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{ 
С адвокат Мария Петрова, основател на LexMedica 
– първата в България специализирана кантора по 
медицинско право, разговаряме за предизвикател-
ствата в тази професия, за детското здравеопаз-
ване и как могат да бъдат защитени българските 
педиатри, така че да работят в една спокойна и
по-сигурна среда. 

АДВОКАТ ПЕТРОВА, ЗАНИМАВАТЕ СЕ С 
МЕДИЦИНСКО ПРАВО. КАКВО СЕ КРИЕ ЗАД
ТАЗИ СРАВНИТЕЛНО НОВА ДИСЦИПЛИНА В 
ПРАВОТО?
Истината е, че медицинското право не е никак 
нова „дисциплина“. В първите писани закони на Ха-



НА ФОКУС

мурапи, в част от онези 300 текста, са поместе-
ни пасажи, които регламентират отговорността 
на лечителя и поставят основите на „днешното“ 
медицинско право. Във времето, с развитието на 
медицината, нараства и нуждата от адекватна-
та ѝ регулация. Медицинското право е част от
Здравното право, неговата задача е да внесе си-
гурност в отношенията в здравеопазването чрез 
създаване и прилагане на регулация. Много често
медицинското право бива асоциирано само с от-
говорност на лекарите и т. нар. дела за „лекарски 
грешки“, но това не е така. Като започнем от съз-
даването на лечебни заведения, минем през отно-
шенията лекар-пациент, и стигнем до стандарти-
те и процедурите в сектора – всичко е в обхвата 
на медицинското
право.

ЛИЧНО ВИЕ ЗАЩО ИЗБРАХТЕ ТАЗИ 
СПЕЦИАЛНОСТ?
Това е мой много осъзнат и търсен избор! Докато 
следвах медицина, станах свидетел на множество 
пропуски, най-вече нормативни и процедурни, кои-
то не можеха да гарантират сигурна работна сре-
да на лекарите и медиците. От друга страна, не 
даваха възможност да се реализират и пациент-
ските права. Тогава реших, че ще съчетая двете 
образования, приеха ме в Юридическия факултет
на СУ. Завърших медицина, след което продъл-
жих да изучавам право. След дипломирането си 
имах известно влечение към съдебната медицина, 
но липсваха места за специализация. Започнах да 
трупам опит в сферата на медицинското право. 
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Работих в едни от най-големите правозащитни 
организации, бях експерт в Институцията на Ом-
будсмана през мандата на г-н Константин Пенчев, 
след което поех огромния риск да основа първата 
в България специализирана кантора по медицин-
ско право – LexMedica. Вярвам, че със стетоскоп 
или със скалпел може да се помогне на ограничен 
брой хора, но чрез добра регулация може да се по-
добри секторът „Здравеопазване“ и това ще има 
позитивно отражение върху всички. Това е причи-
ната да избера медицинското право. Не напразно 
мотото на кантората ми е „Salus populi suprema 
lex esto“ („Здравето, благоденствието на народа е 
висш закон“).

КАКВО Е ДА СИ АДВОКАТ ПО МЕДИЦИНСКО 
ПРАВО В БЪЛГАРИЯ?
В моя случай е да си единствен, защото аз съм 
единственият адвокат, който има и медицин-
ско, и правно образование, отделно от това съм 
специализирала медицинско право. В света това е 
практика, но в България – не, двете образования са 
трудни и отнемат време, а желаещите да минат 
по-лесния и кратък път не са малко. Работата ми 
е натоварена и отговорна, но аз я обичам и всеки 
ден се старая да градя и да оставя нещо след себе 
си. Пандемията донесе много нови предизвикател-
ства в нашата сфера, които аз и екипът мипосре-
щаме като възможност да подобрим и развием 
здравеопазването.

КАКВИ СА СЛУЧАИТЕ, ЗА КОИТО ВИ ТЪРСЯТ 
НАЙ-ЧЕСТО?
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Обслужваме лечебни заведения, лекари, организа-
ции и сдружения на лекари, фармацевтични ком-
пании, компании за клинична изпитвания, здравни 
заведения и пациенти. Спектърът на дейност, 
макар и строго профилиран в здравеопазването и 
медицинското право, може да мине през: да „съз-
дадем“ една болница от нула, с всичко необходимо 
по регулацията ѝ, да се погрижим регулаторно и да 
„управляваме“ добре едно проучване, да защитим 
клиентите си лекари или пациентите от „бюро-
крацията“ на НЗОК, до това да се борим срещу 
нормативния хаос в държавата, оспорвайки нор-
мативни актове, например – пазейки правата на 
лекарите специализанти. Можем да минем през 
гражданските дела за обезщетения (т. нар. лекар-
ски грешки) или наказателни дела срещу лекари, ре-
гистрацията и регулацията на лекарства, храни-
телни добавки, медицински изделия – всичко това 
е част от моето професионално ежедневие.

КОИ СА НАЙ-ГОЛЕМИТЕ ТРУДНОСТИ, С КОИТО 
СЕ СБЛЪСКВАТЕ ВЪВ ВАШАТА
ПРАКТИКА?
Всяка трудност приемам като предизвикател-
ство – няма лесно в моята работа. Но си призна-
вам, че понякога ме обезверяват бавната админи-
страция, липсата на добра комуникация и бавното 
правосъдие. Понякога се шегувам, че никой не се 
обръща към адвокат, за да се похвали. Аз работя 
с човешките проблеми и всяка една несправедли-
вост ме огорчава, но ми дава и стимул да се боря,
защото съм убедена, че заслужаваме по-добро във 
всички аспекти на здравеопазването, и не само.



НА ФОКУС

А ЩО СЕ КАСАЕ ДО ДЕТСКОТО ЗДРАВЕОПАЗВА-
НЕ У НАС, КОИ СПОРЕД ВАС СА НАЙ-ПРОБЛЕМ-
НИТЕ ЗВЕНА?
Детското здравеопазване, макар и приоритет 
по закон, с години си остана такова само на хар-
тия. Липсата на адекватно финансиране, на пре-
венция и профилактика, на съвременна регулация 
и стандарти доведе до ограничаване на спектъра 
на здравните услуги в него и по-лошо качество на 
тези, които се предлагат. Това неразривно създа-
де дефицит на кадри. Защото, какво ѝ да кажем, 
преди всичко останало идват хората и човешки-
ят фактор. Лошите условия на труд и тежката 
комуникация поставиха българските педиатри в 
тежка, да не кажа унизителна ситуация, всеки ден 
да са „без вина – виновни!“.

НЕОФИЦИАЛНО СЕ ЗНАЕ, ЧЕ ИМА ЛЕКАРИ, КОИ-
ТО ПРЕДОСТАВЯТ ФАЛШИВИ ДОКУМЕНТИ ЗА 
ПОСТАВЯНЕ НА ВАКСИНИ. КАК ДА БЪДЕ ПРЕУС-
ТАНОВЕНА ТАЗИ ПРАКТИКА?
На първо място с образование, не искам да повяр-
вам, че има човек, лекар, който познава рисковете 
от разпространение на инфекциозни заболявания,
който да е готов да направи подобно нещо, но 
факт е, че всяко правило, има своите лоши изклю-
чения. Подобно деяние е престъпление по смисъла 
на Наказателния кодекс. От друга страна, това е 
един много лош атестат за цялата гилдия и ужа-
сен морален упадък. Образованието трябва да е
двупосочно, както към тези, които търсят по-
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добни „услуги“, така и към тези, които ги предла-
гат или насърчават. На второ място – по строг 
контрол, на много нива. Като започнем от етич-
ните комисии, минем през административните 
органи и стигнем до възможно най-тежкото – на-
казателното правосъдие. Лошият диалог между 
педиатрите и родителите е в основата на голяма 
част от проблемите, включително този.

