
ТТЕЕММАА  ННАА  ББРРООЯЯ::  

ЕЕККССППЕЕРРТТННИИТТЕЕ  

ЦЦЕЕННТТРРООВВЕЕ  ППОО  РРЕЕДДККИИ  

ББООЛЛЕЕССТТИИ  УУ  ННААСС  ––  

ММИИССИИЯЯТТАА  ВВЪЪЗЗММООЖЖННАА??  
 

      
Скъпи приятели, 

 
 Пред Вас е юнското издание на „Редки болести & Лекарства 
сираци”. 
 Използваме възможността да отправим покана към Вас за 
тазгодишното издание на Националната конференция за редки 
болести и лекарства сираци. За тези, които следят темата редки 
болести у нас и са запознати с работата ни, събитието няма нужда 
от представяне. Искаме да се обърнем към младите медицински 
специалисти и новосформираните пациентски групи. Националната 
конференция за редки болести и лекарства сираци не е просто поредният форум, претендиращ за 
значимост и внимание. Националната конференция е платформа за споделяне и обсъждане на идеи, 
място, където гласът на всеки е важен и трябва да се чуе. Тази наша инициатива успя да изгради 
обстановка на взаимно доверие и желание за съвместна работа между лекари, пациенти и власти. 
Няма да звучи нескромно, ако кажем, че всички позитивни развития, свързани с редките болести в 
България, тръгнаха от тази конференция и хората, активно участващи в нея. 
 И ако все още имате някакви съмнения, темата на Третата национална конференция за редки 
болести и лекарства сираци са експертните и референтни центрове по редки болести. Към тези 
институции лекари и пациенти гледат с надежда и заинтересованост, защото опитът в другите страни 
еднозначно е показал огромната роля, която те имат за напредъка в областта на редките болести. Като 
прелюдия към това събитие сме избрали това да бъде и темата на този брой. Поканили сме някои от 
водещите експерти у нас да изложат своята гледна точка и очаквания по създаването на експертни 
центрове за редки болести у нас. Всичко това може да прочетете на стр. 4-9. 
 Сред другите интересни материали в това издание може да се информирате за новостите от 
Източна Европа (стр. 3) и първия одобрен в Европа медикамент за лечение на болест на Кушинг (стр. 
12). След като в България бе диагностициран първият пациент с ултра рядката болест на Помпе, в 
нашата библиотека сме Ви подготвили кратък обзор на това заболяване.    
 

ПРИЯТНИ И ПОЛЕЗНИ МИГОВЕ С „РЕДКИ БОЛЕСТИ & ЛЕКАРСТВА СИРАЦИ”! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

РРЕЕДДККИИ  ББООЛЛЕЕССТТИИ  

ЛЛЕЕККААРРССТТВВАА  ССИИРРААЦЦИИ  
Информационен бюлетин на Българска Асоциация за Промоция на Образование и Наука (БАПОН) 

Юни 2012 (Брой 10, Година ІII) www.raredis.org 



 < 2 >                            КАКВО, КЪДЕ, КОГА... 

 

ЕКСПЕРТНИ И РЕФЕРЕНТНИ ЦЕНТРОВЕ ПО РЕДКИ БОЛЕСТИ 
В БЪЛГАРИЯ 

ОСНОВНИ АКЦЕНТИ 

� Високоспециализирани медицински 
дейности за редки болести у нас 

� Подход и критерии за посочване на 
експертни и референтни центрове по редки 
болести 

� Европейско законодателство и препоръки за 
посочването и функционирането на 
експертни и референтни центрове по редки 
болести 

� Експертните центрове по редки болести 
според Националната програма за редки 
болести 

� Експертните центрове по редки болести и 
специализираното медицинско образование 

� Експертните центрове по редки болести през 
погледа на пациента 

ВКЛЮЧЕНИ ЛЕКТОРИ 

� Проф. Ивет Колева, УМБАЛ "Д-р Странски" 
� Проф. Людмила Матева, УМБАЛ "Св. Иван 

Рилски" 
� Проф. Людмила Танкова, УМБАЛ "Царица 

Йоана – ИСУЛ"   
� Доц. Алексей Савов, НГЛ 
� Доц. Валерия Калева, УМБАЛ "Св. Марина" 
� Доц. Виолета Йотова, УМБАЛ "Св. Марина" 
� Доц. Владимир Ходжев, УМБАЛ "Св. Георги" 
� Доц. Георги Михайлов, НСБАЛХЗ 
� Доц. Жанет Грудева, УМБАЛ "Св. Георги" 
� Доц. Иванка Галева, УМБАЛ 

"Александровска" 
� Доц. Мария Спасова, УМБАЛ "Св. Георги" 
� Доц. Радка Тинчева, УСБАЛДБ 
� Д-р Ивелина Йорданова, УМБАЛ „Д-р 

Странски” 
� Д-р Радостина Симеонова, МЦ „РареДис” 

 

ЗАЩО ДА УЧАСТВАТЕ В 
3-ТА НАЦИОНАЛНА 

КОНФЕРЕНЦИЯ 
ЗА РЕДКИ БОЛЕСТИ? 

