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Скъпи приятели, 

 
 Имаме цял куп новини, за които да Ви 
информираме след провелата се преди 
месец Национална конференция за редки 
болести. 
 Първо, искаме да благодарим на 
всички Вас, които успяхте да отделите от 
времето си, за да дойде на 14 и 15 септември в Пловдив. Благодарим Ви за изказаните становища и 
споделен личен опит. По време на конференцията бяха събрани много ценни предложения и 
препоръки по въпроса за експертните центрове у нас, които със сигурност ще допринесат за 
обозначаването и функционирането на тези структури у нас, което всички се надяваме да се случи 
много скоро. 
 В новия брой ще се върнем на тази тема. В редакционния коментар на стр. 3-6 ще откриете какво 
предстои по въпроса за експертните центрове, както и какво трябва да случи в България след 
прилагането на Европейската директива за прилагането правата на пациентите при трансгранично 
здравеопазване. Новата директива съществено засяга и темата редки болести и се очаква да съдейства 
за значителното улесняване на достъпа до експертни диагностика и лечение в цяла Европа. 
 На стр. 7-13 може да прочете и преки отзиви от конференция благодарение на интервюто с 
Елена Енева, доц. Маргарита Генова и Надежда Цекулова, за което сме им много признателни. Трите 
дами не са случайно избрани – те работят по проблема редки болести у нас от години и представляват 
три от основите засегнати групи – пациенти, лекари и медии. 
 Още полезна информация ще откриете за достъпа до лекарствата сираци у нас (стр. 2), рядката 
болест остеогенезис имперфекта (стр. 14-15) и предстояща работна среща за оценката на здравни 
технологии (стр. 16) в България. 

ИНТЕРЕСНИ И ПОЛЕЗНИ МИНУТИ С „РЕДКИ БОЛЕСТИ & ЛЕКАРСТВА СИРАЦИ”! 
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Достъпни (заплащат се от НЗОК)

Достъпни (заплащат се от бюджета на лечебните заведения)

Включени в ПЛС под друга лекарствена форма

Недостъпни в България

 < 2 >                                                       ПОВЕЧЕ ЗА... 

ДДООССТТЪЪПП  ДДОО  ЛЛЕЕККААРРССТТВВАА  ССИИРРААЦЦИИ  ВВ  ББЪЪЛЛГГААРРИИЯЯ  
 

ИЦРБЛС продължава със серията обзори, обсъждащи различни аспекти на редките болести в 
България. Година и половина след предишния обзор на тази тема (март 2011 г.) отново се връщаме към 
достъпа до лекарствата сираци. В края на 2011 г. бяха направени сериозни промени в националната 
законовата рамка по този въпрос. Към септември 2012 г. списъкът с достъпните лекарства сираци в 
България има следния вид: 

Търговско 
име  

Активна съставка Показания 
ПЛС 

Atriance nelarabine Т-клетъчна остра лимфобластна левкемия, Т-клетъчен лимфобластен лимфом П2 

Cayston aztreonam lysine Муковисцидоза П2* 

Elaprase idursulfase Мукополизахаридоза тип II П1, П2 

Evoltra clofarabine Остра лимфобластна левкемия П2 

Exjade deferasirox Бета-таласемия майор П1, П2 

Fabrazyme agalsidase beta Болест на Fabry П1 

Glivec imatinib 
Ph+ хронична миелоидна левкемия, Ph+ остра лимфобластна левкемия, миелодиспластични или 
миелопролиферативни заболявания, напреднал хипереозинофилен синдром или хронична 
еозинофилна левкемия, гастроинтестинални стромални тумори 

П1, П2 

Litak cladribine Косматоклетъчна левкемия П2 

Lysodren mitotane Напреднал карцином на кората на надбъбречната жлеза П2 

Mozobil plerixafor 
Събиране на хемопоетични стволови клетки за трансплантация при пациенти с лимфом или 
мултиплен миелом 

П2 

Nexavar sorafenib Хепатоцелуларен карцином, авансирал бъбречно-клетъчен карцином П1, П2 

Nplate romiplostim Хронична имунна тромбоцитопенична пурпура П2 

Revatio sildenafil Белодробна артериална хипертония П1 

Revolade eltrombopag Хронична имунна тромбоцитопенична пурпура П1, П2 

Somavert pegvisomant Акромегалия П1, П2 

Sprycel dasatinib Ph+ хронична миелоидна левкемия, Ph+ остра лимфобластна левкемия П1, П2 

Tasigna nilotinib Ph+ хронична миелоидна левкемия П1, П2 

Tobi Podhaler tobramycin Муковисцидоза П1, П2* 

Torisel temsirolimus Напреднал бъбречноклетъчен карцином, мантийно клетъчен лимфом П2 

Tracleer bosentan monohydrate Белодробна артериална хипертония, склеродермия П1 

Ventavis iloprost Белодробна артериална хипертония П1, П2 

Volibris ambrisentan Белодробна артериална хипертония П1, П2 

Votubia everolimus Субепендимален гигантоклетъчен астроцитом П1, П2 

Xagrid anagrelide Есенциална тромбоцитемия П2 

Yondelis trabectedin Авансирал сарком на меките тъкани, овариален рак П2 

Zavesca miglustat Болест на Gaucher тип I, болест на Niemann-Pick тип C П1, П2 

* В ПЛС в включен медикамент със същата активна съставка, но в лекарствена форма, различна от тази в разрешението на ЕМА. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Към момента, Европейската лекарствена агенция е издала разрешение за употреба на 67 
лекарства сираци. У нас, 2/3 от тях са на практика недостъпни предвид факта, че не се реимбурсират. 
Повече за причините за това може да прочетете в научната статия Challenges to orphan drugs access: the 

case of Bulgaria, която бе наскоро публикувана в авторитетното международно списание Health Policy.  
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ССЛЛЕЕДД  ННААЦЦИИООННААЛЛННАА  ККООННФФЕЕРРЕЕННЦЦИИЯЯ  ЗЗАА  РРЕЕДДККИИ  ББООЛЛЕЕССТТИИ  ИИ  

ППРРЕЕДДИИ  ДДИИРРЕЕККТТИИВВААТТАА  ЗЗАА  ТТРРААННССГГРРААННИИЧЧННОО  ЗЗДДРРААВВЕЕООППААЗЗВВААННЕЕ  
 
Третата национална конференция за редки болести и лекарства сираци е вече зад гърба ни. 

