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НА ФОКУС

Кремена Кунева:

{

“ТРЯБВА ДА ИЗМИНЕМ ЗАЕДНО
ПЪТЯТ КЪМ ПРОМЯНА В
ДЕТСКОТО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ”
Кремена Кунева завършва Университета за национално и световно стопанство и в продължение на
дълги години работи като финансов директор и
управител в големи чуждестранни корпорации. От
2019 г. обаче изцяло се посвещава на това да бъде
повелител на доброто. Тя е основател и председател на фондация „За Доброто“, която представлява екип от съмишленици, чиято задача е да
помагат най-вече на децата и детското здравеопазване у нас.
С Кремена Кунева разговаряме за смислените каузи, за това откъде започва промяната, за проблемите в детското здравеопазване и за това как
могат да бъдат решени.
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ВИЕ СТЕ ОСНОВАТЕЛ И ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ФОНДАЦИЯ „ЗА ДОБРОТО“. КОГА И КАК СЕ
РОДИ ИДЕЯТА?

При нас нещата се случиха съвсем органично. Първо се роди желанието за промяна, последва много работа, обединение
на много хора, които желаят същата тази
промяна и съвсем естествено настъпи моментът, в който, за да надградиш всичко,
което виждаш, че е възможно да се случи
и се случва, се учредихме като Фондация.
Ретроспективно всичко започна през 2019
г., когато ремонтирахме и обновихме отделението по нефрология в единствената
педиатрична болница в България.
ДА, ЗАПОЧНАХТЕ ДЕЙНОСТТА СИ С
РЕНОВИРАНЕ НА НЕФРОЛОГИЧНОТО
ОТДЕЛЕНИЕ В СБАЛДБ „ПРОФ. Д-Р ИВАН
МИТЕВ“. КАКВО СЕ СЛУЧИ ОТТОГАВА ДОСЕГА?

Оттогава досега имаме повече от 14 успешни кампании, 5 изцяло обновени детски отделения, повече от 10 детски отделения, на които сме помогнали с важна
медицинска техника, помогнахме на повече от 120 болници в първия и най-страшен
момент от пандемията, основахме фонда
за децата на загиналите от ковид медици
и педагози (към момента имаме 28 дечи4 Педиатрия плюс

НА ФОКУС
ца, на които втора година изплащаме месечни стипендии по 500 лв.). През 2021 г.
обединихме всички наши каузи, свързани
с детските отделения, под общото име
Светулка. През тази година завършихме
първото детско отделение Светулка в
МБАЛ Айтос, в момента сме на финала на
детското отделение в МБАЛ Силистра,
а след това в плановете ни за тази година е да завършим и детското отделение в
болницата в гр. Ловеч, както и приемната за деца в болницата в Приморско. Едновременно с това, за съжаление, се случи
войната в Украйна. Първоначално не бяхме
сигурни дали трябва и дали ще можем да
поемем подкрепата и за тази кауза, а имаше и достатъчно други НПО и доброволци,
които в самото начало се включиха с пълна
сила, за да подкрепят невиждания до този
момент бежански поток в България. Тогава, една вечер, след като бяхме получили
десетки телефонни обаждания от хора и
организации, които добре познават начина, по който работим, с въпроси и настояване да се включим, решихме, че тези деца
и жени, които пристигат в страната ни,
са също толкова уязвими, колкото и нашите деца. Имахме натрупан сериозен опит
за работа в кризисни ситуации, бяхме работили с повече от 10 000 доброволци в
цялата страна, включително и с големи
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съсловни организации като стоматолози,
общини. Нямахме опит с бежански кризи,
но кой ли в България го имаше. И така, 4
месеца по-късно можем да кажем, че със
създаването на интеграционния център
и 2 детски целодневни центъра успяхме
да помогнем на повече от 20 000 майки и
деца, бягащи от ужаса на една чудовищна
война.
Едновременно с това продължихме и работата си по Светулка и фонда.
ФОНДАЦИЯТА СТАНА НОСИТЕЛ НА НЯКОЛКО
ДОСТА ПРЕСТИЖНИ НАГРАДИ – КОИ СА ТЕ И С
КОЯ СЕ ГОРДЕЕТЕ НАЙ-МНОГО?

С всички награди се гордеем, защото те
са вид оценка, че не сме сбъркали пътя. Те
са нашият ориентир, но и нашата отговорност към всички хора, благодарение на
които за 3 години смело мога да кажа, че
променихме една част от обществото ни
към по-добро. Материалната промяна за
децата в България не е единствената ни
цел, нашата цел преминава отвъд това
и тя е да накараме хората да повярват,
че истинската промяна се случва, когато
участваш в нея. Всеки един наш проект
„събужда“ още и още хора, които стават
все по-сензитивни за това, че България не
е клета държавица, а само ние, оставяйки
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я сама да се бори с неправдата, я превръщаме в такава.
ЗАЩО ИЗБРАХТЕ ЗА СВОЯ КАУЗА ДЕТСКОТО
ЗДРАВЕ?

По една много проста причина. Децата нямат вина за нашите избори или липсата ни
на такива. Децата носят тежкия товар на
това, че като общество сме преклонили
глава към неправдата и сме ги оставили в
едни от най-тежките им моменти да носят нашите „кръстове“ на нищонеправене и морална меланхолия. България е единствената страна в Европа без истинска
детска болница. България е единствената
страна в Европа, в която хлебарките, мухълът и мизерията се приемат за норма в
детските отделения. В България няма отношение към детето пациент като към
пълноправен участник в процеса на неговото лечение, като човек изобщо. Знаете
ли, че в много страни в Европа принудителното поставяне на абокат се приема
за насилие тогава, когато това може да се
избегне? Тук сме гневни на системата – и
лекари, и родители, и този гняв го връщаме като бумеранг в най-неправилната посока – към децата. Това трябва да се промени.
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ДАРИТЕЛСТВОТО

И

ДОБРОВОЛЧЕСТВОТО

–

ТОВА ЛИ Е ПЪТЯТ ДА ПОДОБРИМ УСЛОВИЯТА В
БОЛНИЧНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ И ИЗОБЩО ДЕТСКОТО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ КАТО ЦЯЛО? КЪДЕ Е ДЪРЖАВАТА, НЕ БИ ЛИ СЛЕДВАЛО ТОВА ДА БЪДЕ
НЕИН ПРИОРИТЕТ?

