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НЕобхоДИмИ СА пРомЕНИ 
в уСловИятА НА тРуД, 
зАплАщАНЕ И СпЕцИАлИзАцИя

Проф. Иван Литвиненко завършва медици-
на през 1984 г. в МУ – София, като през 1990 г. 
придобива специалност по педиатрия, а през  
2005 г. – по детска неврология. През 2002 г. 
придобива научна степен доктор по медицина, 
през 2009 г. става доцент, а от 2013 г. е про-
фесор към Катедрата по педиатрия, на която 
е и ръководител в периода 2012 – 2020 г. От  
2007 е началник на Детската неврологична кли-
ника, а от 2021 е и член на борда на директори-
те на СБАЛДБ „Проф. д-р Иван Митев“ – София. 
От миналата година е председател на Българ-
ската педиатрична асоциация (БПА).  

Проф. Иван Литвиненко:

{ 
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БПА е организация, която, от една страна, 
представлява интересите на български-
те педиатри от болничната и доболнич-
на помощ, а от друга – изпълнява функции 
на научно медицинско дружество по педи-
атрия. Не на последно място Асоциация-
та е призвана да бъде и активна страна 
по всички въпроси на майчиното и детско-
то здравеопазване. В тези многостранни 
дейности ще продължим тясното взаимо-
действие с всички правителствени и не-
правителствени организации, оказващи 
влияние и вземащи решение по оказаните 
направления – МЗ, НЗОК, Агенция за закри-
ла на децата, Национална мрежа за децата, 
УНИЦЕФ и т.н. Ще се стремим не само да 
се включваме в обсъждането и решаване-
то на наболелите проблеми, но и да бъдем 
активна страна и да повдигаме и поста-
вяме на дневен ред актуални теми. Трябва 
да защитим интересите на педиатрите 
при предстоящите договаряния с НЗОК, 
както по отношение на цените, така и за 
условията и алгоритмите за отделните 
КП и услуги. Ще се борим за компенсиране 
на стойността на потребителската так-

ПРОФ. ЛИТВИНЕНКО, ПРЕЗ ЕСЕНТА НА 2021 Г.  
БяхТЕ ИЗБРАН ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БПА. 
КАКВИ щЕ БЪДАТ АКЦЕНТИТЕ В ДЕЙНОСТТА НА 
АСОЦИАЦИяТА ПО ВРЕМЕ НА ВАшИя МАНДАТ?
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са, която не се заплаща при обслужване на 
деца и така педиатрите са ощетени на 
фона на останалите специалисти. 
За да има тежест нашето мнение, първо-
то условие е да уточним актуалния състав 
на редовните членове на дружеството и 
да обновим регистъра си. Изпълнението 
на тази задача е вече в ход. Тази информа-
ция се изисква и от двете международни 
организации, в които БПА членува – Евро-
пейската педиатрична асоциация и Евро-
пейската академия по педиатрия.
Приоритет за новото ръководство е за-
пазването и издигането на авторитета и 
научната значимост на печатните издания 
на асоциацията и на първо място на спи-
сание „Педиатрия“. Държа да подчертая, 
че то е едно от малкото български научни 
издания, което е реферирано и индексира-
но във вторични световноизвестни бази 
данни с научна информация. Това дава въз-
можност на авторите, публикуващи в спи-
санието, да отчетат научна активност, 
която е необходима при атестации, защи-
та на дисертации, конкурси и др. Ще дадем 
по-голяма автономия на редколегията на 
списанието както в редакторската рабо-
та, така и по отношение на финансовата 
обезпеченост. 
Друг акцент от нашата работа ще е об-
новяването и обогатяването на сайта на 
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Асоциацията, в което в най-скоро време 
ще се убедите сами.

РАЗКАжЕТЕ НИ НАКРАТКО КАКВИ НАУЧНИ 
ПРОяВИ ПРЕДСТОяТ ТАЗИ ГОДИНА? 

Още на първото заседание на УС на БПА 
беше обсъден календарът на научните 
събития през настоящата година. Бяхме 
поели ангажимент, без да се налагаме на 
отделните организатори на научните 
конференции, да посредничим и постиг-
нем консенсус с календара, така че да няма 
дублиране и всеки да има възможност да 
посети желаното от него събитие, без да 
се лишава от друго. Датите са уточнени 
и са обявени на сайта.

ВСИЧКИ ЗНАЕМ, ЧЕ ДЕЦАТА СА БЪДЕщЕТО НА 
ЕДНА НАЦИя. В ТОЗИ СМИСЪЛ ДЪРжАВАТА 
ТРяБВА ДА СЕ ПОГРИжИ ЗА ДЕТСКОТО ЗДРА-
ВЕ. КАК СМяТАТЕ, ДЕТСКОТО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ 
ПРИОРИТЕТ ЛИ Е ЗА УПРАВЛяВАщИТЕ?

Това е една болна тема. Без изключения, 
няма правителство или политик, който да 
не издигал на думи майчиното и детско-
то здравеопазване като приоритет. Ако 
това обаче беше вярно, нямаше да сме на 
това дередже. Нямаше да сме вероятно 
една от малкото страни без Национална 
детска болница. Нямаше педиатричните 
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КП да са най-недофинансирани. Нямаше 
педиатрите да са на едно от последните 
места по заплащане, както и да са дефи-
цитна специалност. 

КОИ СА НАЙ-ПРОБЛЕМНИТЕ ТОЧКИ В ДЕТСКО-
ТО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ В БЪЛГАРИя? ОТ КАКВИ 
ПРОМЕНИ СЕ НУжДАЕ ТО?

На първо място стои въпросът с кадри-
те. Педиатрите са изчезващ вид. Спе-
циалността е неатрактивна поради ог-
ромната отговорност, от една страна, 
и несъответстващото ниско заплащане, 
от друга. Лоши са и условията на труд в 
педиатричните звена. За липсата на сре-
ден медицински персонал е излишно да спо-
менавам. Това е глобален проблем за цяла-
та система на здравеопазване, но поради 
по-слабото заплащане е особено актуален 
в педиатричната практика. 
Очевидно е, че решаването на тези про-
блеми минава през подобряване на услови-
ята на труд и заплащане. Необходими са 
промени и в условията за специализация.

НяМА КАК ДА НЕ ВИ ПОПИТАМЕ И КАКВО Е ВА-
шЕТО МНЕНИЕ ПО КАЗУСА С ИЗГРАжДАНЕТО 
НА НАЦИОНАЛНА ДЕТСКА БОЛНИЦА. ЗА КАКВО 
щЕ ЛОБИРАТЕ КАТО БРАНшОВА ОРГАНИЗАЦИя?

НА фокуС
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По тази тема съм имал възможността 
многократно да заявя своята позиция. 
Национална детска болница е абсолютно 
необходима. И тук не става дума само и 
единствено за нова, модерна, добре обо-
рудвана сграда с идеална локация и комуни-
кации. По-важното, от което се нуждаем 
и то възможно най-скоро, е да се обеди-
нят специалистите от всички специал-
ности и субспециалности, обслужващи 
детския контингент – в техния пълен ин-
тегритет, под един покрив, за да е въз-
можно осъществяването на цялостна гри-
жа за малките пациенти, без да се налага 
транспортиране от една болница в друга, 
при което се губи ценно време, влошава се 
състоянието на детето, а понякога се из-
лага на риск и живота му. 
Всичко това рефлектира в негативно от-
ношение на родителите и цялото обще-
ство към лекарите, а те несправедливо 
кумулират отрицателните последствия 
както емоционално, така и облечени в ад-
министративни и наказателни санкции. 
Смятам, че отправната точка следва да е 
изясняване кои структури и специалисти 
трябва да се обединят в новата болница. 
Те да зададат нужните параметри на зве-
ната, които ще формират новата болни-
ца. След това да се изясни теренът и да 
се изготви подробно задание за проекти-
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ране, съобразено с всички изисквания и с 
целите, които ще изпълнява болницата. 
Да не забравяме, че тя следва да е универ-
ситетска – база за обучение на студенти 
и специализанти.

ПРОФИЛАКТИЧНАТА РАБОТА НА ПЕДИАТЪРА Е 
МНОГО СЛАБО ФИНАНСИРАНА И НЕ Е СТИМУ-
ЛИРАНА. КАКВО МОжЕ ДА СЕ НАПРАВИ В ТАЗИ 
ПОСОКА?

По този въпрос не съм оптимист. Абсолю-
тен привърженик съм на профилактиката. 
Самият аз постъпих през 1986 г. в тогаваш-
ния Институт по педиатрия (сега СБАЛДБ 
„Проф. Д-Р Иван Митев“) като асистент в 
отдел Профилактична педиатриЯ – секция 
Физиология на детето. Преди това в ра-
ботата си като участъков педиатър в гр. 
Костенец имах щастието да работя с три 
сестри – една редова, втора патронажна 
и трета имунизационна, която бе обща за 
детския сектор. Сега общопрактикуващи-
те лекари са тези, които най-често са на-
товарени с осъществяване на профилак-
тичната грижа за децата, но те невинаги 
са добре подготвени и мотивирани за тази 
работа, а педиатрите са дефицит. Освен 
това изключителната им натовареност 
не им позволява да отделят достатъчно 

НА фокуС



10 Педиатрия плюс

време за това. Ако имаха на разположение 
както в миналото патронажна сестра, ог-
ромна част от работата би се поела от 
нея. Нали не си представяте, че на насто-
ящия етап някой ОПЛ или педиатър може 
да си позволи да наеме втора сестра... То-
ест, отново работата опира до заплаща-
нето и дефицита на средния медицински 
персонал. По отношение на подготовката 
на лекарите по въпросите на профилак-
тиката – това е по-лесно решим въпрос. 
Нашите педиатрични конференции могат 
да помогнат в това отношение – те са 
отворени и в тях наред с педиатрите се 
включват и много ОПЛ. 