Време е за равносметка какво се случи и какво предстои. Малко повече от година остава до крайния 
срок за прилагането на Директивата за трансгранично здравеопазване – 25 октомври 2013 г. По всичко 
изглежда, че следващите 12 месеца ще бъдат изключително наситени откъм новости по отношение на 
редките болести. От всички нас – лекари, пациенти, представители на индустрията и медиите - зависи 
колко ефективни и резултатни ще бъдат нормативните и организационни промени. 

163 участници, включително официални гости от Парламентарната комисия по здравеопазване, 
МЗ и НЗОК се включиха в тазгодишното издание на Националната конференция за редки болести. 
Събитието изпълни своята основна задача – да събере и обобщи нагласите и вижданията за 
експертните центрове по редки болести у нас. Имайки предвид широкия спектър на редките 
заболявания и проблемите, свързани с тях, е трудно да се подходи унифицирано по този въпрос. 
Условия като мултидисциплинарност, признат експертен опит и репутация, работа в мрежа с други 
подобни национални и европейски структури, сътрудничество с пациентски организации бяха 
единодушно подкрепени като критерии за обозначаването на тези центрове. От друга страна, не всички 
специалисти са на мнение, че критериите за актуален научен принос и участие в клинични проучвания 
ще могат да бъдат изцяло изпълнени предвид недостатъчните човешки и материални ресурси за тези 
дейности в лечебните заведения у нас. Обозначаването на дадена медицинска структура като 
експертен център за редки болести, освен по-добрите грижи и проследяване на пациентите, ще 
предостави и нови възможности за развитие на институцията, повишаване знанията и натрупване на 
повече опит на медицинските специалисти, привличане на допълнително външно финансиране чрез 
включване в европейски референтни мрежи и участие в научни-изследователски проекти. Съвсем 

логично, и лекари, и пациенти се 
обединиха зад нуждата статутът на 
тези центрове у нас да бъде 
възможно най-бързо официализиран 
от Министерството на 
здравеопазването. За целта ще бъде 
внесено предложение за 
изработване на съответна наредба от 
Министъра. Европейският и 
международен опит е еднозначно 
доказал смисъла и ползите от такива 
официални здравни институции – по-
добро качество на лечението и 
грижите, по-добра организация на 
медицинските дейности, по-
ефективно използване на 

финансовите средства за редки болести. 
Този натрупан европейски опит стои именно в основата на Директива 2011/24 за упражняване на 

правата на пациентите при трансгранично здравно обслужване. Приемането й миналата година бе 
посрещнато с огромни надежди най-вече от пациентите с редки болести в Европа. И това е така, защото 
документът има за цел да реши фундаментален въпрос като достъпа до навременно и адекватно 
лечение. Но има и няколко особености. Директивата е нормативен акт на Европейския съюз, който 
заедно с Регламентите и Препоръките формират законодателството на ЕС. За разлика от Регламента 
обаче, който се прилага директно, Директивата определя цели, които да се постигнат от страните 
членки в определен срок. В този срок националните правителства трябва да адаптират съответното си 
национално законодателство. 
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Българските здравни власти и законодатели следва да решат какви мерки да приемат, за да 
изпълнят заложените цели в Директивата. Пациентите, медицинските специалисти и медиите могат да 
се включат в този процес като гарантират прозрачност и реално действие на планираните и предприети 
промени. Основен подход във функционирането на ЕС е именно информираното и равноправно 
участие на всички заинтересовани страни, допитване до обществото и съобразяване с публичните 
нагласи и мнение. 

Какви цели се поставят в Директивата за трансгранично здравеопазване? Основната идея е 
улесняване на достъпа до безопасно и висококачествено трансгранично здравно обслужване и 
насърчаване на сътрудничеството между държавите-членки в областта на здравното обслужване. 
Прилагайки принципите на универсалност, достъп до висококачествено обслужване,  справедливост и 
солидарност, държавите по местолечение и по осигуряване трябва да дефинират ясни правила и 
отговорности по отношение правото на пациентите да търсят здравно обслужване в други страни-
членки, когато не е невъзможно да се получи адекватно такова в разумни времеви граници в 
държавата по осигуряване. Важен момент тук е възстановяването на направените разходи за лечение в 
чужбина. Страните-членки трябва да определят комплекта здравни услуги, за които осигурените 
граждани ще имат право на поемане на разходите, както и размера им, без оглед на това къде се 
предоставя здравното обслужване. Следва да бъдат определени и условията за предварително 
разрешение за лечение в друга страна-членка – кога е задължително изискуемо и кога да се процедира 
без такова. По отношение на редките болести, Директивата продължава линията на Европейската 
комисия това да бъде един от приоритети на общественото здравеопазване. Редките болести са 
посочени като област, изискваща целенасочени действия на страните-членки за разработване на 
капацитет за диагностика и лечение. Заложени специфични цели са подобряването на ранната 
диагностика и лечение на редките заболявания, използвайки възможностите на европейските 
референтни мрежи, както и повишаването на информираността на пациентите, медицинските 
специалисти и здравните органи  за възможностите,  осигурени с Регламент (ЕО) 883/2004, за 
изпращане на пациенти с редки заболявания в други държави-членки дори за диагностика и лечение, 
които не се предлагат в държавата-членка по осигуряване. 

Директивата поставя амбициозни цели, които трябва да отговорят на основни права и 
потребности на европейските граждани. След разширяването на ЕС на изток, европейското 
здравеопазване се сблъсква с нови предизвикателства. Страните-членки прилагат различна 
организация на здравните си системи, комбинирана с 
различен начин на финансиране. Съответно, когато се наложи 
на здравноосигурен пациент да търси лечение в чужбина по 
една или друга причина, изникват множество въпроси като 
предварително разрешение, покритие на здравната 
осигуровка, възстановяване на разходите и т.н. Това е особено 
изострен проблем при редките болести, където диагностиката 
и лечението не винаги са налични и достъпни на национално 
ниво. 

Така нареченото дело „Елчинов” е един вече известен в 
цяло Европа пример за необходимостта от новата Директива. 
Редица юристи, неправителствени организации и пациентски 

групи го определят като един от най-значимите приноси за 
развитието на европейското право в областта на свободното 
движение на хора и достъп до услуги в рамките на ЕС. Съдът на ЕС в Люксембург постанови, че НЗОК 
трябва да плати лечението в чужбина на всеки българин, когато не може да го получи у нас в рамките 
на необходимото време. Решението изрично посочва, че разрешение за медицинска помощ в чужбина 
не може да бъде отказано, когато в България не може да бъде предоставено своевременно 
алтернативно и еднакво ефикасно лечение. Чисто практическото значение на това дело е, че показва 
възможния път, по който гражданите могат да търсят правото си за лечение в ЕС за сметка на НЗОК и 
без предварително разрешение. 