Това е част от пътя. Пътят е да накараме обществото ни да разбере проблемите
в тази сфера и да стане нетърпимо към
неправдите в нея.
На управляващите да бъде показано, че не
е толкова трудно, нито невъзможно да
направим поне средата в детските отделения адекватна на времето и чувствата
на децата.
Дарителството и доброволчеството те
правят активно участващ в един процес, в
който иначе много малко хора и за съжаление само в много тежки моменти се докосват като проблематика. Когато станеш
част от промяната на нещо, било то с ръцете си или с парите си, много по-трудно
някой може да ти обясни как това или онова не зависи от теб, как е „нормално“ да не
искаш качествено здравеопазване, защото държавата ти не е толкова напреднала в развитието си. А ти ставаш и им показваш, че това не е така. Че е абсолютно
възможно, стига да има желание, воля и да
няма корупция. Корупцията в здравеопаз8 Педиатрия плюс

ването е язва, която всеки един момент
се оказва фатална за някой от всички нас.
Здравната ни система се е базирала на количествата, а не на качеството. Неглижирането на адекватното образование
и заплащане на медиците ни е довело до
ръба на пропаст, към която, с всеки ден
бездействие от страна на обществото,
вървим стремително към свободно и болезнено падане.
ЗА ТЕЗИ ГОДИНИ ОБИКОЛИХТЕ ДОСТА ДЕТСКИ ОТДЕЛЕНИЯ В ЦЯЛАТА СТРАНА… ЕДИНСТВЕНО ЛОШИТЕ БОЛНИЧНИ УСЛОВИЯ ЛИ СА ПРОБЛЕМЪТ? КОИ
СПОРЕД ВАС СА ТРИТЕ НАЙ-ГОЛЕМИ ПРОБЛЕМА
НА ДЕТСКОТО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ У НАС?

Не знам откъде да започна, това е огромна
тема. Ако трябва да избера само 3 проблема, бих казала, че са:
1. Липсата на достатъчно специалисти –
лекари и сестри, като зад този проблем,
естествено, стои липсата на политики
за тяхното образование, възнаграждение,
запазване в България.
2. Неадекватната здравна система, която, както вече казах, е превърнала болниците в търговски дружества, които обаче
поради незнанието си как да управляват
такива и така заложените пътеки, за да
оцелеят, се налага да залагат на количе9 Педиатрия плюс

ството, а не на качеството. Изключително добри лекари биват назначавани за
директори, но те просто не могат да се
справят с това, защото да си управляващ
организация се изискват много повече познания, а никой не ги учи на тях. Те наследяват една болна система, която се опитват да „лекуват“ с финансов шаманизъм.
3. Моралният ни упадък като общество,
което е приело за норма мизерията и липсата на адекватно отношение към децата
пациенти и техните родители.
КАКВА Е ВАШАТА ЛИЧНА ВИЗИЯ ЗА ДЕТСКОТО
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ?

Ще го кажа максимално просто – здравеопазване, базирано на ползите.
КАКВО Е ВАШЕТО ПОСЛАНИЕ КАТО ЧОВЕК,
РОДИТЕЛ, ОБЩЕСТВЕНИК И ПОСЛАНИК НА
ДОБРОТО КЪМ ДЕТСКИТЕ ЛЕКАРИ?

Този път към промяната в детското здравеопазване трябва да го изминем заедно.
Да спрем да насочваме гнева си един към
друг, а да го направим за тях – децата, които нямат избор. Единственият начин да
променим системата е с огромен обществен натиск и примери, които да следваме.
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ПИСМО НА БПА ДО МЗ ЗА
„OFF-LABEL” МЕДИКАМЕНТИТЕ
С промяна в Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (ДВ, бр. 67 от
2020 г.) – ал. 7, чл. 266 б, влезе в сила текст,
включващ изрична забрана за финансиране
с публични средства на „off-label” медикаментите, което създава сериозен проблем
при лечението на много деца, тъй като
останалите възможности за финансиране (специални фондове, дарителски акции
и др.) са трудно осъществими за толкова кратък срок от време. Финансирането
на тези медикаменти от бюджетите на
болниците също е трудно за реализиране, тъй като те са ограничени, а в голяма
част от случаите тези медикаменти са
скъпоструващи и приложението им е продължително.
Всичко това поставя пациентите в детска
възраст пред сериозни рискове, свързани
с невъзможността лечението на техните
заболявания да се провежда според съвременната най-добра медицинска практика
с иновативни медикаменти, а в част от
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случаите и без алтернатива.
Управителният съвет на Българската педиатрична асоциация настоява за спешно
обсъждане на възможностите за решаване на този проблем за предотвратяване
на дискриминацията, преди да възникне
сериозно напрежение сред родителите на
засегнатите пациенти. Като най-бърз и
ефективен начин за решаване на проблема
би било отпадането или промяната на в чл.
30-31 от Наредба №10 от 17.11. 2011 г. за
условията и реда за лечение с неразрешени
за употреба в Р България лекарствени продукти, лекарствени продукти, прилагани
извън условията на разрешението за употреба и лекарствени продукти за състрадателна употреба, както и за условията
и реда за включване, промени, изключване
и доставка на лекарствени продукти от
списъка по чл. 266 а, ал. 2 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (загл. доп. ДВ, бр. 84 от 2019 г., доп.
ДВ, бр. 40 от 2022 г.). По този нормативен ред би се запазила съществуващата
възможност за финансиране на посочените медикаменти.
Пълният текст на писмото може да прочетете в www.pediatria-bg.eu.
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СКРИНИНГ И ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА
ДЕТСКОТО РАЗВИТИЕ
ОТ 0 ДО 7 ГОДИНИ
В началото на юни се състоя среща в Министерство на образованието и науката
между министър Денков и неправителствени организации, сред които и БПА,
за изработване на национална система за
скрининг и проследяване на детското развитие от 0 до 7 години.
Тази система е от ключово значение, защото колкото по-рано се установят отклонения в развитието на едно дете, толкова по-рано системата може да окаже
подкрепа на него и родителите му; колкото по-информирани и подкрепени са родителите, толкова повече подкрепени деца
ще има; първите 3 години от развитието
на детето са основополагащи за цялата
му личност; учителите, педагозите, възпитателите също имат нужда да бъдат
подкрепени, да им се предоставят инструменти за пълноценна работа с децата и
чрез ясни механизми да се облекчи извънредно тежката им и благородна задача.
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ДОЦ.
ЙОРДАНКА
УЗУНОВА СЕ
ВКЛЮЧИ В
ПРОГРАМА
„ДЕТСКО
ЗДРАВЕ“
Доц. Йорданка Узунова, секретар на БПА,
се включи в безплатните високоспециализирани профилактични прегледи по програма „Детско здраве“. Повече от 500 деца
от Кърджали и областта преминаха през
консултациите, извършени от лекари от
няколко столични болници. Домакин на
консултациите бе МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски“. Директорът на лечебното заведение проф. д-р Тодор Черкезов благодари
на медиците и поднесе специална грамота
на д-р Асен Меджидиев, един от създателите на „Детско здраве“ и председател на
Столичната лекарска колегия.
Доц. Узунова разгледа педиатричното отделение на болницата в Кърджали и разговаря с работещите там лекари, като ги
запозна с целите и задачите, по които работи БПА.
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СБАЛДБ „ПРОФ. Д-Р ИВАН
МИТЕВ“ СЕ РАЗШИРЯВА
„МЗ отпусна допълнителни средства в
размер на 1.5 млн. лв. за разширение на
СБАЛДБ „Проф. д-р Иван Митев“. Една от
предвидените дейности е разширение на
вече съществуващото интензивно отделение“, сподели изпълнителният директор на болничното заведение д-р Благомир
Здравков. По думите му леглата в интензивното отделение ще бъдат увеличени
почти двойно, като необходимите медицински специалисти вече се обучават.
Д-р Здравков съобщи още, че се предвижда
и ремонт на цял етаж на болницата, където ще се изгради поливалентна клиника по
образна диагностика, тъй като в момента голяма част от децата, на които са им
необходими образни изследвания, често се
транспортират към други лечебни заведения. Ще бъде разширен и приемният кабинет.
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КАКВИ СА ПОДОБРЕНИЯТА В
ДЕТСКОТО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ
„По отношение на детското здравеопазване се придвижваме напред, но това се
случва с малки крачки“, каза министърът
на здравеопазването проф. Асена Сербезова по време на пресконференция, на която
МЗ представи предприетите дейности
за подобряване на детското и майчиното
здраве.
С 57% повече са предвидените средства
за детско и майчино здравеопазване в специализираната извънболнична медицинска
помощ за 2022 г. в сравнение с предходната година с Анекса към Националния рамков договор. С 34% повече пък са средствата за детско и майчино здравеопазване в
болничната медицинска помощ за 2022 г.,
като са включени 101 клинични пътеки, за
които са предвидени общо средства в размер на близо 280 млн. лв.
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Осигурени са допълнително 350 хил. лв.
за посещение за осигуряване на здравни
грижи за новородено дете до 14 дни след
като е изписано от лечебното заведение.
За профилактични прегледи на лица до 18 г.
са предвидени над 32 млн. лв., което представлява увеличение средно с 38% спрямо
предходната година.
Здравният министър уточни, че с промяна в Наредба № 8 от 2016 г., свързана с
профилактичните прегледи, заплащани от
здравната каса за бременните жени, са
включени и два допълнителни прегледа за
проследяване на бременността.
Подобряване достъпа до здравни услуги и
намаляване на регионалните дисбаланси в
детското здравеопазване е една от целите на подготвяната от МЗ Национална
стратегия за детско и юношеско здраве
и педиатрична грижа в Република България 2021-2030 г. Тя трябва да е готова
до края на месец октомври т.г. Стратегията се очаква да е един от основните
документи, който ще даде хоризонта на
развитието на детското здравеопазване
в нашата страна. Първият приоритет е
развитието на профилактичните дейности в детската възраст, като акцентът е
насочен върху насърчаване на здравословния начин на живот, здравословното хранене, спорта.
17 Педиатрия плюс