СЪщЕСТВЕН ПРОБЛЕМ ЗА БОЛНИЧНАТА ПОМОщ 
В ДЕТСКОТО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ Е ЛИПСАТА НА 
РЕДИЦА ДИАГНОЗИ В КЛИНИЧНИТЕ ПЪТЕКИ 
(КП). ОСВЕН ТОВА ПОНяКОГА В ЕДНА ПЪТЕКА 
СА ВКЛюЧЕНИ ТВЪРДЕ РАЗЛИЧНИ ПО ТЕжЕСТ 
ЗАБОЛяВАНИя…

Подробното обсъждането на КП бих оста-
вил за друг конкретен разговор. Много са 
нещата, които могат и следва да бъдат 
коригирани, но тук следва да се обсъжда 
всяка КП със специалистите, които са ос-
новни изпълнители по нея. 
Хубавото е, че след разговори с ръковод-
ството на БЛС и лично с д-р Маджаров 
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преди време се разбрахме и те приеха раз-
деляне на голяма част от КП за пациенти 
до 18 год. от тези за възрастни. Това е до-
бра основа да се направят сега промени по 
алгоритмите на педиатричните пътеки.

СЪщЕСТВУВА АБСОЛюТНО РАЗДЕЛяНЕ –  И  В  
ПРяК,  И  В  ПРЕНОСЕН  СМИСЪЛ, НА БОЛНИЧ-
НАТА И ДОБОЛНИЧНАТА ПЕДИАТРИЧНА ПОМОщ. 
ЛИПСВА  ВЗАИМНА ВРЪЗКА И КОЛАБОРАЦИя 
МЕжДУ ДВЕТЕ СИСТЕМИ…

Поне що се отнася до педиатричната по-
мощ не смятам, че има такова разделе-
ние. Ние в голямата си част се познаваме. 
Всеки от доболничната помощ е премина-
вал на обучение в клиниките, посещавал е 
нашите конференции и контактите ни са 
неформални.

КАКВО СЕ СЛУЧВА С ИМУНИЗАЦИОННАТА ПРО-
ГРАМА ПО ВРЕМЕ НА ПРОДЪЛжАВАщАТА ВЕЧЕ 
ДВЕ ГОДИНИ ПАНДЕМИя С Covid-19. ЗАЧЕСТя-
ВАТ ЛИ СЛУЧАИТЕ НА ПРОПУСНАТИ ИМУНИЗА-
ЦИИ?

По този въпрос нямам конкретна инфор-
мация, но логиката подсказва, че има ве-
роятност имунизационният обхват да е 
спаднал като процент, а това е рисково 
за появата на някои заболявания...

НА фокуС
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ИМА РОДИТЕЛИ, КОИТО СЕ ОПЛАКВАТ 
ОТ ТОВА, ЧЕ БЪЛГАРСКИТЕ ЛЕКАРИ СА 
НЕДОСТАТЪЧНО КВАЛИФИЦИРАНИ…
ОТКЪДЕ ИДВА ТОВА НЕДОВЕРИЕ КЪМ 
БЪЛГАРСКИя ЛЕКАР, В ЧАСТНОСТ КЪМ 
БЪЛГАРСКИя ПЕДИАТЪР?

Първо, държа да почертая, че българските 
лекари, в частност педиатрите, са добре 
квалифицирани и по нищо не отстъпват 
на страните, с които обичайно се срав-
няваме. А колкото до недоволството от 
страна на някои родители, смятам, че в по-
вечето случаи причина е не некомпетент-
ността на лекаря, а пропуски от органи-
зационно и логистично естество. Освен 
това липсата на достатъчна и адекватна 
информация за заболяването, неговия ход, 
възможните рискове и прогнозирания из-
ход остават у родителите чувството за 
неудовлетвореност от лекарската рабо-
та. Забързани в преките си задължения, 
ние често не отделяме достатъчно вни-
мание на родителите, а те се нуждаят 
от яснота и морална подкрепа. В нашата 
практика липсва работата на психолога, 
който следва да бъде посредник между ле-
карския екип и родителите. Той трябва да 
подготви близките да приемат понякога 
недобрата прогноза и дори възможния фа-
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тален изход, защото, за съжаление, меди-
цината не е всесилна и не всеки случай има 
щастлив край. 

КОя Е НАЙ-ГОЛяМАТА ТРУДНОСТ, С КОяТО СЕ 
СБЛЪСКВАТЕ В РАБОТАТА СИ – КАТО ЛЕКАР, А 
ВЕЧЕ И КАТО ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БПА?

Отново се връщам към темата комуника-
ция. Тя е в основата и на лекарската про-
фесия, и на колегиалните взаимоотноше-
ния. 
За да си добър лекар, трябва да осъщест-
виш добър контакт с пациента, а за пе-
диатрите – и с родителите. Ако не слез-
еш на тяхното ниво на разбиране, няма да 
разберат какво и защо ги питаш, няма да 
получиш пълната и точна информация от 
анамнезата, която е в основата на пра-
вилната диагноза. Освен това няма да ги 
убедиш в необходимостта от стриктно-
то провеждане на лечението и проследя-
ването на пациента, а това ще рефлекти-
ра в неблагоприятния резултат. Трябва да 
усетиш реакциите на родителя. Трябва да 
си до известна степен и психолог. Иначе, 
няма да си добър лекар. 
Както казах, това е и в основата на взаимо-
отношенията в рамките на една съсловна 
организация, каквато е БПА. Ръководство-
то трябва да има тесен и постоянен кон-
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такт с членската маса. Да се изясняват 
и решават проблемите още при тяхното 
зараждане. Трябва да се изслушваме и да 
се опитаме да вникнем в чуждото мнение 
и да приемаме градивната критика и пред-
ложения. 

ВИНАГИ ГОВОРИТЕ С ВЪЛНЕНИЕ 
ЗА ПРОФЕСИяТА СИ. КАКВО Е 
ПЕДИАТРИяТА ЛИЧНО ЗА ВАС? 

Това е съзнателната част от живота ми. 
Винаги съм казвал, че ако сега трябва да 
избера отново житейския си път, вероят-
но бих предпочел друга посока, но при усло-
вие, че съм тръгнал в дадено направление, 
винаги се стремя да го правя с максимал-
ното си възможно умение. Никога не бих 
работил нещо, което не ми е по сърце… 
Не, не бих работил без сърце.

Проф. Иван Литвиненко

НА фокуС
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НовИНИ

В началото на март се проведе заседание 
на Управителния съвет (УС) на БПА, по вре-
ме на което бяха обсъдени доста пробле-
ми, касаещи детския сектор в здравеопаз-
ването. Единодушно бе взето решение за 
искане на среща с проф. Асена Сербезова, 
министър на здравеопазването, с цел дис-
кусия по проблемите на детското здраве-
опазване. Също така бе решено през май 
да се свика Общо събрание на БПА за при-
емане на финансово-счетоводния отчет 
за 2021 г. и гласуване на промени в устава. 
Обсъдени още бяха необходимостта от 
създаването на нова специалност „Детска 
спешна и интензивна медицина“, като и на 
лечебни заведения за долекуване на деца с 
хронични заболявания, повишаване на за-
плащането на КП и др.

Накратко от заседаНието 
На Ус На БПа



НовИНИ

По време на последното заседание на УС на 
БПА единодушно бе решено да се иниции-
ра среща с проф. Асена Сербезова, минис-
тър на здравеопазването, с цел да се зая-
ви желанието на БПА за активно участие 
в обсъждането на проблемите на детско-
то здравеопазване във всичките му аспе-
кти. В отговор на отправеното желание 
за среща получихме покана от министър 
Сербезова и на 23.03.2022 г. срещата се 
състоя. От страна на МЗ в разговори-
те участва и зам. министърът д-р Пе-
тър Грибнев. От страна на БПА в среща-
та участваха председателят проф. Иван 
Литвиненко и секретарят доц. Йорданка 
Узунова, които споделиха: 
„Разговорът беше конструктивен. Пред-
ставихме се в качеството си на ново ръ-
ководство на Асоциацията. Заявихме же-
лание да бъдем активна страна по всички 
теми на детското здравеопазване – орга-
низацията, заплащането в доболничната 
и болничната помощ, подобряването на 
условията на труд, подготовката на ка-
дри, полагането на грижи за задържане на 

БПа се срещНа с 
миНистър серБезова
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НовИНИ

нашите специалисти и за спиране на изти-
чането на кадри в чужбина, осъществява-
нето на мечтаната от всички национал-
на педиатрична болница и др. Настояхме 
също за адекватно представителство на 
педиатричната гилдия в преговорите с 
НЗОК и БЛС.
От министър Сербезова получихме увере-
ние, че МЗ ще приветства нашето участие 
при решаването на тези и други възниква-
щи проблеми. Нещо повече, тя заяви, че би 
се радвала да получи от нас цялостна кон-
цепция за развитието на детското здра-
веопазване. На това ние отговорихме, че 
ще работим по тази въпрос при зададени 
основни параметри, на които да стъпим.“

17 Педиатрия плюс

Кандидатурата на Българската педиатрич-
на асоциация за участие в Обществения съ-
вет към Комисията за прякото участие на 
гражданите и взаимодействието с граж-
данското общество бе одобрена в област 
на компетентност „Здравеопазване“. Това 
е една важна стъпка към постигане на це-
лите на БПА за подобряване на детското 
здравеопазване в България.