Copyright © European Union, 2012 
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Това дело е важен прецедент в европейската юридическа практика, който засяга и много други 
области. Въпросът далеч не е само финансов. Казусът касае едно универсално човешко право, каквото е 
достъпът до здравно обслужване и решението на Съда на ЕС е напълно в негова защита. Другото 
съществено измерение е, че съответният национален съд не следва да бъде обвързан с правните 
изводи на висшестоящ съд, когато тези изводи не са в съответствие с правото на ЕС. 

 
СЛУЧАЯТ „ЕЛЧИНОВ” – БЪЛГАРСКИЯТ ПРИНОС В РАЗВИТИЕТО НА ЕВРОПЕЙСКОТО ПРАВО 

 
Г-н Елчинов, здравноосигурен български гражданин, е диагностициран със злокачествено 

онкологично заболяване на дясното око. Лекарят му предписва лечение, изразяващо се в поставяне на 
радиоактивни пластини или прилагане на протонотерапия. Пациентът подава молба до НЗОК за издаване на 
формуляр Е 112 (документ, с който се разрешава медицинско лечение в чужбина), за да получи 
предписаното лечение в намираща се в Германия клиника, като цената се покрие от българската му здравна 
осигуровка. Молбата се основава на невъзможността за получаване на предписаното лечение в България, 
където единствено се предлага алтернативно лечение, изразяващо се в това да бъде извадено изцяло 
заболялото око. Състоянието му обаче се влошава и преди НЗОК да е дала отговор по неговата молба, 
пациентът спешно постъпва в немската клиника, където се пристъпва към предписаното лечение. 

Няколко седмици по-късно обаче, след получаването на становище от Министерство на 
здравеопазването, в което се потвърждава, че посоченото лечение не се предоставя в България, НЗОК взема 
решение за отказ по молбата на г-н Елчинов. Пациентът подава жалба пред Административен съд София-
град, който постановява решение в негова полза, като отменя обжалваното решение и връща преписката на 
НЗОК, за да пристъпи тя към издаване на посочения формуляр Е 112. В мотивите към решението се 
отхвърля направеното от НЗОК тълкуване на член 22 от Регламент 1408/71 и се стига до извода, че 
предписаното лечение е предвидено от българското законодателство. Според Административен съд София-
град фактът, че лечението е предвидено в законодателството, макар и да не може ефективно да се 
предостави, е достатъчен за прилагането на посочената разпоредба, поради което разрешението за лечение 
в чужбина следва да се издаде. 

Първоинстанционното решение е обжалвано от НЗОК пред Върховния административен съд (ВАС). 
Той постановява решение, с което уважава жалбата, отменя решението на Административен съд София-
град и връща делото за ново разглеждане. ВАС директно приема, че направеното от първоинстанционния 
съд тълкуване на член 22 от Регламент 1408/71 е било погрешно, като се има предвид, че невъзможността 
разглежданото лечение да се предостави в България, макар и да е предвидено в националното 
законодателство, създава презумпцията, че то не фигурира сред видовете лечение, които по закон могат да 
се изискват. В хода на новото разглеждане г-н Елчинов иска отправянето на преюдициално запитване до 
Съда на ЕС. Запитващият съд отправя подробни въпроси относно покриването на разходите, направени в 
медицински център в друга държава членка като резултат от материалната невъзможност пациентът да 
получи услугата в България, след като е установено, че съществуват алтернативни видове лечение, които 
обаче са по-неефикасни и същевременно по-крайни за неговото здраве. Преюдициалното заключение на 
Съда на ЕС дава следните важни отговори. 

Правото на Съюза не допуска националният съд, който следва да се произнесе по дело, върнато от 
висшестоящ съд след касация, да бъде обвързан съгласно националното процесуално право от направените 
от висшестоящия съд правни изводи, когато въз основа на тълкуването, което е поискал от Съда, намира, че 
тези изводи не са в съответствие с правото на Съюза. 

Член 49 ЕО и член 22 от Регламент (ЕИО) 1408/71 за прилагането на схеми за социална сигурност на 
заети лица и членове на техните семейства, които се движат в рамките на Общността, в изменената му и 
актуализирана редакция съгласно Регламент (ЕО) 118/97, изменен с Регламент (ЕО) 1992/2006, не допускат 
правна уредба на държава членка, тълкувана в смисъл, че при всички положения е изключено да се 
покрият разходите за болнично лечение, получено в друга държава членка без предварително разрешение. 

Що се отнася до лечение, което не може да бъде получено в държавата членка, на чиято територия 
пребивава осигуреното лице, член 22, параграф 2, втора алинея от Регламент 1408/71 в изменената му и 
актуализирана редакция трябва да се тълкува в смисъл, че не може да се откаже издаване на 
разрешението, което се изисква съгласно параграф 1, буква в), подточка i) от този член: 

• когато чрез прилагане на обичайните принципи на тълкуване и след основана на обективни и 
недискриминационни критерии проверка при отчитане на всички релевантни медицински факти и 
наличните научни данни се установи – при положение че предвидените от националното законодателство  
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обезщетения са установени в списък, който не упоменава изрично конкретния приложен способ на лечение, 
а посочва типове лечение, заплащани от компетентната институция – че този способ на лечение съответства 
на посочени в списъка типове лечение, и 

• когато в държавата членка, на чиято територия пребивава осигуреното лице, не може 
своевременно да бъде предоставено алтернативно, еднакво ефикасно лечение. 

Същият член не допуска при прилагането на тази разпоредба компетентните по молбата за 
предварително разрешение национални органи да презумират, че ако болничното лечение не може да 
бъде получено в държавата членка, на чиято територия пребивава осигуреното лице, то това лечение не е 
сред обезщетенията, предвидени от законодателството на тази държава, и обратно – че ако болничното 
лечение е сред посочените обезщетения, то може да бъде предоставено в тази държава членка. 

Когато е установена незаконосъобразност на отказа за издаване на разрешението, което се изисква 
съгласно член 22, параграф 1, буква в), подточка i) от Регламент 1408/71 в изменената му и актуализирана 
редакция, а болничното лечение е приключило и осигуреното лице е направило съответните разходи за 
него, националният съд трябва да задължи компетентната институция да възстанови на посоченото 
осигурено лице сумата, която тази институция по принцип би поела, ако разрешението бе надлежно 
издадено. 

