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“ПОЯВАТА НА НОВИ ВИРУСНИ 
ЗАБОЛЯВАНИЯ Е НЕИЗБЕЖНА 
И НЕПРЕДСКАЗУЕМА”

Доц. Любомира Николаева-Гломб:

НА ФОКУС
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{ 
С доц. Любомира Николаева-Гломб, ръководител 
на отдел „Вирусология“ към Националния център 
по заразни и паразитни болести, разговаряме за 
„модерните“ вируси, предизвикателствата пред 
имунизационното покритие в България, рискове-
те, свързани с бежанския поток от Украйна към 
страната ни, и за предизвикателствата пред ви-
русологията в наши дни. 

ДОЦ. ГЛОМБ, ВИЕ ОГЛАВЯВАТЕ КЪМ НЦЗПБ 
ОТДЕЛ „ВИРУСОЛОГИЯ“. БИХТЕ ЛИ НИ РАЗКА-
ЗАЛИ ПОВЕЧЕ ЗА СВОЯТА РАБОТА – КЪДЕ ТОЧНО 
СЕ СРЕЩАТ НАУКАТА И ПРАКТИКАТА?
С днешна дата отделът се състои от шест на-
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ционални референтни лаборатории, три от които 
– „Ентеровируси”, „Морбили, паротит, рубеола” и 
„Грип и ОРЗ”, са акредитирани към СЗО и предста-
вляват част от световните лабораторни мрежи 
за диагностика и контрол на заболяванията, при-
чинявани от съответните вирусни патогени. 
Именно в нашите лаборатории срещата на наука-
та с практиката е най-осезаема. Тук се апробират 
най-новите диагностични методи. Тук се търсят 
нововъзникващи и възвръщащи се причинители на 
вирусни инфекции. Тук се трупат данни от практи-
ката, които стават основа на научни проучвания. 
И обратно – тук научните търсения се внедряват 
в практиката. 

МИСТЕРИОЗЕН ХЕПАТИТ, МАЙМУНСКА 
ШАРКА, КОВИД… НА КАКВО НИ УЧАТ ТЕЗИ 
„МОДЕРНИ“ ВИРУСИ“?

Повечето „модерни” вируси са от групата на т. 
нар. нововъзникващи и възвръщащи се патогени. 
Невинаги обаче новите вируси са наистина ново-
възникнали. Просто нашият научен инструмен-
тариум за откриването им се усъвършенства и 
става все по-прецизен и чувствителен. Познава-
ме вирусите като етиологични причинители на 
заболявания от едва малко повече от столетие, 
но вирусните инфекциозни болести са познати от 
хилядолетия. 
За причинителя на „мистериозния хепатит” ра-
ботните хипотези са няколко и все още няма на-
учен консенсус за констелацията от инфекциозни, 
токсични и/или генетични фактори, които го при-
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чиняват. Причинителят на маймунската вариола 
обаче е познат от няколко десетилетия, но за пър-
ви път разпространението му сред хората излиза 
извън ендемичните региони. 
Сред изброените във въпроса вируси единствено 
причинителят на COVID-19 е нововъзникнал вирус, 
но неговата поява не учудва вирусолозите. Почти 
година преди китайското съобщение за необичаен 
взрив от атипични пневмонии в гр. Ухан е публи-
кувана статия на Линфа Уонг и Даниел Андерсон, 
легендарни „ловци на вируси”. В статията им има 
няколко стряскащи извода, които обаче явно оста-
ват незабелязани и от широката, и от научната 
общност. Авторите предупреждават, че е много 
вероятно коронавируси да прескочат видовата 
бариера към човека, тъй като е налице естествен 
и изключително богат резервоар от генетично 
разнородни коронавируси по прилепите. 
Всички коронавирусни болести по човека са с жи-
вотински произход и COVID-19 не е изключение от 
това правило. Нещо повече, днес се смята, че всич-
ки човешки вируси някога са били вируси по живот-
ни, които успешно са прескочили видовата барие-
ра към човека. Разгадаването на начина, по който 
вирусите прескачат от животно на човек, е в ос-
новата на предотвратяването на бъдещи панде-
мии. Навън има поне 1,5 милиона различни вируси 
по бозайниците и птиците и около половината от 
тях имат потенциал да прескачат видовите ба-
риери. Такива са законите на еволюцията – поява-
та на нови вируси в човешката популация е само 
въпрос на време. Появата на нови вирусни заболя-
вания е неизбежна и за момента непредсказуема. 
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Идентифицирането на причинителите на всички 
пандемии досега, за съжаление, става едва след 
като започнат да се разболяват и умират хора. 

КАКВИ СА ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА ПО ИМУНИ-
ЗАЦИОННОТО ПОКРИТИЕ В БЪЛГАРИЯ ПО ОТНО-
ШЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ ВАКСИНИ И ТЕЗИ 
СРЕЩУ COVID-19?

Предизвикателствата са огромни. За съжале-
ние, имунизационният обхват спада поради въз-
действието както на обективни, така и на су-
бективни фактори и за 2021 г. за всяка една от 
имунизациите по задължителния имунизационен 
календар на страната ни достигнатият обхват 
е под 90%. Тази тревожна тенденция е светов-
на и тя се задълбочи от пандемията COVID-19. 
През 2021 г. 25 млн. деца са пропуснали своите за-
дължителни имунизации. Това е с 2 млн. повече в 
сравнение с 2020 г. и с 6 млн. повече в сравнение с 
2019 г. Кохортата от неимунизирани деца срещу 
животозастрашаващи и инвалидизиращи заболя-
вания заплашително нараства. Всеки патоген би 
се „възползвал” от подобна благоприятна за него 
ситуация.

ИМА ЛИ НЯКАКВИ РИСКОВЕ, СВЪРЗАНИ С БЕ-
ЖАНСКИЯ ПОТОК ОТ УКРАЙНА КЪМ СТРАНАТА 
НИ?

Ниският имунизационен обхват в Украйна, наблю-
даван последователно в продължение на няколко 
години, взе своите първи жертви. През 2015 г. в 
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Украйна бяха регистрирани два случая на парали-
тичен полиомиелит, предизвикани от циркулира-
щи ваксинодериватни полиовируси тип 1. Епиде-
мията беше овладяна през 2016 г. На 6 октомври 
2021 г. обаче беше регистриран случай на остра 
вяла парализа при 17-месечно момиченце в област 
Ривне, предизвикана от циркулиращ ваксинодери-
ватен полиовирус тип 2. Ваксинодериватен по-
лиовирус беше изолирани от 15 здрави контактни 
деца в най-близкото обкръжение на детето, как-
то и от 4 здрави контактни лица (братовчеди) в 
Закарпатска област. На 24 декември 2022 г. беше 
регистриран случай на паралитичен полиомиелит, 
причинен от циркулиращ ваксинодериватен поли-
овирус тип 2, при 2-годишно момче в Закарпатска 
област без връзка със здравите заразоносители 
от октомври същата година. През януари 2022 г. 
в Украйна започна национална кампания за догон-
ваща ваксинация с инактивираната полиоваксина, 
като за месеците май-юни 2022 г. беше планирана 
национална имунизационна кампания с живата по-
лиоваксина. На 24 февруари обаче избухна войната 
с Русия. А полио, където и да е по света, е запла-
ха за всяко дете, където и да се намира то. Прио-
ритет на системата на общественото здраве е 
опазване на страната от внос и разпространение 
на остри заразни болести с висок епидемичен по-
тенциал, каквито са полиомиелит, морбили, диф-
терия. Затова е необходимо спешно повишаване 
на имунизационния обхват както сред бежанците, 
така и сред местното население, както и усилване 
на системите за надзор. 
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КАКВО ДА ОЧАКВАМЕ ПО ОТНОШЕНИЕ НА КО-
ВИД ТАЗИ ЕСЕН И ЗИМА? ПО-КОНКРЕТНО КАК-
ВА Е ВАШАТА ПРОГНОЗА – КАК ЩЕ БЪДАТ ЗАСЕГ-
НАТИ ДЕЦАТА?