НОВИНИ

ПРИЕХА НАЦИОНАЛНА
ПРОГРАМА ЗА ПРОФИЛАКТИКА
НА РОТАВИРУСНИТЕ
ГАСТРОЕНТЕРИТИ ДО 2025 Г.
МС прие Национална програма за профилактика на ротавирусните гастроентерити в Р България 2022-2025 г. Проектът
на Националната програма е изготвен в
продължение на действащата до края на
2021 г. програма. С настоящата се цели
чрез специфична профилактика на деца от
6-седмична възраст да се постигне намаляване на общата заболяемост от ротавирусните гастроентерити (РГЕ), включително и на тежките му форми, налагащи
хоспитализация. Ваксинацията срещу РГЕ
води до 85-95% намаление на хоспитализациите, спешните прегледи и разходите за
лечение на РГЕ.
Основен приоритет е постигането на високо ваксинално покритие при основната
целева група.
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Frisolac 1 и 2

Млека за кърмачета
УСЪВЪРШЕНСТВАНА ФОРМУЛА
В СЪОТВЕТСТВИЕ С ЕВРОПЕЙСКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

ИЗБРАНО ОТ МЕДИИТЕ

БЛИЗО 25 МЛН. ДЕЦА
ПО СВЕТА СА
ПРОПУСНАЛИ РУТИННИ
ИМУНИЗАЦИИ ЗАРАДИ
ПАНДЕМИЯТА
zdrave.net
Около 25 млн. деца по света са пропуснали рутинни ваксинации срещу болести като дифтерията заради смущенията, които причини коронавирусната пандемия в работата на
здравните служби, и заради дезинформацията във връзка с ваксините, която се разпространи през пандемията, предаде БТА, позовавайки се на информация на Асошиейтед прес,
която цитира данни от доклад на ООН.
В доклада, изготвен съвместно от СЗО и от
Детския фонд на ООН (УНИЦЕФ), се казва, че
миналата година около 25 млн. деца са пропуснали ваксинациите си срещу дифтерия, тетанус и коклюш. „Свидетели сме на най-големия
продължителен спад на детски имунизации
от едно поколение“, изтъкна Катрин Ръсел,
изпълнителна директорка на УНИЦЕФ. Макар
броят на рутинните ваксинации да е намалял
във всички региони по света, най-сериозно засегнати от тази тенденция са Източна Азия
и Тихоокеанският регион.
20 Педиатрия плюс

ОТ ПЪРВО ЛИЦЕ

Д-р Радостина Ангелова:
„ОБЩУВАЙКИ ЕЖЕДНЕВНО С ДЕЦАТА,
СЕ ЧУВСТВАМ ЗДРАВО СВЪРЗАНА С
БЪДЕЩЕТО“
Д-р Радостина Ангелова завършва Медицинския
институт през 1986 г, до 1991 г. работи като
педиатър по разпределение в Силистра. През
същата година придобива специалност по детски болести в Медицинска академия – София, а
след това започва работа като участъков педиатър във Варна. От 2000 г. работи като общопрактикуващ лекар с предимно детска практика, през 2007 г. придобива специалност по
обща медицина.
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Как и защо избрахте педиатрията за своя
специалност?
Да съм педиатър за мен е съдба, макар че изборът на специалност стана почти случайно – получих разпределение на педиатрично
място и заобичах работата си. Тя осмисля
дните ми. Чувствам се здраво свързана с
бъдещето, общувайки с децата ежедневно.
Кои са най-големите трудности, с които
се сблъсквате в работата си?
Трудностите и предизвикателствата в
работата ми като детски лекар в наши
дни никак не са малко: несъвършенствата в
здравната система, джунглата от информация сред родителите в социалните мрежи, непрекъснатата и бърза промяна в патологията, пандемията от Covid-19...
Нуждае ли се детското здравеопазване в
България от промени и в каква насока?
Детското здравеопазване в страната ни
се нуждае от промени, които да догонват
изискванията, пред които ни поставя динамичното време, в което живеем. Нуждаем
се от стриктен и последователен контрол
по спазването на имунизационния календар,
за да се избегнат измами и фалшификати,
както и добавянето на допълнителни ваксини към него, които да са безплатни, на22 Педиатрия плюс
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пример срещу варицела, менингит, деветвалентна ваксина срещу HPV.
Неотложна е необходимостта от популяризиране и подкрепа на кърменето до 1-годишна възраст на децата, както и от единен алгоритъм за захранване, съобразен с
националните ни особености и научните
постижения в тази насока.
Изграждане на система за патронажна сестринска грижа за децата в кърмаческа възраст.
Не е за подценяване проблемът със затлъстяването и зачестяването на социално
значимите заболявания сред учениците.
Могат да помогнат национални програми за
превенция в училищата.
Според мен е важно също така да отпаднат
лимитите на НЗОК за изследвания и консултации за децата.
Имате ли случай, който няма да забравите никога?
Практиката ми ме е срещала с много незабравими за мен случаи и пациенти. В началото на професионални ми път се наложи да
обгрижвам дете на 4 години с хемолитичноуремичен синдром, както и да го придружа до София със санитарен самолет, тъй
като само там можеше да бъде включено на
хемодиализа. Друг урок за мен беше бебе на
7 месеца с алкохолно опиянение от налагане23 Педиатрия плюс
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то на спиртни компреси от баба му, както
и дете на 3 години с менингококов менингит, което, за съжаление, почина.
Кои са трите най-важни неща, които сте
научили от практиката си?
Трите най-важни неща, на които се научих
през годините като педиатър, са: умението да работя в екип, да поемам отговорност и непрекъснато да се уча и да поддържам квалификацията си.