Покана за Общо събрание на БПА

НовИНИ

На основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 28, ал. 1 от 
Устава на сдружение „БЪЛГАРСКА ПЕДИАТРИЧ-
НА АСОЦИАЦИЯ“, Управителният съвет на 
сдружението взе решение за свикване на Общо 
събрание на сдружението на 03.06.2022 г. от 
18.00 часа в х-л Белвил, к.к. Дюни. Събранието 
ще се проведе при следния дневен ред:
1. Приемане на годишния финансов отчет и го-
дишния доклад по глава седма от Закона за сче-
товодството за 2021 г.
2. Приемане на доклад за дейността съгл. чл. 40, 
ал. 2 от Закона за юридическите лица с несто-
панска цел (ЗЮЛНЦ) за 2021 г.
3. Изменения и допълнения в Устава на сдруже-
нието.
3. Приемане на основни насоки и програми за 
дейността на сдружението.
4. Приемане на бюджета на сдружението.
6. Разни.
Управителният възлага на председателя на 
Управителния съвет да осигури достъп на има-
щите право да присъстват до относимите към 
дневния ред книжа.
В изпълнение на чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл. 31 от 
Устава на сдружението, при липса на кворум в 
посочения час, общото събрание ще се проведе 
същия ден в 19:00 часа (един час по-късно), на съ-
щото място и при същия дневен ред.
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НовИНИ

12-годишно дете с вродена аномалия на 
десния бъбрек беше оперирано с робота 
„Да Винчи“. Заболяването представлява 
стеснение на прехода между легенчето 
на органа и уретера. То води до задържа-
не на голямо количество урина в бъбрека. 
„Невъзможността на урината да се отича 
лесно и бързо води до увреждане на функ-
цията на бъбрека“, обясни проф. Калоян 
Давидов, началник на отделение по Уроло-

БъБрекът На 12-годишНо 
дете Беше сПасеН с 
роБотизираНа хирУргия
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гия и хирургия, извършил операцията.
Обичайните симптоми на подобно заболя-
ване са болки в бъбреците и висока темпе-
ратура, тъй като задържането на урина-
та причинява инфекции. „Няколко пъти се 
появяваха подобни симптоми, но лекарите 
не успяваха да открият каква е причината 
за тях. Така стигнахме до проф. Давидов 
и неговия екип“, сподели майката на 12-го-
дишното момче.
В случая на детето са налични и придружа-
ващи заболявания – диабет и хипертония. 
„Поради придружаващите заболявания ми-
нимално инвазивната хирургия бе най-до-
брият и сигурен подход за операция. Тъй 
като диабетът може да бъде усложнен и 
задълбочен в резултат на мащабна опера-
тивна травма, същото важи и за хиперто-
нията. В случая имаме 4 малки отвора на 
коремната стена, през които успяхме да 
спасим бъбрека на детето“, сподели проф. 
Давидов.
Три дни след операцията12-годишното 
момче вече е у дома си и може да се при-
движва самостоятелно. Специалистите 
са категорични, че колкото по-рано се на-
мери това заболяване, толкова по-голяма 
е вероятността за възстановяване. 

НовИНИ
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На 10 март 2022 г. педиатричните друже-
ства от балтийските и скандинавските 
страни дадоха начало на инициативата 
„Детските лекари против войната: при-
зив за действие“. Само за няколко часа 
петицията бе подкрепена от повече от 
100 световни лидери в областта на педи-
атрията, както бе подписна и от над 30 
национални и международни педиатрични 
дружества, сред които и ЕАР. Българска-
та педиатрична асоциация също деклари-
ра своята подкрепа на петицията.

Петицията гласи:
„Изминаха две седмици от началото на ин-
вазията в Украйна. Въпреки че 141 държа-
ви гласуваха в Общото събрание на ООН 
руската армия да спре бойните действия 

детските лекари Против 
войНата: Призив за действие

НовИНИ
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и да се оттегли от Украйна, която е су-
веренна държава, сраженията стават все 
по-кървави и брутални. Войната доведе 
до 2,5 милиона души, сред които 1 милион 
деца, избягали от домовете си и станали 
бежанци. Потвърдено е, че 79 деца са уби-
ти, включително 18-месечно бебе в Мари-
упол. Повечето от смъртните случаи на 
деца са резултат от атаки от въздуха или 
с ракети.
Ние сме заедно с украинските деца, семей-
ства и героичния медицински персонал, 
като призоваваме за действие веднага:
– молим правителствата на нашите стра-
ни да направят повече, за да гарантират 
безопасността на децата в Украйна, за 
спиране на войната и преди всичко за спи-
ране на ракетните и бомбените атаки 
срещу гражданите и
инфраструктурата на Украйна;
– молим руските педиатри и особено ръко-
водителите на педиатрични организации 
в Русия да изразят ясна и силна позиция 
срещу войната в Украйна и да направят 
всичко по силите си войната да спре;
– потвърждаваме още веднъж солидар-
ността и професионалната подкрепа на 
всички детски лекари и медицински сестри 
в Украйна.
Гласовете ни са по-силни от ракети и 
бомби! Слава на Украйна!“

НовИНИ



ИзбРАНо от мЕДИИтЕ

Недостигът На Педиатри 
става все По-критичеН

Medical News

“Безспорно има проблем със специали-
стите по педиатрия и той не е от днес, 
а от години, като причините за това са 
няколко”, заяви пред Medical News д-р Ка-
лин Лисички, началник на Клиника по пе-
диатрия в болница „Токуда“. Той също 
посочи, че особено изразен ще е недос-
тигът на педиатрите в извънболнична-
та помощ, където средната възраст на 
общопрактикуващите лекари с тази спе-
циалност е 60 години. На второ място, 
има изключително малко желаещи да спе-
циализират педиатрия. Малко са и жела-
ещите да работят в болничната помощ, 
отбеляза д-р Лисички.
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Причините за това са различни, коменти-
ра специалистът. “На първо място това 
е изключително голямата отговорност на 
лекарите, които работят с деца. Винаги 
съм казвал на моите студенти, че при де-
цата няма неспешно състояние, особено 
при децата под годинка – при тях всичко 
може да се промени и влоши изключител-
но бързо. Това създава огромна отговор-
ност за педиатрите. Вниманието, когато 
има тежък случай с дете от страната на 
обществото и медиите, винаги е много 
по-голямо, а това също засилва усещане-
то за отговорност и напрежение в рабо-
тата”, отбеляза той.
Д-р Лисички допълни, че от години запла-
тите на специалистите по педиатрия са 
неглижирани и това също е сред фактори-
те, които водят до по-малко желаещи да 
упражняват тази специалност. „Техните 
възнаграждения понякога са в пъти по-ни-
ски от тези на други специалисти“, изтък-
на той и даде за пример с възнаграждения-
та на инвазивните кардиолози.
Според него е нужно да има промени, кои-
то да направят отново педиатрията ат-
рактивна за бъдещите лекари. „Работата 
с деца е трудна, но за мен е признание и 
носи изключително удовлетворение“, спо-
дели той.

ИзбРАНо от мЕДИИтЕ
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dnes.dir.bg

„Пандемията значително промени дейст-
вителността. Имахме няколко периода, в 
които поради заболяване на оперирани деца 
от COVID бе спрян приемът и на спешни 
деца, което блокира дейността на Клиника-
та. Като цяло значително намаляха хирур-
гичната активност и интервенционална 
дейност“, сподели в интервю за dnes.dir.bg 
проф. Анна Кънева, началник на Клиника по 
детска кардиология към Националната кар-
диологична болница.
По отношение на имунизирането на тези 
деца, проф. Кънева казва: „Както хронични-
те заболявания, така и вродените сърдеч-
ни малформации (ВСМ) влизат в групата на 
рисковите заболявания за по-тежко проти-
чане на COVID инфекцията. В този смисъл, 
имаме консенсус децата с ВСМ у нас да се 
ваксинират. В литературата са описани 
по-тежко протичане на COVID при деца с 
ВСМ. Оперираните деца, които заболяха от 
COVID, прекараха болестта средно-тежко.“

децата с 
вродеНи всм, 
ПаНдемията 
и ваксиНите

ИзбРАНо от мЕДИИтЕ
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Преди броени дни се проведе Третата екс-
пертната среща „Реално и виртуално“, коя-
то по традиция се организира съвместно 
от Националния център за безопасен ин-
тернет (НЦБИ) и Българската педиатрична 
асоциация (БПА). Тази година тя се състоя 
под надслов „Здрави деца в дигиталното: 
говорят професионалистите“.  
По време на срещата експертите споде-
лиха своя опит и наблюдения по ключови 
теми, свързани с пандемията от COVID19, 
обучението в дигитална среда, интернет 
и влиянието на новите технологии върху 
детското здраве. Бяха представени плюсо-
вете и минусите от активното въвлича-

здрави деца в дигиталното: 
говорят професионалистите

СЪбИтИЕ НА мЕСЕцА



не на децата в дигитална среда. Доц. Рада 
Маркова изнесе презентация на тема „Кос-
вените ефекти на пандемията от Ковид 19 
върху децата”. Д-р Славена Стойкова пък 
обърна внимание на това как влияят екран-
ните устройства върху детското зрение, 
а д-р Елена Вучкова разгледа последиците 
от застояването пред екраните от глед-
ната точка на детския ендокринолог. В екс-
пертната среща се включиха още: Веселина 
Тончева с презентация на тема „Послед-
ствията за психичното здраве на децата 
от Ковид 19“, Анет Маринова – „Децата със 
специални образователни потребности в 
условията на пандемия“ и Доника Боримеч-
кова – „Плюсове и минуси от активното въ-
вличане на децата в дигиталното“
Целта на срещата бе педиатри, психоло-
зи, педагогически съветници, социални ра-
ботници и експерти по детска сигурност в 
интернет да споделят личен опит и да об-
съдят възможни и необходими мерки и под-
ходи за предпазване на детското здраве и 
благосъстояние. На базата на дискусиите 
ще бъде подготвено общо становище от 
страна на НЦБИ и БПА относно това как да 
запазим детското здраве във все по-разви-
ващата се дигитална среда. Становището 
ще бъде адресирано до всички институции, 
ангажирани с детското здраве и развитие, 
с цел препоръките да достигнат до най-ши-
рок кръг професионалисти и родители.