Мисля, че никой не може да отговори с точност на 
този въпрос. В каква посока ще поеме еволюцията 
на вируса зависи както от природата на самия ви-
рус, така и от нашето поведение на индивидуално и 
на колективно ниво. Математическите модели на 
епидемичния процес предлагат все пак достатъч-
но висока степен на достоверност и според тях 
поне в началото на есента не се очакват непри-
ятни изненади. Ако има следваща вълна, то тя би 
се оформила в по-късна есен. Човечеството като 
цяло обаче вече не е онзи наивен субект от нача-
лото на 2020 г. В третата година на пандемията 
ние вече добре познаваме врага, знаем основните 
начини на предаване на инфекцията и съответно 
имаме изградени стратегии за осъществяване на 
защитата си. Значително по-добре познаваме па-
тогенезата на болестта и се научихме да я леку-
ваме много по-ефективно. Имаме няколко мощни 
атакуващи оръжия в лицето на разработените 
ваксини и селективните антивирусни средства. 
По-голямата част от нас е с някакъв пост-инфек-
циозен, пост-имунизационен или хибриден имуни-
тет. За съжаление обаче вирусът все още е една 
крачка пред нас, първо възникват новите му ва-
рианти, а после адаптираме ваксините и лекар-
ствата си срещу тях. Днес науката се опитва да 
направи изпреварващата крачка, разработвайки 
не толкова тясно специфичните вариант-адреси-
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рани ваксини, а т.нар. панкоронавирусни ваксини, 
които да са в състояние да изградят широк мно-
гообразен имунен отговор, ефективен дори срещу 
непознати към момента варианти и подтипове. 

И НЯКОЛКО ПО-ЛИЧНИ ВЪПРОСА. ЗАЩО ИЗБРА-
ХТЕ МЕДИЦИНАТА ЗА СВОЯ ПРОФЕСИЯ? А КАК 
СЕ НАСОЧИХТЕ КЪМ СПЕЦИАЛНОСТТА?

Във времето, когато аз избирах как да продължа 
гимназиалното си образование, изборът не беше 
много голям, ако не искаш да се ангажираш поли-
тически. Медицината освобождаваше от такива 
обвързаности, защото в нейния фокус е болният 
и страдащ човек и начините болестта и страда-
нието му да бъдат лекувани, съкратени или пре-
дотвратени, без значение дали този човек е лош, 
добър, грешен или праведен, комунист, фашист, 
либерал и т.н. А в избора ми на клинична специ-
алност няма никаква романтика и светли идеали. 
Като всеки новодипломиран лекар в края на 80-те 
години на миналия век трябваше да работя най-мал-
ко три години по разпределение в провинцията. 
Вече имах малко дете, родителите ми не бяха пен-
сионери, т.е. нямаше кой да помага в отглежда-
нето на дъщеря ми, места в детската градина в 
Пирдоп, където бях разпределена, нямаше. Нощни-
те дежурства бяха още едно предизвикателство. 
Единственият начин „да се измъкнеш” от разпре-
деление и да се върнеш в София беше да спечелиш 
конкурс. За спечелване на конкурс в клиничните 
специалности не смеех и да мечтая. Не произхож-
дам от лекарско семейство. А и първият обявен 
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конкурс беше за докторантура, тогава се казваше 
аспирантура, в Института по микробиология на 
БАН в областта на експерименталната антиви-
русна химиотерапия. Въобще не мислех харесва ли 
ми или не. И тогава, както всъщност и сега, виру-
сология не се изучава достатъчно задълбочено в 
магистратурата по медицина. Подготвяйки се за 
конкурса, разбрах, че това е изключително бързо 
развиваща се област, прилагаща най-новите науч-
ни открития на биологичната наука, изискваща не 
само медицински знания, а и такива по фундамен-
талните природни науки. Изобщо вирусологията 
се оказа едно голямо предизвикателство, което си 
заслужаваше опита да се преборя с него.  

КАКВИ СА ВАШИТЕ ИЗВЪНПРОФЕСИОНАЛНИ 
ИНТЕРЕСИ?

Обичам художествената литература и киноизку-
ството. Подчертавам киноизкуството, а не ки-
ноиндустрията. Понякога се шегувам, че филмите, 
които предпочитам, се харесват само на мен и на 
режисьора им, защото обикновено са трудни фил-
ми, разнищващи трудни теми, поставящи трудни 
въпроси с трудни отговори… Изключително оби-
чам балканската литература и балканското кино. 
Особено темата за войните, когато се разпада-
ше Югославия. Темата за живота в затворената 
и самоизолирала се Албания. Румъния в епохата на 
Секуритате и румънската революция... Обичам 
сама да откривам перлите на балканската култу-
ра, включително и на нашата българска съвремен-
на литература и кино. 
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КАКВО ВИ МОТИВИРА В ЖИВОТА И ПРОФЕСИЯ-
ТА?

За съжаление, с трупането на трудов и професио-
нален стаж се трупат и разочарования, и разбити 
идеали. Мотивите все повече отслабват, време-
то осезаемо изтича, похабено в делнични битки. 
Но мисля, че един от мотивите ми да продължавам 
напред ще остане винаги млад и силен. Това е рабо-
тата ми със студенти. Харесва ми да разкривам 
пред тях особеностите на вирусите и на заболя-
ванията, причинявани от тях. Харесва ми, когато 
успея да ги убедя, че вирусите не са „лоши” и „вред-
ни”, а са част от природата и че без тях животът 
на нашата планета би бил безвъзвратно изгубен. 
Харесва ми, когато усетя, че съм допринесла за 
разширяването на кръгозора им. А най-много ми 
харесва, когато ми зададат въпрос, на който не 
мога да отговоря. Дали пък студентът, който го 
е задал, няма да е бъдещият учен, който сам ще го 
намери…

И ЗА ФИНАЛ – КОЕ СПОРЕД ВАС Е НАЙ-ГОЛЯ-
МОТО ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО ПРЕД ЕДИН ВИРУ-
СОЛОГ В НАШИ ДНИ?

Човешката суета. Да си въобразим, че вирусите 
са прости, вече знаем всичко за тях и знанията ни 
са достатъчни, за да контролираме и управляваме 
техния микросвят. 



След дълъг обществен дебат в Народното 
събрание бяха внесени промени в Закона за 
лекарствените продукти в хуманната ме-
дицина (ЗЛПХМ), според която off-label ле-
карствата за деца ще бъдат заплащани с 
публични средства. Щастливи сме, че гла-
сът на Българската педиатрична асоциация 
(както знаете, своевременно изпратихме 
становище до МЗ), както и на всички колеги 
и неправителствени организации бе чут.

ОТНОСНО 
„OFF-LABEL” МЕДИКАМЕНТИТЕ

НОВИНИ

Управителният съвет на БПА в момента 
активно работи по организацията на Осма-
та експертна среща по ваксинопрофилакти-
ка, която тази година ще бъде под надслов 
„Ваксинопрофилактиката в България – реал-
ност и бъдещи насоки“. Председател на ор-
ганизационния комитет е доц. д-р Йорданка 
Узунова. Срещата ще се проведе на 28 ок-
томври 2022 г. в София.

ПРЕДСТОИ ЕКСПЕРТНА СРЕЩА
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НОВИНИ

Преди броени дни обновеното детско отделе-
ние на МБАЛ-Силистра бе официално откри-
то. Ремонтните дейности са на стойност 
над 300 000 лева, като част от тях са по про-
ект „Светулка“ на фондация „За доброто“.
Отделението разполага с интензивен сек-
тор, манипулационна и 10 стаи за пациен-
ти, приемен кабинет и просторна чакалня. 
Всички стаи са с отделен санитарен въ-
зел. Поставени са нови стенни облицовки 
и специализирана подова настилка. Заку-
пени са нови климатици, изцяло обновени 
са електрическата, ВиК и парната инста-
лации. Изградени са нов приемен кабинет 
и нова чакалня за пациенти, както и нова 
противопожарна инсталация. От фонда-
ция „За доброто“ изрисуваха стените на 
всички помещения с герои и мотиви от 
джунглата. 

ОТКРИХА ОБНОВЕНОТО ДЕТСКО 
ОТДЕЛЕНИЕ НА МБАЛ-СИЛИСТРА

13 Педиатрия плюс



С 50% ще бъдат увеличени цените на дет-
ските кардиохирургични пътеки с анекса 
към НРД 2020-2022, съобщи управителят 
на НЗОК проф. Петко Салчев по време на 
работната среща. Променя се и цената на 
клиничната процедура за новородени със 
сърдечна малформация, претърпели опера-
ция до 1-годишна възраст. Това са КП 117 и 
КП 118, свързани с оперативно лечение на 
деца с вродени сърдечни малформации. До-
сегашната цена на КП 117 е била 12 600 лв., а 
новата цена е 18 900 лв. За КП 118 увеличе-
нието е от 19 000 лв. на 28 500 лв.

