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„ЗА ВСЕКИ ПАЦИЕНТ 
ИМА МЪНИЧКА ЧАСТ 
В СЪРЦЕТО МИ“

Доц. Гергана Петрова:

НА ФОКУС

3 Педиатрия плюс

{ 
След успешно издържан конкурс доц. Гергана Пе-
трова оглави Клиниката по детски болести на 
Александровска болница. Тя пое ръководството 
от изключителен специалист и голямо име в педи-
атрията – проф. Пенка Переновска. 
Разговаряме с доц. Петрова за приоритетите й 
вече като началник на Клиниката, за проблемните 
звена в детското здравеопазване, за случайности-
те, които предопределят съдбата на един насто-
ящ педиатър и защо детските лекари трябва да 
имат големи сърца.
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ДОЦ. ПЕТРОВА, НАСКОРО СЛЕД УСПЕШНО 
ИЗДЪРЖАН КОНКУРС ОГЛАВИХТЕ КЛИНИКАТА 
ПО ДЕТСКИ БОЛЕСТИ НА АЛЕКСАНДРОВСКА 
БОЛНИЦА – ПОЗДРАВЛЕНИЯ! КАКВИ СА 
ПЪРВИТЕ ВИ ВПЕЧАТЛЕНИЯ ВЕЧЕ КАТО 
НАЧАЛНИК И КАКВИ ЩЕ БЪДАТ ВАШИТЕ 
ПРИОРИТЕТИ?

Първите ми впечатления са, че имаме добър и 
сплотен екип, който работи добре и сме водеща-
та клиника в България за детска белодробна пато-
логия. Основните ми приоритети са да продъл-
жаваме да държим високо професионално ниво и 
да се развиваме от гледна точка на иновациите, 
да продължим да въвеждаме нови диагностични и 
терапевтични методи, както и да разширим дей-
ностите си в областта на детската пулмология и 
алергология. За мен е предизвикателство да задър-
жа екипа и да намерим млади кадри – сестри и ле-
кари, които да обучим и да ни заместят, защото, 
рано или късно, поколенията се сменят, а тради-
циите на най-старата детска клиника трябва да 
се съхранят и предадат на следващите поколения.

КОЯ Е НАЙ-ГОЛЯМАТА ТРУДНОСТ, С КОЯТО СЕ 
СБЛЪСКВАТЕ КАТО СПЕЦИАЛИСТ, А ВЕЧЕ И 
КАТО РЪКОВОДИТЕЛ НА КЛИНИКАТА?

Като ръководител все още ми е трудно да нами-
рам баланса между чисто административните за-
дължения и моите лекарски такива. Но се надявам, 
че с течение на времето ще успея да съм макси-
мално ефективна и на двата фронта. 
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КАКВА Е ВАШАТА ВИЗИЯ ЗА ДЕТСКОТО 
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ У НАС – КОИ СА НАЙ-
ПРОБЛЕМНИТЕ ЗВЕНА И КАК МОГАТ ДА БЪДАТ 
РЕШЕНИ?

Няколко са проблемните звена. Здравето не бива 
да е стока, а за съжаление всички вече сме „тър-
говци“ на здраве. Няма как доброто детско здра-
веопазване да е печелившо. Ние, педиатрите, не 
пестим изследвания, човешки ресурси и лекарства 
с цел да излекуваме всяко едно дете, доколкото и 
както можем.  Неслучайно педиатрията не е от 
най-желаните специалности, при нея бързо и лесно 
забогатяване няма. Това обуславя липсата на голям 
интерес сред завършилите медици да се посве-
тят на децата. По-малкото финансови средства 
в тази специалност, от една страна, и страхът да 
се работи с малки деца, от друга, са причина и за из-
ключителния дефицит на специалисти по здравни 
грижи за детските звена. Отделно, наличието на 
много детски отделения в един град с недостатъ-
чен персонал за всички ощетява най-вече децата. 
За тежките случаи в София изключително болез-
нен проблем е и липсата на единна детска болница, 
която да покрива всички субспециалности и да не 
се налага децата да се местят от болница в болни-
ца. Изграждането на Национална детска болни-
ца, която да не е търговско дружество в София и 
която ще поема тежките, усложнени и/или редки 
случаи сред децата, е вариант за преодоляването 
на част от проблемите. Завръщането на квали-
фицирането с „детски профил“ на специалистите 
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по здравни грижи, което съответно ще е свързано 
с по-високо трудово възнаграждение, може би ще 
мотивира повече колеги да работят с деца.

ИМАТЕ ЛИ СЛУЧАЙ ОТ ПРАКТИКАТА СИ, КОЙТО 
НЯМА ДА ЗАБРАВИТЕ НИКОГА?

Никога няма да забравя първия си пациент – едно 
голямо момиче (първото, което приех сама в кли-
никата) с Goodpasture syndrome. Никога няма как 
да забравя и всеки един пациент с муковисцидоза, 
който не успях да спася. Всеки един от тях ме е 
научил на нещо и за всеки има мъничка част в сър-
цето ми.  

И НЯКОЛКО ПО-ЛИЧНИ ВЪПРОСА. ЗАЩО ИЗБ-
РАХТЕ МЕДИЦИНАТА ЗА СВОЯ ПРОФЕСИЯ? 

Когато бях малка, паднах от високо, в резултат на 
което бях с 4 гипсирани крайника и последва една 
дълга одисея, която премина през няколко болници. 
По думите на майка ми, първият лекар, който ме е 
прегледал тогава, ме е посрещнал с думите „Я, как-
ва красавица имаме тук“, а аз съм му отговорила: 
„И ти си много хубав, докторе!“. След което, този 
„беловлас“ доктор и 6-годишната аз сме си при-
казвали дълго, а накрая съм казала: „Аз ще стана 
доктор“. Какво ми е казал не помня, но оттогава 
винаги съм искала да стана лекар. Като студентка 
отново срещах същия този доктор, но вече като 
мой асистент по обща медицина. 
Преди да завърша се бях увлякла много по анестези-



ологията и мислех, че това ще е моето поприще. 
Тогава друг мой асистент-анестезиолог ме насочи 
към педиатрията с думите „ако има нещо друго, 
което да обичаш колкото анестезиологията, из-
бери него, защото с нашата специалност е много 
трудно хем да имаш здраво семейство, хем да ра-
ботиш непрекъснато до изтощение“.  Нито за ден 
не съм съжалявала и до днес, че го послушах преди 
толкова години. 