Размерът на сумата се определя съгласно разпоредбите на законодателството, което се прилага за 
институцията на държавата членка, на чиято територия е предоставено болничното лечение. Ако така 
изчисленият размер е по-нисък от този, който би се получил при прилагането на действащата правна уредба 
в държавата членка на местопребиваване в случай на хоспитализация в нея, компетентната институция за 
своя сметка трябва допълнително да възстанови на осигуреното лице и разликата между тези две суми, но в 
границите на действително направените разходи. 

 
Литература 
1. Решение на Съда на ЕС (голям състав) от 5 октомври 2010 г. по дело С-173/09 с предмет преюдициално запитване, 

отправено на основание член 234 ЕО от Административен съд София-град (България) с акт от 28 април 2009 г., постъпил в Съда на 14 
май 2009 г., в рамките на производство по дело Георги Иванов Елчинов срещу Национална здравноосигурителна каса, 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30dba3a0182a7afd41689c789731bc876482.e34KaxiLc3qMb40Rch
0SaxuKbx10?text=&docid=81396&pageIndex=0&doclang=BG&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2927947 

2. Решение 14627 на Върховния административен съд на Република България – Шесто отделение от 10.11.2011 г. 
http://www.sac.government.bg/court22.nsf/d6397429a99ee2afc225661e00383a86/2eb73dabbfbf25aac225793b002d2a20?OpenDocument
&Highlight=0,%D0%95%D0%BB%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2 

 
Третата национална конференция за редки болести и лекарства сираци се случи точно навреме. 

Директивата за трансгранично здравеопазване и Препоръката за действия в областта на редки болести 
създават една среда, в която общността на редките болести е задължена на действа. Националните 
власти на страните-членки има определени задължения към ЕС, които трябва да изпълнят през 
следващата една година. Възможни са два сценария. Първият е да бъдат приети минимални промени, 
които само да преразпределят дадени отговорности между институциите и на практика да не променят 
нищо за лекарите и пациентите. И втори – всички заинтересовани страни да се включат активно в 

процеса на предлагане, обсъждане, 
приемане и най-вече прилагане на 
промените във връзка с Директивата 
и Препоръката. Така може да се 
гарантира, че концепцията за 
експертните центрове ще заработи 
ефективно за всички – пациенти, 
лекари, здравни власти. Ползите ще 
бъдат огромни, затова и всички сега 
трябва да изпълнят своя 
професионален и човешки дълг, за да 
може през 2013 г. да станем 
свидетели на първите официално 
обозначени експертни центрове по 
редки болести в България. 
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ККААККВВОО  ССЛЛЕЕДДВВАА??  

ММННЕЕННИИЯЯ  ННАА  РРООДДИИТТЕЕЛЛ,,  ЛЛЕЕККААРР  ИИ  ЖЖУУРРННААЛЛИИССТТ  
ЕЕллееннаа  ЕЕннеевваа::  ЧЧооввеекк  ннее  ее  ппрроосстт  ссббоорр  оотт  ссъъссттааввннии  ччаассттии,,  ззааттоовваа  ее  ннееооббххооддиимм  ккооммббиинниирраанниияятт  

ооппиитт  ннаа  ррааззллииччннии  ееккссппееррттии,,  ккооииттоо  ддаа  ппррееддллоожжаатт  ннаайй--ааддееккввааттнноо  рреешшееннииее..  

ДДооцц..  ММааррггааррииттаа  ГГеенноовваа::  ННааууччаавваашш  ссее  ддаа  ммииссллиишш  ззаа  ввссееккии  ееддиинн  ппааццииееннтт  ккааттоо  ззаа  ооттддееллннаа  

ввссееллееннаа,,  ппооддххоожжддаашш  ккъъмм  ввссееккии  нноовв  ппааццииееннтт  ккааттоо  ккъъмм  ууннииккааллеенн  ккааззуусс..  

ННааддеежжддаа  ЦЦееккууллоовваа:: ВВъъвв  ввррееммееннаа  ккааттоо  ддннеешшннииттее,,  ммииннаавваащщии  ппоодд  ллааййттммооттиивваа  ннаа  ссввееттооввннаа  ккррииззаа  

ии  ннееппрреессттаанннноо  ппооссккъъппвваащщоо  ззддррааввееооппааззввааннее,,  ссппееццииааллииссттииттее  ббии  ссллееддввааллоо  ддаа  ооттссттоояявваатт  ппррааввооттоо  

ссии  ддаа  ппррииллааггаатт  ееккссппееррттннииттее  ссии  ппооззннаанниияя  ннаа  ннаайй--ввииссооккоо  ннииввоо..  

За пълно и обективно отразяване на конференцията и непосредствения ефект от нейното 
провеждане, решихме да се обърнем към различните засегнати страни по проблема редки болести. 
Това са хората, които са и ще бъдат пряко обвързани с прилагането на идеята за експертни центрове 
за редки болести у нас. Помолихме ги да коментират бъдещите предимства и предизвикателства 
пред тази промяна. 

Екипът ни използва възможността да благодари на Елена Енева, доц. Маргарита Генова и 

Надежда Цекулова за искрените отговори и отделеното време!  
 

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

сираци” 

Елена Енева (ЕЕ): Казвам се Елена Енева и съм член на борда на ДЕБРА 
България – пациентската организация на засегнатите от булозна епидермолиза. 
Майка съм на две деца, които страдаха от заболяването. 

Доц. Маргарита Генова (МГ): Ръководител на Лаборатория по 
хематопатология и имунология към Националната специализирана болница за 
активно лечение на хематологични заболявания – София (НСБАЛХЗ); Доцент по 
научна специалност Хематология и преливане на кръв; Председател на 
Българското медицинско сдружение по хематология (БМСХ). 

Надежда Цекулова (НЦ): Казвам се Надежда Цекулова, журналист съм в 
Българското национално радио и от десет години се занимавам със здравна 
журналистика. 

 
Кога за първи път „се сблъскахте” с проблема редки болести? 
ЕЕ: За пръв път чух термина “рядка болест” преди 5 години, когато се 

роди малкият ми син. Диагнозата му беше поставена на втория ден след 
раждането, наистина много бързо. Възрастната лекарка-дерматоложка, която 
ни консултира, спомена, че не е виждала на живо човек със заболяването. Тя не 
можа да ни предложи конкретен начин за лечение или поне за грижа. С 
помощта на приятели и търсене в Интернет се свързахме със специалиста по 
заболяването – д-р Йорданова от клиниката в Плевен, а по-късно и с лекари от 
центровете за булозна епидермолиза в Лондон и Залцбург. Поради по-богатия 
им опит с такива пациенти и работата в интердисциплинарен екип, те успяваха 
по-пълно да отговорят на разнообразните ми въпроси и помогнаха много 
грижата за сина ми да е адекватна.  