Д-Р АНГЕЛОВА ОТБЛИЗО

Обичам работата си, защото… ежедневно
ме среща с интересни хора и проблеми. Радвам се, когато мога да помогна и се чувствам удовлетворена.
Мечтая да… имам талант на проницателен
психолог, за да ми помага в общуването с
моите пациенти и техните родители.
Най-голямото ми постижение е… че успявам да надмогна егото си, за да бъда оптимално полезна.

24 Педиатрия плюс

ОТ ПЪРВО ЛИЦЕ

Чувствам се щастлива, когато… успея да
върна блясъка и радостта в очите на децата и да успокоя тревогата на родителите
им.
Вдъхновявам се от… примера на моите преподаватели, на лекарите от моите детски
години, но най-много от постиженията на
науката в последно време, особено в генетиката.
Последната книга, която прочетох…
„Времеубежище“ на Георги Господинов.
Музиката, която харесвам… класическа –
Бетовен, Чайковски, Пучини, Верди, но също
АББА, Жулиет Арманет, Строме и др.
Релаксирам… с бързо ходене пеш, слушайки
аудиокниги или музика.
Хобито ми е… четене и пътешествия, когато е възможно.
Вярвам, че… общество ни ще осъзнае отговорността си пред следващите поколения
и ще се погрижи за опазването на природата, Земята и чистите човешки взаимоотношения.
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Д-р Атанас Банчев:
„Медицината не е работа,
тя е изкуство и призвание“

Д-р Атанас Банчев завършва Медицински университет Пловдив през 2013 г. със стипендия за отличен успех и особени достижения на немската фондация „Форум на регионите“. През 2014 г. започва
работа като ординатор в единствената по рода си
в България Клиника по детска клинична хематология и онкология в УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“,
София. През 2019 г. придобива специалност по
детска клинична хематология и онкология. Същата година придобива степен Доктор по медицина,
научна специалност – педиатрия. От 2021 г. е главен асистент към катедра по педиатрия. През същата година получава награда „Млад учен“ на МФ
към МУ-София.
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Как се насочихте към тази трудна професия?
Защо решихте да бъдете лекар?
Аз съм от поколението, което израсна със сериала „Спешно отделение“, толкова много ми
харесваше, че знаех голяма част от сериите наизуст. В допълнение бях отгледан от баба педиатър, която, явно разпознала интереса ми към
медицината, не спираше да ми разказва интересни неща за болести, ваксини, болници. Никога не съм си представял, че мога да бъда нещо
друго освен лекар.
Имате специалност по детска клинична хематология и онкология. Коя бе причината да я изберете?
Винаги съм си се представял да бъда детски лекар, но впоследствие в рамките на обучението
ми хематологията се превърна в моя допълнителна страст. В рамките на държавния си стаж
по педиатрия в МУ-Пловдив имах привилегията
да попадна под опеката на д-р Ангелина Стоянова, която е може би най-вдъхновяващият детски
хематолог, когото съм срещал. С такъв пример
пред себе си, не беше трудно да избера да стана
детски онкохематолог.
Лично за вас какво е педиатрията?
Упование, традиция и смисъл.
Педиатърът според вас трябва да е…
Търсещ, борбен, некомерсиален.
С какви трудности се сблъсквате в професията си?
С липса на елементарно уважение и толерантност, постоянно недооценяване, което е тежко
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наследство от годините на „народната власт“,
когато на лекарите се е гледало като на „здравни
работници“ от неприветливата „буржоазна прослойка“. Медицината не е работа, тя е изкуство
и призвание. Навсякъде по света лекарите са
част от елита на обществото, не мога да разбера
липсата на елементарно уважение към труда и
личните ни жертви от страна на българското общество към нас.
Имате защитен дисертационен труд, с който въвеждате за първи път в България ехографските
методи за оценка на ставния статус при пациенти с хемофилия. Освен това сте автор на доста научни публикации във високо ценени международни медицински издания. Как се прави
наука в България?
Наука в България са прави трудно, но това не означава, че не трябва да я правим. Напротив – от
нас зависи да поставим родината ни на картата
със световни научни постижения. Моя мечта е
на страниците на реномирани научни журнали да отриваме все повече и повече български
имена, разработки на български автори да бъдат цитирани десетки пъти. Всъщност, от призмата на световното развитие – подобни дейности са много по-важни за човечеството от това
дали българският национален отбор по футбол
или гимнастика е донесъл медал. Затова и ние
като първото поколение лекари, способни да комуникираме и пътуваме свободно, трябва да се
стремим да оставяме колкото се може повече
следи. Така един ден нашите наследници ще се
гордеят с постиженията на науката ни и ще сме
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завещали почва за по-нататъшно развитие.
Част от следването ви, както и след това редица
специализации са били в чужбина. Какъв паралел бихте направили по отношение на специалистите и проблемите в детското здравеопазване тук, в България, и в чужбина?
Не смятам, че българските специалисти се различават от специалистите в чужбина. Налице е
съществена разлика в помощния медицински
персонал. В България не разполагаме с медицински асистенти, секретари, не разполагаме с
достатъчно сестри. Пряката грижа за болния се
осъществява именно от сестринския медицински персонал. Докато в българските отделения
на всеки 3 лекари работи 1 медицинска сестра,
болните ще продължават да се чувстват неглижирани, а лекарите – претоварени от работа.
Какво искате да се промени в нашата здравна
система, в частност – вие да промените?
Сам не мога да променя нищо или много, мога
само да давам пример за промяната, която искам да виждам. Бих желал да съществува повече колективизъм и взаимност на всички нива в
здравеопазването в България.
Смятате ли, че имаме нужда от Национална педиатрична болница?
Смятам, че имаме нужда на първо място от
единна софийска детска болница, защото, развявайки знамето за „национална“ детска болница, ние всъщност забравяме, че пред колегите в
Пловдив и Варна не съществуват и половината
от проблемите, които срещаме ние като детски
30 Педиатрия плюс

МЛАДИТЕ ПЕДИАТРИ
лекари, работещи в отделните клиники от трето
ниво на компетентност в София. Тук имаме крещяща нужда да сме на едно място и да работим
заедно, а дали тази структура ще си извоюва
статут на „национален“ център, справяйки се по
уникален начин с работата си, това изцяло зависи от нас и нашата мотивация.
За какво мечтаете като млад, но вече с толкова
голям опит специалист?
Мечтая, когато се пенсионирам, деца от различни държави по света да идват да се лекуват
в България, така, както ние в момента изпращаме пациенти за лечение при колеги в западните
държави.