СЪбИтИЕ НА мЕСЕцА
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ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО ЕКРАННО ВРЕМЕ 
ЗА НАЙ-МАЛКИТЕ 

КАКВО Е ЕКРАННО ВРЕМЕ?

Екранно време е времето, което прекарваме пред екрана на 
различни електронни устройства 

 (телевизор, dvd, компютър, таблет, смарт телефон и други)

НЕ СЕ ПРЕПОРЪЧВА
използването на 

дигитални устройства 
и стоенето пред екран, 

включително и 
телевизионен! 

ПРЕПОРЪКИ, ВАЛИДНИ ЗА ВСИЧКИ ВЪЗРАСТИ:

ВЪЗРАСТ

0-2
БЕЗ 

ЕКРАННО ВРЕМЕ!

ВЪЗРАСТ

2-4
30 МИНУТИ 

ЕКРАННО ВРЕМЕ!

ВЪЗРАСТ

4-6
1ЧАС  

ЕКРАННО ВРЕМЕ!

КАКВИ СА РИСКОВЕТЕ 
ПРИ НАДВИШЕНО 
ЕКРАННО ВРЕМЕ

 ЗАТЛЪСТЯВАНЕ НАРУШЕНИЯ 
НА СЪНЯ

ПРОБЛЕМИ СЪС 
ЗРЕНИЕТО

МОЖЕ ДА ДОПРИНЕСЕ ЗА РАЗВИТИЕТО НА:

ДВИГАТЕЛНИТЕ УМЕНИЯ 

КООРДИНАЦИЯТА

ЕЗИКОВАТА ГРАМОТНОСТ  

ОБЩУВАНЕТО И СОЦИАЛИЗАЦИЯТА

НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ 
УСТРОЙСТВА И 

ЕКРАНИ ПО ВРЕМЕ 
НА ХРАНЕНЕ! 

ЧАС ПРЕДИ ЛЯГАНЕ 
ЗАМЕНЕТЕ ЕКРАНИТЕ 
СЪС СПОКОЙНИ ИГРИ, 
РАЗГОВОРИ И ЧЕТЕНЕ!

ОПРЕДЕЛЕТЕ 
ЗОНА БЕЗ ДИГИТАЛНИ 
УСТРОЙСТВА ВКЪЩИ, 

В КОЯТО НЯМА 
ТЕЛЕВИЗИЯ, ТАБЛЕТИ И 

ТЕЛЕФОНИ! 

ОСИГУРЯВАЙТЕ 
ЕЖЕДНЕВНА 
ФИЗИЧЕСКА 

АКТИВНОСТ КАКТО НА 
ДЕТЕТО СИ, ТАКА И НА 

СЕБЕ СИ!

1. 2. 3. 4.

ГРЪБНАЧНИ
ИЗКРИВЯВАНИЯ

НЕ ВСЯКО ЕКРАННО ВРЕМЕ 
Е ВРЕДНО...

СПОДЕЛЕНОТО ЕКРАННО ВРЕМЕ Е 
ЧАСТ ОТ СЕМЕЙНИЯ ЖИВОТ

В тази възраст от ключово 
значение за развитието на 
детето е живият контакт 
с близките му. 
Говорете, играйте, 
общувайте, поощрявайте го, 
окуражавайте го, обичайте го.

Тази постер е изработен в рамките на проект "Холистично училищно базиран модел за изграждане на дигитална грамотност", 
финансиран от фондация ОУК чрез фондация  "Работилница за граждански инициативи".

Екранното време 
НЕ БИВА ДА НАДХВЪРЛЯ 30 

минути дневно.

Препоръчително е да се 
раздели на няколко пъти до 
максимум 10 минути. 
От изключителна важност е 
родителите да бъдат до 
детето. Говорете му за 
това, което гледате - така 
дигиталното ще подкрепи 
езиковото развитие на 
детето. 

Времето трябва да е 
разпределено балансирано в 
рамките на целия ден. Важно 
е да се подбира качествено и 
образователно съдържание, 
подходящо за възрастта. 
Гледайте и дискутирайте 
заедно с детето - това ще 
подпомогне социалните му 
умения. 

Екранното време 
НЕ БИВА ДА НАДХВЪРЛЯ 1 ЧАС 

дневно.

ОТ БЪЛГАРСКА ПЕДИАТРИЧНА АСОЦИАЦИЯ И НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА БЕЗОПАСЕН ИНТЕРНЕТ



Какво е да бъдеш педиатър през 2022 г. в 
България?
Да бъдеш лекар изобщо означава да имаш со-
лидно медицинско образование, стабилна и 
устойчива ценностна система, да практи-
куваш медицина на доказателствата и да 
си отворен към новостите. И много труд. 
Означава също дар от Бога и емпатия към 
ближния. А да си педиатър в България през 
2022 г. означава и да бъдеш много издръж-
лив и смел. 

Д-р Диана Павлова 
завършва Медицин-
ския университет 
– София през 1988 г. 
Има две придобити 
специалности – по 
детски болести (1996) 
и по обща медицина 
(2008). От 2001 г. до-
сега има самостоя-
телна практика като 
общопрактикуващ 

лекар в Перник. Понастоящем ръководи и прак-
тиката за доболнична помощ на УМБАЛ „Ло-
зенец“ в София. Д-р Павлова участва в много-
бройни национални и международни конгреси и 
семинари по педиатрия. Член е на Българския ле-
карски съюз и на Българската педиатрична асо-
циация.

от пЪРво лИцЕ
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Дневно по колко деца минават през каби-
нета ви?  
Най-общо казано – много, защото кабине-
тът на ОПЛ е мястото, където малките 
пациенти се довеждат по всякакъв повод: 
запушен нос, бързопреходен обрив, темпе-
ратура от няколко часа, но и при по-сериоз-
на причина, нуждаеща се от спешна намеса. 
Освен това с годините се създаде модел, 
при който различни институции вмениха на 
ОПЛ най-разнообразни административни 
дейности – издаване на бележки за здраве и 
за болест, за проведени имунизации и про-
филактични прегледи и т.н., и т.н. 

Кои са най-големите трудности, с които 
се сблъсквате в работата си?
Това са общите за ОПЛ проблеми, като глав-
ният е 24-часовото разположение, което е 
нефизиологично, прави трудно до невъзмож-
но ползването на отпуск, даже при заболява-
не, и създава големи затруднения по отно-
шение на поддържането и повишаването на 
квалификацията на лекаря. Други проблеми са 
претрупаността с административни задъл-
жения и недостатъчното финансиране на ня-
кои дейности, което е особено видно в прак-
тиките, които обслужват голям брой деца.

от пЪРво лИцЕ
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Нуждае ли се детското здравеопазване в 
България от промени и в каква насока? 
Независимо дали пациентите и обществе-
ността като цяло го осъзнават и признават, 
детското здравеопазване в България има го-
леми предимства. То се отличава с уникална 
достъпност и е безплатно за родителите, 
които не заплащат здравни осигуровки за 
децата си, нито потребителски такси в из-
вънболничната и болничната помощ. 
В утвърдения стандарт по обща медицина 
критерият за достъпност означава въз-
можност поне 70% от пациентите, потър-
сили помощ извън случаите на спешност и 
планови дейности, да бъдат консултирани в 
рамките на до 5 работни дни от момента, в 
който са се обърнали към ОПЛ. На практика 
обаче както децата, така и голяма част от 
възрастните  се преглеждат в същия или на 
следващия ден. Това не е така в много дър-
жави с развита медицинска помощ.
Положителен фактор е и наличието (все 
още!) на ОПЛ, които имат специалност „Пе-
диатрия“. Родителите оценяват това пре-
димство, но с годините в общопрактику-
ващите педиатри се натрупва усещането 
и огорчението, че институциите и Здрав-
ната каса в качеството на застраховател 
не оценяват икономиите, които се реали-

от пЪРво лИцЕ
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зират благодарение на добрата ни квалифи-
кация. Така например в нашата практика се 
икономисват значителни средства за из-
лишни изследвания и консултации.
Оттук произлиза и отговорът на въпроса 
от какви промени се нуждаем. Те са: подо-
бряване на финансирането на работещите 
в системата на детското здравеопазване, 
отпадане на излишните административни 
тежести и по-скорошно решаване на про-
блема с 24-часовото разположение. 

Има ли случай, който няма да забравите 
никога? 
Обикновено помня по-веселите случки и та-
кива, от които съм си извадила поука. На-
пример, един малък пациент на име Дани, 
който няколко години след 2007 г. (година-
та, в която България влезе в Европейския 
съюз) беше пътувал и поживял в различни 
страни, прибирайки се в България, ме по-
сети за преглед. И ми разказа къде е бил – 
Гърция, Испания, след което съчувствено и 
съвсем сериозно ми каза: „А Вие сте си все 
тук, няма ли за Вас отпуска и почивка?“. И 
беше съвсем прав, почти не бях излизала в 
отпуска от 2001 г. Доста се посмях тогава, 
но и се вслушах в думите му. 

от пЪРво лИцЕ
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Кои са трите най-важни неща, които сте 
научили от практиката си?
1. В критични моменти децата често про-
явяват по-голяма зрялост, отколкото въз-
растните. 2. „Всичко казано може да бъде 
използвано срещу теб“. 3. „Всичко, което се 
случва във Вегас, си остава във Вегас“ 

Д-Р ДИАНА ПАВЛОВА ОТБЛИЗО

Обичам работата си, защото… е нещо, 
на което виждаш резултатите.
Талантът, който мечтая да имам, е… да 
уча лесно чужди езици.
Най-голямото ми постижение в личен 
план… са двамата ми внуци.
Чувствам се щастлива, когато… съм с 
близките си на празници.
Вдъхновявам се… от природата.
Последната книга, която прочетох… беше 
„Дванадесет странстващи разказа“ на Га-
бриел Гарсия Маркес.
Музиката, която харесвам… е тази, коя-
то ми докосва душата – от Стинг до Бер-
ковската духова музика.
Релаксирам… като мълча. 
Вярвам, че… „Светът е голям и спасение 
дебне от всякъде“.
Хобито ми е… да пътувам.

