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“AКАДЕМИЧНА КАРИЕРА 
СЕ ГРАДИ ТУХЛА ПО ТУХЛА”

Доц. Даниела Авджиева-Тзавелла завършва ме-
дицина в МУ – Сoфия през 1997 г. Започва работа 
в Регистърa за вродени аномалии, а през 1998 г. 
постъпва като ординатор в Клиникaта по гене-
тика на СБАЛДБ „Проф. д-р Иван Митев“, която 
понастоящем ръководи. Има признати специално-
сти по педиатрия и медицинска генетика, както 
и магистратура по обществено здраве и здравен 
мениджмънт. Специализирала е педиатрия в Осака 
(Япония) и лизозомни болести в Лондон, Кембридж, 
Бирмингам и Оксфорд (Великобритания), завърши-
ла е множество краткосрочни европейски курсове 
по дисморфология и метаболитни болести.
От есента на 2021 г. е избрана за научен секре-
тар на Българската педиатрична асоциация.

Доц. Даниела Авджиева-Тзавелла:

{ 

НА ФОКУС
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Благодаря на колегите, които ми гласу-
ваха това доверие. Целта на настоящия 
управителен съвет на БПА е да работим 
активно в няколко насоки. Повишаване на 
нивото и качеството на публикационната 
активност, както и на организираните на-
учни форуми. Подпомагане  развитието на 
професионалната и академична кариера на 
младите лекари, за да се спре изтичането 
на кадри.  Съдействие при създаването на 
учебни помагала по педиатрия и нейните 
субспециалности. Персонален подход към 
най-изявените студенти. Активна под-
крепа и мотивиране за включването им в 
научни проекти и ранна изследователска 
дейност.

РАЗКАЖЕТЕ НИ НАКРАТКО КАКВИ НАУЧНИ 
ПРОЯВИ ПРЕДСТОЯТ ТАЗИ ГОДИНА!

И тази година ще се проведат няколко, 
станали вече традиционни национални и 
регионални конференции. Всяка със свои-
те акценти и със своя таргет. Подробен 
календар на педиатричните конференции, 

ДОЦ. АВДЖИЕВА, КАТО НАУЧЕН СЕКРЕТАР НА 
БПА, БИХТЕ ЛИ НИ РАЗКАЗАЛИ КОИ  ЩЕ БЪДАТ 
ОСНОВНИТЕ ПРИОРИТЕТИ НА АСОЦИАЦИЯТА 
ПО ОТНОШЕНИЕ НА НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ, ЗА 
КОЯТО ВИЕ ОТГОВАРЯТЕ?

НА ФОКУС
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както и програмата им могат да бъдат на-
мерени на сайта на БПА – pediatria-bg.eu.

ЛЕСНО ЛИ СЕ ПРАВИ НАУЧНА ДЕЙНОСТ В 
БЪЛГАРИЯ?

Това е част от работата ни, която пре-
небрегваме най-често с оправданието, 
че сме много заети с клинична дейност. 
Според мен това не е въпрос на липса на 
време, а на организация и на желание. За-
белязва се една кампанийност в научната 
ни активност. По съдържанието на спи-
сание „Педиатрия“ можеш да се ориенти-
раш кой колега има намерение да придобие 
академична степен. Това писане на кило-
грам през определен период водеше и до 
публикуване на статии с незадоволително 
съдържание. Подкрепям напълно решение-
то на новия главен редактор и на редколе-
гията за повишаване на изискванията при 
публикуване в списанието. Според мен ака-
демична кариера се гради тухла по тухла, в 
продължение на години.

КЪДЕ СЕ НАМИРА СТРАНАТА НИ НА ФОНА 
НА НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ, РАЗВИВАЩА СЕ В 
ДРУГИТЕ БАЛКАНСКИ И ЕВРОПЕЙСКИ СТРАНИ?

Не искам, a и не е реално да обобщавам. На-
учната дейност не е въпрос на география, 

НА ФОКУС
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а на мотивация. Факт е, че ни се налага да 
се справяме с някои трудности, които не 
са проблем за колегите ни от други дър-
жави. В незавидна позиция сме, доколкото 
публикуването в някои реферирани списа-
ния е свързано с непосилни за нас такси. 
Финансирането е от значение и за изра-
ботването на отговаряща на съвремен-
ните стандарти научна разработка. 

КОИ СА НАЙ-ГОЛЕМИТЕ ПРОБЛЕМИ В 
ДЕТСКОТО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ В БЪЛГАРИЯ? 

Проблемите са много и всички могат да 
бъдат обяснени с дилетантската пътеч-
на рамка, деформираща тотално картина-
та на медицината в България.

НЯМА КАК ДА НЕ ВИ ПОПИТАМЕ И ЗА 
ОТДЕЛЕНИЕТО ПО ГЕНЕТИКА В СБАЛДБ „ПРОФ. 
Д-Р ИВАН МИТЕВ“, КОЕТО РЪКОВОДИТЕ – КОИ 
СА ТРУДНОСТИТЕ, С КОИТО СЕ СБЛЪСКВАТЕ В 
РАБОТАТА СИ?

Клинична генетика е единственото спе-
циализирано отделение в страната за 
диагностика и лечение на деца с малфор-
мативни синдроми и метаболитни боле-
сти. Тези два класа заболявания обединя-
ват  няколкостотин различни нозологични 
единици, т.е най-често работим с редки 

НА ФОКУС
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и съответно трудни за диагноза случаи. 
Плановата хоспитализация при нас изис-
ква предварително записване, като пора-
ди малката леглова база пациентите се 
налага да чакат 2-3 месеца. Екипът на от-
делението – лекари и медицински сестри, 
също е малък, но изключително мотивиран 
и проверен във времето. Освен с матери-
алната база, често имаме проблеми с оси-
гуряване на скъпоструващите изследвания 
и терапия на нашите пациенти.

И ЗА ФИНАЛ, ЕДИН ПО-ЛИЧЕН ВЪПРОС – В 
ПРОФЕСИЯТА СИ НА ПЕДИАТЪР И ГЕНЕТИК 
СЕ СБЛЪСКВАТЕ С ЕДНИ ОТ НАЙ-ТЕЖКИТЕ 
СЛУЧАИ. КОЕ ВИ ВДЪХНОВЯВА И МОТИВИРА ДА 
ПРОДЪЛЖАВАТЕ НАПРЕД?

Магията на кли-
ничната генетика 
и дългът да помог-
неш там, където 
много други преди 
теб са се отказали. 

НА ФОКУС

Доц. Даниела Авджиева-Тзавелла
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НОВИНИ

В средата на април проф. Иван Литвиненко 
и доц. Йорданка Узунова проведоха среща 
от името на УС на БПА с представители 
на Национална мрежа за децата. Двете ор-
ганизации успяха да изградят концепция за 
съвместна работа по отношение на дет-
ското здравеопазване и лобиране за зако-
нови промени, касаещи педиатрите и мал-
ките пациенти.

ПОЛЗОТВОРНИ СРЕЩИ

След одобряване на кандидатурата на Бъл-
гарската педиатрична асоциация за учас-
тие в Обществения съвет към Комисията 
за прякото участие на гражданите и взаи-
модействието с гражданското общество, 
през април се проведе първото заседание 
на шестте неправителствени организации 
в област на компетентност „Здравеопаз-
ване“. По време на срещата бяха обсъде-
ни процедурите на работа на Обществе-
ния съвет и на изграждане на стратегия за 
съвместна работа в Комисията. 