 

� НАЙ-ГОЛЯМОТО И НАЙ-ЗНАЧИМО СЪБИТИЕ ЗА РЕДКИ БОЛЕСТИ В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ 2012 Г. 
� ЕДИНЕН ФОРУМ ЗА ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ 
� ЛЕКТОРСКИ ПАНЕЛ ОТ ВОДЕЩИ ЕКСПЕРТИ 
� МУЛТИДИСЦИПЛИНАРНА ПРОГРАМА 
� АКТУАЛНА ТЕМАТИКА 
� ПОСТЕРНА СЕСИЯ 
� ПЕЧАТЕН СБОРНИК С ПРЕЗЕНТАЦИИ И ПОСТЕРИ 

РРЕЕГГИИССТТРРИИРРААЙЙТТЕЕ  ССЕЕ  ИИ  ИИЗЗППРРААТТЕЕТТЕЕ  РРЕЕЗЗЮЮММЕЕ  ННАА  WWWWWW..CCOONNFF22001122..RRAARREEDDIISS..OORRGG  !!  



ПОВЕЧЕ ЗА...                  < 3 > 
 

ННААППРРЕЕДДЪЪККЪЪТТ  ВВ  ИИЗЗТТООЧЧННАА  ЕЕВВРРООППАА  ППРРООДДЪЪЛЛЖЖААВВАА  

  
Редките болести са все по-често предмет на внимание от страна на правителствените и 

законодателните органи в страните от Източна Европа. Две важни промени се случиха през изминалите 
месеци в Русия и Украйна. 

На 26 април 2012 г. Правителството на Руската Федерация прие постановление, утвърждаващо 
правилата за създаване и функциониране на федерален регистър за редките болести. Първоначално 
регистърът ще обхваща пациентите, страдащи от хемофилия, муковисцидоза, хипофизарен нанизъм, 
болест на Гоше, злокачествени образования на лимфните, кръвотворните и родствените им тъкани, 
множествена склероза, както и пациентите, претърпели трансплантация. Регистърът ще бъде по 
контрола на Министерството на здравеопазването, а постъпващите данни ще се предоставят от 
регионалните власти и Федералната медико-биологическа агенция. Предвижда се регистърът да 
съдържа данни за рядката болест, нейното диагностициране и лечение, лечебното заведение, степента 
на инвалидност и необходимостта от социални помощи за пациента. Федералният регистър за редки 
болести е сериозна крачка напред, особено по отношение на получаването на адекватно и качествено 
лечение по местоживеене за пациентите с редки болести. 

На 24 април 2012 г. бяха официално внесени предложения за изменение на здравното 
законодателство във Върховната рада на Украйна. Предложените текстове имат за цел да отразят 
специфичните проблеми, свързани с редки болести. В частност се предвиждат включването на 
официално определение за рядка болест, ангажиране на Министерството на здравеопазването за 
осигуряване на епидемиологични данни за редките болести, подобряване на профилактиката на 
редките болести, предоставяне на гражданите на гарантиран достъп до надеждно лечение. Ако бъдат 
приети, предложените мерки трябва да влязат в сила от 2013 г. 

Не на последно място, трябва да бъде посочена значителната роля за реализирането на тези 
инициативи на пациентските алианси в Русия и Украйна – съответно Национална асоциация „Генетика” 
и Благотворителния фонд „Деца със спинална атрофия”. 

За повече информация може да се запознаете с официалните текстове на двете инициативи: 

http://government.ru/gov/results/18857/ 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc4_1?id=&pf3511=43233 

________________________ 

 
ППЪЪРРВВАА  ЕЕВВРРААЗЗИИЙЙССККАА  ККООННФФРРЕЕННЦЦИИЯЯ  ЗЗАА  РРЕЕДДККИИ  ББООЛЛЕЕССТТИИ  ИИ  ППРРООДДУУККТТИИ  ССИИРРААЦЦИИ  
 
Използвайки моментния импулс по отношение на редките болести, Източна Европа стои зад 

мащабната инициатива – Първа Евразийска конференция за редки болести и лекарства сираци. 
Събитието ще се състои на 21-23 юни в Москва (Русия) и се организира съвместно от Национална 
асоциация „Генетика” (Русия), Федералния научноизследователски център по детска хематология, 
онкология и имунология „Д. Рогачов” (Русия), Българска асоциация за промоция на образование и 
наука (България) и Националния център по редки болести (Италия). За първи път темата редки болести 
и пътищата за решаване на тези проблеми ще бъдат дискутирани на толкова глобална, евразийска 
платформа. Лектори и модератори ще бъдат водещи експерти от Европа, САЩ, Русия и Япония. 

Детайлната програма може да разгледате на официалния сайт на конфренцията: 

http://www.rareconf2012.org/ 

 
 

 
 

 
 
 



 < 4 >                                  ТЕМА НА БРОЯ... 

ЕЕККССППЕЕРРТТННИИТТЕЕ  ЦЦЕЕННТТРРООВВЕЕ  ППОО  РРЕЕДДККИИ  ББООЛЛЕЕССТТИИ  УУ  ННААСС  ––  

ММИИССИИЯЯТТАА  ВВЪЪЗЗММООЖЖННАА??  
 

Всеки пациент с рядка болест е цяла вселена и е загубен, 

ако някой не прояви специален интерес към него 
 

Когато трябваше да определим темата на 
тазгодишната национална конференция за редки болести и 
лекарства сираци, нямахме никакви съмнения, че това 
трябва да бъдат експертните центрове за редки болести. 
Експертните центрове са по своята същност това, което 
обединява всички дейности, мерки и услуги по отношение на 
редките болести. Независимо дали става въпрос за водене на 
епидемиологичен регистър или за предоставяне на социална 
услуга, експертните центрове са от ключово значение. 