от пЪРво лИцЕ
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зА пРАктИкАтА

хипергликемия: кръвна захар >6.1 mmol/l;
Нарушена глюкоза на гладно: кръвна захар 
между 6.1 и 7.1 mmol/l; 
Нарушен глюкозен толеранс: кръвна захар 
между 7.1 и 11.1 mmol/l, на 120 минута при 
обемняване с глюкоза;
Диабет: всяка случайно установена кръв-
на захар ≥11.1 mmol/l и симптоми; 
Кръвна захар ≥7.1 mmol/l на гладно;
Кръвна захар ≥11.1 mmol/l, на 120 минута 
при обремняване с глюкоза или 2 часа след 
хранене;
Допълнителни данни: високи бета кетони 
в кръв, установяване на ацетонурия и глю-
козурия.

Симптоми:
• Чести: загуба на тегло, полиурия, пови-
шена жажда, лесна уморяемост;
• По-редки: повишен апетит, замъглено 

Д-р Антон Владимиров, 
педиатър, детски ендокринолог
Първа детска консултативна клиника и 
Поликлиника „България“
Ref.; ISPAD Guidlines

ПоведеНие При Новооткрита 
хиПергликемия и диаБет в 
амБУлаторНи Условия
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зрение, промени в поведението, кожни ин-
фекции, орална и/или вагинална кандидаза, 
болки в корема; 
• Тежки симптоми (диабетна кетоацидоза 
– ДКА): многократни повръщания и болка в 
корема, рубеоза по бузите, ацетонов дъх, 
различна по степен дехидратация с пер-
систираща полиурия, замъглено съзнание, 
Кусмаулово дишане (дълбоко, учестено, 
пъшкащо), кома, шок.

Действия:
1. Изследвай кръв за ниво на глюкоза, бета 
кетони;
2. Изследвай урина за глюкозурия и ацето-
нурия.

Установена хипергликемия – насочи към 
детски ендокринолог.
Установени данни за диабет:
• Без данни за ДКА – незабавно насочи към 
специализирана клиника по детска ендо-
кринология на СБАЛДБ, след контакт с 
детски ендокринолог или дежурен лекар. 
• Клинични и биохимични данни за ДКА – не-
забавно насочи към специализарана клини-
ка с възможност за провеждане на интен-
зивна терапия с реанимобил на БМП, след 
контакт с дежурен лекар в ИО! 
При забавяне и тежко състояние, започ-
ни лечение по протокол за ДКА:
• Осигури периферен венозен източник;
• Експанзия на обема с 10 ml/kg/h ЧИСТ Sol. 
NaCl 0.9% за два часа. Незабавно насочи  

зА пРАктИкАтА



към специализрано лечебно заведение с 
възможност за интензивна терапия, с ре-
анимобил на БМП. Стриктно и точно да 
се отрази в придружаващата документа-
ция провежданата рехидратация – обем и 
времетраене! 

При стресови ситуации – след хипогли-
кемия, гърч, повръщане може да се уста-
нови повишена кръвна захар, обикновено 
≤11.1 mmol/l. В такива случи провежданата 
рехидратация с глюкозо-солеви разтвори 
не повишава кръвната захар допълнител-
но, напротив стойностите ѝ намаляват. 
В урината няма данни за глюкозурия. 
При всяко съмнение за НГ, предиабет, ди-
абет да се насочи към детски ендокрино-
лог за допълнително уточняване! 

зА пРАктИкАтА
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Съдейки по вашата практика, бихте 
ли споделили какъв е дерматологични-
ят статус на българското дете? Кои са 
най-честите дерматологични заболява-
ния в най-ранната детска възраст – 0 – 1 
год.?

Последните години се наблюдава увелича-
ване на честотата на заболявания като 
атопичен дерматит, себореен дерматит, 
инфантилни хемангиоми и др. Регистрира-
нето на по-голям брой дерматологични за-
болявания при децата може би се дължи на 
факта, че все по-често родителите тър-
сят мнението на опитни специалисти, с 
което се избягва самолечение.
От друга страна обаче, родителите все 
по-често търсят информация за подобни 
заболявания в интернет пространство-

ранната диагностика на 
децата с кожен проблем: 
Педиатърът има ключова роля

Д-р Деница Желева 
дерматолог
Първа детска консултативна 
клиника и Поликлиника „България“
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то, което има както своите плюсове, така 
и своите минуси. Като предимство може 
да разгледаме това, че по този начин ро-
дителите не отлагат срещата с дерма-
толог. За съжаление наблюдавам и нередки 
случаи на влошено състояние на детето 
поради опити за самолечение, използване 
на „народни рецепти“ и други. Това обяс-
нява и различния дерматологичен статус, 
който наблюдавам в зависимост от мо-
мента, в който родителят е довел дете-
то за консултация. 

Каква е ролята на педиатъра в диагно-
стицирането, лечението и превенцията 
на дерматологичните заболявания при 
децата? 

Харесвам фразата „Здравето е в нашите 
и вашите ръце. Нека си ги подадем“. Обик-
новено, от една страна, визирам пациен-
тите, а от другата – лекарите. Много са 
важни връзката и контактът между лека-
рите. Защо ли? 
Педиатрите са на първа линия, когато го-
ворим за диагностика и превенция не само 
на дерматологичните заболявания, но и на 
цялостното здравословно състояние на 
децата. Нозологичните единици за двете 
специалности са безкрайни, както и но-
востите в лечението на различните за-
болявания. Педиатърът има ключова роля 
за ранната диагностика, насочването към 
доверен специалист и бъдещето наблюде-

зА пРАктИкАтА
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ние на децата с кожен проблем. 
Последните консенсуси за лечение на 
най-честите заболявания в дерматологи-
ята се актуализират ежедневно. Примери 
за това са калциневриновите инхибитори 
в контрола на атопичния дерматит и ле-
чението на инфантилните хемангиоми с 
перорален пропранолол. Всичко това е от 
изключителна важност, защото същест-
вуват и други често срещани диагнози 
като импетиго, микози, псориазис в дет-
ска възраст, алергични контактни и ири-
тативни дерматити, уртикария и др. 

В кои случаи педиатърът трябва да на-
сочи родителите към дерматолог?

Всеки педиатър прилага основни схеми за 
лечение на най-честите кожни заболява-
ния. По този начин успешно се диагности-
цират и лекуват милиария, себореен дер-
матит, пелена дерматити и леки екземи.
Смятам, че атопичният дерматит е за-
боляване, което изисква по-задълбочено 
обучение на родителя и при съмнение за 
тази диагноза е нужно детето да се на-
сочи към специалист дерматолог. Заболя-
ването обикновено протича хронично ре-
цидивиращо и това налага по-задълбочено 
запознаване и обучение от страна на ро-
дителите. 
Обръщам внимание и на друга диагноза от 
първостепенно значение, която често се 

зА пРАктИкАтА



подценява – акне вулгарис и нейните раз-
новидности (най-вече акне конглобата). 
Последните няколко години има множе-
ство лекарствени продукти, които да-
ват много добър ефект, а още по-добри 
са системните перорални терапии, които 
се изписват и извършват от специaлист 
дерматолог. Индивидуалният подход към 
всеки случай дава предимство при лече-
нието що се отнася до точната и навре-
менна диагностика. 
Ако сте педиатър и се натъкнете на не-
специфична клинична картина, с нестан-
дартно подреждане на обривните единици, 
е желателно да няма забавяне в пренасоч-
ването на пациента. От друга страна, ако 
наблюдавате липса на ефект до 4-5 дни от 
приложената терапия, съветът ми е съ-
щият: насочете детето към опитен дет-
ски дерматолог. 

Какви са спецификите на бебешката 
кожа?

Бебешката кожа е много по-нежна, чувст-
вителна и уязвима в сравнение с тази на 
по-голямото дете или възрастен. От съ-
ществено значение е дали детето е роде-
но на термин или по-рано. Недоносените 
деца имат нужда от още по-прецизен из-
бор на продукти за ежедневен тоалет и 
хидратация.
Все по-често обръщаме внимание и на ми-
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кробиома на кожата. Учени доказаха, че 
броят на клетките на микроорганизмите, 
населяващи човешкото тяло, надвишава 
10 пъти този на клетките на самия човек. 
Тази жива екосистема на кожата има зна-
чение по отношение на основната й функ-
ция – да бъде бариера, която ни защитава 
от агресивните фактори на заобикаляща-
та ни среда. 

Защо хидратацията и правилната хиги-
ена са от ключово значение за здравето  
на бебешката кожа?

Кожата е най-големият човешки орган и 
не е само обвивка. Тя изпълнява много и 
разнообразни функции: защитна, сетивна, 
терморегулаторна, имунологична, секре-
торна и хормонална.
Правилната хидратация и хигиена на кожа-
та осигуряват благоприятни условия тя 
да изпълнява основните си функции. Това 
е важно при пациенти с атопичен дерма-
тит, при които е установена мутация в 
гена за синтез на филагрин.  Филагринът е 
структурен протеин синтезиран в стра-
тум корнеум, който играе есенциална роля 
за поддържане на целостта на кожната 
бариера. Това води до повишена трансдер-
мална загуба на вода, което обуславя сухо-
тата на кожата и повишена пенетрация 
на антигени от околната среда. Хидрата-
цията осигурява защита на роговия слой 
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и възстановяване на липидната бариера. 
Най-новите продукти осигуряват и балан-
сиране на микробиома на кожата. По-то-
зи начин се намалява рискът от развитие 
на редица дерматози в ранна детска въз-
раст. 