С ДО 50% СЕ УВЕЛИЧАВАТ 
ЦЕНИТЕ НА ДЕТСКИТЕ 
КАРДИОХИРУРГИЧНИ ПЪТЕКИ

НОВИНИ
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ПЕДИАТЪРКА ОТ ШУМЕН 
ОТБЕЛЯЗА 100-ГОДИШЕН 
ЮБИЛЕЙ

НОВИНИ

Педиатърката д-р Янка Младенова-Ку-
лаксъзова от Шумен, която наскоро на-
върши 100 години, получи признание от 
Българския лекарски съюз. Тя бе отличена 
със специално изработена статуетка за 
заслуги и отдаденост към медицината и 
малките пациенти. Отличието бе връче-
но от главния секретар на УС на БЛС д-р 
Валентин Пеев от името на Управителния 
съвет на БЛС.
Д-р Младенова е живата история на шу-
менската педиатрия и здравеопазването 
от миналия век, когато медиците са оби-
каляли с каруци или пеша, за да спасяват 
деца и възрастни по време на епидемии 
при мизерия и глад в следвоенните години.
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В УМБАЛ БУРГАС СПАСИХА 
МОМИЧЕНЦЕ, ЖИВЯЛО С МОНЕТА 
В ХРАНОПРОВОДА МЕСЕЦ И 
ПОЛОВИНА

НОВИНИ

Лекари от УНГ-отделението на УМБАЛ 
Бургас спасиха дете, живяло месец и поло-
вина с 20 стотинки, заседнали между гър-
лото и хранопровода. Въпреки това, то се 
е хранило и пиело вода, играело, не е каш-
ляло и с нищо не подсказвало, че има чуж-
до тяло на толкова опасно място. До мо-
мента, в който няколко пъти вдига много 
висока температура без никакви други 
симптоми. След проведено на два пъти 
антибиотично лечение личната лекарка 
на детето се усъмнява и решава да го из-
прати на рентген. При снимката на белия 
дроб веднага се установява, че е заседна-
ла монета. „Чуждото тяло е предизвикало 
хронично възпаление на хранопровода, от-
там и необяснимата температура“, ко-
ментираха лекарите от УМБАЛ Бургас.
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НОВИНИ

Десетгодишно дете с ревматоиден арт-
рит, изпада в кома, придружена с постоян-
ни гърчове. За по-малко от час се влошават 
и всички хематологични показатели. След-
ващите 48 часа са фатални за живота на 
младия пациент. Благодарение на отлично 
подготвен екип от Първа детска клини-
ка с ДОИЛНН на УМБАЛ „Света Марина“ 
– Варна с ръководител проф. д-р Виолета 
Йотова малкият пациент е стабилизиран. 
Гърчовете са овладени, унищожителната 
автоимунна буря е потисната и животът 
на детето е спасен. Това за пореден път 
доказва високото качество на грижите за 
пациентите и професионализма на лекари-
те в най-голямата и високотехнологична 
болница в Североизточна България.
В трите педиатрични клиники на УМБАЛ 
„Света Марина“ ЕАД – Варна работят 38 
лекари, 64 специалисти по здравни грижи 
и санитари. За периода от началото на 
годината досега през Мултипрофилното 
спешно отделение са преминали 7647 деца, 
от които 1768 са били хоспитализирани.

В „СВЕТА МАРИНА“ – ВАРНА 
СПАСИХА ДЕТЕ, ИЗПАДНАЛО В 
РЯДКО ЖИВОТОЗАСТРАШАВАЩО 
СЪСТОЯНИЕ
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НОВИНИ

В ранния следобед екип на „Бърза помощ” 
получава сигнал, че на тротоара на една от 
улиците в Бургас лежи и плаче малко бебе, 
оваляно в прах и листа. Екипът оказва пър-
ва помощ на новороденото, почиства го и 
го докарва в Родилното отделение на УМ-
БАЛ – Бургас. Персоналът на отделението 
не помни друг подобен случай. „Откакто 
работя в болницата, а това са повече от 
30 години, не се е случвало такова нещо. 
Имали сме и други раждания вкъщи, на ули-
цата, в линейката, но бебето винаги е ид-
вало с майката. За първи път идва бебе 
без майка”, разказа старшата акушерка на 
отделението Руска Ганчева. Момиченцето 
веднага е прегледано от специалист-не-
онатолог и настанено в Отделението по 
неонатология, където установяват, че е 
родено недоносено, съобщава началникът 
на отделението д-р Стилияна Томова.

ЛЕКАРИ ОТ БУРГАС СПАСИХА 
ИЗОСТАВЕНО НА УЛИЦАТА БЕБЕ
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ИЗБРАНО ОТ МЕДИИТЕ

medicalnews.bg

Промени, свързани с лечението на онколо-
гични заболявания при деца са обнародва-
ни в брой 68 от 23.08.2022 г. на „Държавен 
вестник“. Окончателно приети са изменения 
в Наредба №10 за приемане на фармако-те-
рапевтично ръководство по детска клинич-
на хематология и онкология. Те се отнасят за 
терапии при „Болест на Ходжкин“ при деца.
В Наредбата се създава и нова част, която 
касае терапевтични алтернативи за лечение 
на детски злокачествени заболявания. С все 
по-широкото навлизане на персонализира-
ната медицина, в съчетание със съответни 
иновативни диагностични методи и избор 
на специфични „прицелни“ лекарствени про-
дукти, в онкологичната практика се създава 
възможност за индивидуален терапевтичен 
подход, включително и при децата и особено 
при случаите с ограничен успех или липса на 
резултат от стандартно лечение.
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ИЗБРАНО ОТ МЕДИИТЕ

Д-Р ИВАН МАДЖАРОВ ЗА 
ДИСБАЛАНСА В ЗАПЛАЩАНЕТО 
НА ЛЕКАРСКИЯ ТРУД

mediapool.bg

„Досегашният модел е в една и съща болни-
ца специалисти с еднакъв стаж, но с различ-
ни специалности, да имат 10-20 пъти разлика 
в заплатите. Например педиатър в детско 
отделение да е със заплата 1500-2000 лева 
най-много, а негов колега с друга специалност 
и същия стаж, без да е началник, да получава 
15-20 000 лева. Това доведе до обезкървяване 
на цели специалности в здравеопазването“, 
казва д-р Иван Маджаров и споделя, че БЛС ще 
продължи да се бори за възстановяване на ба-
ланса и намиране на реалната себестойност 
на лекарския и сестринския труд.
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По инициатива на Бургаската педиатрич-
на асоциация, която е член на Българската 
педиатрична асоциация, в периода 2-4 сеп-
тември 2022 г. се проведе ХХ Научно-прак-
тическа педиатрична конференция „От 
симптома към диагнозата“. Повече за таз-
годишния форум научихме от д-р Жени Сто-
ичкова, член на УС на БПА и организатор на 
научната проява. 
 
Д-р Стоичкова, разкажете ни повече за 
тазгодишното издание на превърнала-
та се вече в традиция конференция „От 
симптома към диагнозата“…
Имам удоволствието да споделя с чита-

ХХ Научно-практическа 
педиатрична конференция 
„От симптома към диагнозата“

СЪБИТИЕ НА МЕСЕЦА
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СЪБИТИЕ НА МЕСЕЦА

телите на Педиатрия плюс, че тази година 
нашата научно-практическа педиатрична 
конференция „От симптома към диагноза-
та“ отбеляза 20-годишен юбилей. Тя се про-
веде в Международния конгресен център 
на Бургас, разположен до брега на морето. 
Форумът, както знаете, се провежда еже-
годно и всяка година научно-практическата 
част е посветена на определен симптом или 
проблем на педиатричния пациент, които 
са представено през погледа на всички суб-
специалности в педиатрията. Тази година 
например конференцията протече под над-
слов „Превенция и профилактика в детска-
та възраст – традиции и модерен подход“. 
Както винаги, постарахме се да запазим и 
насърчим интегралното и мултидисципли-
нарно диагностично и терапевтично мисле-
не на лекарите, занимаващи се с деца, как-
то и поддържането им на тесни контакти 
с водещите специалисти.
Участници в конференцията бяха лекари, 
специализанти, студенти, интересуващи 
се от тематиката. Лектори бяха водещи 
специалисти от повечето катедри по пе-
диатрия в страната, а партньори на съби-
тието – множество фармацевтични ком-
пании, които имаха изложбени щандове.

Трудно ли се организира подобно събитие?
Определено, да. Събитието се организира 
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от Бургаската педиатрична асоциация, 
която е член на Българската педиатрична 
асоциация  (БПА) и е одобрено в нейния ка-
лендар на събитията за годината. Получа-
ваме подкрепа и от РК на БЛС – Бургас, а 
през последните години с радост мога да 
съобщя, че Община Бургас също подкрепя 
форума.

