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Скъпи приятели, 

 

 Изминалият месец донесе интересни 

новини за всички нас. Очакваните официални 

експертни центрове по редки болести в 

България са на финалната права. Центровете 

се очаква да бъдат регламентирани паралелно 

с прилагането на разпоредбите от Европейската директива за трансгранично здравеопазване с отделна 

наредба на Министерство на здравеопазването. Така първият по-значим резултат от миналогодишната 

национална конференция за редки болести е вече факт. Да припомним, че тези центрове и критериите 

за тяхното обозначаване бяха централна тема на събитието. Медицински специалисти и пациенти се 

включиха тогава активно в дискусията за това какви точно да бъдат тези критерии, за да могат тези 

структури да отговорят на очакванията на различните страни, но и да бъдат максимално ефикасни в 

родните ни условия. Днес, събраният тогава потенциал започва да реализира и всички ние се надяваме, 

че много скоро тези обещания ще са вече факт. 

Четвъртата национална конференция за редки болести и лекарства сираци е вече пред нас. И 

тази година отправяме любезна покана към всички пациенти и пациентски организации, медицински 

специалисти и студенти, представители на здравните власти и медиите, всички, които работят за общия 

напредък в областта на редките болести. Уважаеми приятели, очакваме Ви и се надяваме да 

допринесете тазгодишното събитие да доразвие идеята, по която работим заедно вече толкова много 

години – по-добра среда, в която промените по отношение на проблема редки болести да се случват. 

Европейската директива е едно добро начало да започнем да решаваме тези въпроси. Всичко е в наши 

ръце – от способността ни да работим заедно и да постигаме консенсус сега зависи дали всичките ни 

мечти ще се сбъднат. 

Говорейки за ново начало, задължително трябва да споменем и анонсираната подготовка за 

изготвяне на втора национална програма за редки болести. Да, действащата програма не постигна 

високите надежди на всички, но трябва да бъдем реалисти и да умеем да се учим от грешките си. 

Надяваме се на вашата подкрепа и 

активно участие в Четвъртата 

национална конференция за редки 

болести и лекарства сираци, където 

заедно да поставим фундаментите на 

това ново начало! 
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• Най-голямото събитие за редките болести в България през 2013 г. 

• Лекторски панел от водещи специалисти 

• Мултидисциплинарна програма 

• Постерна сесия 

• Печатен конферентен сборник с презентации и постери 
 

За повече информация и ранна регистрация: 

www.conf2013.raredis.org 
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РРЕЕДДККИИТТЕЕ  ББООЛЛЕЕССТТИИ  ВВ  РРУУССИИЯЯ  ––  

ККЪЪММ  ППООВВЕЕЧЧЕЕ  ВВЗЗААИИММННОО  РРААЗЗББИИРРААННЕЕ  ИИ  ССООЛЛИИДДААРРННООССТТ    
 

Преди две години – през септември 2011 г. ИЦРБЛС, съвместно с руската Национална пациентска 

асоциация „Генетика” и италианския Национален център за редки болести стартира инициативата 

„Лятно училище по редки болести за здравни власти и законодатели”. Идеята имаше своето логично 

обяснение. Трите организации от години си сътрудничат на международно равнище за цялостния 

напредък по въпросите на редките болести в Европа. Допълнително, натрупаният опит показва, че 

всяка една промяна започва от малка заинтересована инициативна група (пациенти и/или лекари), за 

да се развие в даден момент като всеобхватна мярка или действие, от което ще се възползват всички 

(национална програма, специализирана услуга и т.н.). Успешният завършек изисква преди всичко 

наличието на политически воля и внимание към проблема редки болести. 

В Източна Европа до 

съвсем скоро редките болести 

представляваха съвсем 

непозната тема както за 

широката общественост, така 

и за политиците в частност. 