НАПОСЛЕДЪК ЗАЧЕСТЯВАТ СЛУЧАИТЕ НА ФИЗИ-
ЧЕСКА И ВЕРБАЛНА АГРЕСИЯ НАД ЛЕКАРИ. КОЙ 
И КАК ТРЯБВА ДА ЗАЩИТИ БЪЛГАРСКИЯ ЛЕКАР?
За съжаление, това е така, всяка година се пра-
вят анкети и всяка година статистиката става 
по-страшна. Във времето като регулаторна мяр-
ка се въведоха по-строги наказания за посегател-
ствата над лекари, но тази мярка се оказа неособе-
но ефективна. Лекарите проявяват необясним на 
моменти стоицизъм и много рядко си търсят пра-
вата. Причините за това са няколко: не се работи 
в посока създаване на диалог и ясни, недвусмислени 
правила. Какво имам предвид ли? Аз обичам да пра-
вя паралел между медицината и авиацията. Да сте 
чули за обиден или наранен пилот, защото поле-
тът закъснява или има турбуленция, или кацането 
не е било меко? Не, няма ѝ да чуете. Причината 
за това са ясните протоколи за поведение и абсо-
лютната невъзможност да се допусне изключение 
от тях. В медицината – това не е така. Всеки си 
мисли, че има правно, но никой не мисли как да из-
пълни задълженията си. Българският лекар трябва 
да се защити като създаде такива правила и про-
цедури, в които да бъде толкова безкомпромисен 
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в уважението към себе си и професията си, че не 
допуска да се превърне в трета категория обслуж-
ващ персонал. Искрено се надявам, че с общи уси-
лия можем да постигнем резултат.

И ЗА ФИНАЛ, КАКВО ПОСЛАНИЕ БИХТЕ ОТПРА-
ВИЛИ КЪМ ЛЕКАРИТЕ, РАБОТЕЩИ С ДЕЦА?
Вярвам, че лекарите, работещи с деца, са призва-
ни повече от тези, които работят с възрастни. 
Трябва да призная, че безкрайно уважавам труда 
им! Имам отлична диплома по медицина, но ед-
на-единствена петица по педиатрия, и това не 
е случайно – тази специалност не може да бъде 
просто научена от книга, за нея се изисква нещо 
повече…
Убедена съм, че педиатрите нямат проблем със 
своите малки пациенти, те по-често имат про-
блем с родителите, с колегите си и най-вече с 
институциите и системата. Вярвам, че ако ов-
ластим лекарите, запознавайки ги със законите и 
правилата, създавайки една по-добра и адекватна 
на нуждите регулация, можем да постигнем една 
сигурна работна среда за българските педиатри,
каквато те безспорно заслужават, за да могат да 
се грижат за нашето бъдеще – българските деца. 
Бих искала да ги уверя, че не винаги и не за всичко „са 
длъжни“, но тяхното добруване и сигурност зави-
сят предимно от тях самите. С обединени усилия 
и правилна подкрепа могат да постигнат много, за 
да работят спокойно в полза на своите пациенти.

НА ФОКУС



От години Българската педиатрична асо-
циация (БПА) алармира системно и на-
стоятелно държавните институции за 
нуждата и необходимостта от цялост-
на реформа на детското здравеопазване. 
Това е и една от основните цели на БПА – 
детското здравеопазване у нас да отгова-
ря на съвременните нужди на обществото 
ни, да бъде финансирано и регулирано от 
държавата, да бъде изградено въз основа 
на една дългосрочна визия и наистина да 
бъде държавен приоритет. Изграждане-
то на национална детска болница е само 
част от тази реформа. Няма как да отре-
чем, че понастоящем СБАЛДБ „Проф. д-р 
Иван Митев“ до голяма степен изпълнява 
такива функции, като, разбира се, изпит-
ва остра нужда да има всички необходими 
звена и нужната материална и техническа 
база.

СТАНОВИЩЕ НА БПА ОТНОСНО 
КАЗУСА С ПОСТРОЯВАНЕТО НА 

МНОГОПРОФИЛНА ЧАСТНА 
ДЕТСКА БОЛНИЦА

НОВИНИ
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Да, България се нуждае от многопрофил-
на университетска детска болница, която 
да осигурява цялостна, комплексна, съвре-
менна и пълноценна грижа за децата ни! 
Болница, която да отговаря на стандар-
тите за съвременна детска медицина и 
на специфичните нужди на страната ни. 
Болница, в която не само да бъдат полага-
ни качествени грижи за малките пациен-
ти, но и болница, която да е средище за 
обучение на младите медицински кадри и 
в която да се извършва научно-изследова-
телска дейност.
От години проблемът с липсата на такава 
болница е обществено достояние. Минис-
терство на здравеопазването също прие 
по принцип необходимостта от такава 
структура и дори направи първи стъпки 
за реализацията й.
В близките дни стана известно, че час-
тен инвеститор иска да построи детска 
болница с претенции за национална така-
ва. Както става ясно, процедурата е в ход 
и предстои да се произнесат здравният 
министър и Министерският съвет.
Това поставя няколко важни въпроса:
Първо, може ли една частна болница да 
бъде национална и да гарантира в дълго-
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срочен план равен достъп на всички бъл-
гарски деца?
И още:
Може ли една частна болница да провежда 
държавна политика, в който и да е сектор 
на здравеопазването и да иззема функции-
те на държавата?
Как една новоизградена частна болница ще 
бъде акредитирана като университетска 
и ще гарантира качествено медицинско 
обслужване и обучение?
Има ли някъде по света национална детска 
болница, която да е изцяло частна?
Дава ли си някой сметка колко са тесни-
те специалисти, обслужващи детската 
възраст в нашата страна, и колко са не-
обходими за изпълнение на конкретните 
клинични пътеки? Подготовката на таки-
ва кадри, включително и усвояването на 
високоспециализираните дейности, изис-
ква много години… За недостатъчния брой 
специалисти по медицински грижи няма и 
да коментираме.
Всичко това означава ли, че държавата и 
Министерството на здравеопазването 
абдикират от прокламирания си приори-
тет „Майчино и детско здравеопазване“? 
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Ако е така, нека да го заявят публично…
Дългогодишният ни опит показва, че суб-
сидирането само по линия на НЗОК, осо-
бено при наличието на лимити, огранича-
ва качеството и обема на педиатричната 
помощ в лечебните заведения. Това е при-
чината многократно да сме предлагали бъ-
дещата Национална детска болница да има 
специален статут на финансиране, което 
може да бъде осъществено само и един-
ствено от държавата.
БПА категорично заявява, че построява-
нето на така мечтаната национална дет-
ска болница от частен инвеститор е не-
приемливо! Това трябва да бъде държавна 
отговорност и приоритет. Смятаме, че 
задължение на държавата е да осигури въз-
можно най-високия достижим стандарт 
на здравни грижи за деца и никое дете да 
не бъде лишено от достъп до тях. Ако има 
истински родолюбиви частни инвестито-
ри, са добре дошли да подкрепят държава-
та в тази инициатива…

Проф. д-р Иван Литвиненко,
председател на УС на БПА

13 Педиатрия плюс



Съгласно Протокол №7 от заседание на 
Управителния съвет на Българската пе-
диатрична асоциация (БПА), състояло се 
на 26.09.2022 г., бе гласувана смяна на на-
стоящия Експертен съвет по медицинска 
специалност „Педиатрия“ към министъра 
на здравеопазването. Единодушно бе при-
ето в новия съвет по педиатрия да бъдат 
включени: 
проф. д-р Иван Литвиненко; 
проф. д-р Миглена Георгиева; 
проф. д-р Иван Иванов; 
проф. д-р Виолета Йотова; 
доц. д-р Йорданка Узунова; 
доц. д-р Даниела Авджиева.
Новият списък е изпратен към Министер-
ството на здравеопазването и очакваме в 
най-скоро време да влезе в сила.