Защо избрахте за тема на тазгодишно-
то издание профилактиката в детската 
възраст?
Това е една много важна и обширна тема. 
За разлика от много други специалности 
педиатрията е интегрална клинична спе-
циалност, която се занимава не само с ле-
чение на детските болести, а на първо 
място с проследяване на правилното фи-
зическо и нервнопсихическо развитие на 
детето в различните възрастови пери-
оди, с превенцията и профилактиката на 
болестите.
Увлечени от бързите темпове на разви-
тие на нови диагностични и терапевтич-
ни методи, уморени от големия поток на 
боледуващи деца, като че ли забравяме, че 
можем много да спестим и на децата, и на 
себе си, ако наблегнем повече на превенци-
ята и профилактиката – именно това ни 
ръководеше при избора на  темата.

СЪБИТИЕ НА МЕСЕЦА



Д-р Дафина Тачова завършва медицина в Меди-
цинска академия – София през 1988 г. През 1996 
г. придобива специалност по детски болести. 
До 2000 г. работи като участъков педиатър 
в Благоевград, като през тази година заедно с 
още четирима нейни колеги създават групова 
практика „Симпатия“, на която е управител и 
до момента. В хода на работата си решава да 
сключи основния си договор с РЗОК като педиа-
тър, а допълнителния – като ОПЛ. Това й дава 
възможност за получаване на нови знания в об-
ластта на педиатрията и през 2013 г. придоби-
ва специалност по детска пневмология и фти-
зиатрия.

ОТ ПЪРВО ЛИЦЕ

25 Педиатрия плюс

Д-р Дафина Тачова: 
„ДЕТСКОТО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ Е 
НАЙ-НЕГЛИЖИРАНАТА ЧАСТ ОТ 
ЗДРАВНАТА НИ СИСТЕМА“
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Какво е да бъдеш педиатър през 2022 г. в 
България? Кои са най-големите труднос-
ти, с които се сблъсквате в работата си?
По обясними причини ще обединя двата въ-
проса. Става все по-трудно да бъдеш педиа-
тър в България. От една страна, здравната 
система е доведена до такова състояние, 
че за да можеш да решиш някакъв по-сло-
жен проблем, изискващ хоспитализация, 
трябва да използваш изключително лични 
контакти, иначе няма решение. От друга 
страна, с навлизане на социалните мрежи 
в живота ни порасна самочувствието на 
голяма част от родителите – те се въз-
приемат като компетентни в областта 
на детските болести, след като прочетат 
в нета няколко реда, свързани с оплаква-
нията на детето им. Трудно е да убедиш 
такъв човек в целесъобразността на нещо, 
щом то не е в духа на прочетеното от него 
в мрежата.

Как и защо избрахте тази професия?
Всъщност, тя ме избра. Винаги съм искала 
да бъда лекар, но за педиатрия не бях и по-
мисляла. Когато завърших, се оказа, че мога 
да започна единствено в Детско отделе-
ние. В началото ми беше трудно, защото 
изпитвах толкова жал към страдащите 
деца, че това постоянно ме изкарваше из-

ОТ ПЪРВО ЛИЦЕ
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вън равновесие. Постепенно започнах да 
гледам с други очи – аз имах невероятния 
шанс да се погрижа за тях, да им помогна… 
Така се влюбих в тази специалност, че сега 
си мисля, че няма по-добра. Децата ми съз-
дават настроение, правят ме щастлива. 
Самата педиатрия е толкова огромна, че 
за да бъдеш добър детски лекар, трябва не-
прекъснато да четеш, да се усъвършенст-
ваш. Това, че работя и като общопракти-
куващ лекар ми помага изключително много 
– то ми дава по-широки знания, умения за 
по-добра диференциална диагноза.

Нуждае ли се детското здравеопазване в 
България от промени и в каква насока?
Това е една много голяма тема. Не може да 
се изчерпа с няколко изречения. В момента 
детското здравеопазване (ДЗ) е най-негли-
жираната част от здравната ни система. 
Сега ще видите как всички политици ще 
включат ДЗ в предизборните си речи като 
основен приоритет. След изборите отно-
во всички ще забравят за него. Като се за-
почне от липсата на Детска болница в Со-
фия, мине се през най-лошо финансираните 
клинични пътеки, та се стигне до простич-
кия факт, че за 22 години единствено педи-
атрите останаха без потребителска так-
са в извънболничната помощ. Не мога да не 

ОТ ПЪРВО ЛИЦЕ
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отбележа най-болния въпрос – специализа-
цията. Създаването на специалисти по пе-
диатрия е един от най-трудните процеси, 
защото сама по себе си специалността е 
най-широката и включва всички останали 
специалности, при това всяка възрасто-
ва група си има своите особености, които 
трябва добре да се познават. Само който 
не се е явявал на изпит по педиатрия, той 
няма да признае това. Да привлечеш спе-
циализанти за толкова трудна за изучаване 
и безкрайно важна за детското здравеопаз-
ване област се изисква специално отноше-
ние на властимащите. Нашите млади коле-
ги заминават в чужбина и при тези условия 
никога няма да се върнат. Скоро, ама мно-
го скоро ще останем без педиатри. И още 
нещо – не бива да се създават тесни спе-
циалисти, преди да са защитили специал-
ност по детски болести. Вече виждаме, за 
жалост, плода на тази промяна в Наредба-
та за специализация.

Имате ли случай, който няма да забрави-
те никога?
Имам много случаи, които няма да забравя 
никога. Работата ми е изключително ин-
тересна. Колкото повече работя, толко-
ва съм по-изкушена да чета, да търся, да 
дълбая. Колкото повече научавам, толкова 
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Д-Р TAЧОВА ОТБЛИЗО

Обичам работата си, защото… тя ме про-
вокира непрекъснато.

Талантът, който мечтая да имам, е… да 
действам успокоително на пациентите си, 
както някои мои учители.
Най-голямото ми постижение е… че дока-
то се готвих за тази изключителна профе-
сия,  родих и отгледахме със съпруга ми две 
прекрасни деца.

повече разбирам, че съм много далече от 
истинското познаване на детските боле-
сти. Това е един процес, преминаващ през 
редица незабравими случаи.

Кои са трите най-важни неща, които сте 
научили от практиката си?
Първо: Срещу мен стоят уплашено дете и 
разтревожени родители и моите емоции в 
този случай нямат никакво значение. Тряб-
ва да се справя с техните.
Второ: Моята задача е да бъда максимално 
полезна на своите пациенти.
Трето: Никога да не очаквам благодарност. 
Аз просто си върша работата. Когато 
видя благодарността в очите им, безспор-
но това ме прави щастлива.
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Чувствам се щастлива, когато…   някой 
тежък случай е приключил благоприятно.

Вдъхновявам се от… срещата с талантли-
ви и успешни хора.

Последната книга, която прочетох… 
Някакъв криминален роман, докато лежах на 
плажа. Мисля, че се казваше „Парижка тай-
на“.

Музиката, която харесвам… хубавата, не-
зависимо от кой жанр.

Релаксирам… планирам следващо пътуване. 

Хобито ми е… нямам хоби.

Вярвам, че… децата ни ще променят света 
към по-добро.

ОТ ПЪРВО ЛИЦЕ
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Д-р Ралица Йорданова-Козарева завършва меди-
цина в МУ – Пловдив през 2009 г. с отличен успех. 
През 2010 г. започва специализация по детска нев-
рология в Клиниката по педиатрия на УМБАЛ „Св. 
Георги“, Пловдив. През 2016 г. защитава дисерта-
ционен труд под научното ръководство на проф. 
д-р Иван Иванов. През 2017 г. придобива специал-
ност по детска неврология, а през 2020 г. – по педи-
атрия. Член е на Българската педиатрична асоциа-
ция, Българското дружество по детска неврология, 
психиатрия и психология на развитието, European 
society of Pediatric Neurology. Научните й интереси 
са в областта на нервно-психическото развитие, 
нарушенията в развитието, метаболитните и нев-
родегенеративни заболявания.

Д-р Ралица Йорданова-Козарева: 
„Основният проблем в здравеопаз-
ването не е липсата на средства, 
а липсата на хора!“

МЛАДИТЕ ПЕДИАТРИ
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МЛАДИТЕ ПЕДИАТРИ

Защо решихте да бъдете лекар?
Мечтаех да стана лекар още от първата година 
в гимназията. Тогава не си давах сметка, че ще 
бъде толкова трудно. Родителите ми се опитва-
ха да ме разубедят, но след 9-ти клас видяха, че 
съм твърдо решена, че ще се занимавам с това. 
Оттогава ме подкрепят безрезервно. Колкото 
и банално да звучи, избрах професията, за да 
мога да помагам по възможно най-добрия на-
чин на хората. Също така ми харесва, че това е 
професия, в която се „решават загадки“ и винаги 
се търси отговора на въпроса „защо?“. 