Ограничените ресурси за 

здравеопазване в комбинация 

с нарастващите потребности 

от здравни услуги и 

повишените изисквания на 

обществото карат политиците 

да бъдат изключително внимателни по отношение на здравната политика. Те трябва да отговорят на 

много искания с малко средства. На този фон редките болести трудно могат да се преборят за повече 

внимание. Но в дъното на проблема не е стои нито „приоритизирането” на дадени заболявания за 

сметка на други, нито лимитът на финанси. Въпросът опира до липса на елементарна информираност за 

редките болести. Защото веднъж вникнал в дълбочина в тях, човек не може да остане равнодушен и 

безпричастен. Така се и роди идеята за училището по редки болести за здравни политици и 

законодатели. Като противовес на представата, че редките болести са безинтересна тема за 

обществото. И като опит да се подобри осведомеността на хората, от които реално зависи напредъкът в 

тази област. 

Последните няколко години въпросите, свързани с 

редките болести в тази страна, намират все повече и повече 

отговори. На първо място трябва да се отчете огромният 

прогрес на местните пациентски организации, които извървяха 

огромен път и положиха много усилия тези проблеми да бъдат 

чути. Друг важен фактор е и новооткритите възможности за 

международно сътрудничество в тази област. Русия бе 

домакин на 5-та Източноевропейска конференция за редки 

болести и лекарства сираци през 2010 г., както и серия срещи 

по европейския проект EUROPLAN, а в края на 2013 г. Санкт 

Петербург е домакин на годишната конференция на Международното общество по редки болести 

ICORD, най-голямата платформа на лекари, пациенти и бизнес за глобално партньорство в областта на 

редките болести. Тук трябва да споменем и за т. нар. програма „7 нозологии”, като част от която Русия 

поддържа единен национален регистър за 7 групи редки заболявания. Това е особено значимо 

постижение, имайки предвид че никъде другаде в Източна Европа не съществуват държавно 

финансирани регистри, специфично създадени за редки болести. В този смисъл, Русия вече може да 

предложи и свой собствен принос и опит в областта на общественото здраве за редки болести. 
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На миналогодишното, второ по ред издание на Лятното училище за редки болести, провело се 

през април 2012 г., участниците, сред които представители на федералните и регионални власти, 

академични институции, лечебни заведения, пациентски организации и бизнеса, имаха възможност да 

се запознаят с темата редки болести и всички нейни аспекти – от дефиниция за рядка болест до 

конкретни проблеми и начините за тяхното решаване. В края на обучителния цикъл участниците имаха 

възможността сами да оценят нивото на напредък, да подредят приоритети за действие в тази област и 

конкретни мерки за тяхното изпълнение. Резултатите са интересни, доколкото това представлява 

мнението на всички заинтересовани страни по проблема редки болести в Русия. Именно, консенсусът и 

колаборацията в тази група са ключови за придвижването по тези въпроси. 

 

По отношение на информираността за редките болести и специализираното образование 

участниците нямат единно становище. Все пак обаче, всички единодушно отбелязват положителните 

промени в тази област. Тук трябва да отчетем и факторът кой кога за първи път се е сблъскал с този 

проблем. Медицинските специалисти демонстрират висока увереност в компетенциите си за редките 

болести, докато за всички останали категории участници това е една сравнително нова тема, с която са 

се сблъскали през последните 2-3 години. Аналогични резултати са получени и по отношение на 

медико-социалното обезпечение на пациентите с редки болести и научните изследвания в тази сфера. 

Почти единодушие и интересна зависимост се открива при темата с достъпа до лекарства сираци 

и регистрите за редки болести. Достъпът до терапия с лекарства сираци е еднозначно оценен от всички 

групи участници като незадоволителен. Причините за това са комплексни и много сходни в цяла 

Източна Европа. От тези иновативни медикаменти се изискват надеждни доказателства за клинична 

ефективност и превъзходство, безопасност и прочее. Съвсем обосновани искания, само че ако не става 

дума за медикаменти, предназначени за много малко, а понякога и единични случаи. Затова и 

мнението, че има нужда от засилване на дейностите, свързани с регистрите за редки болести, е повече 

от логично. Тъй като това е един доказан начин за събиране на такава информация. 