ПРОМЯНА НА ЕКСПЕРТНИЯ 
СЪВЕТ ПО ПЕДИАТРИЯ

КЪМ МИНИСТЕРСТВО НА 
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

НОВИНИ
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НОВИНИ

В началото на септември д-р Калин Ли-
сички успешно защити дисертационния си 
труд за придобиване на образователна-
та и научна степен „Доктор“. „ Научното 
жури даде единодушно положителната си 
оценка за работата на кандидата. 
УС на БПА честити на д-р Лисички и му по-
желава много професионални успехи в прак-
тическата и научната дейност.

ЧЕСТИТО, 
Д-Р ЛИСИЧКИ!
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След успешно издържан конкурс доц. Гер-
гана Петрова оглави Клиниката по детски 
болести на Александровска болница. Тя пое 
ръководството от изключителен специа-
лист и голямо име в педиатрията – проф. 
Пенка Переновска. 
Поздравления, доц. Петрова! Желаем ви 
здраве и много професионални успехи!

КЛИНИКАТА ПО 
ПЕДИАТРИЯ В УМБАЛ 
„АЛЕКСАНДРОВСКА“ 
С НОВ НАЧАЛНИК



Изключително рядка оперативна интер-
венция извършиха специалисти от Клиника 
„Ушни, носни и гърлени болести” на Военно-
медицинска академия. Случаят касае паци-
ент на 9 месеца с вродената малформация 
хоанална атрезия – заболяване, което води 
до сериозни затруднения в дишането през 
носа, тежки инфекции в областта на но-
соглътката, нерядко и до затруднения при 
храненето. Според статистиката, с по-
добна диагноза е всяко едно на 7000 живо-
родени деца у нас, като по-често се среща 
при момичетата.

РЯДКА ОПЕРАЦИЯ НА БЕБЕ 
ИЗВЪРШИХА 
УНГ-СПЕЦИАЛИСТИТЕ ОТ ВМА

НОВИНИ
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ПОЛЕЗНО ЗА ВАШИТЕ ПАЦИЕНТИ

НОВИНИ

По повод 13-ти октомври – Световният 
ден на зрението, Клиниката по очни боле-
сти на УМБАЛ „Александровска“ в парт-
ньорство с Български лекарски съюз, Бъл-
гарско дружество по детска офталмология, 
невроофталмология и офталмогенетика 
и благотворителната инициатива „Бъл-
гарската Коледа”, организират безплатен 
очен скрининг на деца в предучилищна въз-
раст (4-6 год.). 

Прегледите ще се извършват в детския 
очен кабинет на УМБАЛ „Александровска” 
всеки петък между 14 и 17 ч., 
след предварително записване на тел.: 
02/9230 234 от 9 до 14 ч.
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ПОДАРЕНО ОТ 
СЪРЦЕ

Отделението по не-
онатология на Уни-
верситетска болни-

ца „Канев“ получи дарение на нов кувьоз за 
лечение на недоносени бебета. Средства-
та за него са събрани на събитие с благот-
ворителна кауза от учениците на 91-ва 
Немска езикова гимназия „Проф. Констан-
тин Гълъбов“ в София. Неонатологът д-р 
Лилия Георгиева изказа благодарността си 
за предоставения апарат, който спасява 
живота на най-малките пациенти.

НОВИНИ
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ЗА ДОБРОТО…
От фондация „За доброто“ реализираха по-
редната дарителска инициатива, с която 
успяха да съберат средства и да закупят 
апаратура за Бронхоезофалогичния цен-
тър в УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“.



БЛАГОРОДЕН ЖЕСТ

НОВИНИ

СБАЛДБ „Проф. д-р Иван Митев“ получи от 
актьора Краси Радков колата, с която бе 
награден като победител в шоуто „Като 
две капки вода“ на Нова телевизия. Пре-
ди броени дни актьорът връчи официално 
всички необходими документи и ключа за 
чисто новата кола на изпълнителния ди-
ректор на лечебното заведение. От своя 
страна, д-р Здравков благодари за благо-
родния жест, направен в името на децата. 
Той обясни, че новото превозно средство 
ще е в голяма помощ за оперативната и 
спешна консултативна дейност, която 
осъществяват екипите на болницата.
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С НОВА
УСЪВЪРШЕНСТВАНА ФОРМУЛА

със съдържание на HMO 2’-FL 

Frisolac 1 и 2
млека за кърмачета

www.friso.bg
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Clinica.bg

Влиянието на социалните мрежи и интер-
нет върху подрастващото поколение ста-
ва все по-сериозно и необратимо, споделя 
проф. Ивеан Иванов, началник на Клиниката 
по педиатрия към УМБАЛ „Св. Георги“ в Пло-
вдив. „Децата предпочитат да прекарват 
часове наред в интернет и стават апатич-
ни, дори чужди на околния свят. Във вир-
туалното пространство те обработват 
десетки пъти повече информация по-бързо 
и по-интригуващо, поради което живият 
живот ги отегчава. Неслучайно е въведен 
терминът „виртуален аутизъм“ за деца, 
които поради продължителния си престой 
пред електронния екран изостават в соци-
ално-комуникативните си умения и разви-
ват прояви на истински аутизъм. Децата 
не могат да се развиват или губят критич-
ното си мислене и обезличават себе си“, по-
сочва проф. Иванов.

ПРОФ. ИВАНОВ: 
„ДЕЦАТА 
РАЗВИВАТ 
„ВИРТУАЛЕН 
АУТИЗЪМ“ 

ИЗБРАНО ОТ МЕДИИТЕ
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ИЗБРАНО ОТ МЕДИИТЕ

95% ОТ ДЕЦАТА У НАС НЕ СИ 
НАБАВЯТ ДОСТАТЪЧНО 
КОЛИЧЕСТВО СЪН

Bulgaria ON AIR

Българските деца не спят достатъчно и в 
много случаи сънят им не е качествен, алар-
мираха Мария Йонова и Никол Ангелова, кон-
султанти по детски сън и автори на пър-
вото изследване на съня при децата у нас. 
Според данните от проучването, обхванало 
1320 деца на възраст между 4 месеца и 12 го-
дини , 95% от учениците до 12 години не си 
набавят необходимото количество сън. „По-
следиците от липсата на качествен нощен 
сън могат да бъдат отслабване на имунна-
та система, загуба на концентрация, децата 
натрупват умора, която им се отразява фи-
зически и психически. Те стават по-нервни и 
по-буйни“, споделя Ангелова.
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ИЗБРАНО ОТ МЕДИИТЕ

Д-Р КАЛЧЕВ: ПОВЕЧЕТО 
РОДИТЕЛИ ПОДЦЕНЯВАТ 
ОРТОПЕДИЧНИТЕ ПРЕГЛЕДИ

zdrave.net

„Всички деца над 4-годишна възраст трябва 
всяка година да преминават през профилак-
тичен преглед при ортопед, а моите впечат-
ления са, че родителите подценяват тази 
необходимост“,  заяви д-р Тодор Калчев, ор-
топед в „Софиямед“. По думите му един от 
проблемите, с които той се сблъсква като 
специалист, е нарастващият брой на деца с 
плоскостъпие. „Прави впечатление, че го на-
блюдаваме при все повече деца. Няма нищо 
страшно и сложно, просто трябва да се от-
крие навреме и коригира със специални орто-
педични стелки“, казва той. Според него още 
една тенденция вече става очевидна – не-
правилната стойка, заради тежките раници, 
които децата са принудени да носят всеки 
ден.
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ИЗБРАНО ОТ МЕДИИТЕ