Засегнатите от булозна епидермолиза са с много уязвима кожа и 
лигавици и е важно медицинските специалисти, които се грижат за тях да са 
обучени. В противен случай могат да им нанесат сериозни вреди. 

През 2009 г. посетихме специализирания център в Залцбург и на живо се 
убедихме, че пациентите с това рядко заболяване имат нужда от грижа от екип 
от специалисти, събрани в обособено звено. 

Елена Енева 
© Личен архив 

 

Доц. Маргарита Генова 
© CETRH 

 

Надежда Цекулова 



< 8 >                           ТЕМА НА БРОЯ... 
 

МГ: През 1988 г. започнах професионалната си кариера в диагностичната секция на 
Националния център по хематология в София. Работата веднага ме изправи пред предизвикателството 
на редките болести и тази тема е изиграла значима роля за професионалното ми развитие. В голямата 
си част заболяванията на кръвотворната и лимфоидна тъкан са редки – честотата на всяка една 
нозология е изключително ниска, независимо дали става дума за онкохематологични заболявания, 
които са в прекия фокус на професионалната ми дейност, или за вродените и редки анемии и 
нарушения в коагулацията. 

Диагнозата и точното субкласифициране изискват своевременно насочване на пациента и 
прилагането на комплекс от лабораторни подходи. Смяната на класификационните системи и 
лавинообразното нарастване на обособени хематологични нозологични единици в рамките на 1-2 
десетилетия постави високи изисквания, както пред диагностичните, така и пред клиничните екипи. 
Така например, от десетина подтипа левкемии през 80-те години, настоящата класификация на 
хематологичните неоплазии на Световната здравна организация обособява над 45 типа. Ако преди 
класическите микроскопски методи и опита на експерта бяха достатъчни, понастоящем диагнозата се 
дефинира на базата на комплекс от морфологични, имунофенотипни, клиникохимични, цитогенетични 
и молекулярни изследвания, пречупени през клиничната информация за всеки един случай, за което е 
нужен вече цял екип от експерти. Научаваш се да мислиш за всеки един пациент като за отделна 
вселена, подхождаш към всеки нов пациент като към уникален казус. Заради тяхната рядкост 
хематологичните заболявания споделят сходни предизвикателства с други редки заболявания от 
различни области на медицината. Пациентите често достигат до специализирана диагностика след 
доста време, след труден път от специалист на специалист, с много надежда да намерят най-накрая 
решение, но и с много съмнения дали това и този път ще се случи. Така работата ни поставя пред 
необходимостта и задължението от непрекъснато професионално обучение, търсене на непознатото и 
нови и нови подходи за назоваването му, но също и от простото човешко разбиране към пациента и 
неговите близки.  Отговарянето на тези очаквания ме е накарало да поема множество професионални и 
лични ангажименти, които са ме напътствали през по-голяма част от кариерата ми както като 
специалист, изследовател, така и като активен член на БМСХ. 

НЦ: Преди девет години. Тогава в семейството беше диагностициран случай на рядко 
заболяване и за първи път се сблъсках лично с проблемите на хората с редки болести. 
 

 

Официалното откриване на 3-та Национална конференция за редки болести и лекарства сираци. От  дясно на ляво: Проф. Румен Стефанов (БАПОН/МУ-
Пловдив), Д-р Пламен Цеков (НЗОК), Д-р Даниела Дариткова (Комисия по здравеопазване към 41-во НС), Д-р Емилия Ташева (МЗ), Доц. Радка Тинчева 
(НКСРБ/УСБАЛДБ-София), Владимир Томов (НАХРБ/КЗЗ), Доц. Жанет Грудева (УМБАЛ „Св. Георги/МУ-Пловдив), Проф. Виктория Сарафян (МУ-Пловдив)  
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Какви са впечатленията Ви от тазгодишната Национална конференция за редки болести? 
ЕЕ: Темата на тазгодишната конференция беше изключително актуална и се радвам, че от 

въпроси, свързани с политиката по редките болести преминаваме към много по-практическите въпроси 
за организиране на грижата за пациентите. Мисля, че част от споделения опит ще бъде полезен на 
всички, които тепърва ще имат да изграждат експертни центрове или да подготвят изискванията за 
изграждането им. 

МГ: Проведената на 14-15 септември 2012 г. в Пловдив Национална конференция беше важно 
събитие, което като трета поредна конференция ясно показа, че темата за редките болести и лекарства 
сираци трайно е заела мястото си в календара не само на медицинските специалисти, но концентрира 
около себе си важни съпътстващи семинари на организациите на пациенти с редки заболявания, 
предоставя най-естествената среда за полезни срещи и контакти  между специалисти, представители на 
официалните здравни институции, неправителствени организации, медии, дава възможност на 
студенти и млади колеги да се докоснат и приобщят към проблема. Срещата затвърди очакванията, че 
форумът поставя ключови въпроси в борбата с редките болести в България. Така във фокуса на Третата 
национална конференция беше очертана темата за изграждането на експертните центрове по редки 
болести като реална платформа за преодоляване на трудностите при установяване на диагнозата, 
предотвратяване на усложнения и разработване на планове за лечение и цялостно подпомагане на 
болните с редки заболявания и техните семейства.  Участниците в срещата се срещнаха с една, в 
значителна степен, завършена концепция през погледа на медицински специалисти, експерти и 
пациенти и заявена воля за практическо й осъществяване. Един от най-важните пробиви на 
конференцията беше приобщаването на официалните институции в лицето на представителите на 
Народното събрание, Министерството на здравеопазването и Националната здравноосигурителна каса 
към проблема и поемането на политически ангажименти към каузата.  

НЦ: Противоречиви. Срещнах се с хора, които имат желанието, амбицията и волята да 
работят, за да променят системата за осигуряване на лечение и терапия на пациентите с редки 
заболявания в положителна посока. Сред тях – и пациенти, и лекари – има ентусиазъм и готовност да се 
пожертва лично време, усилия и труд, за да се постигне крайния резултат. Срещнах и хора, които –  
повече от 20 години след началото на така наречения преход – все още очакват промяната да започне 
от горе. Чух призива за институционализиране на комуникацията между отделни медицински звена и 
много, много оплаквания от липса на клинични пътеки и адекватно финансиране. 
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Не мога да отрека недостига на ресурси и незавидното място, което медицинските специалисти 

заемат в днешно време. Неоспорим факт е обаче, че именно експертната общност е тази, от която се 
очаква да даде импулса на промяната. И по нормативна уредба, и по подразбиране експертите са тези, 
които трябва да напишат определена клинична пътека, да я защитят пред съответното научно 
дружество и БЛС, който пък от своя страна да я защити при договарянето с НЗОК за поредния 
национален рамков договор. Не мога да приема експерти с визитка от две страници да споделят без 
притеснение, че не лекуват пациентите по стандарт, защото „държавата” не им е „осигурила” нужните 
условия. Във времена като днешните, минаващи под лайтмотива на световна криза и непрестанно 
поскъпващо здравеопазване, специалистите би следвало да отстояват правото си да прилагат 
експертните си познания на най-високо ниво. Не виждам какъв иначе е смисълът от безкрайното им 
титулуване. 
 