Както подсказва самото наименование, тези центрове 
се характеризират с експертност – експертен опит, експертни 
знания, експертни ресурси. Недостигът на експертност по 
отношение на редките болести стои в основата на всички 
проблеми, с които се сблъскват пациенти и лекари. Липсата 
на знания е основата пречка пред навременното 
диагностициране, адекватно лечение, правилно 
проследяване и пълноценна рехабилитация след това. 
Липсата на информираност води и до липсата на сериозно осъзнаване и разбиране на мащабите на този 
проблем и съответно до отсъствието на подходящи политики и инициативи. Затова експертността по 
отношение на редките болести, колкото и да е малка като обем, трябва да бъде далновидно използвана, 
развивана, споделяна и предавана. И най-правилното място за това са експертните центрове по редки 
болести.  

Официално в България няма обозначени експертни центрове за редки болести. Обективно 
погледнато държавата не разполага и със значителни финансови средства за здравеопазване. От друга 
страна обаче, у нас има множество отлични специалисти, които са доказали своя висок професионализъм, 
своята амбиция за обогатяване на медицинската си култура и най-важното – показали са, че не са 
безразлични към трудностите и страданията на хората с редки болести и техните семейства. Благодарение 
на такива отдадени лекари днес, макар и неформално, редица университетски клиники служат за експертни 
центрове, което е доказателство, че отсъствието на официални такива у нас, не може да се аргументира 
само с липсата на средства. Напротив, не са наложителни огромни разходи, за да може тези центрове да се 
официализират и да им се даде възможност да разгърнат и развият своята дейност, което без съмнение ще 
подобри осезаемо грижите за пациентите с редки болести у нас, ще повиши качеството им на живот и ще ги 
направи да се чувстват пълноценни граждани.  

Затова преди всичко трябва да се изработи ясна и адекватна рамка за обозначаването, 
функционирането и контролирането на експертните центрове по редки болести. В Европа съществуват 
множество успешни регулаторни уредби, различни органи на Европейския съюз също така не веднъж са се 
произнасяли и са давали насоки по този въпрос. Необходимо е обаче да се търси решение, съобразено с 
българските условия, потребности и ресурси. Не винаги това, което работи отлично във Франция или в 
Литва, пренесено директно у нас ще работи по същия начин. Трябва да се търси мнението и да се отчете 
опита на засегнатите страни по тази тема – медицински специалисти и пациенти. Защото в крайна сметка 
доколко успешно може да бъде приложена у нас концепцията на експертните центрове за редки болести 
зависи до голяма степен от това – колко ефективно ще бъдат съотнесени и приспособени очакванията, 
възможностите и нуждите на основните участници.  

3-та национална конференция за редки болести и лекарства сираци идва навреме, за да събере 
лекари, пациенти, здравни власти и бизнес, които заедно работят за решаването на този проблем у нас. 
Конференцията ще даде възможност за ясна и прозрачна дискусия, отчитайки мнението на всички, но и 
търсейки разумен консенсус, за да може българската здравна система, българските лекари и пациенти, 
българското общество да намерят ефикасно и устойчиво уреждане на проблема „редки болести”. 
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Да се включат в нашето блиц-интервю този път сме поканили три от лицата на 3-та национална 
конференция за редки болести и лекарства сираци – г-жа Ваня Добрева, доц. Виолета Йотова и проф. Румен 
Стефанов. И тримата са сред дейните участници по въпросите на редките болести у нас и ще споделят своите 
идеи с читателите на „Редки болести & Лекарства сираци”.  

Екипът на „Редки болести & Лекарства сираци” използва възможността да им благодари за 

искрените отговори и отделеното време!  

 
Бихте ли се представили на читателите на „Редки болести & Лекарства 

сираци” 

Ваня Добрева (ВД): Ваня Добрева – председател на Асоциация „Хипофиза”. 
Виолета Йотова (ВЙ): Казвам се Виолета Йотова и съм от Варна. Завършила съм 

медицина с отличие през 1988 г. От 1991 г. работя в УМБАЛ „Света Марина”, съответно в 
Медицински университет – Варна. Специалист съм по педиатрия и детска 
ендокринология и болести на обмяната. Доцент съм от 2007 г. Дисертацията ми за 
научно-образователна степен доктор касае постнаталния растеж и риск от късни 
заболявания при деца, родени малки за гестационната си възраст. Продължавам 
научните си изследвания в тази област и днес, заедно с по-младите ми сътрудници. 
Имам над 700 цитирания в чуждата литература и съм добре известна на 
международната професионална гилдия в моята област. От самото начало на кариерата 
си се старая да помагам на хора с по-рядко срещани заболявания – всеки такъв пациент е 
цяла вселена и е загубен, ако някой не прояви специален интерес към него. Напоследък 
се говори все повече за „индивидуализирана” или „персонифицирана” медицина. 
Всъщност, няма по-индивидуализирана медицинска помощ от тази, която оказваме на 
хората с нетрадиционни диагнози. 

Румен Стефанов (РС): Професор по социална медицина и декан на Факултета по 
обществено здравеопазване към Медицински университет – Пловдив. Ръководител на 
Центъра за редки болести в Пловдив. 

 
Каква е причината  у нас да няма все още официално регламентирани 

експертни центрове за редки болести? 

