ-
нем при масовата имунизация срещу 
COVID-19, ще бъде недостигът на лекари, 
които да поставят ваксините. Освен това 
те трябва да бъдат предварително обуче-
ни за изискванията при поставянето на 
всяка ваксина, а и в момента забелязва-
ме недостиг на медици, изказа опасения-
та си д-р Филипова. За целта се пред-
вижда да бъдат изработени кратки и 
ясни, включително графични, указания за 
всяка конкретна ваксина. Всяка ваксина 
вероятно ще изисква повече от една 
доза и препоръчителен интервал между 

поставяните дози. Всички конкретни 
изисквания ще бъдат ясни, едва когато 
всяка ваксина получи разрешение за 
употреба и одобрена кратка характерис-
тика на продукта. 
Според нея все още не е ясно дали 

пациентите, преболедували COVID-19 и 
изградили антитела, трябва да се имуни-
зират, тъй като няма ясни доказателства 
за това доколко траен имунитет се създа-
ва при преболедуване от COVID-19. Не е 
известно и колко траен ще бъде имуните-
тът, създаден от ваксините. 

ФМ
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Със своя заповед министър Костадин 
Ангелов забранява износа на лекарстве-
ни продукти, които влизат в терапевтични-
те схеми за лечение на заболяването 
COVID-19 и се прилагат в болничната и 
извънболничната помощ. 

Със заповедта се ограничава износът 
на определени лекарствени продукти, 
като тя е издадена на основание чл. 217д 
от Закона за лекарствените продукти в 
хуманната медицина и във връзка с постъ-
пило писмо от Изпълнителната агенция по 
лекарствата. Според писмото към настоя-
щия момент задължително използваните 
лекарствени продукти, които медицински-
те специалисти от болничната и извънбол-
ничната помощ прилагат при лечението на 
болни от коронавирусната инфекция, са 

от различни терапевтични групи: 
- с международно непатентно наиме-

нование Azithromycin; 
- с международно непатентно наиме-

нование Enoxaparin; 
- с международно непатентно наиме-

нование Nadroparin; 
- с международно непатентно наиме-

нование Dexamethasone; 
- медицински газ - кислород. 
Анализът на данните, които ИАЛ полу-

чава от Националната система за верифи-
кация за посочените лекарствени продук-
ти, показва значително повишаване на 
потреблението им в сравнение с предход-
ните месеци, като усреднено за INN 
Azithromycin повишението е с 5000%, за 
INN Dexamethasone е с 2300%, за INN 

Nadroparin и Enoxaparin - с почти 500%. 
Резултатите от извършените от ИАЛ 

проверки по сигнали за недостиг от 
лекарствени продукти, осъществени през 
ноември до средата на декември, показ-
ват, че лекарствените продукти с посоче-
ните по-горе международни непатентни 
наименования са предмет на паралелен 
износ от територията на Република 
България за други страни, в количества, 
създаващи предпоставки за потенциален 
недостиг на българския пазар. Посочва 
се, че независимо от законния характер 
на извършваната дейност, износът на 
лекарствени продукти, използвани в про-
цеса на лечение на български пациенти с 
COVID-19 в период на увеличено потреб-
ление, нарушава крехкия баланс между 
доставените на територията на страната 
лекарствени продукти и повишените 
нужди от тях за задоволяване на здравни-
те потребности на населението. 

Пресцентър на МЗ

У нас 

Забраняват износ на лекарства, 
приложими при лечението на COVID-19

"От вирусна гледна точка SARS-COV-2 
върши много добре своята работа", кон-
статира Ема Ходкрофт - биолог и епиде-
миолог в Университета в Берн, 
Швейцария, съавтор на софтуер за ана-
лиз на мутациите на коронавируса. 
Мутациите на РНК-вирусите не са нещо 
извънредно. От появата на SARS-COV-2 
преди година в Ухан, Китай, са отчетени 
около 4000 мутации, повечето от които 
са без значение за неговата контагиоз-
ност и вирулентност. "Те са като една 
отделна печатна грешка, която не проме-
ня смисъла на целия текст", посочва Ема 
Ходкрофт. Изказването й е по повод 
откритата преди няколко месеца мута-
ция във ферми за норки в Дания, която 
доведе до решението за унищожаване 
на цялата популация заради опасенията, 
че може да се отрази на ефикасността 
на разработваните ваксини.  