Имате специалности по неврология и по педи-
атрия. Коя бе причината да изберете тези две 
специалности? 
Изборът на педиатрията беше повлиян от моя 
първи работодател и ментор – проф. Румен Сте-
фанов. Още като студентка в четвърти курс за-
почнах работа в Информационния център по 
редки болести и лекарства сираци. Тогава не си 
представях, че ще мога да се отдам на тази тол-
кова отговорна специалност. Под негово влия-
ние обаче, както и благодарение на контактите, 
които създадох, се убедих, че няма невъзможни 
неща. След това попаднах при проф. Иван Ива-
нов, ръководител на Клиниката по педиатрия към 
УМБАЛ „Св. Георги“ и Катедрата по педиатрия и 
медицинска генетика към МУ – Пловдив. Той е 
моят най-голям учител и вдъхновител. Така из-
брах и специалността детска неврология. Благо-
дарение на него заобичах детската неврология, 
която според мен е най-голямото предизвика-



телство сред педиатричните субспециалности. 
А с времето, колкото повече научавах, толкова 
по-интересна ми ставаше... И все още се уча...

Лично за вас какво е педиатрията?
На практика по-голямата част от живота ми. 

Педиатърът според вас трябва да е…
Трябва да е добър човек, да обича децата, да е 
търпелив. Но най-вече трябва да е отдаден и... 
издръжлив. 

С какви трудности се сблъсквате в професията 
си?
Трудностите са различни всеки ден. Но те са, за 
да се преодоляват. Административните тежести 
са много, но с тях се справяме. Най-трудни лич-
но за мен са загубите на пациенти. За щастие, в 
педиатрията те не са толкова чести, колкото при 
възрастните. Ние обаче се привързваме към па-
циентите си и техните семейства. Прекарваме с 
тях много време и те стават част от нас. 

Вярват ли ви пациентите, когато ви видят колко 
сте млада?
Случвало се е, но това е рядко. А и аз вече далеч 
не съм толкова млада. Освен това имам щасти-
ето да работя в изключително сплотен колектив 
и при конфликтни ситуации винаги има кой да 
застане зад гърба ми. 

Кои са най-големите проблеми на детското 
здравеопазване в България?
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МЛАДИТЕ ПЕДИАТРИ



Проблемите са не само в детското здравеопаз-
ване. Мисля, че липсата на кадри, особено на 
медицински сестри, е най-дълбоката рана. Смя-
там, че проблемът не е липсата на средства, а 
липсата на хора. 

Какво искате да се промени, в частност – вие да 
промените? 
Бих искала да имаме повече време за децата и 
техните семейства и по-малко време да отделя-
ме на бюрокрация. А за себе си бих искала да 
стана по-търпелива. 

Смятате ли, че имаме нужда от Национална пе-
диатрична болница?
Категорично. Щастлива съм, че работя в Кли-
никата по педиатрия към УМБАЛ „Св. Георги“, 
която на практика е с капацитета на такава – тя 
разполага със специалисти и звена от всички пе-
диатрични субспециалности, както и с интензив-
но отделение, което е на изключително високо 
ниво. 

За какво мечтаете като млад, но вече с толкова 
голям опит специалист?
Мечтая да продължа да работя с екипа, с който 
работя и досега, защото те са незаменими. Меч-
тая за нова и по-добра материална база, в която 
да работим. Мечтая „да предам нататък“ всичко 
това, което аз съм получила и в личен, и в про-
фесионален план. 

МЛАДИТЕ ПЕДИАТРИ
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Пиринка Петрова: 
„Днес над 95% от децата с левкемия 
биват успешно излекувани“

ПАЦИЕНТСКИ ОРГАНИЗАЦИИ
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Разкажете ни повече за Българско сдруже-
ние „Лимфом”…
Българско сдружение „Лимфом” е създадено 
преди 16 години в помощ и подкрепа на па-
циентите с лимфоми и левкемии и техните 
семейства. Това са злокачествени заболя-
вания на кръвта, а ракът на кръвта е пе-
тият по разпространение рак в света – на 
всеки 35 секунди в света се диагностици-
ра човек с рак на кръвта. И въпреки това, 
заболяването не е много познато на хора-

На 15 септември се 
отбелязва Световни-
ят ден за борба с лим-
фома. Кои са най-мо-
дерните терапии на 
болестта, с какви по-се-
риозни трудности се 
сблъскват пациенти-
те с това заболяване у 
нас, от каква подкрепа 

най-вече се нуждаят болните от лимфом деца 
и техните родители – по темата разговаряме 
с Пиринка Петрова, председател на Българско 
сдружение „Лимфом”…



та. Лимфомите най-общо се делят на Хо-
джкинов и неходжкинови, като неходжкино-
вите са много видове – може би около 80. 
Левкемията също е вид лимфом. Тези забо-
лявания засягат в повечето случаи по-въз-
растни хора, с изключение на Ходжкиновия 
лимфом, който засяга предимно млади хора. 
За съжаление обаче, тези болести, макар и 
по-рядко, ги има и при деца. 

Какви са най-модерните терапии на бо-
лестта?
Дотук картината не изглежда много опти-
мистична, но веднага трябва да отбележим, 
че в повечето случаи децата се повлияват 
бързо и лесно от терапията и лечението 
при тях е успешно. Особено при съвремен-
ните терапии. В тази насока медицината е 
доста напреднала и в последните години се 
появиха много нови и изключително успеш-
ни терапии. Ако в миналото от децата с 
левкемия са оцелявали само 3%, то сега над 
95% биват успешно излекувани.
Новите терапии не са само химиотерапия, 
а таргетни, прицелни терапии, които ата-
куват само увредените клетки или имуно-
терапии, които активират защитните 
сили на организма да се справи сам с унищо-
жаването на изродените клетки.

С какви по-сериозни трудности се сблъск-
ват пациентите с това заболяване у нас?
Както споменах, иновативни и успешни 

ПАЦИЕНТСКИ ОРГАНИЗАЦИИ

38 Педиатрия плюс



терапии има, но от няколко години на бъл-
гарския пазар липсват старите и не скъпи 
лекарства, с които се започва първа линия 
на лечение при доста злокачествени забо-
лявания. Това се дължи на факта, че НЗОК 
задължи компаниите да намалят цените им 
и те изгубиха интерес към българския пазар 
и дерегистрираха лекарствата си. Това за-
труднява лекарите и болниците да ги пре-
доставят на пациентите по реда за нере-
гистрирани медикаменти, а понякога дори 
се случва да им кажат да си ги купят сами 
от чужбина. Тези лекарства не са скъпи, но 
сами разбирате, че човекът е достатъчно 
разтърсен физически и психически от ди-
агнозата си и вместо да насочи усилията 
си за справяне с болестта, той ги пилее в 
справяне със системата. Да не говорим, че 
понякога възрастовата, езикова или финан-
сова бариера не му позволяват да се справи 
с тази задача.

Каква е ролята на педиатрите в диагно-
стиката и лечението на децата с лимфом?
Истината е, че протичането на болестта 
и лечението при децата се различават от 
тези при възрастните. Затова детските 
онкохематолози играят изключително ва-
жна роля, тъй като са запознати най-добре 
с тези специфики. При лимфомите пробле-
мът е, че трудно се диагностицират, тъй 
като симптомите наподобяват грип или 
възпалително заболяване и обикновено ми-

ПАЦИЕНТСКИ ОРГАНИЗАЦИИ
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нава доста време, докато се стигне до пра-
вилната диагноза. А това води до напред-
ване на болестта и по-продължително и 
натоварващо лечение. Хубавото е, че при 
децата то в повечето случаи е напълно ус-
пешно, но ролята на личните лекари и пе-
диатрите е много важна за навременното 
насочване към хематолог и ранното диаг-
ностициране.