ВД: Липсва необходимата нормативна база. Въпреки че има определение за 
експертни центрове в Програмата за редки болести, необходимо е да бъде 
регламентиран начинът им на функциониране и финансиране. Макар че не са 
официално регламентирани, и в момента има добре функциониращи експертни 
центрове. Един много добър пример е Центърът по акромегалия в УСБАЛЕ ”Академик 

Иван Пенчев”, ръководен от професор С. Захариева. В него ние, пациентите, сме обгрижени от 
висококвалифирани специалисти по заболяването, които специализират в чужбина, работят по международни 
проекти и като единствен център в страната успяват да трупат опит с много пациенти. По време на 
хоспиталзиацията там пациентите биват консултирани и от лекари от други специалности, познаващи добре 
заболяването. Има създаден регистър на пациентите с акромегалия, воден чрез специално създаден за това 
софтуер. Центърът работи в тясно сътрудничество с Клиниката по неврохирургия в УМБАЛ ”Иван Рилски”, където 
се провеждат хирургическото лечение на пациентите. Клиниката разполага с лаборатория, сертифицирана за 
хормонални изследвания.  Предстои по проект на пациентската организация в клиниката да заработи психолог, 
който да помага на пациентите да се справят с хроничното заболяване, както и да приемат промените във 
външния вид, съпровождащи заболяването. Използвам случая да благодаря на проф. Захариева за всичко, което 
тя и екипът й правят за нас! За съжаление този модел, който безспорно има много положителни страни, има и 
някои недостатъци, които се надяваме да бъдат изчистени. Има пациенти, които не са обхванати за лечение, като 
вероятните причини са икономически. Независимо, че заболяването не може да бъде проследявано (поради 
невъзможност да бъдат правени  лабораторни тестове), нито адекватно лекувано (поради факта, че единствено в 
УСБАЛЕ могат да бъдат издавани протоколи за скъпоструващо лечение), в много клиники в страната и в София 
периодично се хоспитализират такива пациенти, без да бъдат насочвани към специализирания център. Тази 
централизирана схема лишава от възможност лекарите от останалите лечебни заведения да срещат такива 
пациенти и на практика немалка част от студентите и лекарите никога не са виждали пациент с акромегалия, 
което намалява възможностите за ранна диагностика на заболяването. Вярвам, че с регламентирането на 
експертните центрове ще се намери решение на съществуващите проблеми. 

Проф. Румен Стефанов 

Доц. Виолета Йотова 

Ваня Добрева 
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ВЙ: С максимална откровеност, според мен основните причини са три – първо, необходимостта от 
допълнително финансиране при като цяло нищожните средства, с които разполага здравната система у нас и 
множеството нерешени проблеми в областта на масовите заболявания; второ, борбата за позиции на „най-добър 
експерт” и „лидер” от страна на медицинските специалисти и трето, липсата на оценка от ефекта на каквато и да 
била програма у нас и на отговорност извън личната съвест за успех или неуспех на поети ангажименти. 

РС: Причините за това според мен са две – от една страна спрялата реформа в здравеопазването и от 
друга – неизпълнението на Националната програма за редки болести. По отношение на първата причина – на 
практика така рекламираната реформа на здравеопазването спря 2-3 години след своето начало през 2000 г. От 
тогава до сега системата е оставена без ясна стратегия за нейното развитие с многобройни несъответствия и 
противоречия между отделните закони и наредби. Стигна се до куриозната и абсурдна ситуация, в която 
съгласно Закона за здравното осигуряване здравната ни система е тип „здравно-осигурителна”, а на практика е 
държавно-бюджетна. Липсата на адекватен висш мениджмънт в МЗ през годините на реформата отвори 
вратички за прокарване на различни лобистки интереси, което допълнително фрагментира и диференцира 
системата и доведе до напрежение и конфликти както между различните медицински специалности, така и 
между лекари и пациенти. Натрупаха се проблеми в абсолютно всички сектори на здравната система, от което 
потърпевши сме всички ние. Националната програма за редки болести не можа да се разгърне поради смяната 
на акцента от адаптиране на здравната система спрямо нуждите на пациентите с редки болести към закупуване 
на консумативи и реактиви за генетичните изследвания и скрининг – дейности, които принципно би следвало да 
се финансират и контролират от НЗОК. 
 

От Ваша гледна точка, кои са най-важните критерии, на които трябва да отговаря един 

експертен център за редки болести? 

ВД: Критериите, на които трябва да отговаря експертният център за редки болести съгласно 
публикуваните препоръки на EUCERD, са шестнадесет. Според мен основните критерии трябва да бъдат: 
(1)центърът да разполага със специалисти, познаващи съответното заболяване, включително и 
интердисциплинарен екип; (2)възможност за наблюдаване на пациентите на принципа на диспансерното 
наблюдение (изключително удачно според мен е да се приложи принципът на работа на онкологичните 
диспансери – пациентът да има безплатен достъп до преглед при специалист, изследвания и манипулации), 
както и хоспитализиране при нужда; (3)да бъде обезпечен с необходимата техника и лаборатория, с която да 
дават възможност за диагностика, проследяване и лечение на заболяването; (4)центърът да има ангажимент да 
дава консултации на лекари от други лечебни заведения (би могло да се направи модел, подобен на този, по 
който се работи с републиканските консултанти), както и да работи в сътрудничество с останалите експертни 
центрове в страната. 