А КАКВО ВИ НОСИ НАЙ-ГОЛЯМО УДОВОЛСТВИЕ 
В РАБОТАТА? 

Контактът с децата, преподаването на студен-
тите и най-вече усмихнатите детски лица, кога-
то сме си свършили добре работата. 

КАКВИ СА ВАШИТЕ ИЗВЪНПРОФЕСИОНАЛНИ 
ИНТЕРЕСИ? 

Колкото и странно да прозвучи, обичам да шия го-
блени (това ми е като трудо-терапия), обожавам 
да гледам японски сериали и анимета, чета манга 
(това се зароди след мой двугодишен престой в 
Япония), обичам да правя снимки, но нямам много 
време напоследък за това си хоби. Считам се за пъ-
тешественик, защото обичам да пътувам и всяко 
едно пътуване ме зарежда, особено ако е в посока 
на Далечния изток. Когато ми е много криво, дос-
татъчно е синът ми да дойде и да ме прегърне, и 
всички тревоги и грижи сякаш изчезват.

НА ФОКУС
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КАКВО ВИ МОТИВИРА В ЖИВОТА И ПРОФЕСИЯТА?

Когато в далечната 2003-та, доц. Илия Калев ми 
предложи да поема пациентите с муковисцидоза, 
за мой срам аз си спомнях само, че това е едно ге-
нетично заболяване – един въпрос от конспекта 
по педиатрия и един въпрос от конспекта по меди-
цинска генетика. Съгласих се с наивността на то-
ку-що завършил млад лекар, че нищо не може да ме 
уплаши. Не осъзнавах отговорността, която поех. 
Защото тогава муковисцидозата беше страшно 
заболяване, от което умираха деца. Днес, след бли-
зо двадесет години работа с тези пациенти, съм 
щастлива, че все още мога да слушам внимател-
но какво споделят, но и да имам шанса да лекувам 
със съвременни средства, немислими през миналия 
век.  Щастлива съм и че мога да се смея с тях, но не 
е срамно и да си поплачем заедно, когато трябва. 
Всяко тяхно, дори и мъничко постижение приемам 
и за мой голям успех. Значителното подобрение в 
грижата за тези пациенти и в качеството им на 
живот са ми голям професионален стимул. В живо-
та основна движеща сила е семейството ми, кое-
то винаги ме подкрепя, и моите приятели.

НА ФОКУС



На 28 октомври 2022 г. се проведе Осма-
та експертна среща по ваксинопрофилак-
тика, която се организира от Българска-
та педиатрична асоциация. Тазгодишното 
издание бе под надслов „Ваксинопрофилак-
тиката в България – реалност и бъдещи 
насоки“. По традиция научният форум съ-
бра водещи експерти в областта на иму-
нопрофилактиката, представители на 
Министерството на здравеопазването и 
на фирмите, вносители на ваксини в Бъл-
гария. Поздравителен адрес изпратиха ми-
нистърът на здравеопазването д-р Асен 
Меджидиев и д-р Благомир Здравков, из-
пълнителен директор на СБАЛДБ „Проф. 
д-р Иван Митев“.
Събитието започна с обзор на експертни-
те срещи по ваксинопрофилактика от 2015 
до сега, който бе изнесен от проф. Влади-
мир Пилософ, инициатор на тези срещи. 

ПРОВЕДЕ СЕ ОСМАТА ЕКСПЕРТНА 
СРЕЩА ПО

ВАКСИНОПРОФИЛАКТИКА

НОВИНИ
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Както стана ясно от неговата презента-
ция постигнатото през тези осем години 
е доста, но, разбира се, има какво още да 
се желае. Следващият модул бе посветен 
на задължителните ваксини, като моде-
ратор бе проф. Боряна Слънчева, а проф. 
Светлана Велизарова изнесе кратка пре-
зентация по темата. Модулът, посветен 
на препоръчителните ваксини, модератор 
на който бе доц. д-р Рада Маркова, предиз-
вика бурни дискусии относно това какви 
промени е необходимо да се предприемат, 
за да се оптимизира имунопрофилактика-
та. Разбира се, имаше и специален модул, 
посветена на Ковид-19, грипа, децата и 
ваксините – модератор бе доц. д-р Ангел 
Кунчев, а презентация по темата изнесе 
проф. Радка Аргирова.
Срещата завърши с обобщаваща дискусия, 
модератор, на която бе доц. д-р Йорданка 
Узунова, председател на организационния 
комитет на експертната среща. Доц. Узу-
нова благодари на всички експерти, които 
се включиха в експертната среща, за да 
споделят своя опит и виждания как може 
да бъде оптимизирана и подобрена вакси-
нопрофилактиката в България. Специална 
благодарност отправи и към партньорите 
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НОВИНИ

на събитието – MSD, AstraZeneca, Pfizer и 
Medison. В тази финална част бяха форму-
лирани и основните предложения, които 
ще бъдат изпратени до институциите, 
имащи отношение към ваксинопрофилак-
тиката. До две седмици предстои стано-
вището да бъде изготвено и изпратено.
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Най-накрая Министерският съвет опре-
дели терен за изграждане на Национална 
детска болница и прие решение за опреде-
лянето й за „обект с национално значение“. 
Новината бе съобщена от министъра на 
здравеопазването д-р Асен Меджидиев 
преди броени дни. 
От Българската педиатрична асоциация 
можем да се похвалим, че това решение 
дойде след доста стъпки и становища от 
наша страна, както и след организирана-
та от нас, съвместно с Национална мрежа 
за децата, Национална гражданска иници-
атива ЗА истинска детска болница и фон-
дация „За доброто“, пресконференция, на 
която педиатри и граждани категорично 
заявихме, че очакваме държавата най-на-
края да предприеме необходимите стъпки 
в тази посока.