Вие лично с какво свързвате концепцията за експертните центрове за редки болести? 

ЕЕ: За мен концепцията за експертен център е хуманен и ефективен начин да се осигури 
грижа за хора, страдащи от хронични заболявания, които често засягат няколко органи и системи. Тези 
пациенти имат нужда от комплексно лечение и е невъзможно да си го осигурят като обикалят по 
кабинетите на лекарите или постъпват в разнообразни клиники, където да лекуват само един от 
проблемите си. Човек не е прост сбор от съставни части, затова е необходим комбинираният опит на 
различни експерти, които да предложат най-адекватно решение. Мисля, че вече не сме на етап дали да 
има експертни центрове, а как точно да бъдат организирани и финансирани. 

МГ: Концепцията за експертните центрове ми е много близка като професионалист с 
дългогодишен стаж в областта на хематологията. С улеснения достъп до информация и  значителния 
напредък на технологиите и фармацията и свързаните с това високи очаквания на пациенти, лекари и 
обществото като цяло, през последното десетилетие стана нито технически осъществимо, нито 
финансово обосновано, нито етично  пациентите с трудни за диагностика и лечение редки заболявания 
да бъдат оставени на случайния достъп до медицинска помощ. Трайно се налага убеждението, че 
широкият спектър от потребности на хората с редки заболявания могат да бъдат удовлетворени най-
добре само в специализирани центрове чрез координирано доставяне на комплексни здравни грижи от 
мултидисциплинарен екип в съответствие с национални ръководства за диагностично и терапевтично 
поведение, което получава ясна формулировка от европейските структури в конкретни качествени 
критерии и препоръки за изграждане на експертни центрове по редки заболявания в страните-членки. 
По мое мнение, централизацията има основни предимства, като: прилагане на унифицирани критерии 
за диагностика, лечение и проследяване на отделните заболявания; равен достъп до високо-
специализирана медицинска диагностика и адекватна контролирана терапия на голям брой пациенти; 
гъвкавост и бързо внедряване на навлизащите научни и технически постижения и нови диагностични 
тестове,  медикаменти,  модерни подходи за рехабилитация и социална адаптация на болните и 
техните близки; икономическа ефективност; изграждане на база данни за заболяванията и 
възможности за анализи и епидемиологични проучвания; възможности за провеждане на научни 
изследвания, както и не на последно място, а напротив, от основно значение – за експертно обучение и 
квалификация. 

Дългогодишната ми работа в НСБАЛХЗ, която съсредоточава едни от най-трудните за 
диагностика и лечение пациенти със заболявания на кръвта от цялата страна, ме е убедила в 
значението на екипния координиран мултидисциплинарен подход, особено когато става дума за редки, 
трудно разпознаваеми случаи. Не случайно болницата е известна сред медицинската общност като 
„Центъра”, защото от десетилетия в нея на практика съществува не просто тясна колаборация между 
клиничните звена и специализираните лаборатории, а функционират добре разпознаваеми 
интердисциплинарни екипи и структури, като например Направлението за таласемии и патологични 
хемоглобини и Направлението по хемостазеология, Трансплантационният център, Специализираният 
хематологичен лабораторен блок и т.н. Концепцията за „експертния център” отдавна е осъзната 
необходимост, която е станала философия и мисия за поколения хематолози, посветили живота си на 
болницата и нейните пациенти. 
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Като председател на БМСХ, въпросът за експертните центрове за редки заболявания поставя 
пред мен също конкретни задачи и отговорности. Формираните към сдружението работни групи за 
вродени анемии и нарушения в коагулацията, левкемии, лимфоми и миелопролиферативни 
заболявания са се заели с изключително важната задача да наложат възможно най-добрия съвременен 
професионален подход – този на интердисциплинарна грижа за пациента, фокусирайки 
професионализма на широк кръг специалисти, в тясна колаборация с институциите и пациентските 
организации. Сдружението винаги е било и ще остане най-естественият партньор в усилията на 

професионалистите в областта на редките болести в хематологията, българските пациенти и техните 
близки в усилията им не само да издигат нивото на професионална експертиза в това изключително 
трудно поле, да работят върху подобряване на диагностиката и терапевтичното поведение, но и 
активно да допринасят за разпространение на познанието сред медицинската общност и сред 
обществото като цяло, да мобилизират усилията на експерти, обществено изявени личности и тези, 
които вземат важните държавнически решения, пациентите и техните близки, медии и фарма 
индустрия в решаването на жизненоважните проблеми на хората с редки болести. В тази връзка съвсем 
естествено е концепцията за експертните центрове за редки хематологични заболявания да е в центъра 
на нашите активности – организиране на работни срещи, посветени на интердисциплинарното 
обслужване на пациентите с редки хематологични заболявания; изготвяне на предложения за 
конкретни критерии и показатели за центрове за вродени анемии и коагулопатии, които да залегнат в 
нормативната база; активна работа с официалните институции, пациентските организации и т.н.  

НЦ: С комуникация. С подобряване на комуникацията както в общността на експертите по 
редки болести, както между тях и останалите медицински специалисти, така и между медицинската 
общност и пациентите. Според мен администрирането на тези центрове има проста задача – да 
направи съществуващия и днес експертен потенциал разпознаваем и видим в обществото. 
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Казано простичко – и лекарите, и пациентите да имат лесен и бърз достъп до информация за 

това как да стигнат до най-добрите специалисти, когато имат съмнение за определено рядко 
заболяване или определен кръг от заболявания. 

Реалистично ли е през 2013 г. да станем свидетели на първите официално обозначени експертни 

центрове за редки болести в България? 
ЕЕ: Името и функцията са две различни неща. Да, според мен е напълно възможно да бъдат 

създадени експертни центрове в рамките на тази година, но смятам, че ще мине още време, докато 
станат наистина ефективни. Важното е да се постави началото, да се създаде една по-груба структура, 
която впоследствие да се допълва с персонал и да се подобрява организацията на лечението и грижата. 