ВЙ: Макар че няма общоприети критерии, опитът показва, че експертният център (ЕЦ) се създава най-
добре от медицински специалисти, които имат интерес, развивали са дадена дейност и преди появата на 
концепцията за ЕЦ, и са експерти в областта на дадено рядко заболяване. Именно поради ниската честота на 
отделните заболявания не може да има „сборни”, „централизирани”, „поливалентни” и пр. експертни центрове. 
След идентифициране на екипите от  специалисти с експертна компетентност за дадена група (или даже само за 
няколко) заболявания, следва да се приложи предварително определена процедура за присъждане на статут на 
ЕЦ, който задължително да е обвързан с допълнително финансиране за определен период от време и още по-
важно – с периодична оценка на дейността и възможност за лишаване от този статут при неубедителни 
резултати. 

РС: Критериите за означаване на експертни центрове за редки болести бяха обсъдени и предложени 
още през 2006 г. от Работната група по редки болести към Европейската комисия. В края на миналата година, 
Европейският комитет на експертите по редки болести (EUCERD) публикува препоръки относно качествените 
критерии за експертните центрове по редки болести. Според мен, би трябвало в България да приемем всички 
критерии от препоръката на EUCERD и да се опитаме максимално бързо да идентифицираме и направим видими 
всички тези клинични звена в страната, които „по репутация” са се специализирали в диагностиката, лечението 
или рехабилитацията на конкретно рядко заболяване или група редки болести. 
 

В какво виждате да се изразява на практика мултидисциплинарността на тези центрове? 

ВД: Освен специалистите по заболяването в центъра пациентите да бъдат консултирани с лекари от 
други специалности, познаващи основното им заболяване. За заболяванията, за които е необходима 
рехабилитация, да бъде осигурен и такъв специалист. 
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ВЙ: Струва ми се, че най-често мултидисциплинарността се схваща като съвкупност от специалисти с 
различна компетентност, способни да се справят с различни редки заболявания. Мисля, че по-скоро 
мултидисциплинарността трябва да се изразява в привличане към даден център на професионалисти, които 
могат да се справят с различни аспекти на тези заболявания, за които ЕЦ има компетентност. Например, по-
полезен би бил център по нарушения в половата диференциация, който последователно да привлича нови и 
нови компетентни специалисти (хирурзи, психолози, сексолози, кардиолози, ортопеди и др.), повечето на 
функционален принцип, отколкото ЕЦ, в който се работи с много заболявания, но само с 1-2 компетентни 
специалисти. Възможността за привличане на утвърдени специалисти според конкретна необходимост, 
включително и трансгранични, е много важна за качествената грижа за хората с редки заболявания. Освен че 
така ефектът от работата ще е много по-добър и по-осезаем, обслужването ще е много по-евтино и ефективно. 
Спазва се и съвременният, много по-хуманен и икономически ефективен принцип за лечение на пациентите на 
място и „пътуване” на компетентност и специализирани грижи.   

 
РС: Мултидисциплинарният подход към редките болести е от изключително значение във всички 

етапи на клиничния мениджмънт – от поставянето на диагнозата, през лечението до физикалната и социална 
рехабилитация на пациента. Това се обуславя от спецификата на редките болести и честото засягане на няколко 
органа и системи едновременно. Тоест, в бъдещите експертни центрове за редки болести би следвало да се 
акцентира на колаборацията и екипната работа на всички медицински и немедицински специалисти, имащи 
отношение към болестта. 
 

В този ред на мисли, как трябва да бъдат диференцирани експертните центрове у нас – по 

медицинска специалност, за конкретна рядка болест/група редки болести, за деца и/или възрастни, по 

териториален признак? 
ВД: В София би могло това да стане по конкретна рядка болест или група редки болести,  тъй като там 

се наблюдават голяма част от пациентите, а и са концентрирани специалисти, в отделенията за деца и възрастни 
вече функционират такива центрове, макар и да не са регламентирани. Във Варна имаме щастието по  проекта за 
център за редки болести да работят двама невероятни професионалисти – доц. Йотова и доц. Калева. 
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Може би извън София поради по-малкия брой пациенти е добре това да става в един център, в който да 
се обгрижват деца и възрастни. Би могло в центъра да работи лице, което да координира работата с останалите 
експертни центрове, така че специалистите от района да могат да се обръщат към него за информация и да бъдат 
насочвани към конкретният център или специалист. В рамките на центъра биха могли да дават консултация и 
лекари от други експертни центрове в определени дни от месеца например. 

ВЙ: Мисля, че частично вече отговорих на този въпрос. Най-добре е диференцията да е по заболяване 
(група заболявания), т.е. по компетентност и при кандидатстване с конкурс от колективи, които желаят да 
работят. Възможно е да има няколко за по-честите редки заболявания (например кистична фиброза), но поне 
един трябва да е признат за референтен (и като център за второ мнение за останалите). За съжаление, макар че 
България е много малка като територия, бедността на голяма част от населението и най-вече на 
здравеопазването, не позволяват на хората да достигнат до адекватни грижи. Затова териториалният признак е 
важен в смисъл на подпомагане на пътуване и престой на болните като част от лечението им. Иначе не виждам 
как една страна като България може да има 2 ЕЦ за диагноза и лечение на болест на Гоше например, това е 
невъзможно както финансово, така и като ресурсен капацитет. Именно затова цели страни-съседи се кооперират 
в създаването на ЕЦ за свръхредките заболявания.  