КРАЧКА НАПРЕД КЪМ 
МЕЧТАНАТА НАЦИОНАЛНА 

ДЕТСКА БОЛНИЦА

НОВИНИ
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Национална мрежа за децата и сдружение 
„Общност Мостове“, подкрепени от лека-
ри, родители и представители на 24 граж-
дански организации, сред които и Българ-
ската педиатрична асоциация, изпратиха 
писмо до президента, парламентарните 
групи и здравните власти, с което за по-
реден път настояват за спешни действия 
за осигуряване на достъп до медицински 
храни на нуждаещите се пациенти.
В становището са посочени и основните 
стъпки: да се създаде механизъм, който 
позволява добавянето на код за малнутри-
ция/малдигестия към основната диагноза/
заболяване – съгласно МКБ-10 това са ко-
довете Е43, Е44 и Е46; да се актуализира 
списъкът на видовете медицински храни, 
които да бъдат добавени към Списъка с 
диетични храни за специални медицински 

НЕОБХОДИМИ СА СПЕШНИ 
ДЕЙСТВИЯ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА 

ДОСТЪП ДО МЕДИЦИНСКИ 
ХРАНИ НА НУЖДАЕЩИТЕ СЕ 

ПАЦИЕНТИ

НОВИНИ
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Със заповед №РД-02-249 от 13.10.22 г. ми-
нистърът на здравеопазването д-р Асен 
Меджидиев утвърди новия експертен съ-
вет по медицинската специалност „Педи-
атрия“ към МЗ. 
Съгласно заповедта за главен координа-
тор е избрана проф. д-р Пенка Переновска, 
съответно за членове – проф. д-р Иван 
Литвиненко, проф. д-р Мирослава Бошева, 
проф. д-р Иван Иванов, проф. д-р Виолета 
Йотова, проф. д-р Миглена Георгиева, 
доц. д-р Полина Митева. 

НОВ ЕКСПЕРТЕН СЪВЕТ ПО 
ПЕДИАТРИЯ

НОВИНИ
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цели, заплащани напълно или частично от 
НЗОК; да се изготви финансов разчет спо-
ред броя пациенти с нужда от медицински 
храни; при първа възможност да се обяви 
договаряне с фирмите производители за 
доставка на медицински храни, включител-
но течни форми, според актуализирания 
списък; да започне воденето и изграждане-
то на регистър на пациентите в България, 
които имат нужда от специална медицин-
ска храна.



Мултидисциплинарен екип на Националната 
кардиологична болница (НКБ) извърши ин-
тервенционална процедура за поставяне на 
стент в аортата на бебе на 32 дни с вродена 
сърдечна малформация. „Поради екстремно 
ниското тегло на бебето – 1 кг, преценихме, 
че хирургията ще бъде съпроводена с мно-
го висок риск – обясни проф. Анна Кънева, 
началник на Клиниката по детска кардиоло-
гия. – Затова екипът взехме решение да по-
ставим стент чрез щадящите методи на 
инвазивната кардиология.“ Интервенцията 
дава отлични резултати, животозастра-
шаващото състояние е овладяно, а по-на-
татък, когато стане възможно, ще бъде 
предприето хирургично лечение и стентът 
ще бъде отстранен. Поздравления, колеги!

СТЕНТ В АОРТАТА СПАСЯВА 
БЕБЕ НА 32 ДНИ С ВРОДЕНА 
СЪРДЕЧНА МАЛФОРМАЦИЯ

НОВИНИ

15 Педиатрия плюс



С НОВА
УСЪВЪРШЕНСТВАНА ФОРМУЛА

със съдържание на HMO 2’-FL 

Frisolac 1 и 2
млека за кърмачета

www.friso.bg



17 Педиатрия плюс

medicalnews.bg

Вече месеци наред България не извърш-
ва детски чернодробни трансплантации и 
нуждаещите се от подобна интервенция 
деца се насочват в клиники в чужбина със 
съдействието на здравните институции у 
нас. Според специалисти обаче държавата 
трябва да заеме категорична позиция. 
Д-р Мила Байчева, специалист по детски 
болести и гастроентерология, коментира, 
че годишно от чернодробна транспланта-
ция в България се нуждаят от 3 до 5 деца. 
Тя беше категорична, че държавата трябва 
да реши иска ли да съществува в България 
детска трансплантационна програма. По 
думите й, ако се стартира нова такава про-
грама, трябва да е ясно как ще бъде органи-
зирана тя, както и да има преходен период, 
който да е подсигурен с ясна договореност 
с клиника в чужбина. Ако не се планира ра-
ботеща детска чернодробна транспланта-
ционна програма в България е нужно да има 
крайна спогодба по въпроса. 

Д-Р БАЙЧЕВА ЗА 
ЧЕРНОДРОБНИТЕ 
ТРАНСПЛАНТАЦИИ 
НА БЪЛГАРСКИ 
ДЕЦА

ИЗБРАНО ОТ МЕДИИТЕ



Д-р Анита Петкова завършва медицина в Ме-
дицински университет – Плевен през 1996 г. От 
2003 г. има специалност по обща медицина. По-
настоящем работи като общопрактикуващ ле-
кар с педиатрична практика, като обслужва над 
350 деца. 

ОТ ПЪРВО ЛИЦЕ
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Д-р Анита Петкова: 
„ГОЛЕМИЯТ ПРОБЛЕМ Е В ДЕТСКОТО ЗДРА-
ВЕОПАЗВАНЕ Е КАК Е СТРУКТУРИРАНО“

Какво е да бъдеш педиатър през 2022 г. в 
България? Кои са най-големите труднос-
ти, с които се сблъсквате в работата си? 
Основните затруднения,  с които се сблъск-
вам в практиката си, са две. Първо, прека-
лената информираност на майките от не-
медицински сайтове. Още преди да дойдат 
в кабинета, те вече са проверили и изчели 
всичко в гугъл, бг-мама и всякакви подобни 
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сайтове и групи... Често се налага да убеж-
даваме родителите, че тяхната „диагноза” 
не е точна. Второто нещо е голямата бю-
рокрация, с която не само педиатрите, но 
и всички колеги сме засипани и която отне-
ма голяма част от времето ни. И още нещо 
– да, с деца е трудно да се работи… Но де-
цата са си деца, те изискват внимание, но 
са прями и невинни. Големият проблем е в 
детското здравеопазване и как е структу-
рирано то.  