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, Созопол. Съ-
бранието 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.
4. Приемане на основни насоки и програми за 
дейността на сдружението.
5. Приемане на бюджета на сдружението.
6. Разни.
Управителният съвет възлага на председате-
ля на Управителния съвет да осигури достъп на 
имащите 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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На 19 април 2022 г. БПА изпрати официално 
становище до г-н Емил Кошлуков, генерален 
директор на Българската национална теле-
визия, във връзка с неверни твърдения, 
излъчени в предаването „Денят започва“ 
по БНТ-1 относно случая с провеждането 
на лечение на Сарком на Юинг при Стивън 
Бориславов. 
„Изказаните в интервюто мнения от май-
ката не отговарят на истината и подвеж-
дат общественото мнение, дори по-лошо 
– разклащат доверието на пациентите в 
лекуващите ги екипи и надеждата им за из-
лекуване. Освен това в предаването не бе 
поканен лекар-специалист относно лечеб-
но-диагностичната дейност и обществе-
ността бе едностранно неправилно инфор-
мирана“, се казва в становището.  
В заключение БПА настоява за коректно 
отразяване на подобни теми от страна 
на медиите, като се привлича и експертно 
медицинско мнение с оглед възможните не-
гативни последици от представяне на не-
верни факти и лични мнения върху най-уяз-
вимия контингент педиатрични пациенти 
– децата със злокачествени заболявания и 
техните семейства. 

СТАНОВИЩЕ НА БПА
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Пълният текст на становището: pediatria-bg.eu



Млека за кърмачета
УСЪВЪРШЕНСТВАНА ФОРМУЛА

В СЪОТВЕТСТВИЕ С ЕВРОПЕЙСКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

Frisolac 1 и 2



НОВИНИ

Екип съдови хирурзи, воден от доц. Сте-
фан Стефанов, завеждащ на отделението 
по Съдова хирургия на Аджибадем Сити 
Клиник Младост, съдови специалисти от 
болница Токуда със завеждащ клиника проф. 
Васил Червенков, заедно с гостуващия спе-
циално за интервенцията проф. Томас Хол-
ценбайн, завеждащ клиниката по Съдова и 
ендоваскуларна хирургия в Клиника “Донау-
щат” във Виена, Австрия, извършиха ряд-
ка съдова операция при едногодишно дете 
с аневризма на артерията на китката и му 
дадоха шанс за пълноценен живот. 
Внимание заслужава уникалната рядкост 
на тази съдова патология – в научната ли-
тература за последните 40 години са пуб-
ликувани едва 12 случая, от които 1/4 са 
завършили с лигатура на артерията.

БЪЛГАРСКИ СЪДОВИ ХИРУРЗИ 
ОПЕРИРАХА МОМЧЕНЦЕ НА 
13 МЕСЕЦА С АНЕВРИЗМА 
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В подкрепа на терапевтичния център Ка-
рин дом организира дарителско събитие 
„Посланици на доброто“. Инициативата 
ще събере приятели и съмишленици в ре-
зиденцията на посолството на Велико-
британия на 11 май. Дарителите ще имат 
възможността да разгледат изложба от 
25 фотографии – една 25-годишна история 
на реални хора, събития и детски съдби. 
След събитието фотографиите и книгата 
„Първите 25 години на Карин дом“ с автор 
Даниел Пенев ще могат да бъдат закупу-
вани с благотворителна цел от всички 
българи, които биха искали да помогнат 
за обзавеждането на новия терапевтичен 
център или да направят дарение за някои 
от каузите на Карин дом.

НОВ МОДЕРЕН ТЕРАПЕВТИЧЕН 
КОМПЛЕКС ЗА ДЕЦА СЪС 
СПЕЦИАЛНИ ПОТРЕБНОСТИ СЕ 
СТРОИ ВЪВ ВАРНА 

НОВИНИ
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Детските офталмолози на „Александровска“ 
първи в България успяха да диагностицират 
три деца с изключително рядка мутация – 
конгенитална амавроза на Лебер, и да започ-
нат генна терапия на заболяването.
Екипът на клиниката вярва, че това е пър-
вата и най-трудна стъпка, като в бъде-
ще новите генни терапии ще дадат шанс 
на пациентите с наследствени ретинални 
дистрофии възможно най-дълго време да 
запазят полезно зрение, даващо им шанс 
за професионална и социална реализация. 
Ключов момент за това е правилната и на-
временна клинична и генетична диагноза, 
които пациентите получават. „Щастливи 
сме, че днес сме дали „светлина в тунела“ 
на три български деца, като вярваме, че 
ще открием и други, на които можем да 
помогнем“, заяви с оптимизъм доц. Алек-
сандър Оскар, началник на Клиниката по 
очни болести в УМБАЛ „Александровска“.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ, КОЛЕГИ!

НОВИНИ
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plovdiv24.bg

„Първите симптоми, които се свързват 
достоверно с по-висока честота на аути-
зъм, се проявяват още във втората поло-
вина на първата година, тоест от 6- до 
12-месечна възраст. Такива са обикновено: 
липса на зрителен контакт или пък прека-
лено втренчен зрителен контакт; моно-
тонна игра с играчки; липса на поглед към 
предмет, за който си запитал детето; лип-
са на внимание при повикване; неизпълнява-
не на команди. Родителите обаче често не 
им обръщат внимание. Те се обръщат към 
специалист най-вече по повод забавено ре-
чево развитие. Ние правихме 4-годишно  
проучване, при което се оказа, че 94% от 
родителите на деца с това разстройство 
се обръщат към лекар само заради речево 
развитие, без да отчитат другите пробле-
ми“, разказва проф. Иван Иванов, началник 
на Клиниката по педиатрия към УМБАЛ 
„Свети Георги“, по повод Световния ден 
на информираността за аутизма.

РОДИТЕЛИТЕ 
НЕ ОТЧИТАТ 
РАННИТЕ 
ПРОЯВИ НА 
АУТИЗМА 

ИЗБРАНО ОТ МЕДИИТЕ



ИЗБРАНО ОТ МЕДИИТЕ

ЗА ДА ЛЕКУВАШ ДЕЦА, ТРЯБВА 
ДА ОТВОРИШ СЪРЦЕТО СИ!

zdrave.net

Д-р Юлия Димитрова от отделението по 
педиатрия в УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ спо-
деля за избора си да специализира педиатрия: 
„Въпреки че педиатрията е тежка специал-
ност, малките пациенти ме зареждат по-
зитивно. Имала съм своите двоумения, но 
въпреки това, вярвам, че педиатрията е спе-
циалността за мен.
След като започнах работа с деца, разбрах, че 
съм направила правилния избор, защото все-
ки ден е огромно предизвикателство и имам 
възможност да науча по нещо ново от всеки.
Дежурствата в спешните кабинети на „Пи-
рогов“ са огромно предизвикателство, но 
и огромна школа. Вярвам, че всеки случай, 
всяка ситуация ме изграждат и доразвиват 
като специалист, а и като човек. За да леку-
ваш деца, трябва да отвориш сърцето си!“