РС: На първи етап е важно да бъдат идентифицирани наличните лекари и клинични звена, които са се 
специализирали по една или друга причина в диагностика, лечение или рехабилитация на някоя рядка болест 
или група заболявания. В началото не е оправдано създаването на нови експертни центрове, тъй като те ще 
останат извън системата и няма да могат да бъдат финансирани, за да функционират нормално. Нека не 
забравяме, че няма държава в Европа, която да  гарантира експертни центрове за всички редки болести поради 
липсата на достатъчно добре подготвени експерти. Именно тук в помощ може да бъде новата директива за 
трансгранично здравеопазване, която би следвало да гарантира достъп на пациент с рядка болест до най-
близкия експертен център за неговата болест на територията на ЕС, ако такъв липсва в страната, в която живее. 

 

Как трябва да се следи и оценява работата на тези центрове?  

ВД: Би трябвало да се формират критерии като за база се използват критериите на EUCERD. Не бива 
обаче да се създават тежки бюрократични процедури, които да натоварват излишно специалистите. След като 
бъдат утвърдени европейските стандарти за лечение на съответните редки заболявания, качеството на лечение 
на пациентите с редки болести би следвало да се следи и оценява така, както се следи и оценява лечението на 
останалите пациенти. 

ВЙ: С годишен отчет и отчет в края на периода на лиценза по предварително зададени критерии, 
включително финансови, който да е публично достъпен за всички ЕЦ и да се оценява от специален държавен 
орган с представителство на различни заинтересовани страни (лекари, студенти, държавни и местни власти, 
директори на болници и университети, пациентски организации, медии, финансови органи и пр.), чиято оценка 
също да е публично достъпна. Само така може да се осигури максимална адекватност на оценките и избягване 
на така характерните за нашия регион личностни влияния. 

РС: Контролът и оценката в здравеопазването е трудна и все още нерешена задача. До голяма степен 
има значение източника на финансиране на дейността на бъдещите експертни центрове – държавен бюджет 
(МЗ), публични фондове (НЗОК) и/или европейски средства (ЕС). Във всеки случай, въпреки нежеланието на 
Европейската комисия да се меси в здравеопазването на страните-членки към този момент, считам за удачно 
създаването на Европейска агенция по редки болести, която да координира, контролира и гарантира качеството 
на дейностите на експертните центрове за редки болести в ЕС. 

 
Експертните центрове за редки болести са основната тема на Третата национална конференция 

по редки болести и лекарства сираци през месец септември. Какво бихте искали да научите по време на 

събитието? 

ВД: Очаквам на тази среща съвместно с лекарите и представители на МЗ, НЗОК и МТСП да бъдат 
обсъдени възможностите за регламентиране на експертни центрове по редки болести. Да бъдат изготвени 
предложения какъв да бъде статутът им (според мен най-добрият вариант е те да бъдат регламентирани като 
клиники в университетските и други болници), да бъде регламентиран начинът им на работа и на финансиране 
(диспансерно наблюдение на принципа на съществуващите онкологични диспансери и възможности за 
хоспитализиране при нужда). Не на последно място, след като вече бъдат регламентирани тези центрове 
пациентите да имат право на финансова  помощ от  Агенцията за социално подпомагане,  като  след представяне 
на разходооправдателни документи да бъдат реимбурсирани транспортните им разходи до съответния център, 
както и престоя им в случай, че не се налага хоспитализация. 
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ВЙ: Би било чудесно, ако е възможно на конференцията да се събере и демонстрира опит от страни 
със сходна култура, брой население и финансови характеристики като нашите, но с по-рано започнала и 
утвърдена дейност по  създаването и лицензирането на експертни центрове. Много е важно също да се използва 
компетентността и се потърси коопериране с ЕЦ от далеч по-добре поставени в традиционно и икономическо 
отношение страни. Много често в тези страни са налице центрове, които са готови да окажат навременна помощ 
в диагнозата и лечението, защото за поддържане на собствената им компетентност са им необходими по-голям 
брой пациенти. Считам за важен фактът, че у нас медицинските специалисти нямат почти никаква компетентност 
по отношение  на процеса на откриване, регистрация и внос на лекарства сираци и би било много полезно, ако 
конференцията се занимае поне частично с тези въпроси, с  оглед на дейността на бъдещите ЕЦ. Накрая, без да е 
никак маловажно, абсолютно наложително е да се обсъдят механизмите за регистрация у нас и свободен внос на 
лекарства, които не са в групата на сираците, но се ползват от малки групи пациенти и поради икономическата си 
неизгодност, не са достъпни. За семействата на болните тяхната доставка е истински кошмар и не би трябвало да 
бъде тяхна задача. 

РС: Надявам се по време на Националната конференция да се обсъди методологията по 
идентифициране и означаване на експертните центрове в България. Важно е да се обмислят и необходимите 
законодателни инициативи (напр. Наредба за експертните центове за редки болести), които да осигурят 
необходимото финансиране, контрол и устойчиво развитие на тези центрове.   
 

Накрая, какво е Вашето послание към нашите читатели? 

ВД: Силно вярвам, че заедно – лекари и пациенти, ще успеем да създадем по-добро бъдеще! 
ВЙ: Към пациентите – да поддържат високи изискванията към собственото си здраве,  бъдещето си и 

медицинските грижи, независимо от конкретната икономическа или обществена ситуация. Да се борят за 
устойчивост на системата на  обслужване, защото липсата на ясна визия за бъдещето и честите промени 
снижават качеството й, независимо от увеличаващите се средства. Към колегите – да запазят любовта към 
професията си и да се научат да гледат по-позитивно на собствените си постижения. Макар и все по-трудно в 
наши дни, необходимо е да запазим стремежа си към разширяване и усъвършенстване на грижите. В края на 
краищата, за лекаря единствено важно е дали се стреми към най-добрия възможен изход за пациента, 
независимо дали работи в бедна или богата  система. 