ПАЦИЕНТСКИ ОРГАНИЗАЦИИ

Моника Симеонова:
„Нуждаем се от специалистите.
Очакваме подкрепа, кураж, лечение!“
Разговаряме с Моника
Симеонова, председател на Българска асоциация Прадер-Вили
синдром, за проблемите на пациентите с
това рядко генетично
заболяване, за ролята
на педиатрите, за необходимостта от подкрепа и за приоритетите
на Асоциацията.

Какво показва статистиката по отношение на хората, страдащи от синдрома
Прадер-Вили?
Синдромът на Прадер-Вили (ПВС) е изключително рядко генетично заболяване, засягащо 15 хромозома и хипоталамуса, и следователно много от жизнените функциите,
които регулира, са нарушени. По голяма
част от случаите на ПВС се дължат на случайна генетична грешка, настъпваща около
времето на зачеване по неизвестни причини в 97% от случаите и само 3% се унаследяват.
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Бихте ли ни казали какъв е приблизително
броят в България на хората, засегнати от
това рядко заболяване?
В България на база информацията, която
имам от УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна и Клиниката по генетика в СБАЛДБ „Проф. д-р
Иван Митев“, децата и младежите с ПВС
са около 40. Като в последната една година
има открити около 10 нови случая на деца и
новородени с ПВС.
Вие лично как се сблъскахте с това рядко
генетично заболяване?
Вторият ми син се роди с Прадер-Вили синдром, тип УПД – унипарентна дизомия, при
който липсва изцяло бащина хромозома, заместена от втора майчина. Бе диагностициран на 8-месечна в лаборатория в Италия, тъй като в България се диагностицира
единствено първи тип – делеция.
Каква е ролята на педиатрите в диагностиката и лечението на децата с Прадер-Вили синдром?
Ролята на педиатрите трябва да бъде много значителна за ранната диагностика на
това заболяване. Те трябва да са опора и
подкрепа за семейството, сблъскало се за
първи път с ПВС, да могат да посочат от
какви специалисти е добре да бъде следено и
наблюдавано детето в своят растеж и развитие (рехабилитатор – за ежедневни рехабилитации и упражнения за подсилване на
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хипотоничната мускулатура, ендокринолог,
кардиолог, офталмолог, ортопед, невролог,
логопед, психолог, диетолог. За съжаление,
педиатрите, запознати с този синдром, са
малко.
Какви са по-сериозни трудности, с които
се сблъскват пациентите с това заболяване у нас?
Една от трудностите е непознаването
от лекарите на това заболяване. Семействата се лутаме от специалист на специалист. Основно споделяме помежду си за
лекари, поне минимално запознати с ПВС. И
още – незнанието на обществото… Липсва
всякаква информираност и осведоменост
на учители, директори на учебни заведения
и детски градини, полицейски служители,
обикновени хора…
Освен това след навършване на 18 години
не се полага безплатен растежен хормон и
се разчита основно на диети и движение.
Няма специалисти и се разчита единствено
на личните лекари.
Как може да се подобри според вас грижата за това рядко състояние?
Прадер-Вили синдром е едно от „невидимите“ заболявания, тъй като при него няма
видимо отклонение от „нормата“. Ако не
се знае за него, се започват съответните
изказвания – че лицата с ПВС са лениви, лакоми, дебели, отпуснати, малоумни, сънли35 Педиатрия плюс

ПАЦИЕНТСКИ ОРГАНИЗАЦИИ

ви, глупави и т.н.
Много силна информираност, обучаване на
медицинските лица и персонал да бъдат готови да помагат на семействата и хората
с ПВС, създаване на обособени, защитени
жилища, участие в различни международни
медицински форуми, конгреси, конференции
– за да се запознаем с новите методи за създаване и патентоване на лекарства, облекчаващи живота на хората с ПВС, информираност в училищата и сред учащите…
А от каква подкрепа най-вече се нуждаят
децата със синдрома на Прадер-Вили?
Първо и най-важното е приемането, подкрепата и любовта на семейството. Информираност и разбиране от страна на лекари и медицински лица, учители, директори
и учащи и други.
И още – да се създаде център за лечение и
рехабилитация на деца и младежи с ПВС; да
се следят новостите в разработването на
лекарства за хората с ПВС…
Кои са приоритетите на Българската асоциация Прадер-Вили синдром?
Първо и най-важното – хормонът на растежа да се предоставя безплатно на младежите и хората над 18 години, тъй като от
това зависи живота им.
Да запознаем и да помогнем в обучението
на колкото се може повече медицински специалисти с този синдром.
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Да информираме обществото за нашето
съществуване.
Какво е вашето лично послание, което искате да отправите – към специалистите,
родителите, обществото като цяло?
За специалистите – нуждаем се от вас!
Очакваме подкрепа, кураж, лечение, а също
така и да се информираме взаимно за нововъведенията.
За родителите – застанете с гордо изправени чела пред обществото и другите
хора. Не се срамувайте от децата си и не
се плашете – бъдещето им зависи от вас.
Приемете ги, обичайте ги и ги подкрепяйте! Бъдете до тях и не се обвинявайте –
вие имате прекрасно дете, младеж, човек с
ПВС.
За обществото – ние може и да сме „невидими“, но ни има. И ние обичаме, и нас ни
боли, и ние плачем… И страдаме от вашето
безразличие, обиди, подигравки. Моля, не ни
предлагайте храна, повече от това, което ни се полага – за някои това може и да е
живот, но за нас е смърт, не знаете какво
е да имате в стомаха си постоянен гладен
„звяр“, който не може да нахраните и заситите и да си мечтаете всичко да свърши.
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НИСЪК РЪСТ В ДОБОЛНИЧНАТА
ПОМОЩ ПРИ ДЕЦА
Доц. Соня Галчева
Първа детска клиника, УМБАЛ „Св. Марина“,
Катедра по педиатрия, МУ – Варна