16 Педиатрия плюс
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По инициатива на Катедра Педиатрия на 
МУ – София, съвместно с Фондация „Зна-
нието дарява живот“, в периода 12-15 май 
2022 г., в х-л Аква Парадайз Ризорт, ще се 
проведе Трета педиатрична среща „С гри-
жа за децата“.
Целта на научната среща е да събере на едно 
място водещите специалисти в различни-
те области на детското здравеопазване. 
Добрите практики и мултидисциплинарния 
подход в педиатрията ще са водещият ак-
цент на форума.
Научната програма на срещата е богата и 
включва научни сесии по генетика, хранене, 
нефрология, ортопедия и травматология, 
неврология, ендокринология, детска клинич-
на хематология и онкология и психиатрия, 
сателитни симпозиуми както и богат панел 

Трета педиатрична среща 
„С грижа за децата“

СЪБИТИЕ НА МЕСЕЦА



с клинични случаи. В проявата ще участват 
50 лектори. 
Конференцията е насочена към педиатри, 
неонатолози, общопрактикуващи лекари, 
специализанти и докторанти по педиатрия, 
фармацевти и специалисти по здравни гри-
жи. Очаква се във форума да вземат учас-
тие над 350 медицински специалисти, сред 
които и много млади лекари – студенти, 
специализанти и докторанти. Във връзка с 
променливата епидемична обстановка, сре-
щата ще бъде отново в хибриден вариант. 
Поради големия интерес и многото желае-
щи да се включат, от миналата година кон-
ференцията „С грижа за децата“ е разделена  
на две части, които ще се проведат съот-
ветно през май и в края на месец септември.
Научният комитет на Третата педиатрич-
на среща „С грижа за децата“ е с председа-
тели проф. Иван Литвиненко и доц. Даниела 
Авджиева-Тзавелла. Броени дни преди кон-
ференцията доц. Даниела Авджиева-Тзавел-
ла сподели: „Конференциите, организирани 
по инициатива на Катедрата по педиатрия 
на МУ – София, са символ на високо качество 
на научната програма и прецизен подбор на 
най-добрите лектори. Започваме подготов-
ката за тях месеци по-рано и всеки детайл в 
програмата е обмислен така, че да предоста-
вим на участниците най-актуалната, инте-
ресна и практически полезна информация.“

СЪБИТИЕ НА МЕСЕЦА

18 Педиатрия плюс





Какво е да бъдеш педиатър през 2022 г. в 
България?
За съжаление никак не е лесно да бъдеш пе-
диатър през 2022 г., и то в България. Това 
според мен е една от най-подценяваните 

Д-р Захаринка Гочева 
завършва медицина 
в Медицинска акаде-
мия – София през 1986 
г. в. Има две специ-
алности – по педи-
атрия (1999 г.) и по 
обща медицина (2007 
г.). Работи като об-
щопрактикуващ ле-
кар-педиатър, като 

пациентската й листа се състои от над 4000 
хиляди пациенти, от които около 3000 са деца. 
През 2018 г. д-р Гочева бе отличена с награда в 
категорията „Моят любим педиатър“ на Вто-
рите годишни награди на БПА.

ОТ ПЪРВО ЛИЦЕ
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Д-р Захаринка Гочева: 
„НЯМА МЛАДИ ЛЕКАРИ, КОИТО ДА 
ПОЕМАТ ЩАФЕТАТА ОТ НАС“
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и недооценявани специалности. Като об-
щопрактикуващ лекар-педиатър, нашите 
грижи и задължения към децата са много 
по-големи, отколкото получаваме като от-
ношение от обществото и държавата към 
нас. Ако ние не обичахме професията си и 
не следвахме призванието си, твърде ве-
роятно е и малкото педиатри, които сме 
останали в България, да бяхме заминали за 
чужбина. 

Как и защо избрахте тази професия?
Избрах професията си още като дете. Моя-
та майка беше медицинска сестра и работе-
ше в детско отделение. Оттогава започна 
интереса ми към грижата за здравето на 
малките деца. Моя детска мечта бе да ста-
на детски лекар и аз я осъществих. 

Кои са най-големите трудности, с които 
се сблъсквате в работата си?
Най-много тежи огромното количество ад-
министративни задължения. Налага се да 
отделяме голяма част от времето си за по-
пълване на излишна документация. Напри-
мер, една и съща информация трябва да се 
предаде на НЗОК и РЗИ под различна фор-
ма и написана в различни формуляри. Тоест, 
липсва комуникация между различните ин-

ОТ ПЪРВО ЛИЦЕ
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ституции, което ни превръща в изкупител-
ната жертва, изпълнявайки много несвой-
ствени за нашата професия задължения.                                                       
Тежко е и задължението да сме денонощно 
на разположение на пациентите си, да не 
можем да излезнем в отпуска, без сами да 
сме си намерили заместник и е много непри-
ятно, че няма млади лекари, които да пое-
мат щафетата от нас.

Нуждае ли се детското здравеопазване в 
България от промени и в каква насока?
Да, от много промени! На първо място е, 
че София е единствената европейска сто-
лица без многопрофилна детска болница. 
Това е огромен проблем както за родители-
те, така и за нас, педиатрите. Освен това 
клиничните пътеки, по които се работи, са 
ниско платени. А когато говорим за педи-
атрите като мен, в доболничната помощ, 
при нас заплащането е дори още по-ниско. 
Прегледите на болни деца, които извърш-
ваме, не се заплащат нито от Здравната 
каса, нито от пациента. Касата изплаща 
само извършени профилактични прегледи и 
имунизации. Това означава, че системата е 
недофинансирана и води до отлив на лекари 
и медицински специалисти. 

ОТ ПЪРВО ЛИЦЕ
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Имате ли случай, който няма да забравите 
никога?
В 35-годишната ми практика като педиа-
тър е имало както много спешни и стресо-
ви, така и много комични ситуации. Имало 
е случаи, в които съм участвала в спасява-
нето на деца от пожар в училище. Имала 
съм случаи на необичайни и тежки форми на 
пневмонии и менингит, на синдром на Ка-
вазаки и туларемия, които са изключител-
но редки. И всеки един от тях е назабравим 
за мен. Разбира се, има и комични ситуа-
ции, като например родител да ме попита:  
„Може ли да запиша детето си за годишен 
технически преглед при Вас?“. Или: „Колко 
калории има в един сопол?“. 

Кои са трите най-важни неща, които сте 
научили от практиката си?
Първото, което съм научила е, че в медици-
ната 2+2 не е равно на четири.
Второ, педиатърът трябва да е изключи-
телно наблюдателен, защото не всички 
майки могат да оценят добре състоянието 
на детето си. 
Трето – доверието пациент-лекар се гра-
ди постепенно и трудно, но е изключително 
важно за навременното и адекватно лече-
ние.