Според вас от какви промени се нуждае 
детското здравеопазване в България?
Смятам, че наистина трябва да се направи 
нещо по въпроса с тесните специалности 
и по-специално, че те трябва да се концен-
трират поне в една болница, вместо па-
циентът да бъде разкарван от болница в 
болница. В София, пак иди-дойди, но извън 
столицата проблемът с детските тес-
ни специалисти наистина е огромен. При-
мерно едно дете от Плевен, ако трябва да 
посети гастроентеролог, трябва да си за-
пише час при някой специалист от София, 
което отнема време, често месеци.
Другият голям проблем е разкарването по 
клиничните пътеки – това е абсолютна без-
смислица! Редно е пациентът, като влезе в 
болница, проблемът му да бъде от-до ре-



шен, а не ние да лекуваме по пътеката „х“, 
а след това да го изпишем с предписание да 
влезе в друга пътека – това удължаване на 
нещата е безсмислено и за лекарите, и за 
пациентите…

Как и защо избрахте тази професия?
Още от пети курс, когато за първи път се 
учи педиатрия в студентските години, бях 
много впечатлена от асистентката, коя-
то водеше упражненията ни – д-р Светла 
Костова, детски хематолог. Педиатрията 
просто ме грабна! След това започнах ра-
бота в един дом за деца, и така… 

Имате ли случай, който няма да забрави-
те никога?
Хубавите случаи се помнят, както и теж-
ките. Още в най-ранната ми работа като 
лекар в дома за деца, в който работех, се 
случи така, че две деца с увреждания почи-
наха. Първият случай  на починал пациент 
се помни от всеки колега за цял живот. Това 
не се забравя, независимо че си се борил за 
живота му и си положил всички усилия. 

Кои са най-важните неща, които сте нау-
чили от практиката си?
Първо, търпение, и второ – да се поставяш 
на мястото на родителя и на пациента.

ОТ ПЪРВО ЛИЦЕ
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Д-Р ПЕТКОВА ОТБЛИЗО

Обичам работата си, защото… ми носи 
много удовлетворение.

Най-голямото ми постижение е… семей-
ството ми! Въпреки всичките ми отсъст-
вия и работа и от вкъщи, то ме подкрепя и 
ми дава сили.

Чувствам се щастлива, когато… пациен-
тите са удовлетворени, а в личен план – ко-
гато съм във ваканция.

Вдъхновявам се от… морето.
Музиката, която харесвам, е… Дайър ст-
рейтс.
Последната книга, която прочетох, е… 
„Как мислят лекарите” на Джеръм Групман.

Релаксирам… на морето.

Хобито ми е… разходки. Море, море и само 
море.

Вярвам, че… по-скоро се надявам, че нещо 
ще се промени в нашето здравеопазване. 
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Д-р Николинка 
Йорданова за-
вършва медицина 
в МУ – Варна през 
2015 г. През 2019 
г. печели конкурс 
за редовен докто-
рант към Катедра-
та по педиатрия на 
тема „Метаболи-

тен риск и телесен състав при деца, родени малки 
за гестационната възраст поради налични генетич-
ни синдроми“. В периода 2016-2020 г. е специа-
лизант в Първа детска клиника, а 2020 г. успешно 
придобива специалност по детска ендокриноло-
гия и болести на обмяната.  Клиничните и научните 
й интереси са основно в областта на редките ен-
докринни болести. Ръководител е на мултидисци-
плинарен екип за грижа за пациенти със синдром 
на Prader-Willi и Silver-Russel към ЕЦРЕБ (Експертен 
център по редки ендокринни болести), който е 
част от Европейската референтна мрежа по редки 
ендокринни болести (Endo-ERN). От 2021 г. е хоно-
рован асистент към Катедрата по педиатрия към 
МУ – Варна.

Д-р Николинка Йорданова: 
„Детската ендокринология 
гарантира интригуващи научни 
казуси за разрешаване“

МЛАДИТЕ ПЕДИАТРИ
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Как се насочихте към тази трудна професия? 
Защо решихте да бъдете лекар?
На дежурния въпрос към всяко малко дете „как-
ва ще станеш като пораснеш“ винаги съм отгова-
ряла „лекар“. За мен не са съществували други 
варианти, макар че семейството ми няма нищо 
общо с медицината. Детската мечта се затвър-
ди, когато след седми клас съвсем тенденциоз-
но кандидатствах и бях приета в паралелка със 
засилено изучаване на биология и химия. Оттам 
се започна и интензивна подготовка за канди-
дат-студентските изпити и най-накрая усилията 
бяха възнаградени в прием в желаната специал-
ност.
В живота следвам модела на поведение на роди-
телите ми, които са ме учили, че хората трябва да 
се подкрепят в трудни моменти. Когато помагаш 
на човек в нужда, добрата енергия винаги ще се 
върне към теб по един или друг начин. Колкото 
и изтъркано да звучи, усещам огромно удовлет-
ворение, когато успявам да помагам на пациен-
тите, когато почувствам тяхната благодарност. 
Именно това е идеята на нашата професия.

Имате специалност по детска ендокриноло-
гия… Коя бе причината да изберете тази специ-
алност?
Детската ендокринология е бързо развиваща се 
специалност. Тя включва в обхвата си не само 
патология на жлезите с вътрешна секреция, но 
и болести на обмяната, както и разнообразие от 
редки генетични състояния. Това я прави при-
влекателна, защото с всеки изминал ден се от-
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криват нови заболявания, генни мутации, мо-
дерни диагностични и лечебни методи, което 
гарантира наличие на предизвикателни случаи 
и интригуващи научни казуси за разрешаване. 
Все по-голямо внимание се обръща на редките 
болести, активно се работи в насока субспециа-
лизиране и оформяна на мултидисциплинарни 
екипи. Целта на такъв тип грижа е максимално 
покритие на нуждите на педиатричния пациент в 
съчетание с индивидуален подход, специфично 
проследяване, превенция на очакваните услож-
нения и осъществяване на все по-нашумелия на-
последък процес на преминаване към грижа за 
възрастни (transition). В световен мащаб изклю-
чително много се работи в тази насока, докато у 
нас сме едва в началото.

Обмисляте ли да специализирате и педиатрия? 
С нетърпение очаквам този момент. В областта 
на медицината за един успешен млад специа-
лист е задължително непрекъснато да повишава 
своята квалификация. На пръв поглед изглежда 
малко объркващо първо да се усвои тясната спе-
циалност, но, всъщност, не е невъзможно, ако се 
работи в развита университетска структура. 