МГ: По време на Националната конференция убедително беше представена информация, 
която ясно демонстрира, че в България има създадени условия за разкриване на експертни центрове в 
областта на хематологията и по специално – центрове за комплексно лечение на вродени анемии и 
нарушения в коагулацията. 

Това не е случайно. Ако направим преглед на вътрешната структура на редките заболявания в 
България, то лесно може да се види, че хематологичните заболявания засягат преобладаващата част от 
болните, като представляват сериозен проблем за общественото здравеопазване на всяка здравна 
система: само групите на болни с таласемия (в нейната майорна форма) и хемофилия достигат почти 
1000 души на територията на страната, при принципно предвиден брой болни с редки болести от общо 
около 5000. От представения разрез на разпределението на пациентите с таласемия и хемофилия в 
страната, лесно може да се види къде е концентриран най-големият брой болни за проследяване и 
лечение: Таласемия майор общо за България 255, от които 98 са обхванати в София, 56 – във Варна, 55 – 
в Пловдив, 24 – в Стара Загора и 22 – в Плевен; Вродени коагулопатии, в това число хемофилия А и В, 
болест на Вилебранд и др. общо 720 болни, от които 252 – в София, 163 – Пловдив, 123 – Варна, 92 – 
Стара Загора, 90 – Плевен. 
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Могат да бъдат идентифицирани експертите и отдавна 
съществуващите звена, в които функционира система за тяхното 
задълбочено проследяване и терапевтично повлияване: НСБАЛХЗ – 
София: център за комплексно лечение на хемофилия и  център за 
комплексно лечение на таласемия; СБАЛДОХЗ – София: център за 
комплексно лечение на деца с хемофилия и таласемия; УМБАЛ „Св. 
Георги” – Пловдив: център за комплексно лечение на възрастни и 
център за комплексно лечение на деца с хемофилия и таласемия; 
УМБАЛ „Св. Марина” – Варна: център за комплексно лечение на 
деца и възрастни с хемофилия и таласемия. 

Анализът показва, че критериите на Европейския комитет на 
експертите по редки болести за качество на експертните центрове са 
приложими за тях в голяма степен. На тази база считам, че сериозно 
обмисляната от управленските структури на национално ниво идея 
за създаването на пилотни проекти за диагностика, проследяване и 

лечение на редки болести е изключително важна и може реално да бъде прецизирана в сериозна 
дискусия и сътрудничество с ръководството на професионалната гилдия по хематология, не и без 
участието на пациентските организации и гледната точка на пациента. Предприемането на бързи и 
обмислени промени в нормативната база по отношение на количествените и качествени критерии, на 
които следва да отговарят центровете за комплексно лечение на редките вродени анемии и 
коагулопатии и регламентиране на дейностите и тяхното адекватно финансиране би позволило 
категоричното идентифициране и обозначаване на първите експертни центрове за редки болести 
измежду хематологичните структури още през 2013 г. 

НЦ: Необходимо е. Тема на друг разговор е дали разписването на определени нормативни 
позиции ще доведе до реално решаване на определени системни проблеми. Според мен по-голямото 
предизвикателство е не кога, а как ще осъществим създаването и официализирането на тези експертни 
центрове. Защото ако това е просто поредната административна единица, която не носи реална 
добавена стойност за качеството и комфорта на работа на специалисти и лечение на пациентите, то е 
безсмислено. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Какво е Вашето послание към читателите на „Редки болести & Лекарства сираци”? 

ЕЕ: Да бъдат активни в решаването на проблемите и да не се страхуват от големите цели – 
макар и с мънички крачки, те в крайна сметка са достижими. 

МГ: Бих искала да завърша с посланието на Европейската конференция по редки болести и 
лекарства сираци „The diseases are rare, but the support doesn’t have to be” (б.ред. „Това, че болестите са 
редки, не означава, че и подкрепата за тях трябва да бъде такава”). 

НЦ: Иска ми се всички ние – без значение в каква сфера сме ангажирани – да вярваме повече, 
че промяната започва от всеки от нас. Очакването проблемите ни да се решат от някой друг и или 
някаква външна сила рядко води до реални резултати. 
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ООССТТЕЕООГГЕЕННЕЕЗЗИИСС  ИИММППЕЕРРФФЕЕККТТАА  
 
Определение честота 
Остеогенезис имперфекта (ОИ) е вродено наследствено заболяване, при което се наблюдава 

повишена чупливост на костите, мускулна слабост, проблеми със зъбите, изкривявания на гръбнака, 
дихателни проблеми, триъгълна форма на лицето и др. Сред другите наименования на заболяването са 
болест на Лобщайн, синдром на синята склера, болест на стъклените (чупливи) кости и други. 
Болестността на ОИ е около 1:20 000, като вероятно леката форма не се диагностицира и актуалният 
показател е по-висок. Засягат се еднакво и двата пола. 
 

Етиология 
Причината е мутация в гена за проколаген тип I (COL1A1 и COL1A2). Тип I колаген участва в 

изграждането на костите, фасцията, корнеята, склерите, сухожилията, менингите, кожата и 
представлява около 30% от теглото на човешкото тяло. 

 
Клинична картина 
Началото на заболяването варира в широки граници – при леките форми може да липсват 

фрактури до напреднала възраст, докато при тежките форми се откриват интраутеринни фрактури. В 
повечето случаи се касае за нова мутация. 

Клиничната картина зависи от типа остеогенезис имперфекта, но може да варира и в рамките на 
едно и също семейство: 

• Тип I (лека форма) – не се наблюдават деформации на дългите кости. Склерите могат да бъдат 
сини или бели. Броят на фрактурите след лека травма варира между 1-2 до 60 през целия живот. 
Те са по-чести в детската възраст. Крайният ръст обикновено е нормален. Може да се наблюдава 
дентиногенезис имперфекта (засягане на зъбите). Другите симптоми при тази форма са 
кифосколиоза и глухота. Намалена е физическата активност на пациентите. 

• Тип II (много тежка форма) – склерите могат да бъдат сини. Има характерен лицев дисморфизъм 
– малък нос, микрогнатия. При всички пациенти се наблюдават интраутеринни фрактури, които 
засягат черепа, дългите кости, прешлените, ребрата. Причина за леталния изход могат да бъдат 
изключителната чупливост на ребрата, пулмонална хипоплазия, малформации или кръвоизливи 
в ЦНС. 