ОТ ПЪРВО ЛИЦЕ
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Д-Р ЗАХАРИНКА ГОЧЕВА ОТБЛИЗО

Обичам работата си, защото… децата ме 
зареждат с положителни емоции и енергия. 
Неслучайно педиатрите не губим детското 
в себе си до дълбоки старини.
Талантът, който мечтая да имам, е… да 
уча с лекота чужди езици.
Най-голямото ми постижение в професио-
нален план… наградата „Моят любим педи-
атър“ от Българската педиатрична асоциа-
ция през 2018 г., както и „Лекар на годината“ 
за 2012 г. Първата е награда от името на 
родителите, които са гласували за мен, а 
втората е признание от колегите от БЛС.
Чувствам се щастлива, когато… пътувам 
сред природата със семейството си.
Вдъхновявам се… когато „мои”, вече по-
раснали деца, записват  при мен бебета си 
като педиатър и личен лекар.
Последната книга, която прочетох… 
„Опашката” от Захари Карабашлиев.
Музиката, която харесвам… поп и класиче-
ска музика.
Релаксирам, когато… съм сред природата. 
Хобито ми е… да се занимавам с отглежда-
не на цветя и пътуване към нови непозна-
ти култури и места по света.
Вярвам, че… все някога ще има Национална 
детска болница.

ОТ ПЪРВО ЛИЦЕ
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Д-р Ивайло Николов е роден в София през  
1990 г. Завършва ГПЧЕ „Петър Богдан“ в Мон-
тана през 2009 г. и през същата година започва 
обучението си по медицина в Медицински уни-
верситет – София. През 2016 г. се дипломира 
като лекар, а половин година по-късно започва 
специализацията си по педиатрия към УМБАЛ 
„Александровска“. В края на 2021 г. придобива 
специалност по педиатрия.

Д-р Ивайло Николов: 
„Нуждаем се от една 
по-стабилна и организирана 
система на здравеопазване“

МЛАДИТЕ ПЕДИАТРИ
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МЛАДИТЕ ПЕДИАТРИ

Как се насочихте към тази трудна професия? 
Защо решихте да бъдете лекар?
Изборът ми да уча медицина е следствие на пло-
дотворните взаимоотношения в гимназиалните  
години с преподавателите ми по химия и биоло-
гия, които породиха в мен желание да се зани-
мавам сериозно с това начинание. 

Имате придобита специалност по педиатрия, 
която, както знаем всички, е една от най-неже-
ланите медицински специалности… Коя бе при-
чината да изберете именно тази специалност?
Интересът ми към педиатрията възникна още в 
началните години на образованието ми по ме-
дицина, когато започнах работа като санитар, а 
след това и като сестра в детско интензивно от-
деление. След дипломирането си започнах да 
доброволствам в Детската клиника към УМБАЛ 
„Александровска”, която е с насоченост белод-
робни болести при децата и имах щастието след 
6-месечен период да започна работа там… и така 
до днес.

Лично за вас какво е педиатрията?
Педиатрията е най-благородната специалност! 
Аз бях повече от година лекар в инфекциозно 
ковид отделение за възрастни и мога да кажа, 
че емоцията и удовлетворението да си част от 
екип, насочен към лечението на детски болести, 
е абсолютно несравнимо.

Педиатърът според вас трябва да е…
На първо място, за да стане един човек добър 



лекар, той трябва да може да слуша и анализи-
ра, да задава правилните въпроси както на свои-
те пациенти, така и техните близки. В работата с 
деца се изисква малко по-особено отношение – 
повече търпение и умение за предразполагане 
на пациентите. Също така трябва да споменем 
и контакта с родителите. От изключителна важ-
ност е от самото начало на родителите да бъдат 
обяснени различните форми на развитие на за-
боляването, терапевтичното ни поведение, въз-
можните усложнения и времето, необходимо за 
възстановяване на пациента.

Вярват ли ви пациентите, когато ви видят колко 
сте млад?
Мисля, че контактът с децата така е по-лесно осъ-
ществим, а що се отнася до родителите – смя-
там, че доверието им не зависи от възрастта на 
лекаря, а от внимателния подход и резултата от 
лечението.

Още в самото начало на пандемията избрахте 
да бъдете на първа линия и станахте част от 
екипа на ковид-отделението на Александров-
ска болница. Как се взима такова решение? А 
какво ви донесе този избор?
Всеки лекар, който приема професията си като 
призвание, взима такова решение, без да се за-
мисля много. Изборът ми даде възможност да 
се сблъскам с голям спектър клинични предиз-
викателства. Успях да работя и да черпя знания 
и опит от много добри лекари. И не на последно 
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МЛАДИТЕ ПЕДИАТРИ
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място – даде ми удовлетворението да бъда по-
лезен в борбата с Ковид-19.

Кои са най-големите проблеми на детското 
здравеопазване в България?
Проблемите са много, но ще отбележа два от 
най-съществените: нуждата от допълнително 
финансиране на детските клинични пътеки и 
осъществяването на проекта за Национална дет-
ска болница.

Какво искате да се промени, в частност – вие да 
промените? 
Както аз, така и всички мои колеги в сферата на 
педиатрията работим отговорно ежедневно, за 
да може децата в България да получат най-до-
брото лечение. Усъвършенстваме знанията и 
уменията си, за да бъдем в унисон със стандар-
тите на запад. Това е, което се очаква от нас, и 
ние го правим. 

За какво мечтаете като млад, но вече с доста 
опит специалист?
Мечтая за една по-стабилна и организирана сис-
тема на здравеопазване, в която колегите ни ос-
тават тук и се развиват спокойно, с желание и 
удовлетворение от направения избор.

МЛАДИТЕ ПЕДИАТРИ



ЗДРАВОСЛОВНА* НАПИТКА ЗА 
ДЕТЕТО ВЗЕМИ – ЗА ПОВЕЧЕ ИГРИ!

*Напитките Данонино са източник на калций и витамин D. Калцият и витамин D са необходими за нормалния растеж и 
развитие на костите на децата. Разнообразната и балансирана диета и здравословния начин на живот са от важно значение.



Броени дни преди  
16 май – Международ-
ният ден на наслед-
ствения ангиоедем, 
разговаряме с г-н Да-
наил Димов, председа-
тел на Асоциация На-
следствен ангиоедем 
България. Разговор за 
проблемите на децата 
пациенти с това рядко 

генетично заболяване, за предизвикателства-
та, успехите, трудностите и целите. 

Данаил Димов: „Най-големият 
проблем е липсата на осведоменост“

ПАЦИЕНТСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ
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Г-н Димов, как се сблъскахте със заболя-
ването наследствен ангиоедем?
Поводът не беше приятен. Когато стана 
на 2 годинки, малкият ми син получи първа-
та атака на това заболяване. Тогава не зна-
ехме за какво cтaвa дума. За наша радост, 
попаднахме на много добър детски ревма-
толог – д-р Телчарова в СБАЛДБ „Проф. д-р 
Иван Митев“, която първа заподозря, че 
симптомите са на наследствен ангиоедем. 
Това е много рядко заболяване, а u немалко 
лекари въобще не са чували за него. Благо-
дарение на д-р Телчарова бяхме насочени 
навреме и поети от най-добрите специа-
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листи по това заболяване в Клиниката по 
алергология на Александровска болница, на-
чело с доц. Стаевска, която е експерт от 
световна величина в това заболяване. Там 
пpoвeдoxмe cъoтвeтнитe изследвания u за-
боляването беше доказано при дeтeтo ми. 