Лично за вас какво ви носи тази професия и ра-
ботата с деца?
С риск да прозвучи клиширано, харесвам дет-
ските усмивки и най-вече веселите умозаключе-
ния, вмъкнати в пренатоварения ми ден. Моята 
работа е свързана предимно с хронично болни 
пациенти. Родителите си тръгват от болницата с 
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ясната представа, че на децата се поставя диа-
гноза за продължително време, в повечето слу-
чаи дори за цял живот, и им предстоят непрекъс-
ната грижа, отговорности и повишено внимание. 
Но аз виждам, че тези хора си тръгват спокойни, 
когато са добре обучени и с ясно съзнание, че 
има на кого да разчитат при нужда. Това е фило-
софията на нашата Клиника. 

С какви трудности се сблъсквате в професията 
си?
Всички лекари и сестри се борим с недостатъците 
на здравната система, с документалните изиск-
вания на институциите и огромното количество 
бумащина, което ежедневно ни минава през ръ-
цете. Всеки ден си мисля колко много време гу-
бим в писане, вместо да го вложим в обучение 
на пациента и родителите или да отворим нов 
учебник или статия, за да си сверим часовника.

Вярват ли ви пациентите, когато ви видят колко 
сте млада?
На всеки млад колега се е случвало да бъде на-
речен студент или стажант заради външния си 
вид. Обикновено родителите казват, че искат 
консултация с „истински лекар”, изпадала съм в 
такива комични ситуации, но това си е в реда на 
нещата. В медицината, и не само, е важен на-
чинът на комуникация, увереността в знанията 
и уменията. Когато човек е сигурен в себе си и 
решенията, които взема, той дава съответните 
сигнали и събеседникът ги усеща. 
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Кои са най-големите проблеми на детското 
здравеопазване в България?
Липсата на системно проследяване на децата и 
организация, каквото е била налична в минало-
то, преди да се преустрои първичната помощ. 
Била е развита педиатричната профилактика и 
съответно е била прилагана ранна интервенция, 
която спестява множество усложнения на паци-
ентите и средства на държавата. 

За какво мечтаете като млад, но вече с доста 
опит специалист?
Мечтая да мога да разполагам с повече ресур-
си – модерни диагностични методи, нови и дос-
тъпни медикаменти, възможности за обучение 
и добра материална база. В резултат на това би 
могло да се достигне до по-голям брой правил-
но поставени диагнози и излекувани деца, а за 
колегите – до възможност за подобряване на 
квалификацията и оптимизиране на работния 
процес.
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Въведение
Върху кожата и по лигавичните повърхно-
сти на гръбначните, живее голямо коли-
чество микроорганизми – бактерии, гъби, 
паразити и вируси. Храносмилателният 
тракт (ХТ) на човека е специфична активна 
затворена екосистема с площ 200-300 м2. 
В лумена му има над 1014 бактерии, които 
са 10 пъти повече от клетките на тялото. 
Поставя се въпросът дали чревните бак-
терии живеят в човека или хората живеят 
между бактериите. Ендогенният чревен 
микробиом (ЧМ) или т.нар. „забравен орган” 
играе основна роля за здравето и болести-
те, въпреки че тази система остава нена-
пълно характеризирана и нейното многоо-
бразие недостатъчно определено.
Хилядите години на еволюция водят до сим-
биоза между гостоприемника и ЧМ, защо-
то ХТ е богат на хранителни вещества за 
микроорганизмите. Колонизацията на чер-

Проф. д-р Миглена Георгиева, дм
Втора детска клиника, УМБАЛ „Св. Марина”, 
Медицински университет – Варна

ПСИХОБИОТИЦИТЕ – 
НАСТОЯЩЕ И БЪДЕЩЕ, ЧАСТ 1 



вата започва след раждането и се формира 
окончателно около 3-годишна възраст. На-
чалното взаимодействие между човека и 
ЧМ е абсолютно необходимо за матураци-
ята на нервната система (НС), имунната 
система и за развитието на регулацията 
на интестиналната физиология. По-късно, 
през индивидуалния живот на гостоприем-
ника, микробната колонизация на червата 
има значително въздействие върху невро-
физиологията, поведението и функциите 
на НС на човека. 
Известно е, че ЧМ повлиява физиологич-
ни, поведенчески и когнитивни функции 
на мозъка. Оста черва-мозък (чрез ЧМ) е 
двупосочна система на влияние, като се 
идентифицират пет начина на комуника-
ция – автономна НС, ентерална НС, хипо-
таламус-хипофизо-надбъбречна ос, имунна 
система на червата, невротрансмитери 
(вещества – серотонин, допамин, GABA, 
ацетилхолин, отговорни за пренасянето 
на информацията в човешкото тяло, оказ-
ващи влияние върху концентрацията, на-
строението и съня, предизвикващи редица 
нежелани симптоми, когато са извън ба-
ланс) и невронни регулатори (пептиди, ами-
нокиселини, биогенни амини, късоверижни 
мастни киселини, имащи положително или 
отрицателно влияние върху физическото и 

ЗА ПРАКТИКАТА

30 Педиатрия плюс



ЗА ПРАКТИКАТА

31 Педиатрия плюс

ментално здраве), синтезирани от чревни-
те бактерии. 
През последните години се натрупват мно-
го доказателства за потенциалната роля 
на ЧМ в психологическите разстройства 
и психиатрични болести, което дава въз-
можност пробиотиците (живи, добри за 
човека бактерии) и пребиотиците (фибри, 
храна за добрите чревни бактерии) да бъ-
дат използвани за лечение и на тези забо-
лявания.

Що е то психобиотици?
Понятието психобиотици се въвежда през 
2013 г. от ирландския психиатър Ted Dinan 
и обозначава клас пробиотични микроор-
ганизми, които, приети в адекватни ко-
личества, могат да окажат положително 
въздействие при неврологични и психиат-
рични заболявания. Сега към това понятие 
се отнасят и пребиотиците, които са хра-
на на пробиотиците и насърчават расте-
жа и размножаването им.
Като всички пробиотици, психобиотиците 
навлизат в червата чрез консумацията на 
определени храни или чрез приема на проби-
отични добавки. Но за разлика от по-голя-
мата част от пробиотиците, които са от 
полза най-вече за храносмилането и общия 
метаболизъм, психобиотиците са свърза-



ни с централната НС, където поддържат 
двупосочна връзка между червата и мозъ-
ка. Тази връзка се осъществява благодаре-
ние на способността на психобиотиците 
да произвеждат невротрансмитери и нев-
ронни регулатори, които пряко или косвено 
въздействат на мозъчната функция чрез 
nervus vagus, характеризиращ се с най-голя-
ма дължина и обхват на инервираните от 
него структури. 
Ефектът на психобиотиците не е ограни-
чен само в регулация на невроимунните оси 
(хипоталамус-хипофизо-надбъбречна ос, 
симпато-медуларна надбъбречна ос и въз-
палителния рефлекс) и на заболявания на НС. 
Той се наблюдава върху когницията, памет-
та, ученето и поведението. Психобиоти-
ците отварят широка и интересна пано-
рама, която променя сегашната парадигма 
за симбиоза между микроорганизмите и хо-
рата. Според тази нова гледна точка връз-
ката е повече коменсална, а не чисто сим-
биотична.