От каква подкрепа най-вече се нуждаят 
болните от лимфом деца и техните роди-
тели?
Диагнозата рак е шокираща за всеки човек, 
а когато става дума за дете, шокът е още 
по-голям. Заболяването се отразява не-
минуемо на цялото семейство. След шока 
следват отрицанието, гневът, въпросът 
„Защо на мен/нас?“, „Къде сбъркахме?“, по-
сле идва паниката, която преминава в тих 
страх, а понякога дори отчаяние и чак след 
това хората успяват да се фокусират вър-
ху самото заболяване и лечението му и се 
мобилизират да се справят с болестта. 
Имайте предвид, че в случая с децата всич-
ки тези емоции засягат и тях самите, и 
родителите. А това е сериозно бреме за 
детската психика. Ето защо нуждата от 
подкрепа е огромна. В детските онкохема-
тологични клиники, за щастие, има психо-
лози, които да работят с децата, което за 
съжаление не може да се каже за клиниките 
за възрастни. Психологичната помощ е от 

ПАЦИЕНТСКИ ОРГАНИЗАЦИИ

40 Педиатрия плюс



много голямо значение, за да може човек да 
приеме заболяването и да насочи усилията 
си спокойно, но твърдо и последователно 
за справяне с болестта, преминаване през 
лечението и преодоляване на страничните 
ефекти от него. Още повече, че това забо-
ляване протича строго индивидуално, всеки 
организъм се повлиява различно от терапи-
ята и различно реагира на понякога токсич-
ния ефект от нея. 
За да бъде пътят през болестта и лечение-
то по-лесен и успешен, подкрепата на близ-
ките, приятелите и групите за взаимопо-
мощ е от голямо значение. И тук е важно 
да се отбележи, че тяхното отношение не 
бива да е нито съжалително, нито прекале-
но грижовно, нито затормозяващо за паци-
ента. Особено за малкия пациент. За него 
това е едно изпитание, през което следва 
да премине, и подобно отношение не му по-
мага, а го затруднява. Може дори да го из-
плаши допълнително. 

Кои са приоритетите на Българско сдру-
жение „Лимфом? 
Българско сдружение „Лимфом“ е създало 
група за взаимопомощ във фейсбук, в коя-
то пациентите могат да комуникират по-
между си. Така преминалите през лечението 
могат да дадат съвети на новодиагности-
цираните и да им кажат какви са следващи-
те стъпки. Защото неизвестността пла-
ши. Освен това комуникацията с хора със 
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същия проблем ти показва, че не си сам в 
това изпитание, че има и други, които са се 
сблъскали с това зло и успешно се справят. 
Ние провеждаме срещи на група за взаи-
мопомощ и на живо, понякога с участие на 
психолог или социален работник. По време 
на пандемията тези срещи се провеждаха 
през платформата Zoom. 
За съжаление здравната система в наша-
та страна е доста комплицирана и не мно-
го добре организирана и лутането през нея 
само усложнява и без това трудния път 
през болестта и лечението. Пациентът 
има нужда да бъде поет от системата и 
обгрижен от нея, а не оставен сам да тър-
си специалисти за свързаните с терапията 
или самото заболяване усложнения или сп-
равяне с обострили се съпътстващи забо-
лявания. Или пък диагностични средства – 
къде да му бъде направен скенер, кой да му 
направи биопсия и т.н. Затова ние публи-
куваме книги и други информационни мате-
риали, превеждаме литература, издавана 
от други лимфомни организации по света, 
с които си сътрудничим. Така предоставя-
ме информация за заболяването, видовете 
терапии, етапите, през които преминава 
лечението, храненето по време на терапия, 
спорта, взаимоотношенията в семейство-
то, повлияни от болестта. Създали сме 
библиотека на сайта на Българско сдруже-
ние „Лимфом“ и във всички хематологични 
клиники в страната. 

ПАЦИЕНТСКИ ОРГАНИЗАЦИИ
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На 15 септември се отбелязва Световни-
ят ден за борба с лимфома. Какво е ваше-
то лично послание, което искате да от-
правите?
Лимфомът не е присъда, а лечимо в повече-
то случаи заболяване, особено при наличие-
то на иновативни терапии, но е много ва-
жно да обърнем внимание и на качеството 
на живот на пациентите и техните семей-
ства, което често е пренебрегвано в Бълга-
рия. А то се постига с внимание към паци-
ента, грижа за цялостното му физическо и 
психическо състояние, подкрепа, споделяне, 
а при децата – грижа за цялото семейство.



Понякога диагнозата инфекция на пикочни-
те пътища (ИПП) при децата се поставя 
късно. Причината са непознаване от страна 
на родителите или неправилно интерпре-
тиране на симптомите. Това води до заба-
вяне на консултацията със специалист или 
до прибягва  към самолечение, което може 

ОСТРИ И РЕЦИДИВИРАЩИ ИНФЕКЦИИ 
НА ПИКОЧНИТЕ ПЪТИЩА: 
НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПРЕЦИЗНА 
ДИАГНОСТИКА
Д-р Зoрка Угринова
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да доведе до сериозни усложнения като хро-
нични заболявания на пикочните пътища и 
трайно увреждане на бъбрека. Своевремен-
ното откриване на симптомите и правил-
ната диагноза при бебета и малките деца 
са критерии за успешното лечение. 

Ново средство за домашен скрининг
Отскоро в специализираните детски мага-
зини и в аптечната мрежа могат да се на-
мерят т.нар. „умни пелени“ (Pine smart). 
Pine Smart е иновативен продукт, първата 
и единствена пелена в света, която може 
да установи наличието на бактериална 
инфекция в пикочните пътища. Пелената 
може да открие инфекция с Грам (-) бакте-
рии, като най-често се касае за E. coli ин-
фекция.

Механизъм на действие на Pine Smart
При бактериална инфекция в урината се 
образуват нитрити и точно тях открива 
умната пелена Pine Smart. Ако има бакте-
риална инфекция в урината, контролната 
лента на пелената по външната повърх-
ност се оцветява в розово и сигнализира 
на родителите за наличието на нитрити 
и необходимостта от консултация с лекар. 
Ако в урината на детето няма нитрити, 
средната линия не се оцветява.

ЗА ПРАКТИКАТА
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Начин на употреба
За да занесат 
урина за изслед-
ване в лабора-
торията, роди-
телите трябва 
да вземат само 
сутрешна урина 
(т.е. само вед-

нъж на ден).  Това понякога е много трудно, 
особено при бебета и особено при момиче-
та. Това забавя поставянето на диагноза-
та и своевременното започване на лече-
нието. Умната пелена Pine Smart може да 
се използва по различно време през деня. По 
този начин се тестват различни проби от 
урина, което улеснява родителите и допри-
нася за по-бърза и лесна преддиагностика. 
Най-сериозният проблем, който причиня-
ва фалшива положителност при анализа на 
урината при деца, е замърсяването. Pine 
Smart е иновативна пелена, създадена, за 
да сведе до минимум фалшивата позитив-
ност. Затова зоната, която определя дали 
има инфекция е поставена в най-долния 
слой на пелената. Тъй като често бебе-
тата отделят урина и изпражнения едно-
временно, в пелената има система, която 
предотвратява преминаването на изпраж-
ненията в долните й слоеве.
Препоръчва се пелената да се използва еже-
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дневно, най-добре след сутрешен тоалет. 
До пет минути след отделяне на урина в 
пелената родителите трябва да следят за 
поява на розово оцветяване по средната 
външна линия на пелената. Розовото оцве-
тяване може да бъде само от отделни ро-
зови участъци или по-хомогенно оцветена 
линия. И в двата случая резултатите се 
интерпретират като положителни. Това 
налага незабавна консултация с педиатър и 
следване на препоръките му. 

Предимствата
Използването на Pine Smart дава възмож-
ност за своевременно поставяне на диагно-
за, особено в случаите на чести рецидиви 
на ИПП. В случаите с асимптомна бакте-
риурия те се явяват едно изключително 
предимство за доказване на инфекцията.
Пелените са подходящи за новородени, бе-
бета и малки деца. Размерите им са според 
теглото на децата.