А какво показва статистиката? 
Наследственият ангиоедем е рядко ге-
нетично заболяване, обикновено се сре-
ща при 1:10 000 души до 1:50 000 души. 
Стaтиcтикaтa показва, че се проявява след 
7-годишна възраст. Симптомите са отоци, 
подувания в различни части на тялото, ръ-
цете, краката, лицето, дихателните пъти-
ща, червата. Атаките в коремната област 
са свързани със значителна коремна болка, 
гадене и често се бъркат с остър корем и 
водят до ненужни хирургически интервен-
ции. Най-опасен е отокът в областта на 
ларинкса, защото може да причини смърт 
чрез задушаване. Като цяло симптомите 
са много близки до обичайната алергична 
реакция и затова тези пациенти попадат 
най-често при алерголозите и тези специа-
листи са се наложили като водещи в лече-
нието на това заболяване.

Как лекувате вашия син? Има ли модерно 
лечение в България?
По този въпрос трябва да кажем и няколко 
добри думи за нашата здравна система. В 
това отношение тя наистина е на европей-

ПАЦИЕНТСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ
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ско ниво. Има одобрени 3 препарата, които 
са изключително скъпи, но се заплащат от 
Здравната каса. В началото, докато си по-
лучим протоколите от НЗОК, си го купува-
хме. Този месец например синът ми получи 
три атаки, почти всяка седмица. Ако тряб-
ваше да заплащам  лечението от джоба си, 
трябваше да платя над 6 000 лв. На паза-
ра в Европа вече има и нови препарати под 
формата на таблетки, които значително 
улесняват живота на пациентите с това 
заболяване. Нашата следваща голяма цел е 
тези препарати да станат достъпни и за 
българските пациенти, като реимбурсаци-
ята им да бъде поета от НЗОК. 

Като председател на Асоциация Наслед-
ствен ангиоедем България бихте ли сподели-
ли с какви по-сериозни трудности се сблъск-
ват пациентите с това заболяване у нас?
Липсата на осведоменост както сред широ-
ката общественост, така и сред лекарите 
все още представлява най-големият проблем.
На нас ни се е случвало да oтидeм с епикриза-
та и с лекарството в реномирана болница В 
София и да откажат да го поставят, защо-
то конкретният лекар специалист, който е 
на смяна, не е наясно със заболяването и не 
е чувал никога за него. Ето защо Асоциация 
наследствен ангиоедем България си е поста-
вила за цел да повишава информираността 
на специалиcтите и на обществото като 
цяло за това заболяване и всички наши уси-
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лия в последните години са насочени в тази 
посока. Периодично организираме практи-
чески обучения както за пациенти, така и за 
лекари и специалисти по здравни грижи.
След като имаме одобрено лечение, трябва 
заболяването да се диaгнocтицира навреме 
и когато отидем в лечебно за8едение или в 
спешен център, лекарите да са наясно как-
во да правят. Заради липсата на информи-
раност голям процент от лекарите се при-
тесняват да пocmaвяm инжекция с този 
протеин. Имали сме даже комични ситуации 
– да ни изписват хомеопатични препарати 
за лечение на отоците от ангиоедема.
В тази връзка отчитаме като особено ва-
жно да продължим информационната си 
кампания сред педиатрите и общопракти-
куващите лекари с педиатрична практика, 
с цел подобряване на информираността им 
и осигуряване на навременна диагностика и 
лечение на децата пациенти с НАЕ. 

Какви са най-важните цели, които си по-
ставя Асоциацията?
Към настоящия момент като основен цен-
тър за лечение на деца пациенти с НАЕ се 
оформя СБАЛДБ  „Проф. д-р Иван Митев“, 
която притежава уникални специалисти, 
които са наясно с това заболяване и имат 
опит и възможности да лекуват децата па-
циенти и най-важното от всичко – никога 
не отказват лечение на дете. Тук обаче от-
ново пороците на нашата здравна система 
се оказват пречка, тъй като в КП за наслед-
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ствения ангиоедем има редица ограничи-
телни и явно дискриминационни условия, 
които пречат на педиатрите да приемат 
и лекуват деца по тази клинична пътека и 
те са принудени да правят безумни админи-
стративни и документални еквилибристи-
ки, за да осигурят необходимото лечение на 
децата пациенти с НАЕ. Остава впечатле-
нието, че при изработването на КП за НАЕ 
тя е правена за конкретен лекар специалист, 
без да се отчитат интересите на пациен-
тите, без да е взето предвид кои специали-
сти наистина лекуват пациентите с НАЕ. 
А тази информация е лесно достъпна и ви-
дна от масивите на НЗОК. Затова сега сме 
насочили своите усилия в тази посока – да 
се премахнат тези ограничителни условия, 
защото така формулирани в КП те не пома-
гат на децата пациенти, а поставят в пряк 
риск живота и здравето им. Уведомили сме 
Българската педиатрична асоциация, тя от 
своя страна е направила конкретни искания 
пред БЛС за промяна на пътеката, от Асо-
циацията сме запознали с проблема и НЗОК, 
предстои да запознаем и МЗ и ще очакваме 
спешен и адекватен отговор, изразяващ се 
в незабавна промяна на условията по КП.

На 16 май всяка година се отбелязва Меж-
дународният ден на наследствения ангио-
едем. Какво планирате за тази година?
С оглед на изброените по-горе най-големи 
проблеми и предизвикателства пред паци-
ентите с НАЕ сме планирали и събитията, 
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с които ще отбележим 16 май – Междуна-
родния ден на наследствения ангиоедем. На 
първо място сме планирали една широка ин-
формационна кампания с образователно ви-
део, за която сме поканили като партньор и 
Столична община. Предвидили сме през май 
и юни и няколко специализирани лекции за 
лекари специалисти по педиатрия с цел по-
вишаване на информираността им за това 
заболяване. Планираме и редица срещи с 
отговорните институции за решаване на 
проблемите с КП за деца пациенти и про-
блемите с достъпа и навлизането в Бълга-
рия на нови и иновативни терапии за лече-
ние на пациенти с НАЕ.
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ЗА ПРАКТИКАТА

Хипогликемия – кръвна захар <2.6 mmol/l при 
дете >1-месечна възраст

Симптоми:
• Летаргия;
• Тремор;
• Нарушено съзнание;
• Гърчове;
• Вегетативни реакции – потене, тахикар-
дия, тревожност, чувство на глад.

Анамнеза:
• Антенатална анамнеза – малко за геста-
ционната възраст;
• Недоносеност;
• Анамнеза за хипогликемии в неонаталната 
възраст и данни за ранна и/или пролонгира-
на жълтеница;

Д-р Антон Владимиров, 
педиатър, детски ендокринолог
Първа детска консултативна клиника и 
Поликлиника „България“
Ref.: Bedside Clinical Guidelines Partnership
in association with Partners in Paediatrics.
“Paediatric Guidelines 2016–18” 

ПОВЕДЕНИЕ ПРИ 
ХИПОГЛИКЕМИЯ
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• Синдром на внезапна смърт – MCAD, LCAD;
• Развитие – регрес;
• Лекарства;
• Достъп до хипогликемични медикаменти – 
Метформин;
• Хранене.
Определени показатели, причинени от не-
обяснима хипогликемия, се откриват само 
по време на епизода. Вземете кръвни про-
би ПРЕДИ корекция на кръвната захар!

НЕЗАБАВНА КОРЕКЦИЯ!