РС: Пожелавам на читателите здраве и повече активност и критичност по отношение случващото се в 
здравната система, тъй като това касае всеки един от нас.   
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 Асоциацията на студентите медици – Пловдив (АСМ-Пловдив) и 

Организация на Таласемиците в България (ОТБ) проведоха открит 
обучителен семинар за рядкото заболяване таласемия майор на 15 май в 
Аудиторния комплекс на Медицински университет – Пловдив . Формален 

повод за инициативата бе петата годишнина от основаването на ОТБ и Международният ден на таласемията, провел се по-
рано през изминалия месец. Освен спецификата на това рядко заболяване, бяха представени и редица други актуални 
въпроси като кръводаряването и специализираното медицинско обучение по редки болести. АСМ-Пловдив и ОТБ от години 

работят заедно по тези теми и се ангажира да продължат това свое 
успешно партньорство. 

Таласемия майор е рядък пример за рядка болест у нас, 
където благодарение на съвместното сътрудничество между лекари, 
пациенти, научно дружество и индустрия бе осъществен значителен 
напредък по отношение на лечението и грижите за тези болни и 
техните семейства. Неслучайно и регистърът за таласемия майор бе 
първият специално създаден у нас регистър за рядка болест с 
национален обхват. България в лицето на ОТБ и Българското научно 
дружество по клинична и трансфузионна хематология бе домакин на 
миналогодишния европейски симпозиум за редки анемии ENERCA. 

Този и други подобни примери за добри практики, които са 
ключови за функционирането на експертните центрове по редки 
болести, ще бъдат представени по време на Третата национална 
конференция за редки болести и лекарства сираци. 



< 10 >                 БИБЛИОТЕКА „РЕДКИ БОЛЕСТИ” 
 

ГГЛЛИИККООГГЕЕННООЗЗАА  ТТИИПП  ІІІІ  

((ББООЛЛЕЕССТТ  ННАА  ППООММППЕЕ))  
 
Определение и честота 

Гликогенозата тип ІІ или болестта на Помпе се дължи на дефицит на ензима кисела алфа-
глюкозидаза (GAA), който хидролизира лизозомния гликоген. Заболеваемостта е 1 на 40 000 до 300 000 
живородени. 

Клинична картина и форми 

Различават се инфантилна и късна форма. Симптомите могат да се проявят във всяка възраст – от 
раждането до късна зрялост. 

Класическата инфантилна форма на болестта на Помпе се характеризира с хипертрофична 
кардиомиопатия, кардиомегалия и дихателна недостатъчност. Характерна е генерализираната 
мускулна хипотония – синдром на вялото бебе. В хода на заболяването е налице изразена, бързо 
прогресираща мускулна слабост, незадържане на главата, забавено развитие на двигателната 
активност. Установяват се чести дихателни инфекции и дихателна недостатъчност. Тези признаци се 
развиват най-често през втория месец. Много малък процент от децата преживяват 1-годишна възраст 
без терапия. 

Не-класическата инфантилна форма на болестта на Помпе е свързана с по-лек клиничен 
фенотип, със средна възраст на поява на симптомите в пети месец след раждането. Установява се 
умерена хипертрофична кардиомиопатия. Пациентите често боледуват от респираторни инфекции и 
пневмонии, причиняващи остра диспнея. Установява се умерено забавено двигателно развитие. 
Макроглосията и хепатомегалията не са толкова изразени, както при класическата форма. Когнитивните 
функции са нормални. Средната преживяемост е 19 месеца без лечение. 

Формите с късно начало са в детска, ювенилна или зряла възраст. Като правило, началото на 
симптомите в по-късна възраст е свързано с по-малка степен на прогресия и с липса на сърдечно 
засягане. Умора и мускулни спазми могат да се съобщават още в началото на заболяването. Много 
пациенти, диагностицирани в зряла възраст, ретроспективно си спомнят за особени признаци в 
детството, които могат да се свържат с болестта на Помпе – например липса на издръжливост и темпо, 
затруднения по време на физически упражнения и игри, чести падания, странна походка. Обикновено 
минават от 5 до 30 години, докато се постави точната диагноза. Повечето от пациентите имат 
затруднено ходене. Преобладаващо са засегнати параспиналните мускули, поясните и проксималните 
мускули на крайниците. Мускулната слабост е съчетана с умерена атрофия. Около една трета от 
пациентите едновременно развиват дихателна недостатъчност и остават на инвалидна количка. 

Диагноза 

Повишаването на серумната КФК при болестта на Помпе е много чувствителен, но неспецифичен 
параметър. Средната стойност на КФК при класическата инфантилна форма е 690 IU/l, а максималната > 
2000 IU/l. Измерването на киселата алфа-глюкозидазна активност се смята за златен стандарт за 
диагнозата болест на Помпе. Остатъчната ензимна активност е най-точния прогностичен маркер за хода 
на заболяването. Ензимна активност може да се определи в лимфоцити, култивирани фибробласти или 
мускулна биопсия. През последните години се въведе нов диагностичен метод – определяне на 
ензимната активност в сухи кръвни петна върху филтърна бланка. 

В България се провежда селективен скрининг за болестта на Помпе при неизяснени миопатии 
чрез изследване на GAA ензимната активност от суха капка кръв върху филтърна бланка. 