ДОЦ. РАДА МАРКОВА: 
„ИНВЕСТИЦИЯТА В 
ДЕЦАТА Е ВЪПРОС НА 
ДЪЛГОСРОЧНА 
ПОЛИТИКА“

MedicalNews.bg

“Предизборно темата за децата винаги фи-
гурира в обещанията на политиците. До мо-
мента няма цялостна концепция за развитие 
на детското здравеопазване в България и счи-
там, че за пореден път децата ще се „използ-
ват“ предизборно като тема и приоритет 
от управляващите. Не разбирам как толкова 
години никоя партия не припозна факта, че 
най-голямата криза за България е демограф-
ската и децата са бъдещето на тази страна. 
В това трябва да се инвестира и за това да се 
работи! Това е въпрос на дългосрочна полити-
ка и не носи печалба в прекия смисъл на думата 
и в краткосрочен план. Добро детско здраве-
опазване в съчетание с качествено образова-
ние – това е формулата за бъдещ национален 
просперитет. Аналогично е отношението 
към детските лекари, тяхното ниско запла-
щане и експлоатиране”, посочва доц. Рада 
Маркова, управител на Първа детска консул-
тативна клиника и член на УС на БПА. 
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В периода 7-9 октомври 2022 г. в комплекс 
Wave Resort в град Поморие ще се проведе 
12-то издание на Националната конферен-
ция по спешна педиатрия. Тя се организира 
от Катедрата по педиатрия и медицинска 
генетика на МУ – Пловдив и Клиниката по 
педиатрия на УМБАЛ „Свети Георги“ и се 
провежда под егидата на БПА. Тази година 
тя ще бъде посветена на паметта на бъл-
гарските медици, дали живота си в борбата 
с Ковид-пандемията.
Броени дни преди научния форум разгова-
ряме с проф. Тоньо Шмилев.

XII конференция за педиатри и 
ОПЛ „Спешна педиатрия”

СЪБИТИЕ НА МЕСЕЦА
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Проф. Шмилев, разкажете ни повече за 
тазгодишното издание на превърналата 
се вече в традиция конференция „Спешна 
педиатрия“!
Хубавото е, че тази година ще бъдем облек-
чени от гледна точка на епидемиологичния 
режим, свързан с Ковид-19. Очакваме в кон-
ференцията да се включат над 30 лектора 
и около 400 делегати. Както обикновено 
едната тема ще бъде посветена на диаг-
ностично-терапевтичното поведение при 
спешните състояния в детската патоло-
гия. Другата водеща тема е „Проблеми на 
детската онкохематология“. Спряхме се 
на нея, защото досега не сме я разглеждали 
и защото това е една от педиатричните 
специалности, които през последните де-
сетилетия се развиват много бурно, особе-
но след въвеждането на имунотерапията и 
т.нар. прицелна терапия – област, в която 
усилено се работи в нашата клиника и в на-
шата катедра в лицето на доц. Спасов, д-р 
Бурнусузов и целия екип онкохематолози. 

Какво прави вашата конференция толко-
ва посещавана? Кое е различното от дру-
гите научни прояви?
Стараем се да поддържаме интереса с из-
ключително практични въпроси, които раз-

СЪБИТИЕ НА МЕСЕЦА
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глеждаме. Смятаме, че за хората, които 
участват като слушатели, най-интересни 
са чисто практичните насоки, които да-
ваме за поведението в конкретни случаи, 
както и това, че лекторите споделят своя 
опит. Освен това винаги се опитваме да 
възможност за дискусия по различни въпро-
си и да чуем повече мнения.

Вече дванайсет години организирате кон-
ференцията, каква е равносметката за 
тези години?
Радваме, че хората проявяват интерес към 
нашия форум.  Самият факт, че вече 12 го-
дини успяваме да поддържаме интереса и 
конференцията се посещава от много деле-
гати е достатъчно добра обратна връзка, 
тоест равносметката е добра. 

СЪБИТИЕ НА МЕСЕЦА
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Д-р Гала Бодичева завършва Медицински уни-
верситет – Варна през 1987 г. Има три специал-
ности – по детски болести (1994), хомеопатия 
(1997) и обща медицина (2004). Има дългогодиш-
на самостоятелна практика като семеен лекар 
в Добрич, като обслужва над 1000 деца.

ОТ ПЪРВО ЛИЦЕ
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Д-р Гала Бодичева: 
„ДА БЪДЕШ ПЕДИАТЪР Е ОТГОВОРНОСТ, 
ЧЕСТ И ОБИЧ“

Какво е да бъдеш педиатър през 2022 г. в 
България? 
Отговорност, чест и обич. 

Как и защо избрахте тази професия?
Още в първи курс на следването си исках да 
стана детски лекар. След като завърших си 
пожелах да станах участъков детски лекар 
и така й до днес. Сега продължавам да по-
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ОТ ПЪРВО ЛИЦЕ

вишавам квалификацията си.

Кои са най-големите трудности, с които 
се сблъсквате в работата си?
Постоянните промени в изискванията и 
бюрокрацията. 

Нуждае ли се детското здравеопазване в 
България от промени и в каква насока?
Безплатни лекарства за децата до 6 год., въз-
връщане на училищното здравеопазване, за-
дължителна потребителска такса за всички!

Имате ли случай, който няма да забрави-
те никога? 
Когато видимо непритеснителни и чакащи 
спокойно ред в чакалнята пациенти извед-
нъж се окажат силно животозастрашава-
щи – например, дете с новооткрит диабет 
в диабетна кома, дете с пневмоторакс, 
което е изчакало десет деца в края на ра-
ботния ден и неработещ рентген, дете, 
което идва на преглед с колело и оплакване 
на майката, че не иска да учи, а то се оказ-
ва с тежка миокардиопатия…

Кои са трите най-важни неща, които сте 
научили от практиката си? 
Бъди усмихнат, щедър и раздаващ се лекар, 
вярвай на усещането на майките. 



ОТ ПЪРВО ЛИЦЕ
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Д-Р ГАЛА БОДИЧЕВА ОТБЛИЗО

Обичам работата си, защото… обичам де-
цата и тяхната непринуденост.

Талантът, който мечтая да имам, е… да 
рисувам с пръсти. Организирам изложби, 
раздавам благотворително картини за раз-
лични добри каузи, помагам на проблемни 
деца…

Най-голямото ми постижение е… щастли-
вото ми семейство, интересната и емоцио-
нално зареждащата ми работа и балансът 
между тях. Смятам, че с колкото повече неща 
човек се занимава извън професията си,тол-
кова по-добър професионалист става.
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Чувствам се щастлива, когато… дете ми 
донесе намерен за мене кестен, рисунка или 
още от вратата иска да ме гушне. 

Вдъхновявам се от… цветовете, листопа-
да, вятъра…

Последната книга, която прочетох… 
„Сам“ на Лиса Гарднър. Много обичам да 
чета и горещо препоръчвам „Дъното на 
Рая“ на младия автор Виолета Стойкова.

Музиката, която харесвам… песните на 
Лили Иванова.

Релаксирам…  рисувам, от 20 години прак-
тикувам йога, със съпруга ми обикаляме све-
та… Посетила съм над 50 страни по всич-
ки континенти и всеки път осъзнавам ,че в 
България е много добре.

Хобито ми е… рисуване.

Вярвам, че… ако правим добрини, ако се раз-
даваме, доброто ни се връща многократно.

ОТ ПЪРВО ЛИЦЕ
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Д-р Теодора Панева завършва Медицински уни-
верситет – София с отличие през 2019 г. Професио-
налният си път започва като лекар специализант 
по педиатрия в Клиниката по пулмология с интен-
зивно отделение на СБАЛДБ „Проф. д-р Иван Ми-
тев”, а в момента работи и в Клиниката по детска 
неврология. От 2020 г. е асистент към Катедрата по 
педиатрия на МУ – София. Членува в БЛС и БПА.

Д-р Теодора Панева: 
„Педиатрията е непрочетена 
книга, която те изумява с всяка 
следваща прелистена страница“

МЛАДИТЕ ПЕДИАТРИ

Защо решихте да бъдете лекар?
Лекарската професия е моята сбъдната детска 
мечта. Израснала съм в семейство на лекар и от 
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дете съм закърмена с отговорностите и тревоги-
те, но и с удовлетворението, свързани с практи-
ката на моя баща. Дълбоко съм благодарна на 
семейството ми, което ми даде криле и безре-
зервна подкрепа по пътя на реализацията ми в 
медицината. 