Растежът при децата е неотменима характеристика на възрастта и се ръководи от
сложно равновесие от метаболитни, конституционални, хормонални, неврологични
и психични фактори. Нарушенията в растежа са отражение на цялостното здраве
на децата. Освен че не бива да се пренебрегват, те често насочват навреме към
сериозна и лечима патология, макар че само
1.3 до 19.8% от всички насочени за диагноза деца са с патологичен нисък ръст, при
еднакво представяне в различни етнически групи и различни общности, с изключение на местата с белтъчно-калорийно недохранване [1]. Навременното откриване
на ниския ръст при децата може да ускори
правилното насочване и съответно достигането до диагноза, както и да подобри
прогнозата. Същевременно, много скрининг програми в близкото минало показват
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голям брой ненужни насочвания при постулиране на точен критерий за насочване [2].
Епидемиология
Ниският ръст е по-честа причина за посещение на ОПЛ или извънболничен специалист педиатър при момчетата, поради
което потенциалната диагноза сред момичетата може да бъде пропусната или сравнително забавена. Една от потенциалните
причини за тази полова разлика е социалната нагласа, че момчетата „трябва да са
по-високи”, което обуславя по-голямото
внимание и обследване за наличие на патологичен нисък ръст сред тях [4, 5].
Дефиниция
Ниският ръст при деца до 2-год. възраст
обикновено е част от по-комплексна клинична картина – раждане с малки за гестационната възраст размери, недохранване
(белтъчно-енергиен дефицит), хронично заболяване (сърдечно, гастроинтестинално,
бъбречно и др.), синдром (Turner, Noonan,
Silver-Russell, DiGeorge и др.), агенезия на
хипофиза с панхипопитуитаризъм (тежки
хипогликемии, адренална недостатъчност
и др.), вроден нелекуван хипопитуитаризъм и др. Дефинира се като отклонение в
дължината/ръста < −3 SDS или < −2.5 SDS
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при измервания, повтарящи се повече от 1
път годишно [3]. Дефлектирането (движение надолу) по кривата за ръст и/или тегло
е по-малко показателно в тази възраст.
След 2-год. възраст ниският ръст се дефинира като ръст под -2 SD или под 3-ти персентил спрямо съответния стандарт за
пол и възраст. Дефлектирането (движение
надолу) по кривата за ръст и/или тегло е
по-показателно в тази възраст. Важно е да
се отбележи, че при наличие на ендокринни
и генетични заболявания теглото се засяга (спада) след ръста, докато при недохранване и др. хронични заболявания първо дефлектира теглото, последвано от ръста
на детето.
Особено значим показател за наличие на
патология или отклонение от нормата е и
разликата между ръста на детето и среднородителския ръст (таргетен ръст), който се изчислява по специална формула –
{[(Рмайката + Рбащата) ±13] / 2}. Така, ако
едно дете е с ръст, по-малък спрямо среднородителския с над 1.5 SD (10 см), то детето трябва да бъде насочено за диагностично уточняване.
От клинично значение е и проследяването
на ръста на детето във времето чрез регулярни ауксологични измервания, с оглед възможната оценка на растежната скорост.
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Последната се определя въз основа на измервания на 6- или 12-месечен интервал и
се дефинира като израстването на височина в см за период от една година (см/год.).
При установяване на растежна скорост под
25-ти персентил за съответния пол и възраст се предполага наличие на нарушение
в растежа с повишен риск от патологичен
нисък ръст, което предполага насочване за
диагностично уточняване.
Диагноза
При дете, което посети ОПЛ или педиатър
в доболничната помощ със съмнение за нисък ръст, е необходимо в началния диагностичен алгоритъм да се включат важни
анамнестични данни (относно бременността на майката и перинаталния период, размерите на детето при раждане, хронични
заболявания, фамилна обремененост, прием на медикаменти) и ауксологични измервания, които биха помогнали за началното
отдиференциране на физиологичния от патологичен нисък ръст.
Първият въпрос, на който трябва да се отговори, е дали растежът при детето действително е „спрял“ или това е субективно
възприятие от страна на семейството. За
тази цел е необходимо да се измери ръста
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на детето и да се съпостави спрямо наличните локални или международно утвърдени
стандарти/растежни криви. При деца до
2-год. възраст измерването на ръста, теглото и ОГ трябва да се провежда при всяка
визита при ОПЛ, като за оценка на ръста
се използва хоризонтален ръстомер. При
по-големите деца е необходимо изчисление
и на ИТМ, а за оценка на ръста се използва
окачен на стената вертикален калибриран
ръстомер, като измерванията се провеждат на всеки 6-12 месеца.
За точното проследяване на абсолютния
ръст и на растежната скорост в детско-юношеска възраст са създадени удобни
криви и таблици за ръст, тегло, ОГ и ИТМ.
Центърът за контрол и превенция на заболяванията и Американската педиатрична асоциация препоръчват използването
на растежните криви на СЗО при деца до
2 год. и CDC растежните криви след тази
възраст.
Диагнозата нисък ръст, подлежаща на
по-нататъшно уточняване/лечение, на
ниво ОПЛ се поставя при ръст под 3-ти
персентил и/или дефлектиране на ръста
надолу по растежните персентили (намаление на растежната скорост под нормалната за възрастта). Това се установява
най-лесно като спадане надолу от предход42 Педиатрия плюс
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ния растежен персентил на специфичната
растежна крива. Напр. ако едно дете е растяло на 25-ти персентил и при следващото (правилно) измерване се окаже на 10-ти
персентил, то подлежи на по-нататъшна
оценка.
След като се докаже наличието на нарушение в растежа, е необходимо да се определи дали ниският ръст е пропорционален или
диспропорционален чрез измерване и сравнение на горен и долен телесен сегмент, и
разпер на ръцете. Огледът на детето и фенотипирането на някои заболявания би било
полезно за своевременното диагностициране на някои синдроми, напр. синдром на
Turner (нисък ръст при момичета, забавено
пубертетно развитие или липса на менархе) или синдром на Silver-Russell (ниско тегло при раждане, нисък ръст, асиметрия на
лицето, клинодактилия, нисък ИТМ и др.).
Ако детето е с пропорционален нисък ръст,
причината може да е органично заболяване
или да се касае за вариант на физиологичен
нисък ръст (ФНР или КИРПР). С оглед разпределението в една от тези групи е необходимо да се определят таргетният ръст
и растежната скорост, като последната
се съпостави спрямо наличните стандарти по Tanner или Prader. В табл. 1 са представени някои причини за органичен нисък
ръст при деца.
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Табл. 1. Класификация на патологичен нисък
ръст.
Първичен нисък ръст
Малки за гестационната си възраст деца,
без постнатално наваксване в растежа
(МГВ);
Фетален алкохолен синдром;
Нефамилен нисък ръст с или без късен пубертет;
Синдромен (Turner, Noonan, PWS, SRS и др.);
Скелетни дисплазии;
Др. първични костни заболявания.
Вторичен нисък ръст
Белтъчно-енергийно недохранване (БЕН);
Ендокринни заболявания: изолиран дефицит на растежен хормон, хипопитуитаризъм, хипопаратиреоидизъм, хипотиреоидизъм, хиперкортицизъм;
Хронично бъбречно заболяване (ХБЗ);
Ятрогенно-лечение с КС, лъчетерапия и
др.;
Хронични сърдечни, белодробни, стомашно-чревни и др. заболявания;
Заболявания, касаещи калциева, фосфорна
обмяна (форми на рахит) и др. метаболитни и синдромни заболявания (напр. MPS,
с-м на Löwe и др.);
Психосоциален нисък ръст.
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След оценка, показваща нисък ръст, ОПЛ
трябва да прецени какво да е следващото
ниво на рефериране:
При наличие на дисморфични белези, влошено общо състояние и отклонения в нервно-психичното развитие, при видима телесна диспропорция, както и при възраст
под 2 години, детето трябва да се насочи
към детски ендокринолог за планово обследване. Необходимо е да се предостави копие
от всички записани данни от измерване
на ръст и тегло (от раждането на детето до момента на консултацията), както
и да се предупредят двамата родители по
възможност да придружат детето (или да
се измерят у дома и да представят данни
за ръста си). Данни по памет или „по лична
карта” (самосъобщени) не могат да се използват за диагноза!
При липса на дисморфични белези, липса
на влошено общо състояние и на отклонения в нервно-психичното развитие, при
нормални телесни пропорции, както и при
възраст над 2 години, детето трябва да
се проследи за растежна скорост в рамките на минимум 6 до 12 месеца, както и
ръстът да се оцени спрямо генетичния потенциал. По преценка на ОПЛ това може да
се направи от тях самите или детето да
се насочи към педиатър/детски ендокринолог директно, като се подчертае, че въз45 Педиатрия плюс
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можността за нормален вариант на нисък
ръст е по-голяма от тази за патологичен.
Редно е да се спомене обаче, че забавянето в оценката на растежа може да попречи
на адекватно поведение и да предотврати
успешното лечение при необходимост, поради което ОПЛ трябва задължително да
насочат пациентите си с нисък за възрастта и семейството ръст при:
деца с интраутеринна ретардация в растежа, които не достигат генетичния си
потенциал в рамките на първите 2 години
след раждането;
ръст под 2 SD за възрастта и пола и растежна скорост под 5 см/год.;
липса на започнало пубертетно развитие
при момичета след 13-год. възраст и момчета след 14-год. възраст;
ръст на детето, който е с повече от 1.5
SD (10 см) под таргетния ръст.
При насочване трябва да се предпочита
първоначално амбулаторна оценка от
детски ендокринолог, а не директна хоспитализация/насочване за изследвания. Така
ще се избегнат излишни тестове и стигматизиране на пациента при нормални варианти на нисък ръст. Важно е да се спомене, че диагнозата нисък ръст е задължение
на детския ендокринолог, с потвърждение
чрез широк набор от тестове и образни из46 Педиатрия плюс

