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Заключения

Благодарности
Редките болести преполагат значителни 
обществени загуби, включително много високи 
икономически разходи и силно влошено 
качество на живот, свързано със здравето. Те 
„скрито” представляват огромна социално-
икономическа тежест. Наложително е тази група 
проблеми да бъдат разкрити пред обществото 
и ефективно овладени от здравните власти чрез 
специализирани програми и стратегии.

От европейска перспектива, редките болести 
все повече се налагат сред приоритетите 
на здравната политика на ЕС. Последните 
европейски законодателни мерки (Препоръката 
на Съвета на ЕС за действия в областта на 
редките болести и Директивата за правата 
на пациентите при трансгранично здравно 
обслужване) изискват от националните 
правителства да предприемат конкретни стъпки 
за подобряване на положението на пациентите 
с редки заболявания. Националните планове 
и стратегии за редки болести, експертните 
центрове и трансграничните референтни мрежи 
трябва да се фокусират върху удължаване 
продължителността на живота и повишаване 
качеството на живот, свързано със здравето, 
на пациентите с редки болести. По този начин 
ще бъде косвено предотвратена и ограничена 
сериозната социално-икономическата тежест на 
редките заболявания.

Анализът на резултатите от пилотното 
проучване на BURQOL-RD подчертава няколко 
важни зависимости. Съществуващите законови 
разпоредби не осигуряват адекватен и 
навременен достъп на пациентите с редки 
заболявания до специализирани здравни и 
социални грижи. Опитът от съществуващите 
експертни центрове по редки болести 
в европейските страни ясно показва 

необходимостта от редовното проследяване 
на пациентите с редки заболявания чрез 
такива структури. От съществено значение за 
тези хора и техните близки е прилагането на 
мултидисциплинарен подход при лечението, 
допълнен със съответните рехабилитационни 
програми, хранителни режими, социални грижи, 
психологични и логопедични консултации.

Директните неформални и непреките разходи 
са отговорни за формиране на по-голямата част 
от социално-икономическата тежест на редките 
болести в България. Те обаче са неразривно 
свързани с обезпечеността от навременни и 
квалифицирани медицински грижи. Хората с редки 
болести са оставени до голяма степен в условия 
на липса на ефективна институционална подкрепа. 
Така в крайна сметка, тази тежест се понася 
почти изцяло от самите пациенти. Отсъствието на 
отговор към тези медико-социални потребности се 
транслира в намалено качество на живот, свързано 
със здравето, и подкопава доверието в здравната 
система. Близките и роднините на хората с редки 
болести също изпитват този товар, като нерядко 
тежестта в психо-социален план е дори по-голяма 
отколкото при самите болни. 

Насочени специфични мерки са спешно 
необходими за справяне с проблемите, 
свързани с редките болести в България. Въпреки 
първоначалните разходи за обозначаването и 
организирането на експертни центрове по редки 
болести в страната, навременните и качествени 
диагностика и лечение са от ключово значение 
за устойчивото намаляване и дългосрочното 
предотвратяване на морбидност, смъртност и 
странични ефекти. Изследването на BURQOL-RD 
доказва, че резултатите от здравната политика 
по отношение на редките заболявания не 
зависят само от чисто медицинските фактори. 
Организационните и управленски решения 
също играят съществена роля. Достъпът до 
здравни и социални грижи, които са съобразени 
със спецификата на редките болести, създава 

предпоставки за повече индивидуални здравни 
ползи за отделния човек. Това също така означава 
и многократно по-малки публични разходи от 
гледна точка на обществото като цяло.

Координационният екип на BURQOL-RD и 
Информационен център за редки болести 
и лекарства сираци желае да изрази своята 
благодарност на следните пациентски организации 
и медицински специалисти (по азбучен ред), които 
допринесоха за осъществяването на проучването 
в България: Национален алианс на хора с редки 
болести, Асоциация Муковисцидоза, Българска 
асоциация по хемофилия, ДЕБРА България, 
Българска асоциация Прадер-Вили синдром, 
Национална асоциация Мукополизахаридоза; 
Доц. Алексей Савов (НГЛ, София), Д-р Веселина 
Горанова (УМБАЛ „Св. Георги”, Пловдив), Проф. 
Виолета Йотова (УМБАЛ „Св. Марина”, Варна), 
Д-р Денка Стоянова (СБАЛДОХЗ, София), Д-р 
Димитрина Константинова (УМБАЛ „Св. Марина”, 
Варна), Доц. Ива Стоева (СБАЛДБ, София), Ивелина 
Александрова (Logopedia.bg), Доц. Ивелина 
Йорданова (УМБАЛ „Проф. Странски”, Плевен), 
Доц. Катя Ковачева (УМБАЛ „Проф. Странски”, 
Плевен), Д-р Катя Сапунарова (УМБАЛ „Св. 
Георги”, Пловдив), Д-р Лилия Иванова (УМБАЛ 
„Св. Георги”, Пловдив), Д-р Лиляна Грозданова 
(УМБАЛ „Св. Георги”, Пловдив), Проф. Мариана 
Мурджева (УМБАЛ „Св. Георги”, Пловдив), Доц. 
Мария Симеонова (УМБАЛ „Проф. Странски”, 
Плевен), Доц. Мария Спасова (УМБАЛ „Св. Георги”, 
Пловдив), Проф. Радка Тинчева (СБАЛДБ, София).

За повече информация: info@burqol-rd.eu

www.burqol-rd.eu



· Испания
· Франция
· Великобритания
· Италия
· Швеция
· Германия
· Унгария
· България

Основният бенефициент на резултатите от 
този проект са хората с редки болести и 
техните семейства. Това е една социална 
група, която бива често пренебрегвана от 
системата на здравеопазване.