В момента специализирате педиатрия – една от 
най-нежеланите медицински специалности… 
Коя бе причината да я изберете?
Най-привлекателното в педиатрията е това, че е 
необятна, комплексна и предизвикателна. В нея 
се влюбих на студентската скамейка в пети курс, 
когато и за първи път се докоснах до тази спе-
циалност. Бях вдъхновена от преподавателите 
си не само заради задълбочените им познания 
в дебрите на медицината, но и заради неисто-
вата ежедневна борба, която водят в името на 
опазването на живота на малките им пациенти. 
Тази битка избрах и аз – за едни уязвими, но без-
крайно силни деца, които никога не губят вярата 
и надеждата си. 

Лично за вас какво е педиатрията?
За мен педиатрията е непрочетена книга, която 
те изумява с всяка следваща прелистена страни-
ца. Единствено в тази медицинска специалност 
лекарят има възможност да проследява състоя-
нието и на здрави, и на болни деца, общуването 
с които е вдъхновяващо и зареждащо с положи-
телна енергия. Ежедневно педиатрите се сблъск-
ват с трудни за нареждане пъзели от симптоми, 
с които да изградят рамката на окончателната 
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диагноза. Именно тези главоблъсканици правят 
специалността още по-привлекателна и притега-
телна за мен. Да спечелиш доверието на едно 
дете се оказва нелека задача, но когато веднъж 
си успял, вътрешното задоволство е неопису-
емо. Всички тези чувства са пристрастяващи и 
превръщат педиатрията в професията мечта за 
мен.

Педиатърът според вас трябва да е…
Усмихнат, търпелив и човечен. Любопитството и 
за най-скритите детайли също не бива да му е 
чуждо. Моят баща винаги ме е учил, че добрият 
лекар е на първо място добър човек.  

С какви трудности се сблъсквате като специали-
зант?
Обучението по педиатрия е организирано на 
базата на модули с различна продължителност 
по отделните субспециалности. Съчетаването на 
редовен работен график с тях е трудно и кост-
ва много извънреден труд и лично време, което 
обаче отдадеността към професията изисква. 

Вярват ли ви пациентите, когато ви видят колко 
сте млада?
Не съм срещала недоверие сред пациентите и 
родителите им заради възрастта си, а напротив. 
Децата се чувстват спокойни в присъствието на 
млади и усмихнати лекари, а родителите оценя-
ват емпатията, търпението и доброто отноше-
ние, които са присъщи на младите хора.
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Кои са най-големите проблеми на детското 
здравеопазване в България?
Като лекар, който работи и в Отделение по ин-
тензивно лечение и се сблъсква и със спешни 
състояния, в моето съзнание се открояват два 
основни проблема. На първо място това е лип-
сата на единен център за лечение на деца във 
всички възможни направления – хирургия, кар-
диология, неврология и т.н. Изграждането на 
такъв обаче изисква огромен човешки ресурс. 
Това е и другият сериозен проблем – критичната 
липса на педиатри и на специалисти по здравни 
грижи с детски профил.

Какво искате да се промени, в частност – вие да 
промените? 
Описаните от мен проблеми изискват изгражда-
нето на Национална детска болница – една та-
кава структура би дала сигурност на пациентите, 
че ще бъдат обслужени от интердисциплинарен 
екип и че ще бъдат използвани високотехноло-
гични методи за диагностика и лечение. Това ще 
редуцира риска от забавени диагнози, непрове-
дени консултации и закъсняло лечение.
Несъмнено е необходимо и създаването на усло-
вия и стимули за повече млади хора да работят в 
педиатрични отделения. Също така подобрява-
не на заплащането на хората, ангажирани в тази 
сфера. Редуцирането на административната 
дейност, която лекарите извършват ежедневно, 
би подобрило грижата за пациента. Работейки 
с хронично болни пациенти, усещам нуждата от 
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внедряването на психолози в структурите, леку-
ващи деца.  
Като част от Катедрата по педиатрия към МУ – 
София аз се опитвам да събудя интереса на сту-
дентите към тази „нежелана“ медицинска спе-
циалност. Изключително щастлива съм, когато 
някои от тях решат да последват този нелек път 
в медицината.

Какви са плановете ви, след като завършите 
специализацията?
В областта на медицината учебният процес е не-
прекъснат. Бих се радвала да имам възможност 
да продължа обучението си в сферата на детска-
та неврология и интензивната педиатрия. 

За какво мечтаете като млад специалист?
Мечтая за по-голяма приемственост сред ко-
легите, по-качествено обучение, повече курсо-
ве за допълнителни квалификации, по-голяма 
пластичност в административните структури и 
най-вече – повече излекувани и усмихнати деца!
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Предоперативната подготовка при деца 
представлява комплексен процес и изисква 
специално внимание. Ролята на педиатъра 
е да определи състоянието на пациента, 
да очертае ограниченията, наложени от 
заболяването и да подобри съпътстващи-
те отклонения преди хирургия. Той използ-
ва анамнестични, клинични, лабораторни 
и/или други методи и улеснява връзката с 
анестезиолог и/или хирург. При пациенти 
с мултисистемни медицински данни ко-
ординира необходимите предоперативни 
действия 
Основната цел е намаляване на периопе-
ративния риск. Предоперативната подго-
товка има за цел и да намали тревожност-
та, да информира семейството, да осигури 
ефективно, последващо лечение, без висо-
ки финансови средства за интензивни гри-
жи, да намали отменянето на процедурата 
в деня на операцията, да улесни процеса на 
скрининг на MRSA.

Доц. д-р Милка Дикова, дм
УСБАЛО „Проф. Бойчо Бойчев”, МУ – София

ПРЕДОПЕРАТИВНА ПОДГОТОВКА 
НА ДЕЦА 



Системи за управление на хирургичните 
пациенти
След 1990 г. започва осигуряване на коор-
динирана система на управление на хирур-
гични пациенти за планово лечение с цел 
максимално качество и ефективност, като 
предоперативната оценка се осъществява 
в предоперативни клиники чрез модели на 
поведение и нормативни документи [1].
Последното десетилетие налага нови цели 
за ограничаване на болничния престой пре-
ди хирургична или интервенционална про-
цедура и всяка медицинска институция 
изработва ясна и пълна програма за предо-
перативен мониторинг на своите пациен-
ти [2].

Доброто общо състояние е фактор за на-
маляване на периоперативната заболева-
емост
Анамнезата е най-важният момент при 
предоперативната оценка с въпроси по 
системи и акценти върху преждевременно 
раждане, перинатални усложнения и вроде-
ни аномалии, данни за последни инфекции, 
особено на горните и долните дихателни 
пътища, минали и настоящи заболявания, 
хирургична анамнеза, семейна, социална 
(употреба на тютюн, алкохол, наркотици), 
лекарствена терапия, необичайни реакции 
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или реакции към лекарства или усложнения, 
свързани с предишни анестезии, фамилна 
анамнеза за нежелани реакции, свързани с 
анестезията. Анамнезата за прием на ле-
карства е от изключително значение. Обик-
новено приемът на повечето лекарствени 
средства трябва да продължи до деня на 
операция и включително на сутрешна доза 
при постоянна терапия [3].
Физикалният преглед, който установява 
недиагностицирани отклонения, налага те 
да се уточнят преди планова операция. Сър-
дечносъдовата система подлежи на уточ-
няване за пациенти с недиагностициран 
сърдечен шум, с вродени клапни пороци, с 
артериална хипертония. Насоките за диха-
телната система се отнасят за тези паци-
енти, които имат активна инфекция на ди-
хателните пътища, кислородна сатурация 
под 93%, тежка форма на бронхиална астма 
с хоспитализация една година преди оцен-
ката. Пациентите с диабет се уточняват 
от специализирани екипи с цел поддържане 
нивото на гликиран хемоглобин под 8.5% и 
кръвна захар под 12 mmol/l. Пациенти с бъ-
бречна недостатъчност и на хемодиализа, 
с повишени стойности на креатинин над  
177 μmom/l, електролитни промени с калий 
над 6 mmol/l, калций над 3 mmol/l и натрий 
под 125 mmol/l се нуждаят от предопера-