Кръвна захар <2.6 mmol/l и GCS ≥ 8 т. и 
запазено общо състояние: 
1. Вземете кръвна проба за последващи из-
следвания и урина за кетони/кръв за бета 
кетони.
2. Нахранете или дайте течна глюкоза.
3. Проворете стойностите на кръвната 
захар след 10 минути.
4. Кръвна захар ≥2.6 mmol/l – наблюдение и 
насочване към специалист, ако има нужда.
5. Кръвна захар <2.6 mmol/l – преминете на 
венозна корекция.

Кръвна захар <2.6 mmol/l и GSC <8 т.
1. Осигурете венозен достъп.
2. Вземете кръвна проба за последващи из-
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следвания и урина за кетони/кръв за бета 
кетони.
3. Приложете интравенозен болус на Sol. 
Glucosae 10% 2 ml/kg (200 mg/kg глюкоза или 
0.5 ml/kg Sol. Glucosae 40%), последвано от 
инфузия на р-р на Sol. Glucosae 10% и Sol. NaCl 
0.9% на 100% поддържаща доза течности.
4. Проверете стойностите на кръвната 
захар след 10 минути.
5. Кръвна. захар ≥2.6 mmol/l – оценете сте-
пен на съзнание и жизнени функции, при 
нужда консултация и насочване към специа-
лизирано лечебно заведение, продължете 
венозната рехидратация!
6. Кръвна захар <2.6 mmol/l – невъзможност 
да се коригира кръвната захар, въпреки ве-
нозното приложение на глюкозен разтвор 
предполага подлежащо метаболитно забо-
ляване или ексцесивна продукция на инсулин, 
невъзможност за утилизация на глюкозата, 
вследствие на хипопитуитаризъм или над-
бъбречна недостатъчност. Насочете с ре-
анимационен екип на БМП към специализи-
рано лечебно заведение с възможност за 
интензивна терапия!
7. При забавяне и невъзможност да се по-
виши кръвната захар, дори без данни за 
кетонемия: Поставете болусна доза 
Methylprednisolone 4 mg/kg венозно!
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8. Проверете стойностите на кръвната 
захар след 10 минути.
9. Кръвна захар ≥2.6 mmol/l – оценете сте-
пен на съзнание и жизнени функции, продъл-
жете венозната рехидратация! Спешна 
хоспитализация с реанимационен екип на 
БМП към специализирано лечебно заведе-
ние с възможност за интензивна терапия! 
10. Кръвна захар <2.6 mmol/l – инфузия на 
Methylprednisolone в доза 25 mg/kg/24 h при 
т.т. <10 kg; 50 mg/kg/24 h т.т. 10 – 20 kg; 
100 mg/kg/24 h > 20 kg. Насочете с реани-
мационен екип на БМП към специализира-
но лечебно заведение с възможност за ин-
тензивна терапия!
11. При липса на отговор в стойностите на 
кръвната захар – повишете концентраци-
ята на глюкоза 14-20% (концентрация >14% 
изисква централен венозен достъп!).
12. Нужда от висок подвоз на глюкоза (>10 
mg/kg/min) предполага хиперинсулинизъм. 
Насочете с реанимационен екип на БМП 
към специализирано лечебно заведение с 
възможност за интензивна терапия!



При някои заболявания в хемопоезата на-
стъпват количествени и качествени про-
мени, които наподобяват тези при лев-
кемиите – повишен брой на левкоцитите и 
промени в диференциалната кръвна карти-
на (ДКК). За разлика от левкемиите, които 
имат прогресивно и необратимо развитие, 
левкемоидните реакции (ЛР) са израз на ре-
активно функционално състояние на хе-
мопоезата. 
При ЛР пролиферативният процес е резул-
тат на променени регулаторни механизми. 
Много често ЛР създават диагностични 
проблеми, особено в случаите, когато е на-
лице цялостно засягане на хемопоезата. 
Миелоцитната (гранулоцитна) левкемо-
идна реакция се характеризира с левкоци-

Д-р К. Ханджийска1,2, доц. д-р Рада Маркова1,3

1 Първа детска консултативна клиника – 
София
2 ГППМП МКЦ „Моят лекар“ – София 
3 Медицински университет – Плевен 
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Левкемоидна реакция при 
неимунизирано дете с коклюш

КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ



тоза с умерено олевяване, което се наблю-
дава при възпалителни заболявания (остър 
гломерулонефрит, ревматоиден артрит), 
карцином, бактериални инфекции. Левкоци-
тоза с различна степен на олевяване в гра-
нулоцитния ред до миелоцити, промиелоци-
ти и миелобласти се наблюдава при сепсис, 
милиарна туберкулоза и др. Тяхното раз-
граничаване от хроничната миелоидна лев-
кемия (ХМЛ) е силно затруднено. 
Лимфоцитните левкемоидни реакции пред-
ставляват доброкачествени лимфопроли-
феративни процеси, които преминават за 
относително кратък период от време (1-3 
месеца). Абсолютна лимфоцитоза (симпто-
матична) се наблюдава при: 
• хронични инфекциозни заболявания (ту-
беркулоза, сифилис);
• някои бактериални инфекции (коклюш);
• най-често при вирусни инфекции – рубео-
ла, грип, вирусен хепатит, инфекциозна мо-
нонуклеоза.
Количествено броят на левкоцитите може 
да достигне до 50.0 х 10^9/L с доминиране на 
гранулоцити и техни прекурсори или на лим-
фоцити и отсъствие на диспластични про-
мени. За разлика от злокачествената проли-
ферация (левкемия), левкемоидната реакция 
е доброкачествен отговор на хемопоезата, 
най-често в резултат на инфекциозна про-
вокация. Възможност за диференциация на 
двете състояние дава оценката на алкална-
та фосфатаза на левкоцитите (LAP). 

КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ
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Най-честите причини за левкемоидна реак-
ция са остри инфекции, някои медикаменти, 
автоимунни заболявания.

  

Фиг. 1. Левкемоидна реакция от миелоцитен 
тип.

Клиничен случай
Момче на 2-годишна възраст, родено от 
патологично протекла бременност в 28 
г.с. с екстремна недоносеност и тегло 740 
г. Последващ усложнен неонатален период 
с РДС, ХМБ и последваща БПД, провежда-
на профилактика със Synagys. В кърмаче-
ска възраст е провеждан инхалаторен курс 
с Budesonide (Pulmicort respulеs) 2x250 mcg, 
при обостряне на респираторната симп-
томатика е правен Salbutamol (Ventolin sol) 
при нужда. Редовно проследяван от детски 
пулмолог в амбулаторни условия. Детето 
не е имунизирано със задължителните вак-
сини по ИК на Република България поради 
екстремната недоносеност и интеркурет-
ни заболявания.
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Повод за консултация е появата на прис-
тъпна кашлица с давност около три седми-
ци преди прегледа, кашлични пристъпи със 
зачервяване на лицето и позиви за повръща-
не без цианоза. Детето е без съпътстващ 
фебрилитет и бронхиална обструкция. 
С оглед на диагностично уточняване са про-
ведени следните изследвания: пулмография 
– без данни за инфилтративни изменения, 
по-усилен хилусен рисунък, емфизем в осно-
вите (фиг. 2); пълна кръвна картина – дву-
кратно в последователни дни с екстремна 
левкоцитоза с абсолютна лимфоцитоза от 
морфологично зрели лимфоцити (табл. 1).