Механизъм на действие на 
психобиотиците
От много години, учените отчитат връз-
ките между червата и НС. Те описват ва-
жен „втори мозък” в ХТ – комплексна мрежа 
от неврони и невротрансмитери, т.нар. 
ентерална НС. Често проблемите на чер-
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вата съвпадат с менталните болести. 
„Има множество доказателства за връзка-
та черва-мозък”, казва  Dickerson. Пациен-
тите с гастроинтестинални нарушения са 
с по-висока честотата на невропсихиат-
рични проблеми като биполярно разстрой-
ство, депресия, докато болните от ши-
зофрения имат кръвни маркери, говорещи 
за гастроинтестинално възпаление. Аути-
стите страдат по-често от храносмила-
телни болести, в сравнение с общата по-
пулация. Според С. А. Lowry, информацията 
тръгва от червата и върви по nervus vagus 
до мозъка. Има доказателства, че чревни-
те бактерии синтезират вещества, които 
чрез кръвното русло достигат до центро-
вете на НС. Възпалението е другата веро-
ятна връзка, при която сигнални-имунни 
молекули и дори имунни клетки могат да се 
придвижват от едни области на човешко-
то тяло до мозъка и да влияят на неврални-
те функции. 
Докато едни изследователи продължават 
да изясняват тези патогенетични меха-
низми, други експериментират – как отде-
лен микроорганизъм повлиява менталното 
здраве, за добро или лошо. Много от дока-
зателствата идват от проучвания вър-
ху животни. С. А. Lowry и неговите колеги 
изучават как добрите бактерии могат да 
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намалят стрес-свързаната патология при 
мишки. В нормално състояние подчинените 
мишки показват признаци на страх и разви-
ват колит. В това проучване на тези мишки 
се инжектират убити Mycobacterium vaccae 
(бактерии, показали свойства да намаля-
ват възпалението). Седмица след терапия-
та, лекуваните мишки имат по-ниско ниво 
на възпаление. Сравнени с мишките-кон-
троли, лекуваните мишки демонстрират 
по-ниско ниво на субординация пред доми-
нантните мишки и по-малко страх. В дру-
го проучване, С.А. Lowry и колегите му по-
казват, че въвеждането на Mycobacterium 
vaccae намалява възпалението на мозъка 
при плъхове и предпазва от развитие на 
стрес – предизвикан страх. В подобно про-
учване екипът на С. А. Lowry изучава дали 
Mycobacterium vaccae би могъл да предпази 
от развитието на постоперативна когни-
тивна дисфункция, която е свързана с въз-
паление и е чест проблем при пациенти над 
60 год. При възрастни плъхове се предиз-
виква това нарушение (чрез операция), като 
предварително при част от тях се въвежда 
Mycobacterium vaccae, а при други – солеви 
разтвори. Тези, които получават бакте-
рията, показват намаляване на мозъчното 
възпаление и добри качества на паметта. 
Сега С. А. Lowry и колегите тестват дали 
противовъзпалителните пробиотици мо-
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гат да намалят симптомите на посттрав-
матичен стрес .

Кои пробиотици имат функции на пси-
хобиотици
Ето и някои от бактериите, отговарящи 
за производството на невротрансмитери:
- от рода Bacillus – допамин и норепинефрин;
- от рода Bifidobacterium  (B. longum (щам 
R0175), (щам 1714) – гама-аминобутирова 
киселина (GABA);
- от рода Enterococcus – серотонин;
- от рода Escherichia – норепинефрин и се-
ротонин;
- от рода Lactobacillus  (L. rhamnosus щам 
GG, L. plantarum щам PS128, L. helveticus 
щам R0052, L. reuteri щам 23272, L. casei 
щам Shirota – ацетилхолин и гама-аминобу-
тирова киселина (GABA);
- от рода Streptococcus – серотонин.

Продължава в следващия брой.

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



Муковисцидозата е автозомно-рецесив-
но заболяване, което засяга близо 70 000 
пациенти по света. За България 239 паци-
енти (към дата 10.10.2022 г.) получават 
лекарства по протоколи, а още 10 са реги-
стрирани като живеещи в България, но не-
прилагащи базова терапия. По данните на 
регистъра за муковисцидоза имо още 41 бъл-
гарски пациенти, които живеят и се леку-
ват в България. Тази година само за 9 месе-
ца новорегистрирани са 22 пациента, някои 
от които изненадващо са диагностицирани 
късно, независимо от клиничните им симп-
томи още от ранна детска възраст. 
Какво може да ни насочи, към диагнозата 
муковисцидоза?

1. От страна на дихателната система
 Бронхиолит с метаболитна алкалоза; 

Дoц.  Гергана Петрова
Клиника по педиатрия, 
УМБАЛ „Александровска“, МУ – София
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За муковисцидозата – 
или как да не я пропуснем?
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 Повтарящи се бронхиолити - не винаги е 
астма!;
 Хронична влажна кашлица;
 Рецидивиращи пневмонии;
 Pseudomonas aeruginosa;
 Staphylococcus aureus  (при привидно „здра-

во“ дете);
 Изолиране на „необичайни“ патогени – 

неферментиращи глюкозата бацили;  
 Наличие на бронхиектазии без ясна при-

чина. 

2. От страна на гастроинтестиналната 
система
 Хронична диария;
 Зловонна диария;
 Невиреене;
 Ниско тегло  (ако единия родител е слаб, 

това не значи, че и детето трябва да е 
слабо); 
 Рецидивиращ панкреатит;
 Мекониум илеус;
 Високи трансаминази;
 Холелитиаза.