ЗА ПРАКТИКАТА
следвания в специализирани за това клиники или центрове, в които работят екипи,
назначаващи лечение с РХ и проследяващи
ефекта от терапията.
Заключение
Ниският ръст е чест проблем, за който се
търси помощ от ОПЛ. Редовното проследяване на растежа в детска възраст е от
огромно значение за своевременното диагностициране на патологичните форми, за
насочването на пациентите към специалисти за изследване и иницииране на правилно и успешно лечение. Въпреки това е
необходимо да се припомни, че съществуват и варианти на нормата с физиологичен
нисък ръст, за които семейството трябва
да бъде информирано, така че да се избягва
ненужното насочване към специалисти и да
не се създават неправилни очаквания у родителите и децата относно възможността за достигане на по-висок краен ръст от
генетично обусловения таргет. Предстои
въвеждане на Алгоритъм за насочване на
деца с нисък ръст от доболничната помощ.
Библиографията е на разположение в редакцията и на сайта pediatria-bg.eu.
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Грануломатоза с полиангиит –
рядко заболяване с трудна
диагноза,
с принос на един случай
Д-р Ванина Габровска, д-р Калин Лисички
Клиника по педиатрия, АСК УМБАЛ Токуда,
София

Грануломатозата с полиангиит (ГПА) е заболяване от групата на антинеутрофилно цитоплазматични антитела (ANCA)
– асоциираните васкулити, което засяга
най-често горните дихателни пътища, белия дроб и бъбреците. До 2011 г. носи името грануломатоза на Wegener, когато консенсусните препоръки на American College
of Rheumatology (ACR), the American Society
of Nephrology и European League Against
Rheumatism (EULAR) премахват употребата на епоними и го преименуват на ГПА.
Клиничен случай
17-годишно момче, с нормална анамнеза на
живота. Един месец преди хоспитализацията е с гнойно-кървава секреция от носа и
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кашлица. Проведена е антибиотична терапия без ефект – тежко общо състояние,
фебрилитет до 40°С, персистиране на кашлицата. При постъпването детето е в
тежко увредено общо състояние, фебрилно, с кашлица със слузнокървава експекторация. Физикалното изследване не открива патологични промени. Проведените
изследвания установяват клинико-лабораторен синдром на възпаление: ПКК – левкоцитоза с олевяване – St 22%, Sg 50%, Eo
2%, Lymph 13%, Mo 11% и увеличен, повишаващ се в динамика C-реактивен протеин –
99/166/291 g/l (N 0.5-5 g/l) при леко повишен
прокалцитонин – 0.33 ng/L (N<0.05 ng/l). Не
се откриват промени в чернодробната и
бъбречната функция, няма уринарен синдром. Проведената рентгенография на белите дробове установява пневмония с развитие на инфилтративно окръглени сенки
двустранно, които при компютъртомографското изследване (КАТ) на бял дроб и
медиастинум се описват като три големи
окръглени лезии с максимален размер до 70
мм и няколко по-малки с диаметър до 16 мм.
Микробиологичното изследване на храчка,
гърлен секрет и хемокултура е без растеж
на патогенни микроорганизми. Изключени
са туберкулоза, ехинококоза, аспергилоза
и СПИН. Диагнозата е поставена съгласно
класификационните критерии, табл. 1, след
получаването на положителни резултати
за PR3-ANCA (cANCA) и провеждането на
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фибробронхоскопия с биопсия, вкл. от назофаринкс. Започнато е лечение с пулс-терапии с метилпреднизолон и ендоксан, продължено с перорално приложение на същите
медикаменти. В хода на проследяването
през следващите месеци не е регистрирано обхващане на други органи и системи до
навършване на 18-годишна възраст.
Дискусия
ГПА се диагностицира рядко в детска възраст, заболяемостта е между 0.9 и 6.4 нови
случая на 1 млн. население. Средната възраст на изява на заболяването е 14 години, като по-често се засяга женският пол.
Класификационните критерии за ГПА на
EULAR/PRINTO/PRES, които са специфични за детската възраст, са представени в
табл. 1.
Табл. 1. EULAR/PRINTO/PRES критерии за
ГПА в детската възраст.
Критерии (поне
3 от следващите 6 критерия):