• Tип III (тежка форма) – клиничната картина се характеризира със ставна свръхподвижност, 
мускулна слабост, хронични интермитиращи костни болки, деформации на черепа, които са 
резултат от ранни фрактури. Лицето може да има триъгълна форма с изпъкнали фронтални 
тубери. Нарушени са функцията и подвижността на пациентите. Наблюдава се и дентиногенезис 
имперфекта. Цветът на склерите варира. Интраутеринните фрактури са чести. Деформациите на 
крайниците са прогресиращи и водят до скъсяването им. Във връзка с кифосколиозата може да 
се наблюдават респираторни проблеми. 

• Tип IV (умерено тежка форма) – този тип не е обособен ясно. Фрактурите обикновено започват в 
детската възраст, но могат да се наблюдават и интраутеринно. Дългите кости са деформирани. 

• Съществуват и други типове на ОИ, но те са изключително редки и обикновено се считат за 
подтипове на умерено тежката форма (тип IV). 
 
Генетична консултация 
ОИ е наследствено заболяване, което в повечето случаи се унаследява автозомно-доминантно и 

най-често е свързано с нова мутация. Има съобщения за фамилност и автозомно-рецесивен тип на 
унаследяване. Пренатална диагноза чрез определяне на ДНК мутацията е възможна чрез хорионна 
биопсия. Пренатален ехографски скрининг може да се използва за определяне аномалиите на дългите 
кости в 15-18 гестационна седмица и фрактури на ребрата. 
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Лечение 
Лечението е симптоматично. Няма окончателно становище за приложението на бифосфонатите, 

които се използват за лечение на остеопороза и могат да увеличат здравината и плътността на костите 
при ОИ. Препоръчва се висококалорична диета, богата на калций и витамин D. 

При по-тежки случаи може да се използват метални скоби и дори хирургически да се поставят 
метални прътове към дългите кости на краката, за да се повиши здравината им и да се намали риска от 
фрактури. При евентуални деформации може да се прибегне и до реконструктивна хирургия с цел да се 
повлияе благоприятно върху двигателните способности. 

Независимо от профилактиката и лечението, фрактури се случват. Повечето зарастват бързо, но 
трябва да се избягва продължителното обездвижване на пациентите след операция. 
 

Рехабилитация и съпътстващи грижи 
Лечението на кърмачета и деца с ОИ поставя трудни за вземане решения преди педиатри, 

ортопеди и специалисти по рехабилитационна медицина. Физикалната терапия обаче е с доказан 
благоприятен ефект при голяма част от тези пациенти. Съобразени със специфичните възможности и 
потребности на всяко дете, комплексът упражнения подобрява стойката и цялостната издържливост, 
дава възможност за самостоятелно придвижване. 

Планът за рехабилитация трябва да насърчава и поддържа оптималната функция на организма. 
Той трябва да включва ранна интервенция, укрепване на мускулите, аеробна издържливост и, 
доколкото е възможно, самостоятелно придвижване. Специално внимание се обръща на упражнения 
засилване на тазовия пояс и мускули на долните крайниците. Ранната детска възраст предлага много 
възможности за развитие на функционалните способности на организма и по този начин да се избегнат 
някои от деформации, като например тортиколис, който често се наблюдава при пациентите с ОИ. 
Правилното позициониране е от решаващо значение да се намали риска за контрактури и 
малформации. Важно е да не се оставя детето във фиксирано положение, легнало или седнало, за 
дълги периоди от време. Обездвижването намалява мускулна маса и сърдечно-съдовия фитнес и води 
до намаляване на костната плътност. Затова е важно при лечението след фрактури да се намалят 
максимално тези ефекти. Водната терапия и плуването в частност са силно препоръчителни. 

Оптимално приложена, физикалната програма позволява високо ниво на функционалната 
активност при децата с ОИ, в съчетание с приемливо ниво на риск от фрактури. Включването в 
училищни и социални дейности допълва психологическата страна на този процес. 
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ППРРЕЕДДССТТООЯЯЩЩИИ  ККООННФФЕЕРРЕЕННЦЦИИИИ,,  ППРРООЯЯВВИИ  ИИ  ИИННИИЦЦИИААТТИИВВИИ  ЗЗАА  РРЕЕДДККИИ  ББООЛЛЕЕССТТИИ  

  
• 16-17 октомври 2012 – Конференция за детски имунизации, Люксембург 

http://ec.europa.eu/health/vaccination/events/ev_20121016_en.htm 

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

• 18 октомври 2012 – Изграждане на рамка за социалнополезен подход към оценката на 
здравните технологии, Брюксел 
http://www.epposi.org/index.php/events/details/17-AIP-HTA-Building-a-Framework-for-
Societal-Benefits-Approach-to-Health-Technology-Assessment 

• 24-26 октомври 2012 – 3-та Европейска конференция за хемоглобинопатии и редки анемии, 
Лимасол 
http://www.thalassaemia.org.cy/pan_euro_3rd.html 

• 19 ноември 2012 – Международна конференция за неонатален скрининг, Брюксел 
http://med.kuleuven.be/Faculteit_Geneeskunde/english/borders/erasmus-mundus-
bioethics/documents/flyer-def-1.pdf 

• 20-21 ноември 2012 – Международен научно-практически симпозиум по редки 
наследствени болести, Харков 
http://clingenetic.com.ua/news_new.html 

• 5 декември 2012 – Оптимален европейски модел за грижи при хронични заболявания: 
прилагане и бенчмаркинг, Брюксел  
http://www.epposi.org/index.php/events/details/14-aip-ccm-all-stakeholder-workshop 

________________________ 
 

ООЦЦЕЕННККАА  ННАА  ЗЗДДРРААВВННИИТТЕЕ  ТТЕЕХХННООЛЛООГГИИИИ  ––  ППЕЕРРССППЕЕККТТИИВВИИ  ЗЗАА  ББЪЪЛЛГГААРРИИЯЯ  
 

ИЦРБЛС е сред организаторите на работна среща на тема „Оценка на здравните технологии – 
перспективи за България”, която ще се проведе на 1 ноември 2012 г. в София. Срещата е под 
патронажа и домакинството на Комисията по здравеопазване към 41-во Народно събрание. 

 Терминът „оценка на здравните технологии” обозначава всеки процес на разглеждане и 
отчитане на свойствата на медицинските технологии, които се използват в здравеопазването – 
безопасност, ефикасност, приложение, индикации и указания за използване, ефективност на разходите, 
както и социални, икономически и етични последствия. Регламентирането и прилагането на 
съвременни и адекватни методи за оценка на здравните технологии в България ще предостави на 
отговорните за взимане на решения подреден набор от варианти на анализирани политики на действие 
и предписание за техните последствия върху икономиката, околната среда, политическите и социални 
процеси, влиянието им върху обществените институции. 
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