3. Други симптоми
 „Лятна“ летаргия – с хипокалиемия, хипо-

натриемия и хипохлоремия;
 Хиповитаминоза А, Д, Е;
 Репродуктивни неблагополучия (особено 

при азооспермия на мъжа);
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 Роднина с муковисцидоза.

При наличие на някои от посочените е жела-
телно да се направи потен тест и ако той 
е граничен или положителен – генетично 
потвърждение. При съмнение пациентът 
следва да се насочи към някоя от универ-
ситетските клиники, специализирани за 
лечение на муковисцидоза:
 Детска клиника УМБАЛ „Александровска“, 

София; 
 Детска клиника УМБАЛ „Свети Георги“, 

Пловдив; 
 Детска клиника УМБАЛ „Света Марина“, 

Варна; 
 Детска клиника УМБАЛ „Д-р Георги Стран-

ски“, Плевен.
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Асоциация Муковисцидоза: 
осигуряване на адекватни и модерни 
грижи за пациентите с муковисцидоза

ПАЦИЕНТСКИ ОРГАНИЗАЦИИ
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На 21 ноември се отбе-
лязва Световният ден за 
борба с муковисцидо-
зата – най-често среща-
ното генетично рядко 
заболяване, което обик-
новено се проявява в 
ранна детска възраст. 

По този повод представяме Асоциация Муко-
висцидоза – България.

Асоциация Муковисцидоза е основана през 
1990 г. като дружество, работещо  в част-
на полза, а в Управителния съвет влизат 
известни имена от медицинската общност 
в България – проф. Иво Кременски, доц. 
Иванка Галева, д-р Ани Куфарджиева. Дру-
жеството е създадено с цел подпомагане на 
пациентите в България, защото към този 
момент информацията  за болестта е ос-
къдна, липсва клинична пътека за лечение, а 
пациентите са разпръснати без връзка по-
между си. През 2009 г. ръководството се 
поема от пациенти и родители на пациен-
ти, а участниците в бившия Управителен 
съвет стават почтени членове.



Мисията на Асоциация Муковисцидоза е да 
работи за по-високо качество на живот на 
своите пациенти, стратегията й е да бъде 
инициатор на промяната към по-добро бъ-
деще за болните, а целите – осигуряване на 
адекватни и модерни грижи, гарантиране 
на равностойно включване на пациентите 
в обществения живот и адаптирането им 
към обществото. 

През 2013 г. Асоциацията печели дело за дис-
криминация в Комисията за дискриминация, 
която задължава МЗ да изработи клинична 
пътека за заболяването, която в момента е 
факт. От 2014 г. до днес редовно дарява на 
пациентите съвременни небулайзери, кои-
то са неразделна част от лечението, както 
и различни консумативи за тях. Средства-
та за това се набират от дарения. През 
2016 г. на Асоциация Муковисцидоза пода-
ват ръка известни личности от шоу бизне-
са, като безвъзмездно е създадена песента 
„Протегни ръка“ – инициативата  е с цел 
набиране на средства за финансиране дей-
ността  на дружеството и популяризиране 
на дейността.

През 2017 г. Асоциацията става инициатор 
и домакин за провеждане на VIII Югоизточ-
на конференция  по муковисцидоза, на която 
присъстват водещи специалисти от Евро-
па. През 2018 г. закупува чрез набрани даре-
ния апарат за измерване на белодробната 
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функция, който е дарен на Детска клиника 
„Александровска болница“. През същата го-
дина, съвместно с доц. Гергана Петрова за-
почва да работи върху създаването на ре-
гистър на пациентите, защото такъв до 
момента няма. През 2021 г. успява да дого-
вори пожизнен ТЕЛК за пациентите…
Това са само част от инициативите на Асо-
циация Муковисцидоза, с които се опитва 
да прави живота на хората с муковисцидоза 
и техните родители и близки малко по-ле-
сен...

В момента пациентите се лекуват с някол-
ко инхалаторни антибиотика, има клинич-
на пътека, има регистър, а от началото на 
2022 г. по протокол се изписват и така дъл-
гоочакваните „генетични“ лекарства. 
Асоциация Муковисцидоза е безкрайно бла-
годарна на всички медицински специалисти, 
с които си сътрудничи за постигане на по-
ставените цели. 
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Мирослава Стефанова, Милена Михайлова, 
Биляна Генова, Надежда Бочева
„Сензорна невробиология”, 
Институт по невробиология, БАН

Влияние на дигиталните 
устройства върху психо-
емоционалното и социално 
развитие на деца от 4-6 год.

В ранна и предучилищна възраст децата съ-
зряват бързо не само физически, но и емо-
ционално, формират поведение и социална 
отговорност. Това е възрастта, в която 
се налагат норми и правила, за да се изгра-
ди добра ценностна система. Отговорни 
за това са родители, учители, приятели 
и връстници, близки и роднини. Електрон-
ните медии също играят важна  роля в съ-
зряването и оформянето на поведение и 
социализация. Телевизионните програми, 
филмите, игрите, интернет и електрон-
ните приложения са прозорец към околния 
свят и популярната култура. 
Цел на това проучване е да се опишат  по-
ложителните и отрицателни ефекти от 
използването на дигиталните устройства 
и електронни медии върху детското психи-
ческо и физическо здраве и благополучие.
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Какво е влиянието на дигиталните ус-
тройства върху психичното здраве и со-
циалните умения на децата?
Специалистите по детско развитие от-
белязват, че ранната детска и предучи-
лищната възраст е особено чувствителен 
период за развитие в социален, когнити-
вен и поведенчески аспект, свързан с бу-
рни преживявания и емоции. Технологиите 
подпомагат социалното развитие на деца-
та, като увеличават сътрудничеството 
и връзката между връстници, съученици и 
приятели. Установено е, че видеоигрите с 
повече играчи на общ екран насърчават де-
цата в детските градини да общуват и да 
си сътрудничат в изпълнението на игрови-
те задачи [1]. Друга полза е взаимодействи-
ето между възрастни и деца, като се из-
граждат добри семейни отношения, емоции 
и контрол. Например, деца на възраст от 3 
до 6 години се обучават взаимно с бабите 
и дядовците си, като децата подпомагат 
възрастните в работата с различните ус-
тройства, а възрастните развиват езико-
ви и други умения у своите внуци [2].
Положителни ефекти се наблюдават при 
използването на компютър за обучение, 
като това повишава знанията и социали-
зира децата. Някои приложения за игри на 
мобилни устройства окуражават позитив-
ното поведение като кооперативност и 
споделяне, други спомагат за развиване на 
стремеж към състезание [3].
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Негативно влияние върху социализацията, 
емоционалното и здравословно състояние  
на децата оказва продължителното сто-
ене пред екрана на различни устройства. 
Наблюдава се и връзка между удълженото 
време пред екрана и раздразнителността, 
лошото настроение и вредното влияние 
върху когнитивното и социо-емоционал-
ното развитие, което води до слабо пред-
ставяне в училище [4]. 
Честата употреба на мобилни устройства 
без образователено  съдържание е свързана 
с поведенчески промени при децата, като: 
социална изолация на детето от семей-
ството, приятелите и средата, в която 
живее, и развитие на емоционални/пове-
денчески проблеми [5]. Честата употреба 
на компютри може да доведе до социална 
изолация, която да прерасне в самота и де-
пресия [6].
Противоречиви са литературните данни 
за връзката между излъчените програми с 
насилие по телевизията и агресивното по-
ведение на децата. В литературата обаче 
има консенсус, че информация, свързана с 
агресия и насилие, възприета в ранна дет-
ска възраст, се отразява на по-късен етап 
от живота [5-6]. 