Защо контактът на бебешката кожа с 
пелената също е от толкова важно зна-
чение за комфорта на бебето? Какво би 
могъл да посъветва педиатъра родите-
лите по отношение на избора на пелена?

Кожата на бебетата е около 30 пъти по 
тънка от кожата на възрастните. Tя е 
изключително чувствителна и усещането 
за допир е силно развито, още по време на 
бременността. Комфортът е ключът към 
отглеждането на едно щастливо и здра-
во бебе, а изборът на правилната пелена 
е неразделна част от това. Смятам, че 
всички педиатри са наясно с това, защото 
е важно всичко, което докосва бебешката 
кожа да е меко, без излишно триене. Също 
така е желателно пелената да осигурява 
гъвкаво и плътно прилепване, но съчета-
но с удобно прилягане около сгъвките на 
краката и кръста на децата. Това ще га-
рантира, че кожата е обвита удобно и е 
защитена от урина и изпражнения.
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А вие лично какво съветвате родители-
те, когато ви попитат как да се грижат 
правилно за бебешката кожа?

В ежедневната си практика обръщам вни-
мание на няколко основни фактора: какво 
се използва като измивен продукт, коя е 
хидратиращата и бариерна грижа и какъв 
е контактът с нежната кожа на пеленаче-
тата. Съветвам да се използват измивни 
олиа, тъй като те не пресушават кожата 
и образуват бариера още по време на къ-
пането.
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Neisseria meningitidis (менингокок) е Грам-не-
гативен диплокок, който може да предиз-
вика рядко, тежко инвазивно заболява-
не – менингит и/или менингококов сепсис 
(менингококцемия) при предходно здрави, 
но възприемчиви индивиди. Заболяването 
може да протече с много бърз ход, в рамки-
те на часове, и се свързва с висока смърт-
ност дори и при навременна антибиотична 
и интензивна терапия. Бактерията може 
да се открие в назофаринкса на около 5-10% 
от популацията, като 1-5% развиват инва-
зивна менингококова болест (ИМБ) [3].

Епидемиология
Значение като болестотворни причините-
ли имат менингококи група A, B, C, W (пре-
ди нар. W-135), Y и L, които имат различ-
но географско разпределение [1, 4].  Според 
епидемиологичните данни най-голям дял от 
инфекциите в България се пада на менинго-
коки от група B [3]. 

д-р Боряна Георгиева, доц. Йорданка Узунова
Клиника по педиатрия, УМБАЛ „Лозенец“

актуално за менингококовата 
инфекция при деца
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Разпространението обичайно е ендемич-
но, сред рискови групи в затворени колек-
тиви, напр. детски заведения, общежития, 
казарми, военни поделения, хора с рисково 
поведение и множество партньори, пуша-
чи, HIV-позитивни и др. Менингококите мо-
гат да предизвикат и епидемии, които се 
наблюдават периодично в някои части от 
света (напр. в Суб-Сахарска Африка през 
7-10-годишни интервали), като причината 
за това не е изяснена [1]. С помощта на ге-
нетични техники са установени хиперви-
рулентни бактериални линии с ограничено 
разпространение и определени географски 
локации, които имат по-висок потенциал 
да предизвикат инвазивни инфекции. Таки-
ва нововъзникнали линии могат да доведат 
до епидемии и се разпространяват бързо на 
територията на страната и отвъд [4]. 
Наблюдават се два възрастови пика в забо-
леваемостта – при деца под 2-годишна въз-
раст (според някои автори до 5-годишна 
възраст) и при подрастващи и млади въз-
растни [1]. Предаването се осъществява 
чрез тесен контакт посредством аерозоли 
или контакт с респираторни секрети. При-
чинителят не е устойчив във външна среда 
и стандартни мерки за дезинфекция на по-
мещенията и повърхностите са достатъч-
ни да го елиминират. 
Индивидуалната възприемчивост към за-
боляването зависи от взаимодействието 
между фактори на средата, на причините-



ля и на макроорганизма, както и от взети-
те мерки за превенция на заболяването, 
напр. ваксинация. Факторът с най-голямо 
значение за повишен риск от ендемично 
разпространение е менингококовото носи-
телство сред рискови групи [1, 4]. Значение 
имат и вроденият дефицит на комплемен-
та и приемът на някои медикаменти (напр. 
eculizumab) [1].
Инкубационният период е средно 3-4 дни (2-
10 дни), като възможността за разпростра-
нение на заразата се прекъсва до 24 ч. от 
започването на подходяща антибиотична 
терапия [4]. 

Клинична картина
Менингит и менингококов сепсис са най-чес-
тите изяви на ИМБ. Проявяват се с три-
адата фебрилитет, главоболие и вратна 
ригидност, като в крайните възрастови 
групи може и да не присъстват заедно, а 
често са придружени от други симптоми 
като повръщане, менингизъм, фотофобия и 
нарушено съзнание. По-рядко има засягане и 
на органи извън ЦНС, с развитието на арт-
рит или плеврит [4]. 
Незадължителен, но показателен белег при 
най-тежките случаи с развитие на фулми-
нантен менингококови сепсис е появата на 
т. нар. „пурпура фулминанс“ на фона на сеп-
тичен шок – внезапно появил се петехиален 
или пурпурен обрив, който не избледнява 
при натиск и ангажира тялото и крайници-
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те, но е най-силно изразен в седалищната 
област. Мълниеносното протичане на ме-
нингококцемията често е свързано с разви-
тие на тежки усложнения като синдрома на 
Waterhouse-Friderichsen и е с висок летали-
тет.

Диагностика
Бързото поставяне на диагноза е изклю-
чително важно за инициирането на навре-
менно и адекватно лечение и осигурява 
по-благоприятен изход за пациента. Диаг-
ностицирането на ИМБ става по типични-
те клинични белези и с помощта на лабора-
торни данни. За златен стандарт се приема 
изолирането на причинителя от обичай-
но стерилна среда (напр. кръв, цереброс-
пинална течност, по-рядко от синовиална 
или плеврална течност). Културелното из-
следване дава възможност за типизация и 
изследване на антибиотична чувствител-
ност, което е важно с оглед нарастваща-
та антибиотична резистентност на N. 
meningitidis. Методът може да докаже на-
личие на клетки над 105/ml. Недостатък е 
трудното култивиране и необходимост-
та от специални хранителни среди, както 
и по-ниската чувствителност на метода 
след инициирането на антибиотична тера-
пия. 
С най-висока чувствителност дори и след 
приложение на антибиотик са молекуляр-
но-диагностичните методики, като изоли-
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ране на антигени или ДНК от причинителя 
(напр. чрез PCR). При тях обаче не може да 
се докаже антибиотичната чувствител-
ност и груповата принадлежност на инва-
зивния щам.

Поведение при ИМБ и лечение
При доказана или вероятна инвазивна ме-
нингококова инфекция трябва максимално 
бързо да се започне парентерално антибио-
тично лечение, като извършването на лум-
бална пункция е необходимо за етиологична 
диагноза, но не бива да забавя терапията. 
Препоръчва се вземането на хемокултура 
за микробиологично изследване преди при-
ложението на антибиотика [2]. При съм-
нение за ИМБ в амбулаторни условия паци-
ентът трябва да се стабилизира и да се 
транспортира към специализиран център 
с възможност за интензивно лечение. Ако 
транспортът не може да се осъществи до 
1 час, някои автори препоръчват започване 
на лечението, но без това да забавя транс-
портирането на пациента [2].
Парентерално приложение на ceftriaxone 50 
mg/kg (до макс. доза от 2 g) на 12 часа за 5-7 
дни е средство на избор при ИМБ у деца при 
липса на данни от антибиограмата [2]. Дру-
ги възможни режими включват cefotaxime, 
penicillin G (при липса на резистентност), 
chloramphenicol, флуорхинолони, meropenem 
[2].
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Постекспозиционна профилактика
В случай на менингококов менингит се препо-
ръчва провеждането на антибиотична про-
филактика при близко контактните лица, 
приложена в първите 24 часа от откриване-
то на случая, но не и по-късно от 14 дни след 
експозицията [6, 7]. Прилагат се еднократ-
на дневна доза ceftriaxone, интрамускулно в 
2 последователни дни, rifampin (най-често 
използван в България), ciprofloxacin. 
За близко контактно се счита 
лице, което е имало продължите-
лен контакт (> 8 ч.) на по-малко от  
1 m отстояние или при директен контакт с 
орални секрети на болния в предходните 7 
дни и до 24 ч. от започване на антибиотич-
но лечение [6]. Включва членовете на едно 
домакинство, децата в същата група на 
детското заведение, интимни партньори 
и др. лица с незащитен досег до секрети на 
болния [6]. Кратък контакт със заразеното 
лице не изисква провеждането на постекс-
позиционна профилактика. Честотата на 
вторичните случаи е най-висока непосред-
ствено след откриването на първия случай 
и обикновено се наблюдават до 10 дни от 
него. 
В случай, че ИМБ е предизвикана от щам, 
който е вложен в налична и одобрена за упо-
треба ваксина, такава трябва да се предло-
жи на близко контактните лица в допълне-
ние към хемопрофилактиката, освен ако те 
не са вече имунни [4].
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Случайно откритото носителство извън 
случай на ИМБ не изисква ерадикиране чрез 
хемопрофилактика, тъй като при липса на 
ендемична ситуация в популацията се на-
блюдава спонтанно самоочистване и пери-
одично поселване на различни щамове ме-
нингококи, без това задължително да води 
до ИМБ.