Лечение 

Лечението изисква грижите на мултидисциплинарен екип от специалисти: кардиологични, 
дихателни, гастроинтестинални, грижи за мускулноскелетната система и рехабилитация, неврологични, 
общи грижи, хирургия и анестезия, социални и психологични, генетично консултиране. 
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Лечението с ензим заместваща терапия (ERT) е от особено значение в ранния стадий преди 

настъпване на необратими тъканни промени. Алглюкозидаза алфа е рекомбинантна форма на киселата 
алфа-глюкозидаза (GAA), която катализира пълната хидролиза на естествения си субстрат – гликогена. 
На 29 март 2006 г. Европейската лекарствена агенция издава разрешение за употреба на лекарството 
сирак Myozyme (alglucosidase alfa), получен по традиционни рекомбинантни ДНК технологии. При 
инфантилната форма Myozyme значително удължава преживяемостта, намалява хипертрофичната 
кардиомиопатия и може да предотврати прогресията към дихателна недостатъчност. При лечението на 
деца и възрастни са налице разнообразни резултати като намаляване или стабилизиране на 
необходимостта от дихателен апарат, подобрена или стабилизирана двигателна активност и 
функционално подобрение в ежедневните дейности. 

Рехабилитация и съпътстващи грижи 

Болест на Помпе води до прогресивна мускулна дегенерация, причиняваща различни видове и 
степени на физическо увреждане. Управление на тези клинични прояви е фокусирано върху опазване и 
подобряване на физическата функция и комфорта на пациента. Важно е също така да се облекчи или 
предотврати появата на вторични усложнения като контрактура, деформация, ниска костна плътност. 
Рехабилитационната програма трябва да бъде съобразена с нуждите на всеки пациент и включва набор 
от терапии, като физикална, трудова, говорна, адаптивни и помощни устройства, ортопедична намеса и 
др. 

Персонализираната програма за рехабилитация при болест на Помпе трябва да включва 
упражнения за укрепване на отслабените мускули, подобряване обхвата на движение и развиване на 
двигателните умения. Трябва да не се превишава индивидуалното ниво на толеранс на пациента и 
режимът да бъде съобразен с вече възникнали увреждания на дихателната и сърдечна системи. 
Специално внимание трябва да се обърне на упражненията за укрепване на дихателните мускули, за да 
се подпомогне поддържането на дихателната функция. В допълнение, упражнения, предназначени за 
подобряване на функцията на дъвкателно-гълтателните мускули, могат да намалят трудностите при 
хранене. Леко разтягане може също да даде симптоматично облекчение на контрактури, сколиоза и 
костни деформации, въпреки че при по-тежки случаи може да се наложи коригираща ортопедична 
операция. 
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ППРРЕЕДДССТТООЯЯЩЩИИ  ККООННФФЕЕРРЕЕННЦЦИИИИ,,  ППРРООЯЯВВИИ  ИИ  ИИННИИЦЦИИААТТИИВВИИ  ЗЗАА  РРЕЕДДККИИ  ББООЛЛЕЕССТТИИ  

  
• 21-23 юни 2012 – 1-ва Евразийска конференция по редки болести и продукти сираци, 

Москва (www.rareconf2012.org) 

• 9-11 юли 2012 – Училище по клинични препоръки за редки болести, Рим, Италия 
(http://www.iss.it/cnmr/news/cont.php?id=1949&lang=1&tipo=3) 

• 10-11 септември 2012 – Международна работа среща по планиране на политики и 
стратегии за редки болести (официално стартиране на EUROPLAN 2), Рим, Италия 
(http://www.europlanproject.eu/_newsite_986987/events1.html) 

• 14-15 септември 2012 – 3-та Национална конференция за редки болести и лекарства 
сираци, Пловдив (www.conf2012.raredis.org)  

• 8-9 октомври 2012 – Международен симпозиум по регистри за редки болести, Рим, Италия 
(http://www.epirare.eu/_meet/20121008.html) 

• 17-18 октомври 2012 – Втори годишен конгрес за лекарства сираци, Барселона, Испания 
(www.pharma.flemingeurope.com/orphan-drug-congress/category/home) 

________________________ 
 

ППЪЪРРВВОО  ООДДООББРРЕЕННОО  ВВ  ЕЕСС  

ЛЛЕЕККААРРССТТВВОО  ССИИРРААКК  ЗЗАА  ББООЛЛЕЕССТТ  ННАА  ККУУШШИИННГГ  
 

На 25 април 2012 г. Европейската лекарствена 
агенция одобри Signifor (pasireotide), медикамент за 
лечение на възрастни пациенти с болест на Кушинг, 
при които оперативното лечение е било неуспешно 
или не е показано. Signifor е първото разрешено за 
употреба в ЕС лекарство за лечение на болестта на 
Кушинг. Синдром на Кушинг е ендокринно 
разстройство, причинено от повишена продукция на 
кортизол, жизненоважен хормон, който регулира 
обмяната на веществата, поддържа сърдечно-
съдовата система и помага на тялото да реагира на 
стреса. Болестта на Кушинг е форма на Синдрома на 
Кушинг, при която свръхпроизводството на кортизол е причинено от ACTH-секретиращ аденом на 
хипофизата. Това е рядко, но сериозно заболяване, което засяга около 1-2 на милион души годишно. 

За допълнителна информация относно Signifor и болестта на Кушинг, моля, натиснете тук. 

http://www.ema.europa.eu/docs/bg_BG/document_library/EPAR_-

_Summary_for_the_public/human/002052/WC500128059.pdf 
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