тивно лечение. Анемични пациенти, с хе-
моглобинопатия, хемофилия изискват спе-
циализирано поведение. Ревматологични 
пациенти с тежък артрит, със засягане на 
шийните прешлени или челюстта, които 
значително ограничават отварянето на 
устата или движенията в шийния отдел на 
гръбначния стълб, подлежат на предопера-
тивен контрол. Препоръчва се задълбочено 
обсъждане при предстоящи големи опера-
тивни процедури на неврологични пациенти 
с миастения гравис, мускулна дистрофия и 
епилепсия с гърчове, въпреки антиконвул-
сивната терапия, както и затлъстяване с 
BMI над 35 и трудна подвижност [4].
Рутинните лабораторни изследвания при 
пациенти, които са очевидно здрави след 
анамнестичен и клиничен преглед, не са по-
лезни или са финансово неефективни преди 
операция. Лекарят, отговорен за оценка-
та, преценява съотношението полза-риск 
за всяко назначено лабораторно изследва-
не. Лабораторните изследвания се изра-
ботват при пациенти, за да се създаде ос-
нова за следващите етапи на лечение или 
за да се подобри съществуващо нарушение 
на сърдечносъдова, дихателна, централна 
нервна системи, при ендокринни, хемато-
логични заболявания, болести на развитие-
то, мускулни дистрофии [5].
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Световни медицински препоръки
Serafini и колектив препоръчват изследва-
не на хемоглобин/хематокрит при всички 
случаи на очаквана кръвозагуба, не препо-
ръчват биохимичен анализ, но предлагат 
тест за бременност при всички момичета 
в детеродна възраст. Изследвания на ко-
агулационен статус предлагат при паци-
енти със специфични рискови фактори и 
очаквана кръвозагуба. Авторите не препо-
ръчват ЕКГ при здрави деца, а само в слу-
чаи на съмнение за вроден сърдечен порок, 
обструктивна сънна апнея, сколиоза, брон-
хопулмонална дисплазия, невромускулни за-
болявания и при деца до 6-месечна възраст. 
Те не назначават рентген на бял дроб при 
здрави деца, а само в случаи, при които има 
данни от анамнезата и физикалния преглед 
за бронхопулмонална дисплазия, бронхиална 
астма, невромускулни заболявания [6].
American Academy of Pediatrics препоръчва 
предоперативни изследвания да се извърш-
ват с цел: да се определи състояние, което 
може да промени оценката на оперативния 
риск като например: вродено сърдечно за-
боляване; да се определи състояние, което 
може да намали оперативния риск (напри-
мер бронхиална астма) или което може да 
ти помогне да вземеш решение по време 
или след операцията (например хемогло-
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бин). Те правят следните ключови препо-
ръки: системното назначаване на допъл-
нителни изследвания при деца трябва да 
бъде избягвано и заменено от селективно 
и рационално назначавани изследвания на 
базата на анамнезата и клиничния преглед. 
Кръвни изследвания, ЕКГ и рентгенография 
на бял дроб не са препоръчителни при деца 
без фамилна анамнеза и/или с негативна 
физикална находка за малки операции [7].

Какво правим ние?
При всички пациенти предоперативната 
оценка се основава на следните общи фак-
тори: анамнестичен въпросник с акценти, 
физикален преглед, лабораторни изследва-
ния, микробиологичен анализ на ниша нос и 
гърло [8].
Анамнезата се събира по известни прави-
ла и чрез въпросник, включващ анамнеза на 
развитие, време на поставяне на диагноза-
та, фамилна анамнеза с данни за малигнена 
хипертермия, прием на лекарства, последна 
остра инфекция, отдалеченост от нея, кръ-
вопреливане, минали заболявания с търсене 
на гърч, анемия, алергии (хранителна, ме-
дикаментозна, респираторна, други алер-
гични прояви), анамнеза за предшестваща 
анестезия с/без странични ефекти. 
Физикалният преглед следва своя класиче-
ски модел. Оценката е по системи, като 
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откриването на отклонения определя из-
вършването на допълнителни изследвания. 
Оценката се осъществява обикновено в 
деня преди операция, при мултисистемни 
прояви на пациента – до 20-30 дни предва-
рително. 
Лабораторните изследвания се определят 
в три групи в зависимост от големината 
на операцията, като допълнителните са 
след анамнезата и клиничния преглед.
Предоперативно се изследват носен и гър-
лен секрети с цел откриване на носител-
ство и/или патогенна флора, като резул-
татите определят различно клинично 
поведение [9].
На всички деца при големи операции се из-
вършва ЕКГ и рентген на бял дроб.
Специфичните фактори представляват 
функционални, молекулярни, ензимни и об-
разни изследвания на засегнатите системи 
при мултисистемни прояви на основното 
заболяване. Те се извършват след анализ на 
всички общи фактори.

Библиография е на разположение в редак-
цията и на сайта pediatria-bg.eu.



Представяме случай на момиче, родено от 
първа желана и проследявана, но високори-
скова бременност на майка на 43 год. Де-
тето е родено в 29 г.с. с тегло 890 г, ръст 
36 см, обиколка на глава 24.5 см. Раждане-
то протича по оперативен механизъм по 
спешност поради нулев диастолен кръво-
ток в a. umbilicalis. Установена e интрау-
теринна ретардация на плода. Детето е 
родено в тежко депресивно състояние с 
атония, арефлексия, генерализирана циа-
ноза и брадикардия. На 1-дневна възраст с 
клиника на субилеус, наложил оперативно 
лечение. Провеждана е апаратна вентила-
ция. С ретинопатия на недоносеното, на-
ложила оперативно лечение в чужбина. 
На 1 год. и 3 мес. възраст детето е насочено 
към детски ендокринолог заради прематур-
но телархе – от 1 месец е с увеличени гър-
дички, като лявата е спаднала спонтанно. 
Забелязано е и, че детето задържа тегло, 
като на 9 месеца е тежало 4300 г, на 1 годи-