Имунопрофилактика
Имунизацията на уязвими групи е довела до 
овладяване на епидемичното разпростра-
нение и намаляване на случаите на ИМБ в 
страните с достъп до менингококови вак-
сини. В САЩ, Канада, Австралия и много 
страни от Западна Европа ваксините срещу 
различни групи менингококи присъстват в 
имунизационните календари като задължи-
телни или препоръчителни [4, 6]. 
Към момента в Република България имуниза-
цията срещу менингококи е спомената като 
препоръчителна в Имунизационния кален-
дар (ИК) на страната, но липсва национална 
програма за имунизация срещу менингококи 
или препоръки за употребата на конкретни 
ваксини [5]. В аптечната мрежа има налич-
на регистрирана конюгатна полизахаридна 
ваксина срещу менингококи от групи A, C, 
W-135 и Y за приложение на възраст над 6 
седмици. Съвместима е със задължителни-
те ваксини по ИК, както и с повечето пре-
поръчителни ваксини и може да се приложи 
едномоментно с тях, но на различни убодни 
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места или с отстояние от един месец. 
Ваксина срещу менингококи от група Б 
(MenB-4C) е одобрена от Европейската 
агенция по лекарствата (EMA) за приложе-
ние при лица на възраст над 2 месеца по 
преценка на страните-членки на ЕС, но не е 
налична в аптечната мрежа на територия-
та на Република България.
Българската педиатрична асоциация препо-
ръчва приложението на регистрираните и 
одобрени за употреба в страната менинго-
кокови ваксини.
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Представяме случай на момиче, родено по 
оперативен механизъм от първа, патоло-
гично протекла бременност (отлепяне на 
плацентата и прееклампсия), с тегло 2930 г, 
дължина 49 см и неусложнен неонатален пе-
риод. Детето е проходило на 1 год. и 6 мес., 
произнесло е първите си думи на 1 год., а из-
речения – на 2 год.и 10 мес.
 
Фамилна анамнеза: бащата е с таласемия 
минор; бабата и дядото по майчина линия 
са с артериална хипертония, а прадядото 
– с подагра. 
На година и девет месеца, по повод на 
хиперпирексия, детето е хоспитализира-
но и е установена висока трансаминаз-
на активност, наличие на CMV-инфекция 
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и е проведена антибиотична терапия. В 
продължение на една година чернодроб-
ната функция е проследявана от детски 
гастроентеролог и е била нормална. На 
3-годишна възраст по повод на ринит и 
конюнктивит е започнато лечение с хоме-
опатични средства, а няколко дни по-къс-
но е диагностицирана гнойна ангина, тре-
тирана с Aугментин. След първоначално 
подобряване на състоянието на дете-
то, следва ново влошаване с покачване на 
температурата. След преглед от педиа-
тър е проведено последователно лечение 
със Зинат и Цедакс. След приключване на 
антибиотичната терапия се появяват га-
дене и повръщане – еднократно дневно, на 
интервал от 2-3 дни. Няколко дни по-къс-
но се установяват промени в поведение-
то – детето буйства, говори несвързано, 
спи малко. Епизодите на неспокойствие 
са само нощем, през останалата част от 
деня поведението на детето е нормално. 
Направени са последователно консулта-
ции с: 
- невролог – поставя диагнозата pavor 
nocturnus и препоръчва лечение с билков 
препарат; 
- психолог – препоръчва работа с логопед;
- детски психиатър – предписва лечение с 
Aлора и Meлатонин. 
На фона на това лечение се увеличават 
часовете на неспокойствие, зачестяват 
повръщанията, детето става денонощно 
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сънливо и неадекватно. Момичето е хос-
питализирано в СБАЛИПБ – София, където 
е отхвърлена инфекциозна генеза на забо-
ляването и детето е преведено в нашата 
болница. 
При постъпването си в СБАЛДБ „Проф. 
д-р Иван Митев“ момичето е в силно ув-
редено общо състояние, сомнолентно до 
сопор. Установени са още птоза на клепа-
чите, отслабени сухожилни рефлекси и по-
ложителен рефлекс на Бабински вляво. Без 
отклонения от страна на останалия сома-
тичен статус. Направен е МРТ на главен 
мозък: супратенториално вляво фронтал-
но и париетотемпорално се визуализират 
обширни зони на променен сигнален ин-
тензитет; находките обхващат сивото 
мозъчно вещество и са с висок сигнален 
интезитет в Т2 и FLAIR секвенциите и 
нисък при Т1; ангажираните мозъчни гънки 
са раздути, а субарахноидните простран-
ства по съседство са стеснени. 
Останалите изследвания показват: хипе-
рамониемия (до 538 µmol/l), отрицателни 
хепатотропни вируси; повишена транса-
миназна активност и повишена екскреция 
на оротова киселина в урината – 1907 U/
mmol/lCr (при норма 0-11). Проведено е ле-
чение с Манитол, инфузии с глюкозо-соли-
еви разтвори, Амонапс (натриев бензоат) 
и хемодиализа. 
На базата на анамнезата, клиничните 
прояви, хиперамониемията и увеличена-
та ексреция на оротова киселина в ури-
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ната е поставена диагноза Дефект на 
урейния цикъл (ДУЦ) – орнитинтранскар-
бамилазен дефицит. Диагнозата е по-
твърдена и чрез ДНК-анализ – наличие на 
мутация c695_696insT; p.(232Leu_Phefs*17) 
в екзон 7 на OTC гена. 
След овладяване на мозъчния оток и извеж-
дане от метаболитната криза детето е 
поставено на нискобелтъчна диета и ле-
чение с Амонапс. За деветгодишния период 
на проследяване то е с нормални чернод-
робна функция, нива на амоняк, аминокисе-
линен профил, показатели за физическото 
и нервно-психическото развитие. Не са 
регистрирани нови метаболитни кризи.

Заключение:
Описаният случай илюстрира значител-
ните диагностични затруднения, въпреки 
типичните анамнестични и клинични дан-
ни за метаболитна болест и в частност 
ДУЦ. Съществуват множество заболява-
ния, които могат да доведат до промяна в 
съзнанието – инфекции, съдови инциденти, 
ендокринни и електролитни нарушения, 
чернодробна и бъбречна недостатъчност, 
травми, интоксикации. В конкретния слу-
чай, наличието на предишен епизод на чер-
нодробна дисфункция, отново предизвикан 
от инфекция, би могло да насочи към гру-
пата на вродените грешки на обмяната. 
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Д-р Боряна Георгиева завършва Медицински 
университет – София през 2017 г. с отличие. 
По време на следването си е работила после-
дователно като болногледач в Клиника по кар-
диология на УМБАЛ „Света Екатерина“ и като 
медицинска сестра в Клиниката по детска кар-
диология на НКБ. Като член на Асоциацията на 
студентите-медици в България (AСМБ) се зани-
мава с доброволчество и участва в екипа по пуб-
ликации на Международната федерация на асо-
циациите на студентите-медици (IFMSA). След 
дипломирането си работи за кратко към групо-
ва практика МКЦ „Моят лекар“ на Първа детска 
консултативна клиника като лекар с педиатрич-
на насоченост. От март 2018 г. е част от екипа на 
Клиника по педиатрия на УМБАЛ „Лозенец“, а от 
ноември същата година е специализант по пе-
диатрия към същата клиника. Ежегодно участва 
в конференции и научни форуми в областта на 
педиатрията.

д-р Боряна 
георгиева: 
„Педиатрията 
носи надежда 
за бъдещето“

млАДИтЕ пЕДИАтРИ



Как се насочихте към тази трудна професия? 
Защо решихте да бъдете лекар?
Лекарската професия не е била моя детска меч-
та, а по-скоро дойде като осъзнат избор в гимна-
зията. Още от 7-ми клас имах голям интерес към 
химията и биологията и се справях отлично с тях. 
Казвах си, че ще работя нещо в тази област, но 
никога медицина. А, както знаете, човек никога 
не трябва да казва „никога“. Запалих се по нау-
ката за човешкото тяло, а в лекарската професия 
видях нещо повече от това да изучавам проце-
си върху модел или в епруветка – а именно въз-
можността със знанията си не просто да пома-
гаш на хората, а да направиш разлика в живота 
им, да донесеш позитивна промяна. Като целе-
устремен и отговорен човек веднага реших, че 
медицината е моето предизвикателство.

В момента специализирате педиатрия – една от 
най-нежеланите медицински специалности… 
Коя бе причината да я изберете?
Както всеки студент по медицина по време на 
следването си няколко пъти сменях желанието 
си за специалност. Изучавайки педиатрия, осъз-
нах, че работата с малките пациенти и техните 
родители ми носи най-голямо удовлетворение. 
Обичам да комуникирам с деца, имам подход 
към тях, а чисто професионално детските бо-
лести са една необятна вселена, която винаги 
може да те заинтригува с нещо ново и изисква 
да си добре подготвен и нащрек.

Лично за вас какво е педиатрията?
Радостта от това да върна усмивката на дете, ко-
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гато е оздравяло и се чувства добре, и спокой-
ствието на родителите. Педиатрията е специ-
алността, която най-силно ми носи надежда за 
бъдещето.

Педиатърът според вас трябва да е…
На първо място добре подготвен лекар, но също 
така спокоен, внимателен, търпелив, интуити-
вен и с подход към децата. И да не забравя, че 
детето, а не родителят е неговият пациент. Това 
изисква известна твърдост и много добра пре-
ценка кога дадено лечение или манипулация е 
необходимо и кога е по-добре да се спести.

С какви трудности се сблъсквате като специали-
зант?
Педиатрията и вътрешните болести останаха 
единствените широкообхватни специалности в 
медицината, интегриращи почти всички тесни 
такива. Това прави както теоретичното, така и 
практическото им изучаване трудно. Особеност 
е преминаването през различни специализира-
ни клиники за различно време, докато работиш 
на основното си работно място. Невинаги успя-
ваш да си „откраднеш“ необходимото, често ти 
липсва практика или достатъчно време за чете-
не. Административното натоварване, свързано с 
всички тези модули, също е по-голямо, отколкото 
при специализантите от другите специалности.