Другата тема, по която се отчита единомислие между участниците, е ролята на пациентските 

организации. Всички категории оценяват високо дейността и приноса на пациентите с редки болести в 

Русия както по отношение на информираността, така и за участието в изготвянето на специфични 

стратегии в тази област. Специално за Русия, тези организации служат и като мост за обмен на опит и 

идеи с други страни. Нещо, което безспорно е ползотворно за всички. 
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Всички участници са помолени да идентифицират определени приоритетни области за решаване 

на проблемите в Русия, свързани с редките болести. Имайки предвид силната взаимовръзка между 

всички тези въпроси, участниците много разумно подчертават, че работа е необходима по всички теми. 

Не може да се прогресира в една област за сметка на друга, тъй като „слабите звена” рефлектират 

върху цялата верига. Участниците се обявяват за цялостни мерки за подобрение на достъпа до лечение 

и рехабилитация на пациентите с редки болести. 

На въпроса дали смятат, че национален план за редки болести ще спомогне за постигането на 

тези приоритети, мнозинството участници отговарят утвърдително. А като водещи страни при неговото 

изготвяне и реализиране са посочени пациентите. Не се забравя обаче и тясното взаимодействие с 

федералните власти и 

медицинската общност. Като 

цяло, всички са убедени, че 

стабилен напредък може да 

има само, ако всички заедно 

работят и отчитат взаимните 

условия на всяка страна. Т.е. 

за водеща страна при 

лобирането и подготовката 

на плана руските 

представители виждат 

обществото с всички негови 

представители. Помолени 

да дискутират как виждат 

гарантирането на устойчиво развитие на тези мерки, мнозинството от участниците се изказват в полза 

на специализирано законодателство в тази област на федерално ниво. За голяма страна като Русия е 

особено важно наличието на унифицирани нормативни изисквания на федерално ниво, за да може да 

се търси стабилност и хармонизация между отделните региони по отношение на мерките за редките 

болести. Като следващи условия са посочени общественият консенсус и политическата воля за 

решаването на тези въпроси. Нещото, което бе сред причините за провеждането на тази проява. 

Всички участници дават висока оценка за ползата от инициативи като „Лятното училище за редки 

болести”. Това положително мнение, както последващите резултати след всяка такава проява, показват, 

че наистина може би информираността е най-важното условие, когато се търсят и предлагат решения 

по въпросите на редките болести. Редките болести не страдат от липса на внимание, а от липсата на 

разбиране за тяхната същност. Всяка една инициатива, която повишава осведомеността сред 

определени социални групи, подобрява образованието и професионалната подготовка, дава 

възможност за обмен на опит и идеи, е несъмнено стъпка напред за редките болести. Колкото повече 

хора научават за тях, толкова повече съпричастност и взаимно разбиране се изграждат, които в крайна 

сметка ще доведат и до успешни решения в тази област.  
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ЕЕККССППЕЕРРТТННИИ  ЦЦЕЕННТТРРООВВЕЕ  ППОО  РРЕЕДДККИИ  ББООЛЛЕЕССТТИИ,,  

ННААЦЦИИООННААЛЛЕЕНН  ЕЕККССППЕЕРРТТЕЕНН  ССЪЪВВЕЕТТ  ППОО  РРЕЕДДККИИ  ББООЛЛЕЕССТТИИ,,  

ННООВВАА  ННААЦЦИИООННААЛЛННАА  ППРРООГГРРААММАА  ЗЗАА  РРЕЕДДККИИ  ББООЛЛЕЕССТТИИ  
 

Ново начало след Втората Балканска конференция за редки болести 

 

Важни новини за всички, свързани 

с проблема редки болести у нас, бяха 

обявени по време на Втората Балканска 

конференция за редки болести, която се 

проведе на 20-21 април в София. 

Тазгодишното събитие под надслов „По-

добра комуникация – по-добре лечение” 

се организира от Националния алианс на 

хората с редки болести и бе посетено от 

участници от България, Гърция, Румъния, 

Турция, Хърватия, Черна гора, Словения, 

Сърбия, Босна и Херцеговина, Македония 

и Албания. Европейската организация на 

пациентите с редки болести EURORDIS 

също бе делегирала свой представител, а 

водещи клиницисти от България се 

включиха, представяйки актуални новости 

при диагностиката, лечението и 

превенцията на редките болести. 