Тодор Русков, Мария Средкова
СБАЛДБ „Проф. д-р Иван Митев“, София
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Необичаен случай на невиреене
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на – 6000 г и на 1 година и 3 месеца – 6000 г. 
Трудно се храни, приема храна четири пъти 
дневно до 180 мл на хранене, има една офор-
мена дефекация на ден. Проведена е амбула-
торно ехография на коремни органи, която 
е в норма, но е с фекаломи в дебелото чер-
во. Момичето е с изоставане в говорното 
развитие и социалната адаптация. 
При постъпването си в СБАЛДБ „Проф. 
д-р Иван Митев“ детето е в задоволи-
телно общо състояние. Теглото му е 6 кг 
(SDS=-3,59), ръст – 67 см (SDS=-3.11), оби-
колка на глава – 43 см (SDS=-2.14). С рела-
тивна макроцефалия, дълбоко вложени очи 
и катаракта на лявото око. Коремът е под 
нивото на гръдния кош, меко-еластичен, 
неболезнен, без данни за органомегалия. Ус-
тановява се телархе вдясно 3-та степен, 
вляво 1-ва степен, пубархе 1-ва степен. Де-
тето има спонтанна усмивка, задържа гла-
ва, обръща се от корем по гръб и обратно, 
има опора на краката. Без отклонения в ос-
таналия соматичен статус.
Проведените изследвания показват кариог-
рама – нормален женски кариотип, метабо-
литен скрининг в норма, ПКК, КАС и биохи-
мия в норма с изключение на хиперкалциемия 
(йонизиран калций 1,48 mmol/L и общ кал-
ций 2,82 mmol/L), а хормоналните изслед-
вания разкриват нормални нива на полови 
и щитовидни хормони, както и нормални 
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нива на растежните фактори. Изключение 
е неизмеримият сутрешен кортизол (<27.6 
nmol/L при норма 83-580). Проследиха се 
неколкократно нивата на АСТН и кортизол 
в 8 ч. и 20 ч., като АСТН е в норма (46.7 
и съответно 2.88 при норма 0-46), докато 
кортизолът остава трайно неизмерим. 
Проведена е и ехокардиография, която ус-
тановява морфологично нормално форми-
рано и функционално здраво сърце. Детето 
е консултирано с детски гастроентеролог, 
който изключва малабсорбция.
Данните за неизмеримите нива на кортизол 
и нормални стойности на АСТН ни насочи-
ха да разпитаме допълнително майката за 
съпътстващите заболявания на детето. 
Оказва се, че след двете офталмологични 
операции през предходната година по слу-
чай на ретинопатията на недоносеното, 
детето е на лечение с очни кортикосте-
роидни капки. Лекуващият детето офта-
лмолог в чужбина е изписал за едновремен-
но приложение два препарата, съдържащи 
дексаметазон, които са прилагани от май-
ката в продължение на цяла година. Всеки 
от тях е прилаган четирикратно в двете 
очи, което прави общо 16 капки на ден, съ-
ответстващи на 0.8 мг дексаметазон.
Прие се, че именно тези два препарата са 
вероятната причина за изразената супре-
сия на надбъбречната функция на дете-
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то. Беше изключително трудно да убедим 
майката за нуждата момичето да се про-
следява от офталмолог в България и да се 
спрат кортикостероидните капки. В край-
на сметка, капките бяха спрени по схема и 
три месеца по-късно се проведе изследване 
на кортизол в слюнка, показващо нормал-
ни стойности на кортизола (сутрешен –  
7.67 nmol/L, при норма между 0 и 24.10; и 
нощен – 4.87 nmol/L при норма между 0 и 
11.30). Спирането на кортикостероидните 
капки доведе до нормализиране на нивата 
на кортизол, както и покачване на теглото 
с 1,6 кг за 6 месеца и порастване с 9 см (фиг. 
1). Детето вече се храни с апетит, има ре-
довна дефекация, както и четири поникна-
ли зъба.

Заключение
Представеният случай демонстрира труд-
ността на установяването на точната 
причина за невиреене при деца с утежнена 
преморбидна анамнеза. Диференциалната 
диагноза обхваща почти всички органи и 
системи, като съществена роля имат ендо-
кринологичните причини, като при съмне-
ние за хипокортизолизъм несъмнено трябва 
да се разгледа и възможността за надбъб-
речна недостатъчност в следствие на ек-
зогенни кортикостероидни препарати.
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Приложените чрез очни капки кортикосте-
роиди имат системна резорбция, същест-
вена част от която произтича от факта, 
че сълзите се дренират от повърхността 
на окото през ductus nasolacrimalis в носна-
та кухина и оттам те, както и всички при-
ложени като очни капки вещества, биват 
резорбирани чрез носната лигавица в сис-
темното кръвообращение. Така се заоби-
каля ефекта на първото преминаване през 
черния дроб, поради което дори и на пръв 
поглед малки количества кортикостероид 
могат да се окажат прекалено много, осо-
бено при малки деца [1].
Честото предписване на кортикостероид-
ни препарати, дори и за локално приложение 
в окото, носи съществен риск от нежелани 
лекарствени реакции – не само локални като 
катаракта и глаукома, но и системни, както 
показва и нашият случай. Поради това е ва-
жно не само индикацията за предписването 
на кортикостероидни капки да се разглежда 
критично и по възможност да се оставя в 
ръцете на офталмолога, но е и наложител-
но родителите да бъдат обучени за правил-
ното поставяне на очните капки (фиг. 2). 
То изисква след апликацията на предписания 
брой капки да се окаже нежен натиск в облас-
тта на медиалния ъгъл на клепачната цепка 
за около минута, за да се спре дренажът на 
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сълзите и да се даде достатъчно време за 
резорбцията на препарата през конюнкти-
вата, по който начин кортикостероидът 
разгръща своето действие в окото. Чрез 
този метод значително се намалява сис-
темната резорбция на очните капки през 
носната лигавица, като се увеличава локал-
ното им действие [2]. 

Фиг. 1. Растежна крива на пациента за мо-
мичета, родени с много ниско тегло (IHDP 
Growth Chart). Със стрелка е отбелязан мо-
ментът на хоспитализацията, откогато 
са и спрени кортикостероидните капки, с 
черни точки – отделните измервания. 

Фиг. 2. Правилна техника на приложение на 
очни капки. Главата се отвежда назад (1), 
долният клепач се дърпа надолу, създавайки 
джоб (2), в който се капват предписаният 
брой капки без върха на флакона да докос-
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ва окото (3). След това очите се затварят 
и нежно се оказва натиск върху медиалния 
ъгъл на клепачната цепка за между половин 
до една минута (4). Източник: How to Use 
Eye Drops - What You Need to Know. Drugs.
com. Последно обновено: 31.08.2022. По-
следен достъп: 20.09.2022; https://www.
drugs.com/cg/how-to-use-eye-drops.html
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Славея Костадинова:  
„Децата със спина бифида и 
хидроцефалия се нуждаят от 
комплексна и мултидисциплинарна 
подкрепа в дългосрочен план“
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Какво показва статистиката по отноше-
ние на децата със спина бифида и хидро-
цефалия – в световен мащаб и в България?
Средната честота за Европа е 8.16 на  
10 000 раждания (Obeid, 2015), като това 
обхваща и по-леките форми. В България не 
се води статистика, но по лични наблюде-
ния в страната ни годишно се раждат око-
ло 3-4 деца с менингомиелоцеле. 

На 25 октомври се отбе-
лязва Световният ден, 
посветен на спина би-
фида и хидроцефалия. 
Какво показва статис-
тиката, каква е ролята 
на педиатрите в диаг-
ностиката и лечение-
то на децата със спина 

бифида и хидроцефалия, от каква подкрепа се 
нуждаят децата с това заболяване и техните 
родители… По темата разговаряме със Славея 
Костадинова, председател на сдружение Спи-
на бифида и хидроцефалия – България.



Свикнали сме да повтаряме, че приемът на 
фолиевата киселина намалява рискът от де-
фект на невралната тръба. С уточнението, 
че това трябва да започне още преди заб-
ременяване. Приемът на фолиева киселина 
едва след първия месец от бременността 
няма превантивен ефект срещу поява на 
дефекти на невралната тръба, въпреки че 
допринася за други аспекти на здравето на 
майката и плода (WHO Guideline: Daily iron 
and folic acid supplementation in pregnant 
women, 2012).
В САЩ и Канада обаче установяват, че не-
зависимо от милионите, инвестирани в ин-
формационни кампании за популяризиране 
на приема на фолиева киселина сред жени-
те във фертилна възраст, положителният 
ефект е незабележим. Така през 1998 стигат 
до решението за задължително обогатява-
не на зърнените храни с фолиева киселина. 
Като резултат честотата на спина бифи-
да за Северна Америка е двойно по-ниска от 
тази в Европа (Atta, 2016).
Днес живеем във време, в което феталната 
хирургия прави изключителен скок, както по 
отношение на ефективност и безопасност, 
така и по отношение на достъпност. Спи-
на бифида е един от вродените дефекти, 
които могат да се оперират вътреутроб-
но. При ранно установяване е възможно да 
се извърши операция на плода до 26-та г.с. 
По време на операцията отвореният де-
фект се затваря, така че да се избегнат 
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по-нататъшни неврологични увреждания на 
гръбначния мозък при продължаващото въ-
треутробно развитие. Процедурата крие и 
известни рискове, най-честият от които 
е последващото преждевременно раждане. 
Въпреки това, изследванията потвържда-
ват, че ползите от пренаталната хирургия 
надвишават усложненията и рисковете – 
намаляване на честотата на хидроцефалия 
и малформация Арнолд Киари II, подобре-
ние на двигателните умения и намаляване 
на смъртността. Лично аз все още не съм 
срещала дете със спина бифида от Бълга-
рия, което е било оперирано пренатално… 
Между 85-90% от бебетата с менингоми-
елоцеле се раждат с хидроцефалия, или раз-
виват скоро след това. Средната често-
та при децата в световен мащаб е 8.8 на  
10 000, като се счита, че в развитите стра-
ни нивата са по-ниски (Isaacs AM, 2018). От 
2011 в България операцията и клапата за ле-
чение на хидроцефалия при децата се покри-
ват изцяло от НЗОК. Това значително уве-
личи броя на децата, на които се поставя 
клапа, както и шансовете им за пълноценен 
живот. И за това нямаме официална ста-
тистика, но отново по лични наблюдения 
годишно се поставят около 200-300 клапи, 
включително и ревизиите.   