Вярват ли ви пациентите, когато ви видят колко 
сте млада?
При работата с деца това е предимство – деца-
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та се чувстват по-комфортно и по-лесно се от-
пускат. Известно колебание съм наблюдавала в 
очите на родителите, но може би само в първи-
те месеци от работата ми като лекар. Работей-
ки последователно, внимателно и с достатъчно 
обяснения, успявам да спечеля доверието и да 
ги успокоя.

Кои са най-големите проблеми на детското 
здравеопазване в България?
За съжаление, не са един или два... Като започ-
нем от разликата в достъпа до медицинска по-
мощ по места, минем през фрагментираността 
на грижата, практическата липса на детски про-
фил медицински сестри и недостатъчното фи-
нансиране, и стигнем чак до невъзможността за 
осъществяване на някои съвременни диагнос-
тични и лечебни процедури на територията на 
страната… Проблемите са много…

Какво искате да се промени, в частност – вие да 
промените?
В медицината сентенцията „И сам войнът е войн“ 
не важи, работата е екипна и не смятам, че аз 
самата бих могла да променя нещо на системно 
ниво. Здравеопазването е лична, обществена и 
политическа грижа и отговорност и се надявам, 
че всички ангажирани лица ще успеем да изгра-
дим една нова система, на която да се гледа с 
доверие – такава, която да осигурява по-добра 
грижа за пациента и да улеснява работата на ме-
диците, а не да ги принуждава да работят „сре-
щу системата“.
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Смятате ли, че имаме нужда от Национална пе-
диатрична болница?
Да, смятам, че е необходима структура, която да 
осигурява възможно най-комплексна грижа за 
най-болните деца на едно място. Същевремен-
но бих искала тази болница да е иновативна и 
устойчива във времето и всичко около нейно-
то изграждане, функциониране и финансиране 
да е добре обмислено. Не бих била доволна от 
болница-компромис, както и от такава, която из-
зема функции или само механично обединява 
съществуващи структури.

Какви са плановете ви, след като завършите 
специализацията? 
Бих искала да продължа с професионалното си 
развитие и придобиването на допълнителни 
квалификации.

За какво мечтаете като млад специалист?
С риск да се повторя, в професионален план – 
за добре организирана система на здравеопаз-
ване, която дава възможност за внедряване на 
най-новите достижения на науката в нашата 
практика. В личен план мечтая за здраво и щаст-
ливо семейство, достатъчно време за него и по-
вече пътешествия.
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Редките болести за-
сягат по-малко от  
1 на 2 000 души. Ста-
тистиката сочи, че 
около 5% от европей-
ците страдат от ред-
ки болести. По дан-
ни на Eвропейската 
асоциация по редки 
болести (EURORDIS) 
все още са необходи-
ми средно пет годи-
ни, за да се докаже 

диагноза при пациентите с редки заболявания 
в Европа. При това само 6% от болните имат 
лечение на заболяването си. Това накратко са 
цифрите, зад тях обаче стоят много човешки 
съдби, предизвикателства и надежди. 
За редките болести разговаряме с Владимир 
Томов, председател на Националния алианс 
на хората с редки болести.

Г-н Томов, от две години сме в Ковид-панде-
мия. Как се отрази това на пациентите с редки 
болести?
В много от случаите пациентите с редки боле-
сти се налага по принцип да живеят в изола-
ция, но изолацията, продиктувана от Ковида, 
затрудни лечението на тези пациенти, при кои-
то изобщо може да бъде проведено лечение. 
Но с усилията на Алианса и на всички участни-
ци в процеса – лекари и пациенти, успяхме да 
се справим с тази ситуация и да я преодолеем.

пАцИЕНтСкИтЕ оРгАНИзАцИИ



В момента нямаме национална програма за 
хората с редки болести. Как влияе това на ди-
агностиката и лечението на тези пациенти?
Националната програма за редки болести, 
която вече мина, беше уникално постижение. 
Успяхме да стигнем до някои законодателни 
промени, които доведоха до изграждане на 
нормативната уредба, свързана с редките бо-
лести, на регистър по редките болести и на екс-
пертни центрове по редки болести, които ра-
ботят на национално и световно ниво.

А каква е ролята на педиатрите и общопрак-
тикуващите лекари с педиатрична практика в 
диагностиката на редките болести?
По принцип 75% от редките болести засягат ин-
дивидите още в детска възраст, така че е много 
важно педиатрите да бъдат достатъчно добре 
информирани и съответно да разпознават за-
боляването, да поставят навременна диагно-
за и да имат достатъчна информация как да се 
справят със заболяването даденият пациент и 
неговото семейство.

Тази година стартирахте информационната 
кампания „Двадесетия герой“ в подкрепа на 
хората с редки болести. Разкажете ни повече 
за нея!
По принцип тя е в рамките на световния ден 
на редките болести (последният ден на февру-
ари), който отбелязваме от 2008 г. Кампания-
та има информационно-образователна цел и е 
насочена към всички участници в процеса на т. 
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нар. борба с редките болести – специалисти-
те, пациентите, семействата, обществото като 
цяло.

Какви са най-важните цели, които в момен-
та си поставя Националния алианс на хората с 
редки болести?
Надяваме се да продължим информационни-
те компании така, както ги правехме преди 
пандемията – целогодишно. От другата стра-
на, националната програма, която прерасна в 
законодателно-нормативни промени, доведе 
до това, че има възможност за изграждане на 
регистър на редките болести и идентифицира-
не на експертните центрове по редки болести. 
Тази система трябва да се развие, отчели сме 
някои недостатъци, които се надяваме да бъ-
дат премахнати и да последва друга национал-
на програма по редки болести, която да подпо-
могне целия този процес, най-вече финансово 
и административно, като даде подкрепа на 
експертните центрове и на местата, където се 
изгражда регистъра.

пАцИЕНтСкИтЕ оРгАНИзАцИИ



Национална конференция за педиатри и ОПЛ с 
международно участие „Децата на България“
Кога: 05-07 май 2022 г.
Къде:  Свети Влас
Организира се под егидата на БПА от  
проф. П. Переновска и Клиниката по 
педиатрия към УМБАЛ „Александровска“  

Трета педиатрична среща „С грижа за децата“
Кога: 12-15 май 2022 г.
Къде:  Несебър
Организира се под егидата на БПА по инициа-
тива на Катедра Педиатрия на МУ – София, съв-
местно с Фондация „Знанието дарява живот“.

Втора научна конференция 
„Генетика в клиничната практика“
Кога: 02-05 юни 2022 г.
Къде:  Дюни
Организира се под егидата на БПА по инициати-
ва на Фондация „Знанието дарява живот“.

VII Национална научно-педиатрична конфе-
ренция “От симптома към диагнозата”
Кога: 10-12 юни 2022 г.
Къде: Велико Търново
Организира се под егидата на БПА от 
Отделението по педиатрия – Велико Търново и 
Катедрата по педиатрия към МУ–Плевен.

май

юни
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XX Научно-практическа педиатрична 
конференция - Бургас 2022
Кога: 03-04 септември 2022 г.
Къде: Бургас  
Организира се под егидата на БПА от д-р Ж. Сто-
ичкова и Бургаското педиатрично дружество.

XX Научно-практическа конференция 
„Горещи точки в педиатрията“
Кога: 16-18 септември 2022 г.
Къде: Русе
Организира се под егидата на БПА от   
доц. С. Досев и Русенския университет.

Четвърта педиатрична среща „С грижа за децата“
Кога: 29 септември - 2 октомври 2022 г.
Къде: Несебър
Организира се под егидата на БПА по инициа-
тива на Катедра Педиатрия на МУ – София, съв-
местно с Фондация „Знанието дарява живот“ и с 
подкрепата на Българското дружество по алер-
гология.

Oсма експертна среща по ваксинопрофилактика
Кога: септември 2022 г.
Къде:  София

септември
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XII Национална конференция по спешна 
педиатрия
Кога: 7-9 октомври  2022 г.
Къде: Поморие 
Организира се под егидата на БПА от Катедрата 
по педиатрия към МУ–Пловдив.

V Годишни награди на 
Българската педиатрична асоциация
Кога: 1 ноември 2022 г.
Къде:  София

октомври

ноември
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ЧЕтЕтЕ 
СпИСАНИЕ „пЕДИАтРИя“

 официален печатен орган на 
Българската педиатрична асоциация

 научно списание за съвременните 
постижения на педиатричната 

наука и практика у нас и в чужбина

 излиза 4 пъти в годината
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Уважаеми колеги,
При подновяване на годишното членство 
ще получавате редовна информация от Бъл-
гарската  педиатрична асоциация и ще има-
те достъп до онлайн изданието на БПА. 
Повече информация за членството, устава 
и актуалниновини и събития ще откриете в 
официалния ни сайт:

www.pediatria-bg.eu

За 2022 г. членският внос е в размер на  
25.00 лв., които можете да внесете 
по банков път.

Данни за банковия превод:
Име на получателя: 
Българска педиатрична асоциация
Име на банката: 
Пощенска банка, Клон Централен – София
IBAN: BG50 BPBI 7940 1043 5312 01
BIC: BPBI BGSF
Сума за внасяне: 
25.00 (двайсет и пет) лева
Основание за внасяне: 
Трите имена на членуващия/кандидата, 
УИН и годината за която плащате членски 
внос.

Ще бъдем благодарни, ако след заплащане на 
членския внос по банков път, ни информирате 
на имейл: pediatria.bg@gmail.com, като прило-
жите копие от платежното нареждане.

ЧЛЕНСТВО В БПА | 2022 г.

https://pediatria-bg.eu/
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Отговорен редактор:  
Весела Славчева
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