Сега се съобщава, че новооткритият 
във Великобритания вариант значително 
ускорява разпространението на вируса 
и според предположенията на експерти 
е причина за рязкото нарастване на слу-
чаите и в други европейски страни. "Все 
още неизвестните са много, но засега 
няма доказателства, че новият вариант 
води до по-тежко протичане на заболява-
нето, или че увеличава смъртността", 
заяви на пресконференция британският 
премиер Борис Джонсън. Според науч- 
ния екип на премиера вариантът  
VUI-202012/01 е с около 70% по-заразен и 
има потенциала да увеличи базовото 
репродуктивно число R с около 0,4 пункта. 
Новата мутация е на път да се утвърди 
като доминираща: в средата на ноември 
тя е отговорна за около 28% от случаите в 
Лондон, а месец по-късно 62% от положи-
телно тестваните лондончани са носители 

на този вариант на вируса. В Южна 
Англия този процент е над 50 на сто.  
Разшифроването на обозначението 

VUI-202012/01 означава "Variant Under 
Investigation" (вариант в процес на проуч-
ване), а числата го характеризират като 
първия (/01) проучван обект през декем-
ври 2020 г. От общо около 4000 мутации 
на вируса вариантът VUI-202012/01 е тре-
тият, за който се предполага, че променя 
неговото поведение.  

"Щом като вирусът променя методите 
си на нападение, трябва и ние да проме-
ним методите си на отбрана", заяви пре-
миерът Б. Джонсън. Именно заради 
новата мутация британското правител-
ство значително засили ограниченията 
за Лондон и за райони в Югоизточната 
част на страната. Жителите на тези 
райони не трябва да ги напускат, излиза-
нето от дома е само по уважителни при-
чини, събиранията на хора от различни 
домакинства са забранени, затворени 
са фитнес центровете и салоните за кра-
сота, както и магазините, с изключение 
на предлагащите стоки от първа необхо-
димост.  

ФМ

SARS-CoV-2  
ВВааррииааннттъътт   VVUUII --220022001122//0011  
Новата мутация значително улеснява  

разпространението на вируса



Празниците наближават: 
ВЕСЕЛА КОВИДА и 
ЧЕСТИТА НОВА КАРАНТИНА. 
* * *  
Вече ще си пожелаваме "Не 

бъди позитивен". 
* * *  
Мисля да завърша медицина. 

Вече е лесно - има само една 
болест и даже е без симптоми... 

* * *  
Приятели, моля ако някой е 

минал тест за коронавирус, да ми 
каже сложни ли са въпросите!? 

* * *  
Двама клошари си говорят: 
- Абе, какво става, ние защо не 

хващаме Ковид? 
- Защото нямаме телевизор!!! 
* * *  
Изглежда тази година наисти-

на е година на плъха. Скрили 
сме се в дупките си, на прибеж-
ки купуваме продукти, като 
видим човек - бягаме. 

* * *  
- Мила, да отидем на ресто-

рант, на кино или даже на 
Малдивите? 

- Карантина е… 
- Е, като не искаш, не искаш... 
* * *  

Преживях: 
Земетресението -1977 г. 
Чернобил - 1986 г. 

Купонната система 
- 1990 г. 
Краха на СССР - 

1991 г. 
Голямата инфлация 

- 1996 г. 
Н5N1 - 2007 г. 
H1N1 - 2009 г. 
Фукушима - 2011 г. 
Ебола - 2014 г. 

COVID-19 - 2020 г. 
Към всичко това ще доба-

вя две-три големи любови, и 
няколко края на света... 
Че аз направо съм си 

ветеран от Апокалипсиса!!! 
* * *  

 
– Скъпи, вече 

20 минути гле-
даш безцелно 
през прозореца? 

– Разхождам се 
на ум. 

 
* * *  

- Ало, обаж-
даме се от 
п о л и ц и я т а ! 
Мъжът ви, 
като се върна 
от Испания, 
спазва ли 
1 4 -дневната 
карантина? 

- От вас 
чувам, че се е  

                         върнал! 

* * * 
 

- Какво разбирате от само- 
изолация вие, крещеше 
Робинзон Крузо.

Не,  
благодаря!

"Денят без усмивка е изгубен ден". 
Чарли Чаплин