Таблица 1. Динамика на лабораторните 
показатели.

ПКК+ДКК 18.09.18 20.09.18 25.09.18 28.10.18

WBCx10^9 53.07 53.0  26.0  7.1
NEU/GRA% 11.4  9  13.7  36.3
NEU/GRAx10^9 6.04  4.52  4.60  2.7
MON%  1.4  4  4.6  9
MONx10^9 0.74  2.28  1.50  0.6
LYM%  85.0  86  81.7  54.7
LYMx10^9  45.11  45.48 27.10 3.8
RBCx10^12 5.42  5.39  5.29  4.47
HGB g/L  150  144  121  126
PLTx10^9  485  508  362  333
LDH U/L  -  -  1328.0 829.50
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КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ

Фиг. 2. Рентгенография – без данни за ин-
филтративни изменения, по-усилен хилусен 
рисунък, емфизем в основите.

Детето е консултирано с детски онкохема-
толог и е отхвърлено хематологично забо-
ляване. Проследени са в динамика клинично-
то състояние, хематологичните промени и 
ЛДХ. 
При PCR изследване на гърлен секрет се до-
каза Bordetella pertussis и се започна тера-
пия с Clarythromycin sir. – 20 mg/kg/дневно 
за 10-14 дни, Budesonide – 2x250 mcg и симп-
томатично лечение. При детето настъпи 
клинично подобрение и постепенно норма-
лизиране на хематологичните промени.

Заключение
Представеният случай е интересен от 
гледна точка на хематологичните промени 
при коклюш и на проблемите на недоносени-
те деца със забавена ваксинация.



Johnson’s® CottonTouch 2в1 
шампоан за коса и тяло съдържа 
истински памук, специално пред-
назначен и с перфектно баланси-
рано рН за чувствителната кожа на 
новородените. С ултралека пяна 
той нежно измива и предпазва де-
ликатната кожа на новороденото 
още от първия ден.

NOTA BENE

Компресорният инхалатор AGU Balloon 
е почти безшумен и не безпокои децата. 
Размерите и теглото му (170 гр) го пра-
вят изключително компактен. Рамерът на 
частиците (MMAD 2,9 мм) и скоростта на 
разпрашаване (0,3 мл/мин) го 
правят подходящ за инхала-
торна терапия при всички 
заболявания. Работи с micro 
USB кабел

Безконтактен термометър 
за деца AGU Giraffe измер-

ва температурата, без да до-
косвате детето само за 1 се-

кунда. Може да използвате и 
за измерване на температурата 

на млякото в бебешка бутилка, 
както и за измерване на темпера-

турата на водата в бебешката вана 
и температура на околната среда.
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Имунокомпрометираните деца са хетерогенна 
популация от пациенти с първичен имунен де-
фицит и такива с вторичен – при онкологични 
заболявания, трансплантация на органи или 
хемопоетични стволови клетки, както и прие-
мащите биологични, имуномодулиращи или 
имуносупресивни лекарства. Деца с възпали-
телнo чревно заболяване получават имуно-
супресивно лечение с различна продължител-
ност. Терапията на основното им заболяване ги 
излага на риск от заразяване или реактивация 
на съществуваща инфекция. Имунизацията на 
такива деца е възможен начин за превенция 
на ваксинопредотвратими болести. 
На практика при тези пациенти ваксинацията 
често се отлага. Това може да се обясни с оч-
акваните неблагоприятни ефекти на ваксините 
при деца под имуносупресия, но и с липсата на 
данни и ясни препоръки, особено по отноше-

ВАКСИНОПРОФИЛАКТИКА

Ив. Янков1, Р. Шентова2, Х. Бурнусузов1

1 Катедра по педиатрия и медицинска гене-
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2Клиника по детски болести, „Клиникум 
Херфорд“ – Херфорд
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ние на имунизацията с живи ваксини [1, 2].
Имуносупресивното лечение е двулик процес 
– от една страна, той лекува като потиска въз-
палението, от друга – компрометира имуните-
та и излага пациента на риск от заразяване с 
нови или реактивирани хронични инфекции -  
опортюнистични инфекции, цитомегаловирус, 
Eрstein-Barr virus, хепатит В и С, хистоплазмоза, 
туберкулоза и варицела и други инфекции [3-6, 
8-10]. 

Организация на ваксинациите при деца с 
възпалително чревно заболяване
Според Наредба 15 от 2005 г. децата в Р Бъл-
гария се ваксинират и проследяват от личния 
лекар. Липсват утвърдени предписания за вак-
синирането и проследяването на деца, получа-
ващи имуносупресия [1]. Често такива деца се 
насочват към профилиран специалист за мне-
ние относно имунизиране и времето на прило-
жение на ваксината. По правило няма причи-
на децата, получаващи имуносупресия, да не 
следват утвърдения национален Имунизацио-
нен календар (ИК). От друга страна, са нало-
жителни корекции в имунизациите, касаещи 
конкретни ваксини, при строго дефинирани 
състояния.
Съвременни обзори и чуждестранни консен-
суси предлагат обширна информация относно 
ваксинациите при деца, съобразени с нацио-
налните ИК и не са директно приложими вър-
ху българската детска популация. Съществува-
щите препоръки за ваксиниране обикновено 
са адресирани към тесдните специалисти. Та-
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кова Ръководство за ваксиниране на пациен-
ти с имуносупресивна терапия и техните близ-
ки е подготвено от Американското дружество 
по инфекциозни болести (IDSA). В него не се 
препоръчва приложение на живи ваксини при 
имуносупресирани пациенти. Безопасност-
та на инактивираните ваксини е потвърдена в 
множество проучвания. Такива данни липсват 
за живите-неинактивирани ваксини [12, 14].

Дефиниции и подбор на подходящ момент за
ваксинация
Не всеки пациент, който се лекува за автоимун-
но заболяване, е имуносупресиран. Децата с 
онкологични заболявания, получили транс-
плантат или такива с първичен или друг вто-
ричен имунен дефицит, са имуносупресирани. 
Такива са и пациентите, получаващи:
• Висока доза кортикостероид – Prednisolone 
или еквивалентен на него друг кортикостеро-
ид, за 14 или повече дни, в доза >2 mg/kg/днев-
но, а при тегло под 10 kg >20 mg/обща дневна 
доза;
• Azatioprine, 6-mercaptopurine, Methotrexate, 
Tacrolimus, Cyclosporine и др.;
• Биологичен препарат (anti-TNF, анти-интегри-
ново антитяло, JAK-inhibitor, анти-интерлевки-
ново антитяло и др.);
• Пациенти със значителен консумативен синд-
ром.
Пациенти, които получават единствено нес-
тероидни противовъзпалителни препарати, 
5-аминосалицилат (5-ASA) или са на ексклузив-
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но хранене, не следва да се разглеждат като 
имуносупресирани [12, 13].
Препоръчва се ваксинацията с живи ваксини 
и „наваксването” с пропуснатите ваксини да 
става при диагностициране на заболяването и 
преди започване на имуносупресивно лечение. 
Трябва да се преценява целесъобразността от 
забавяне на лечението поради провеждане на 
ваксинация на пациента. От друга страна, по-
вечето живи ваксини се поставят в кърмаческа 
или ранна детска или предучилищна възраст 
(до 6 год.). Така че, към момента на поставяне 
на диагнозата е много вероятно да е завършен 
ваксинационният курс при детето. При нужда 
от прилагането на жива ваксина преди начало-
то на лечение, имуносупресията може да запо-
чне не по-рано от 4 седмици след прилагане 
на варицелна ваксина и не по-рано от 6 сед-
мици след ваксинация за морбили, паротит и 
рубеола [12].
При започната вече имуносупресивна терапия 
живи ваксини могат да се прилагат не по-рано 
от 3 месеца след спирането ѝ. За кортикосте-
роидите този период е 1 месец.
Винаги е полезно да се вземе кръв за опреде-
ляне титъра на ваксиналните антитела, преди 
започване на лечението. Еднократното им из-
следване невинаги е информативно, поради 
което те могат да се изследват няколко пъти, 
през определен период от време [1].