· Fundación Canaria de Investigación y Salud 
(FUNCIS), Испания (Координатор)

· Instituto Superiore di Sanita (ISS), Италия

· London School of Economics and Political 
Science (LSE-Health), Великобритания

· Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), Испания

· Българска асоциация за промоция на 
образование и наука (БАПОН), България

· Federación Española de Enfermedades 
Raras (FEDER), Испания

· Leibniz University Hannover (LUH), Германия

· The Swedish Institute for Health Economics 
(IHE), Швеция

· Universita Commerciale “Luigi Bocconi” 
(Bocconi), Италия

· University Paris Val de Marne (UPVM), 
Франция

· Centre for Public Affairs Studies Foundation 
(CPASF), Унгария

· Mario Negri Institute for Pharmacological 
Research (IRFMN), Италия

· Национален алианс на хора с редки 
болести, България

· Consulta Nazionale delle Malattie Rare, Италия

· UNIAMO (Federazione Italiana Malattie 
Rare), Италия

· Allianz Chronischer Seltener Erkrankungen 
(ACHSE), Германия

· Rare Diseases Sweden (Sällsynta diagnoser), 
Швеция

· Hungarian Federation of People with Rare 
and Congenital Diseases-Rare Diseases 
Hungary (HUFERDIS), Унгария

· Rare Diseases UK-Genetic Interest Group 
(GIC), Великобритания

· Alliance Maladies Rares, Франция

· CRE Enfermedades Raras (CREER), Испания

· Euro-Histio-Net

· European Organisation for Rare Diseases 
(EURORDIS)

Проучването в България

Резултатите от България

наличието и качеството на достъпа до 
здравни ресурси за редки болести в 
страните-членки на ЕС. Тази информация 
ще улесни също така планирането и 
прогнозирането на потребностите от 
специализирани медико-социални грижи 
за хората с редки заболявания. 

Социално-икономическата тежест 
на конкретна рядка болест зависи от 
клиничната картина на заболяването, но 
и от достъпа до специализирани медико-
социални грижи. Прави впечатление 
голямата вариабилност при този показател 
– социално-икономическата тежест при 
муковисцидоза е над 9 пъти по-голяма от 
тази при синдром на Прадер-Вили. Това 
логично повлиява на оценката на качеството 
на живот, свързано със здравето, както и 
на степента на цялостна удовлетвореност 
на пациентите с редки болести и техните 
близки от здравната система у нас.

BURQOL-RD

BURQOL-RD е 3-годишен проект, който 
се съфинансира от ГД „Здравеопазване и 
потребители” на Европейската Комисия в 
рамките на 2-ра Общностна програма за 
действие в областта на здравеопазването. 
Проектът стартира на 20 април 2010 г.

Основната цел на BURQOL-RD е 
количествено да определи социално-
икономическата тежест и качеството 
на живот, свързано със здравето, на 
пациентите с редки болести и хората, които 
се грижат за тях, в 8 европейски страни.

10-те редки болести, включени в пилотното 
проучване на BURQOL-RD, са:

· Муковисцидоза (МВ)

· Синдром на Прадер-Вили (ПВС)

· Хемофилия (ХЕМ)

· Склеродермия (СКЛ)

· Булозна епидермолиза (ЕБ)

· Хистиоцитоза (ХИСТ)

· Мукополизахаридоза (МПС)

· Синдром на чуплива Х хромозома (ЧХХ)

· Дюшен мускулна дистрофия (ДМД)

· Ювенилен идиопатичен артрит (ЮИА)

Проучването сред пациентите и хората, 
грижещи се за тях, се проведе през 2011-2012 г. в:

Асоциирани партньори

Колабориращи партньори

Доброто сътрудничество с пациентските 
асоциации и медицинските специалисти 
бе ключово за крайното достигане и 
включване на участниците в проучването. 
Изследването сред българските пациенти 
с редки болести и техните близки се 
проведе през декември 2011 – април 
2012 г. чрез онлайн допитване и печатни 
въпросници. Бяха получени 186 отговори, 
от които бяха изключени непълните. 

Броят на получените пълни отговори е 
в изразена зависимост , от една страна, 
от болестността за конкретната рядка 
болест в България и, от друга страна, 
от това дали страдащите от нея са 
обединени в пациентска асоциация. 
Затова и три основни групи се открояват 
сред взелите участие в допитването 
на BURQOL-RD у нас – пациентите с 
хемофилия, Дюшен мускулна дистрофия 

и най-вече пациентите с муковисцидоза, 
благодарение на силната подкрепа 
и заинтересованост от допитването 
на Асоциация Муковисцидоза. Дебра 
България също активно лобира 
сред своите членове за включване в 
изследването. Участващите пациенти 
с хистиоцитоза и синдром на Прадер 
Вили бяха привлечени в проучването 
благодарение на усилията на 
медицинските специалисти в съответната 
област. Единични отговори бяха 
получени за склеродермия, ювенилен 
идиопатичен артрит и синдром на чуплива 
Х хромозома. Това е логично предвид 
отсъствието на действащи пациентски 
организации за тези заболявания, както и 
липсата на активно проследяване на тези 
хора от страна на здравната система у нас.

Резултатите, получени от BURQOL-RD, са от 
голямо значение както за здравните власти, 
така и за самите пациенти и техните близки. 
Те позволяват да се сравни и съпостави 

ДМД 18

ЕБ 8

СКЛ 1

МВ 33

ХЕМ 20

ХИСТ 7

МПС 2

ПВС 8
ЮИА 1ЧХХ 1

Подробните резултати от отделните проучвания за всяка 
рядка болест ще бъдат публикувани през 2014 г.
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