Дефиниция

Хистопатологична находка

Грануломатозно възпаление в стената на
артерия или в пери/екстраваскуларното пространство
50 Педиатрия плюс

КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ
Критерии (поне
3 от следващите 6 критерия):

Дефиниция

Засягане на
горните
дихателни
пътища

Хронична пурулентна
или кървава секреция от
носа или рецидивиращ
епистаксис/крусти/гранулом;
Перфорация на назалния
септум или седловидна
деформация на носа;
Хроничен или рецидивиращ синузит

Ларинготрахеобронхиално
въвличане

Субглотисна, трахеална
или бронхиална стеноза

Белодробно
засягане

Рентгенологични или
КТ-данни за нодули, кухини или фиксирани инфилтрати

ANCA

Наличие на ANCA, доказани чрез имунофлуоресцентно изследване
или ELISA (MPO/p ANCA
или PR3/c ANCA)

Бъбречно
засягане

Протеинурия >0.3 g/24h
или >30 mmol/mg от съ51 Педиатрия плюс
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Критерии (поне
3 от следващите 6 критерия):

Дефиниция

отношението уринен
албумин/креатинин в
сутрешна порция урина;
Хематурия или еритроцитни цилиндри: >5
еритроцита/зрително
поле или наличие на еритроцитни цилиндри в
седимента или ≥2+ на
тест-лента;
Некротизиращ пауциимунен гломерулонефрит
Началните симптоми са неспецифични:
фебрилитет, загуба на тегло, умора, миалгии и артралгии. Засягането на горните
дихателни пътища води до развитието на
синузит, назални улцерации, епистаксис,
среден отит и загуба на слуха, а при обхващане на долните дихателни пътища се
появяват кашлица, свиркащи хрипове, диспнея, хемоптизис, дихателна недостатъчност. При децата по-често се наблюдава
субглотична стеноза. Хроничното възпаление на назалните кухини води до деструкция на хрущяла с развитие на седловиден
нос. Очното засягане се характеризира с
конюнктивит, склерит, увеит, неврит на
оптичния нерв и орбитален псевдотумор,
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причиняващ проптоза. Периневралният
васкулит или директната компресия върху
нервите водят до централна и периферна невропатия. Артериалната хипертония
насочва към бъбречно засягане. Кожните
лезии се манифестират с палпируема пурпура и язви. Рядко, но потенциално фатално усложнение на ГПА е венозният тромбемболизъм.
Лабораторната находка при генерализирано заболяване включва увеличени острофазови реактанти, а при бъбречно засягане
– протеинурия, микроскопска хематурия,
еритроцитни цилиндри, повишаване на
стойностите на азотните тела. Антинуклеарни антитела се откриват в около
30% от болните, РФ се позитивира в 50%
от случаите при деца и възрастни. Наблюдава се повишен риск от тромбози поради
наличие на антифосфолипидни антитела
и фактор V Leiden мутации. В едно проучване на 183 деца, ANCA се откриват в до
95% от болните с ГПА, като PR3/cANCA се
наблюдават в 67%, а MPO/pANCA – в 26%,
но трябва да се има предвид, че около 50%
от болните с локализирани форми на ГПА са
ANCA негативни.
Рентгенографията в 30 до 50% от случаите установява нодули или фиксирани
инфилтрати, по-рядко кухини, плеврален
излив или пневмоторакс. По-голяма информативност има провеждането на КАТ с висока резолюция.
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Диагнозата ГПА е базирана на комбинацията от клинични характеристики, имунологични маркери (ANCA) и характерни
хистопатологични находки. Хистологично
доказване на грануломите има в <50% от
случаите.
Диференциалната диагноза включва инфекции (микобактерии, гъбички или хелминти, които също могат да се асоциират с
грануломатозен васкулит), неоплазма, саркоидоза, IgG4-асоциирано заболяване, а при
малките деца – хронична грануломатозна
болест. Белодробните прояви при ANCA(+)
пациенти с улцерозен колит наподобяват
тези при ГПА. Пулмо-ренален синдром е налице и при анти-гломерулобазалноо мембранен (anti-GBM) гломерулонефрит, системен
лупус еритематодес, смесена съединително-тъканна болест и IgA – васкулит. ГПА се
разграничава от микроскопския полиангиит
(МПА) по наличието на деформации на носа
– седловиден нос, перфорация на назалния
септум (макар че според някои проучвания
такива се наблюдават при МПА в 13-30% от
случаите), субглотисна стеноза, дакриоцистит, проптоза, асоциирана с периорбитален тумор, характерни белодробни инфилтрати, гранулом в биопсичната находка.
Диференциалната диагноза с еозинофилна
грануломатоза с полиангиит (ЕГПА) е трудна. При ЕГПА отново се наблюдава възпаление на горните и долните дихателни пътища, обикновено без деструкция на хрущяла.
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За разлика от ГПА, при ЕГПА бъбречното
засягане е рядко, а по-характерно е въвличането на нервите, гастроинтестиналния
тракт, перикарда и кожата.
Нелекуваните случаи имат 100% леталитет през първата година, а по време на
терапия се наблюдават рецидиви в 60%.
Лечението се определя от тежестта на заболяването. Започва се с различно интензивно индукционно лечение (метилпреднизолон и ендоксан), последвано от терапия с
азатиоприн, метотрексат, микофенолат
мофетил, rithuximab. Липсват единни препоръки относно продължителността на лечението, като бавно намаляване и спиране
на терапията (в продължение на най-малко 6 месеца) може да се предприеме след
постигане на ремисия за поне 12-24 месеца
по време на поддържащото лечение.
Заключение
ГПА се наблюдава рядко в детска възраст.
Характеризира се с тежко протичане, мултисистемно засягане и чести рецидиви.
Точната и навременна диагноза и лечение
са ключови за овладяване на заболяването.
Прогнозата е неясна, като големи надежди се възлагат на биологичната терапия и
прилагане на опита от лечението на възрастните към педиатричната популация.
Библиографията е на разположение в редакцията и на сайта pediatria-bg.eu.
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септември
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. Стоичкова 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 инициатива на Катедра Педиатрия на МУ – София, съвместно с Фондация „Знанието дарява живот“ и с
подкрепата на Българското дружество по алергология.
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октомври
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.
Oсма експертна среща по ваксинопрофилактика
Кога: октомври 2022 г.
Къде: София

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

ЧЛЕНСТВО В БПА | 2022 г.
Уважаеми колеги,
При подновяване на годишното членство
ще получавате редовна информация от Българската педиатрична асоциация и ще имате 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 приложите копие от платежното нареждане.
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