„Умните пелени“ Pine Smart притежават международ-
на патентна защита в световен мащаб. През 2019 г. 
продуктът е удостоен с почетна награда за най-до-
бър „Научноизследователски и иновационен продукт 
на годината” с гласовете на над 20 000 лекари от ор-
ганизацията Doctorclub Awards, която връчва Награ-
дите в областта на здравеопазването на Турция.
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Атопичният дерматит (АД) е хронично-ре-
цидивиращо кожно заболяване с имунна па-
тогенеза. Това състояние може сериозно 
да наруши качеството на живот, а в редки 
случаи да доведе и до нарушения в нормал-
ното физическо и нервнопсихическо разви-
тие у детето.
В етиологията на заболяването са включе-
ни наследствеността, различни контакт-
ни фактори (сапуни, детергенти), респи-
раторни и хранителни алергени, както и 
микробни агенти (S. aureus, Candida spp., 
дрожди и др.). Много проучвания свързват 
липсата на контакт с алергени и микроор-
ганизми през кърмаческия и ранен детски 
период с неадекватния имунен отговор во-
дещ до АД (т. нар. хигиенна хипотеза). Раз-
лични пренатални фактори също са обект 
на изследвания, като потенциални тригери 
за развитието на заболяването, но данни-

А. Гончаров, Й. Узунова
Клиника по педиатрия, МБАЛ „Лозенец“
Медицински факултет, 
СУ „Св. Климент Охридски“

АТОПИЧЕН ДЕРМАТИТ ПРИ ДЕЦА – 
СЪВРЕМЕНЕН КЛИНИЧЕН ПОДХОД 



те са много противоречиви.
При децата с АД се наблюдава увеличено 
количество T-helper тип 2 клетки в кожа-
та, повишени нива на цитокини (IL-4, IL-13, 
IL-5, IL-12, IFN-γ) в лезиите, както и нама-
лени нива на бариерни молекули (предимно 
холестеролови). 
Поставянето на диагнозата е базирано на 
серия от критерии [1]:

Задължителни критерии
пруритус

екзема (остра, подостра, хронична) 
с типична морфология и 

хроничен/хронично-рецидивиращ ход

Спомагателни критерии
ранно начало

атопия 
(индивидуална/фамилна анамнеза, IgE)

суха кожа

Неспецифични критерии
атипичен съдов отговор (побледняване на 

лицето, бял дерматографизъм)
keratosis pilaris, pityriasis alba, ихтиоза, 

хиперлинеарна дерматоглифия на дланите
периорални и периаурикуларни изменения

prurigo nodularis, лихенификация, 
перифоликуларно набелязване на кожата
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В диференциално-диагностичния план вли-
зат: скабиес, себореен дерматит, контак-
тен дерматит, ихтиоза, кожен Т-клетъчен 
лимфом, псориазис, имунен дефицит и ери-
тродерма. По-голямата част от тези за-
болявания се изключват на базата на анам-
нестични и клинични данни, но при нужда се 
извършват допълнителни кръвни изследва-
ния и/или кожна биопсия. 
Според тежестта на заболяването ле-
чението на АД следва два алгоритма. Те-
жестта се определя чрез различни индекси, 
базирани на разпространението на лезии-
те, наличието на лихенификация, екскориа-
ции, рани и др. В основата на лечението на 
АД стоят емолиентите – овлажнителни 
средства, нанасяни директно върху кожата 
с цел хидратирането ѝ, както и създаване-
то на защитен филм, задържащ влагата в 
нея [2]. Други ключови агенти в терапията 
са локалните КС, които намаляват имунния 
отговор и потискат възпалението, но те 
имат локални и системни странични ефек-
ти. Все повече се използват локалните 
калциневринови инхибитори (такролимус), 
които имат по-малко странични ефекти и 
могат да се употребяват за дълги периоди 
(пимекролимус до 1 година, такролимус до 4 
години) [3].



Лечение на лек АД [4]

Грижа за кожата, 
елиминиране на тригери, употреба на 

емолиенти неколкократно дневно
Локални нископотентни КС за 2-4 седмици
При повлияване  При неповлияване
Проактивна    Проактивна 
терапия (ПТ):    терапия:
· емолиенти    · локални
· интермитентна   калциневринови
употреба на    инхибитори (ЛКИ)
локални КС    · кризаборол 
      (фосфодиестеразен  
      инхибитор)

Преоценка след 2-4 седмици: ако липсва 
значимо подобрение, се преминава към 

лечение като при средно-тежък до 
тежък атопичен дерматит

Лечение на средно-тежък и тежък АД

Локални КС със средна или висока 
потентност/ниско или средно потентни 
локални КС в комбинация с ЛКИ за зоните 

с висок риск за кожна атрофия
    При повлияване  

Поддържаща терапия с локални КС или 
ЛКИ: 2 пъти седмично в поредни дни 

(напр. уикенд)
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При неповлияване 
Продължителна ежедневна употреба на 
локални КС/ЛКИ; проверка за тригери и 

придържане към терапията, съмнение за 
инфекция

При рефрактерни случаи
Wet-wrap терапия с локален агент 

(емолиент, ниско-потентен локален КС)
Фототерапия при по-големи деца и юноши

Системна имуносупресивна терапия
Моноклонални антитела (дупилумаб)

Допълнителни средства за лечение на 
заболяването са антибиотиците, обик-
новено прилагани локално за купиране на 
бактериална суперинфекция. Най-често 
се използват локални антистафилококови 
агенти (мупироцин, фузидова киселина). В 
лечението на кожните суперинфекции се 
използват и ваните с белина – 0.005% раз-
твор на белина, приложен локално за 10 ми-
нути, ежедневно за няколко дни.
Системната имуносупресивна терапия 
включва множество агенти, повечето от 
които с голям брой странични ефекти. 
Стандартно при започване на систем-
на имуносупресивна терапия се използват 
кортикостероиди и/или циклоспорин. На 
втора линия са азатиоприн, метотрексат, 
микофенолат мофетил и интерферон гама. 
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Локалните и системни антихистамини не 
се препоръчват поради често наблюдава-
ните странични ефекти и липсата на до-
бър терапевтичен ефект. 
Допълнителни локални средства, съдър-
жащи билки и други локално активни аг-
енти, не се препоръчват поради същите 
причини. Единственото моноклонално ан-
титяло, показано за лечение на АД, е дупи-
лумаб, като други такива (омализумаб, ри-
туксимаб и др.) не се употребяват поради 
липсата на терапевтичен ефект. 
Дупилумаб е моноклонално антитяло, кое-
то инхибира IL-4 и IL-13 сигнализацията. 
Това води до намаляване на имунния отго-
вор в този основен за патогенезата на за-
боляването път. Препаратът може да се 
използва при деца над 6-годишна възраст 
и има статистически значим ефект върху 
проявите на тежък АД [5]. Наблюдават се 
редица странични ефекти, за които паци-
ентите трябва да бъдат мониторирани: 
инфекции, еозинофилия, ангиоедем, анафи-
лаксия, алергичен конюнктивит, артралгии 
и др.

Библиография е на разположение в редак-
цията и на сайта pediatria-bg.eu
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Муковисцидозата е наследствено авто-
зомно-рецесивно заболяване, резултат от 
дефект в ген, кодиращ протеин-CFTR (cys
ticfibrosistransmembraneregulator). Дисфунк-
цията му води до натрупване на вискозни 
секрети във всички каналчести структури, 
а стеснението и обструкцията на лумена 
им уврежда съответния орган и поддържа 
процес на хронична инфектираност. Засег-
нати са полиорганно-дихателни пътища, 
гастроинтестинален тракт, потни жлези 
и урогенитална система. 
Доскоро основното лечение включваше ен-
зимни препарати, инхалаторни антибиоти-

М. Николова, М. Гълъбова, Кр. Колева, 
Н. Рашева, Н. Добруджанска, М. Георгиева
Клиника по педиатрия, 
УМБАЛ „Св. Марина“, Варна 
Катедра по педиатрия, 
МУ „Проф. д-р Параскев Стоянов“, Варна
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Управление на придържането 
към терапията при 
муковисцидоза. Сравнение 
между двама пациенти
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ци, дорназа алфа, муколитици, мастнораз-
творими витамини, хранителни добавки и 
физиотерапия, с цел известно забавяне на 
прогресията и увеличаване на продължи-
телността на живота. 
Въвеждането на CFTR-модулиращата те-
рапия е значим пробив в лечението на па-
циентите с муковисцидоза. Действието е 
насочено към специфичните дефекти във 
функцията на CFTR, причинени от генна му-
тация, и има за цел корекция на неправилно 
функциониращия протеин чрез подобрява-
не на производството, вътреклетъчната 
обработка и/или функцията на дефектния 
CFTR.
Наличните продукти към момента са: 
Kalydeco (Ivacaftor), одобрен през 2012 
г.,  Orkambi (ivacaftor/lumikaftor), одобрен 
през 2015 г., Symdeco/Symkevi (ivacaftor/
tezakaftor), одобрен през 2018 г. и Trikafta/
Kafrtio (elexacaftor/ tezacaftor/ ivacaftor), 
одобрен през 2019 г., като и четирите са 
на компанията Vertex.
Управлението на придържането към тера-
пията, заедно с ефикасността и безопас-
ността/поносимостта, са определящи за 
нейната ефективност. Представяме два 
клинични случая, демонстриращи разли-
ките в придържането към терапията при 
пациенти с муковисцоза.
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Клиничен случай 1
Момче на 12 год. с нормално физическо 
развитие. Диагностициран на 4-годишна 
възраст след потен тест и последваща 
генотипизация, табл. 1. С анамнеза за мно-
гократни хоспитализации по повод панкре-
атит, без белодробни инфекции. Към мо-
мента с тежък панкреатит с множество 
малки кисти, белодробна функция на 95%, 
фиг. 1-5.
 