Вие лично как се сблъскахте с това забо-
ляване?
Дъщеря ми се роди през 2008 г. с менинго-
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миелоцеле. Беше оперирана 2 дни след раж-
дането, а шънт поставиха след няколко 
седмици. Днес тя е на 14 години и всеки ден 
съм благодарна, че я имам в живота си. От-
тогава се запознах с много деца и възраст-
ни от цял свят, като срещите с тези из-
ключителни хора и семействата им за мен 
винаги са подарък.
Но когато дъщеря ми се роди преди 14 годи-
ни, нещата съвсем не ми изглеждаха точно 
така. В личен план този период за мен ос-
тава най-труден и най-стресов, изпълнен с 
много неизвестни, страх, липса на подкрепа 
и информация. Така се запознах с други роди-
тели в сходна ситуация и съвсем естестве-
но се роди идеята за създаване на сдружение 
Спина бифида и хидроцефалия – България. 

Каква е ролята на педиатрите в диагно-
стиката и лечението на децата със спина 
бифида и хидроцефалия?
Тъй като спина бифида засяга множество 
системи и функции в организма, децата, 
родени с това увреждане, се нуждаят от 
комплексна и мултидисциплинарна подкре-
па в дългосрочен план. В хода на лечението, 
проследяването и превенцията се налага 
участието на множество експерти, сред 
които неврохирург, невролог, уролог, орто-
пед, педиатър, психолог, физиотерапевт, 
социален работник и др. Към редица болни-
ци в Европа, функционират мултидисци-
плинарни центрове за пациенти със спина 
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бифида, които координират рехабилитаци-
ята и здравните грижи. В България такива 
центрове все още няма и често именно на-
блюдаващият педиатър изпълнява тази ко-
ординационна функция. 
Основната цел на здравната грижа към де-
цата със спина бифида е постигането на 
контрол над вторичните състояния и из-
бягването на потенциални усложнения, за-
страшаващи здравето. Затова и регулярни-
те прегледи при педиатър са изключително 
важни. 
Напредъкът на медицината позволява мно-
го от усложненията да бъдат контроли-
рани. Добър пример са чистите перио-
дични катетеризациии (Clean Intermittent 
Catheterizations – CIC), които дават въз-
можност за контрол над инконтиненцията 
и значително намаляване на урологичните 
инфекции. Вече и в България НЗОК финансира 
интермитентни катетри и въпреки това 
поради страх много родители отлагат ка-
тетъризациите, докато не стане късно и 
бъбреците бъдат застрашени. В този слу-
чай, вярвам, че подкрепата на педиатъра 
също би била важна. 

От каква подкрепа най-вече се нуждаят 
децата със спина бифида и хидроцефалия?
По отношение на здравната грижа най-на-
лежащи са операцията за затваряне на де-
фекта и при нужда – поставянето на шънт, 
за да се избегнат бъдещи усложнения. Това 
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се случва обикновено в първите месеци след 
раждането.
На следващ етап е много важно да се рабо-
ти за постигане на оптимална мобилност и 
социална континенция. Под мобилност ня-
мам предвид прохождане, а възможност за 
самостоятелно придвижване на открито и 
на закрито. За да я постигнат, децата със 
спина бифида често се нуждаят от различ-
ни помощни средства, които е добре да се 
въведат от ранна възраст. 
По отношение на социалната континенция 
не знам какво може да се коментира... Де-
цата със спина бифида и с хидроцефалия се 
нуждаят от живот, възможно най-близък 
до този на връстниците им, и е много ва-
жно подкрепата, която получават, да цели 
именно това.

Като председател на сдружение Спина би-
фида и хидроцефалия – България бихте ли 
споделили с какви по-сериозни трудности 
се сблъскват пациентите с това заболя-
ване у нас?
Спина бифида се числи към редките болести 
и грижите са много специфични. За съжале-
ние, у нас липсват центрове за наблюдение, 
грижа и рехабилитация, а и лекарите нямат 
голям опит с тази група пациенти. В също-
то време за последните петнадесет годи-
на наблюдавам качествена промяна в поло-
жителна посока. Децата и семействата им 
днес се сблъскват със значително по-леки 
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предизвикателства. Имат достъп до на-
деждна информация и контакти с други ро-
дители; шънтовете за лечение на хидро-
цефалия и катетрите се поемат от НЗОК; 
имат достъп до лична помощ и асистент-
ски услуги; все по-често срещаме лекари, 
специализирали в чужбина и натрупали до-
бър опит там, а в случай на по-специфични 
нужди има възможност за лечение в чужби-
на, което да се покрие от НЗОК.
Днес дете със спина бифида и с хидроцефа-
лия се гледа много по-лесно в България, като 
сериозните предизвикателства идват след 
навършването на 18 години. Все повече ро-
дители ни сигнализират за проблеми и не-
възможност да намерят специалисти при 
прехода от педиатрична грижа към здравна 
грижа за възрастен. 

Кои са приоритетите на Сдружението?
Мисията ни е свързана с подобряване ка-
чеството на живот на хората със спина 
бифида и с хидроцефалия. Това засяга много 
области на живота. Работим за изграждане 
на общност и мрежа за подкрепа между ро-
дителите и децата, разпространяваме на-
деждна информация, организираме различни 
обучения, летен лагер, насърчаваме спорта 
и здравословния живот.
По отношение на здравеопазването, въпре-
ки положителната промяна през последни-
те години, все още предизвикателствата 
са много. След седем години усилия от наша 
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страна, НЗОК вече поема част от разходи-
те за интермитентни катетри, до месеч-
ния лимит от 72 лв. Това обаче е недоста-
тъчно и затова продължаваме работата в 
тази посока. 

На 25 октомври се отбелязва Световни-
ят ден, посветен на спина бифида и хидро-
цефалия. Какво е вашето лично послание, 
което искате да отправите?
Достъпността и включването са предиз-
викателства, с които хората със спина би-
фида и хидроцефалия често се сблъскват, 
наред със стигмата, дискриминацията и 
липсата на осведоменост. Всички те са ба-
риери пред пълноценния и щастлив живот 
и те трябва да бъдат посочени ясно и дос-
татъчно високо, за да бъдат чути от хо-
рата, вземащи решения, и от цялото ни 
общество. Затова се присъединяваме към 
избора на тема за Световния ден тази го-
дина на Международната федерация за спи-
на бифида и хидроцефалия, която е Elevate 
Your Voice. 
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XII конференция за педиатри и ОПЛ
„Спешна педиатрия”
Кога: 7-9 октомври  2022 г.
Къде: Поморие 
Организира се под егидата на БПА от 
Катедрата по педиатрия и медицинска генетика 
на МУ-Пловдив и Клиниката по педиатрия на 
УМБАЛ „Свети Георги“- Пловдив

Oсма експертна среща по ваксинопрофилактика
Кога: 28 октомври 2022 г.
Къде: УМБАЛ „Клиника Лозенец“, София

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.
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КАЛЕНДАР НА СЪБИТИЯТА НА БПА | 2022

октомври

ноември



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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