Какво е влиянието на различни дигитални 
устройства?
Наблюдава се подобрение на речника и фо-
нологичното осъзнаване нa деца от 2 до 
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8 год., обучавани по програмата Ready To 
Learn в САЩ, в която се използват разноо-
бразни дигитални устройства в училища-
та [7].
Резултатите от ефекта на четене на 
електронни книги са по-противоречиви. 
По-често благоприятни ефекти се откри-
ват върху речника и фонологичното осъз-
наване. Негативните ефекти са свързани 
с неразбиране на съдържанието на книги-
те. Едновременното използване на говор, 
илюстрации и звукови ефекти в електрон-
ните книги води до подобряване на речника, 
по-добро фонологично осъзнаване и четене 
на думи [8]. Значително подобрение при на-
учаването на думи от деца на 4-5 год. се 
наблюдава, ако в книгата са включени въ-
проси и децата трябва да изберат верния 
отговор [9].
При съвместно използване на таблети от 
момичета на възраст 4–5 год. се появява 
по-добра способност да се изслушват и да 
си помагат [10]. 
В днешни дни все по-често се случва общу-
ването между хората да е чрез видеовръз-
ка. Видеокомуникацията е еднакво ефек-
тивна с действителната комуникация и е 
по-ефективна от словесната аудио кому-
никация при деца на възраст 1.5-5 год. [11-
12].
Негативни ефекти върху езиковото обуче-
ние на децата, обаче, има наличието на ра-
ботещ телевизор в стаята [13].
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Фоновият шум отвлича вниманието на 
малките деца и увеличава когнитивното им 
натоварване. Малките деца, които имат 
незрели когнитивни функции, вероятно 
няма да се справят добре в условията на 
много задачи (multitasking), например в шу-
мни училища, на фона на звук и картина или 
когато едновременно играят и учат [14].
Електронните устройства могат да ока-
жат негативно влияние върху различни зри-
телни функции. Дългото време, прекарано 
пред екрана на компютър, може да доведе 
до очен дискомфорт, умора, замъглено зре-
ние, „сухи очи“ (често срещан очен проблем, 
причинен от липса или недостиг на слъзна 
секреция), главоболие и симптоми на напре-
жение в очите [15]. Причините за това са 
лошото осветление, отблясъците, непра-
вилната настройка, дългото стоене пред 
екрана, проблемите със зрението. Мащаб-
но проучване показва значително увеличе-
ние (с 1,4–3 пъти) на миопията при деца на 
възраст 6-8 год. през 2020 г. в сравнение с 
предходните 5 години, след обучение вкъ-
щи поради COVID-19 [16].

Как влияят видеоигрите?
Видеоигрите индуцират промени в сензор-
ните способности, а също така и проме-
ни, свързани с вниманието [17]. Електрон-
ни игри, включващи интензивно действие, 
могат да подобрят пространствените 
зрителни умения като зрително проследя-
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ване, мислено завъртане, локализация на 
цел и др. Игрите могат също да подобрят 
уменията за решаване на проблеми [18]. 
Видеоигрите в днешно време се развиват 
до максимално приближение на образа до 
реалността. Създават се игри от нов тип, 
в които детето е активен участник, а не 
статичен наблюдател, което благоприят-
ства енергийния разход, както и развитие-
то на моторните функции [19].
Повечето автори стигат до заключение-
то, че видеоигрите и интернет водят до 
пристрастяване и е възможно дългото им 
използване да стане патологично  [20-21]. В 
по-голямата част от литературата, от-
насяща се до детското развитие, се описва 
негативното въздействие на игрите [22]. 
Други проучвания сочат, че видеоигрите 
стимулират мотивацията и концентраци-
ята на малките деца, като се препоръчва 
преоценка на приложението им в ранна въз-
раст [23].

Заключение
Съществуващата литература показва 
противоречиви резултати за влиянието на 
дигиталните технологии върху невро-ког-
нитивното развитие на децата в предучи-
лищна възраст. Възможна причина е слож-
ността на изследваните характеристики 
и влиянието на допълнителни фактори и 
методологически слабости в някои от про-
ведените изследвания [24]
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Детското развитие в периода 4–6 год. е 
много динамично, следва различни индиви-
дуални траектории и върху него се отра-
зяват много допълнителни фактори като: 
семейна среда, икономическо положение в 
семейството, достъп до електронни ус-
тройства, дигитално съдържание и харак-
теристики на приложенията, телевизион-
ните програми и т.н. Затова трябва да сме 
внимателни при техния подбор, продължи-
телност на употреба и съдържание. Из-
ползването на дигитални медии трябва да 
се контролира и да става в непосредстве-
но взаимодействие родител-дете или учи-
тел-дете. Специални усилия са необходими 
за създаване на подходяща методология и 
провеждане на обучение за използването 
на цифрови медии в ранна детска възраст 
както на учители, така и на родители. 

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