Използвани ваксини
1. Инактивирани (убити) ваксини – хепатит А, 
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хепатит В, пневмококова ваксина, дифтерия-те-
танус-коклюш, полиомиелит хемофилус ин-
флуенце тип в, човешки папилома вирус (hpv), 
противогрипна ваксина, имунизация срещу 
менингококови инфекции.

Ваксини, показани за рутинно приложение, 
независимо от приложението на имуносупре-
сивна терапия
Противогрипна ваксина (тривалентна инакти-
вирана за интрамускулно приложение);
Тетанусна ваксина (като част от поливалентна и 
ДТ-ваксини);
Човешки папилома вирус ваксина (четирива-
лентна за типове 6, 11, 16, и 18);
Менингококова ваксина (конюгирана и поли-
захаридна);
Хепатит A ваксина (монокомпонентна или част 
от комбинираната за Хепатит А и В);
Хепатит В ваксина;
Ваксини, показани за рутинно приложение, 
преди започване на имуносупресивното ле-
чение
Пневмококови ваксини (конюгирана и полиза-
харидна);
Коклюшна ваксина (като част от ДТ-ваксината);
Противопоказани ваксини
BCG-ваксина
Морбили-Паротит-Рубеолна ваксина;
Полиомиолитна ваксина (жива ваксина за пе-
рорално приложение);
Варицелна ваксина;
Ваксина за Rotavirus;
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Жива противогрипна (за интраназално прило-
жение);
Варицела-зостер ваксина;
Херпес зостер ваксина (жива ваксина);
Ваксина срещу жълта треска;
Тифоидна ваксина (жива, за перорално прило-
жение);
Антраксна ваксина.

2. Живи ваксини – BCG ваксина, трикомпонент-
на ваксина морбили-паротит-рубеола, варице-
ла и херпес зостер, ваксина срещу ротавирус, 
противогрипна ваксина – жива интраназална.

Оценка на ефекта от ваксинацията
Оценката на имунизационния статус на паци-
ента става чрез измерване на титъра на спе-
цифичните постваксинални антитела. За вак-
синиран и серопротектиран се приема всеки 
пациент, при когото титърът на антителата е 
достигнал или надхвърля стойности, приети за 
предпазващи от инфекция с „див” щам [13, 16].

Ваксинации на близките на деца, 
получаващи имуносупресия
За намаляване риска от заболяване е необхо-
димо близките на имуносупресираните деца 
да бъдат имунизирани в срок по ИК. Своевре-
менно трябва да се осъществява ваксинацията 
с инактивирана (грипна) и жива (морбили, па-
ротит и рубеола) ваксини, без опасност да пре-
дадат заболяването. Противогрипната ваксина 
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трябва да е за интрамускулно, а не за интрана-
зално приложение, която е жива [24].
При приложение на ваксина срещу варицела 
е необходимо особено внимание единстве-
но при поява на постварицелен везикуларен 
обрив. В този случай трябва да се ограничат 
контактите между ваксинирания и детето. До-
пълнителното рутинно приложение на варице-
ла-зостер имуноглобулин не е необходимо при 
пациента с поствакцинална реакция, поради 
обичайно лекото протичане [22, 24].

Ваксинации при пътуване в чужбина
При посещение на страни, в които е налице 
епидемия от заболяване, за което съществува 
ваксина, е уместно детето да бъде консулти-
рано с профилен специалист и да получи не-
обходимата ваксинопрофилактика. Безопасно 
могат да бъдат прилагани инактивирани вакси-
ни срещу хепатит А, японски енцефалит и бяс. 
Консултация със специалист е необходимо да 
бъде осъществена при нужда от ваксинация с 
някои инактивирани (срещу тиф, бяс и полио-
миелит) и живи ваксини (напр. жълта треска и 
др.) [2, 11, 25-27, 30]. 

Токсичност на ваксините за пациенти на 
имуносупресия
Към момента липсват достоверни съобщения 
за регистриране на токсични реакции или иму-
номедиирани такива при ваксинирани деца 
на имуносупресия. Дискутира се ролята на 
помощните вещества във ваксините и авто-
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имунния/автоинфламаторен синдром индуци-
ран от помощни вещества (Autoimmune/Auto-
inflammatory Syndrome induced by Adjuvants 
(ASIA), токсичността на живака (Thimerosal) или 
алуминий-съдържащите помощни съедине-
ния. Липсват систематични проучвания, които 
категорично да доказват опасността за компро-
метиране на имунитета или имунен феномен, 
влошаващ основното заболяване при децата 
[12].

Заключение
Рискът от инфекциозни заболявания при иму-
нокомпрометирани деца остава значителен. 
Поради необоснования медиен и обществен 
натиск от т. нар. „движение срещу ваксините”, 
такива деца е много вероятно да изостават с 
ваксинациите и дори да имат пропуски в ИК.
Допълнителни фактори са: липсата на достатъч-
но информация, неравномерното разпреде-
ление на специалистите в страната, по-тесния 
контакт на пациента с профилния специалист, а 
не специалиста по клинична имунология, епи-
демиология и инфекциозни болести.
Публикуваните към момента ръководства пре-
поръчват ваксинирането на имунокомпроме-
тираните деца да става по общоприетия ИК, с 
избягване на прилагането на живи ваксини. В 
отделни случаи, както при ревматоидния арт-
рит, е допустимо приложението и на живи вак-
сини. Инактивираните (убити) ваксини се при-
емат за безопасни, независимо от диагнозата. 
От друга страна, редовните ваксинации не га-
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ВАКСИНОПРОФИЛАКТИКА

рантират наличието на адекватен поствакси-
нален имунитет, обективизирането на който 
(чрез изследване на ваксинални антитела пре-
ди началото на имуносупресията) е силно пре-
поръчително.
Липсват достоверни данни, сочещи повишен 
риск от заболеваемост или обостряне на ос-
новното заболяване, свързани с ваксината, или 
съдържащите се в нея помощни вещества. Не-
обходимо е в бъдеще да се уточнят таргетните 
титри на постваксинационни антитела, както и 
сроковете за мониториране на тяхното намаля-
ване с времето. Това ще предотврати погреш-
ната оценка на лекуващия екип за „задоволи-
телен“ имунитет, когато титърът на антителата 
всъщност не е протективен.

Библиографията е на разположение в редак-
цията.
Статията е публикувана в съкратен вариант. 
Пълният текст ще откриете в сайта на БПА – 
pediatria-bg.eu.



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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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.
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