Табл. 1.

Тегло    60 кг (90 perc.)

Ръст    167 см (97 perc.)

ВМI     22 (85 perc.)

Потен тест  61.1/83.5 mcmol/L

Генотипизация  F508del/L997F

 

Фиг. 1. Рентгенография на гръден кош, 2022 
г. Закл.: Без оформени инфилтрати.
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Фиг. 2 и 3. Компютърна томография на 
гръден кош. Закл.: Липсват данни за инфил-
тративни или фиброзни промени. Не се ус-
тановяват бронхиектазии.

 

Фиг. 4 и 5. Компютърна томография на ко-
рем, 2022 г. Закл.: Панкреас – увеличени 
размери, предимно в областта на главата. 
Наблюдава се дилатация на псевдокистич-
но променения ductus pancreaticus, както и 
дифузно намаление на плътността на пан-
креаса в артериална фаза, както при едем. 
ДД – панкреатит. Наличие на хиперденсен 
фокус в областта на дуоденалнатапапила, 
суспектен за обструкция от конкремент. 
ДД – уплътнение при възпалителни проме-
ни.  
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Пациентът провежда лечение с панкреасни 
ензими (Kreon), мастноразтворими вита-
мини и дорназа алфа (Pulmozyme). При него 
могат да бъдат обобщени следните пока-
затели за придържане към терапията:
· Добро физическо и пубертетно развитие;
· Добър нутритивен статус;
· Изпълнително семейство, мотивирано да 
продължи терапията;
· Пациентът е спокоен, уравновесен, с нор-
мално психическо състояние, без депресия и 
тревожност, с нормална когниция, има дос-
татъчно познания за заболяването, съобра-
зени с възрастта, изпълнява лечебните ме-
роприятия, мотивиран е да се чувства здрав.
 
Като изводи за клиничната практика от-
носно доброто придържане към терапи-
ята: поддържане на непрекъснат близък 
контакт с пациента/семейството, предос-
тавяне на информация, свързана със заболя-
ването и лечението и поощряване на паци-
ента и родителите за добро поведение.
Основните съображения за започване на 
CFTR-модулираща терапия са данните за 
тежък панкреатит, нормалната белодроб-
на функция и нормалният хранителен ста-
тус. Поради оптималното поддържане към 
лечението до момента, при пациент №1 
предстои стартиране на лечение със CFTR 
модулатори.
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Клиничен случай 2
 
Мъж на 22 години, с изоставане във фи-
зическото развитие, диагностициран на 
6-годишна възраст след потен тест и ге-
нотипизация, извършени по повод чести 
инфекции на дихателните пътища – RSV 
бронхиолити и пневмонии, табл. 2. След 
поставяне на диагнозата многократно хос-
питализиран с белодробни екзацербации. 
Към момента с развитие на хронична ате-
лектаза и бронхиектазии (белодробна функ-
ция – 25-30%), колонизиран с Pseudomonas 
Aeruginosа, с панкреасна недостатъчност 
и лош хранителен статус, налагащ енте-
рално хранене, фиг. 6.
 
Табл. 2.

Тегло    46 кг (под 3 perc.)

Ръст    186 см (50 perc.)

ВМI     13.3 (под 3 perc.)

Потен тест  80 mcmol/L

Генотипизация  F508del/Q220X
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Фиг. 6. Рентгенография на гръден кош, 2021 г. 
Закл.: Двустранни пневмофиброзни промени 
–псевдокилийчест строеж и бронхиектазии. 
Промени, съответстващи с основното за-
боляване муковисцидоза.
 
Провежда лечение с инхалаторен антибио-
тик (Tobi), панкреасни ензими (Kreon), маст-
норазтворими витамини, дорназа алфа 
(Pulmozyme), хипертоничен физиологичен 
разтвор.
Основни съображения при започване на 
CFTR модулиращата терапия бяха данните 
за тежко белодробно засягане, анамнеза за 
чести екзацербации, лошият нутритивен 
статус и ентерално хранене и високата 
тежест на лечението. 
След започване на терапия с 
Kaftrio+Kalydeco (давност 10 месеца) се от-
чита слабо стабилизиране в състоянието:
· По-малко хоспитализации по повод белод-
робни екзацербации;
· По-малко хронични респираторни симп-
томи;
· Слабо покачване на тегло, на фона на по-
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добрен апетит и повече енергия;
· Все още не добро физическо и пубертетно 
развитие;
· Лош нутритивен статус;
· Неизпълнително семейство, което е мо-
тивирано да продължи терапията, но не е 
дисциплинирано (извършва промени в схе-
мата);
· Самият пациент е неспокоен, неуравно-
весен, с нарушения в психическото състоя-
ние, с начеваща депресия и тревожност, 
нормална когниция, има достатъчни по-
знания за заболяването, съобразени с въз-
растта си, не изпълнява точно лечебните 
мероприятия, мотивиран е да се чувства 
здрав. 
Последните два изброени показателя са ос-
новното предизвикателство за придържа-
нето към терапията. Като възможно ре-
шение се препоръчват непрекъснат близък 
контакт пациент/семейство/наблюдаващ 
лекар, работа с психолог – индивидуална и в 
група, работа с психиатър, работа със со-
циален работник, както и допълнителни за-
нимания (напр. йога, хипнотерапия и други).

Кратко обсъждане
Придържането към терапията е от съ-
ществено значение още преди ерата на 
генно-модифициращата терапия. Това на-
лага непрестанно оптимизиране на стра-
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тегиите за доживотно лечение. Влияние 
върху придържането към терапията оказ-
ват редица фактори, свързани с пациента, 
подкрепа от семейството, тежест на за-
боляването, вида на лечението, здравната 
система и социално-икономическия ста-
тус. От страна на пациента: психологиче-
ско състояние (депресия, тревожност), по-
знания за болестта, умения за прилагане на 
лечението и мотивацията му. Определяща 
е и връзката лекар-пациент, като комуни-
кацията се изразява в активно изслушване, 
изразяване на емпатия, подкрепа при въз-
никване на предизвикателства, отговор 
на въпроси и активно обучение. Ролята на 
психолозите също е ключова, както преди 
CFTR модулаторите, така и след тях, тъй 
като те крият риск от нарастване на ни-
вата на тревожност и депресия сред па-
циентите. Степента на придържане към 
терапията при деца с муковисцидоза е 
30-70%. Но изследвания показват, че при-
държането е различно за различните ком-
поненти на лечението – 40-60% за физио-
терапия, около 50% за витамини, 65-95% за 
ензими и 70-90% за антибиотици. При деца 
придържането е около 50%, като то е в об-
ратна връзка с възрастта.
Ролята на здравната система и социално 
икономическият статус имат голяма те-
жест при управлението на придържането 
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към терапията поради големия брой необ-
ходими медикаменти и високата стойност 
на голяма част от тях. В България НЗОК 
реимбурсира на 100% медикаментите 
Kreon, Tobi/Colobreаthе, Pulmozyme, a вече 
и CFTR-модулиращата терапия (Kalydeco, 
Orkambi, Kaftrio). Първият пациент на 
терапия със CFTR модулатори стартира 
своето лечение на 31 декември 2019 г. В мо-
мента такъв тип лечение провеждат 76 
пациенти, с тенденция към нарастване. 
Това налага влагане на още повече усилия 
за оптимизиране на придържането към 
терапията при болните от муковисцидо-
за в страната.
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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.

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.

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.
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Oсма експертна среща по ваксинопрофилактика
„Ваксинопрофилактиката в България – реал-
ност и бъдещи насоки“
Кога: 28 октомври 2022 г.
Къде: София, залата на УМБАЛ „Лозенец“

XX Научно-практическа конференция 
„Горещи точки в педиатрията“
Кога: 11-13 ноември 2022 г.
Къде: Русе
Организира се под егидата на БПА от 
доц. С. Досев, Русенския университет, Съюз на 
учените, гр. Русе, Катедра педиатрия към 
МУ-Варна, УМБАЛ-Русе АД.
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ЧЕТЕТЕ 
СПИСАНИЕ „ПЕДИАТРИЯ“

 официален печатен орган на 
Българската педиатрична асоциация

 научно списание за съвременните 
постижения на педиатричната 

наука и практика у нас и в чужбина

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

www.pediatria-bg.eu

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

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

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

ЧЛЕНСТВО В БПА | 2022 г.
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