Инициативата премина под 

егидата на Министерство на 

здравеопазването (МЗ), чийто 

представител изясни до какъв етап е стигнало транспонирането на Европейската директива за правата 

на пациентите при трансгранично здравеопазване. Беше обявено, че готвените промени от МЗ в Закона 

на здравето са на финален етап и се 

очаква скоро да бъдат 

регламентирани експертните 

центрове за редки болести, чийто 

статут и функции ще бъдат разписани 

в отделна наредба. Критериите за 

обозначаване на експертни центрове 

за редки болести, приети от 

Европейския комитет на експертите 

по редки болести EUCERD през 2011 г. 

и активно обсъдени по време на 

Третата национална конференция за 

редки болести през 2012 г., ще бъдат 

използвани за база на новата 

регулация. 

Центровете в България ще бъдат интегрирани в съществуващите и бъдещи европейски 

референти мрежи за редки болести, които са призвани да подобрят и уеднаквят достъпа на пациентите 

с редки болести в Европа до навременни и качествени здравни грижи. Нещо, което не е винаги 

възможно в по-малките страни от Източна Европа. 
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Връзката и взаимодействието между тези центрове трябва да повиши „видимостта” на тези 

структури за пациентите и общопрактикуващите лекари, както и да активизира организацията на 

обучението и научните 

изследвания във 

високоспециализираните 

лечебни заведения, в които се 

лекуват и наблюдават тези 

хора. В тази връзка у нас в 

момента тече също така 

усилена работа по включването 

на редките болести в отделните 

медицински стандарти по 

специалности, които са в 

процес на актуализация. 

От МЗ обявиха също, че 

предстои да заработи и 

новосформираният Национален 

експертен съвет по редки 

болести (НЕСРБ), създаден през 

февруари тази година на 

мястото на Националния консултативен съвет по редки болести. НЕСРБ е с обновен състав, като в него 

има включен значителен брой клиницисти, както и пациентски представител. Основна задача пред 

новия орган ще бъде подготовката на нова национална програма за редки болести. Тази новина е 

несъмнено положителен знак за вниманието и ангажираността на здравните власти в България по 

отношение на проблемите на хората с редки болести. Но в същото време не трябва да забравя и сега 

действащата програма, която въпреки добрите си идеи на хартия не можа да отговори на очакванията и 

на лекари, и на пациенти, а много от нерешените въпроси останаха. Сега е особено важно да бъде 

анализирано защо иначе добри мерки не 

успяха да бъдат реализирани и кое доведе до 

дисбаланса между цели и действия. 

Пациентските организации не пропуснаха да 

отбележат по време на конференцията 

наличието на все още сериозни проблеми с 

достъпа до лекарствена терапия, липсата на 

единен регистър на хората с редки болести. По 

тези и много други въпроси предстои много 

работа. Очаква се скоро да бъде проведено 

заседание на НЕСРБ, на което да бъдат 

очертани целите и приоритетите на бъдещата 

национална програма, както и рамката на 

нейното финансиране. От това ще зависи много 

дали Втората национална програма за редки болести ще има различна съдба от предшестващата я. 

На първо време е необходим детайлен анализ и оценка на постигнатото до момента и 

преструктуриране на бъдещите задачи за изпълнение, както и постигане на консенсус между лекари и 

пациенти за предстоящите цели и задачи. Не на последно място – достатъчно финансиране и 

празнични механизми за контрол по изпълнението на програмата. Очаквайте повече информация и 

гледни точки по този въпрос в следващите ни броеве.  

 

Снимки © Национален алианс на хора с редки болести, 2013 
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ССИИННДДРРООММ  ННАА  ГГИИЛЛЕЕНН--ББААРРЕЕ  
 

 

Определение и честота 

Синдром на Гилен-Баре (СГБ) включва спектър от редки пост-инфекциозни невропатии. СГБ е клинично 

хетерогенен и обхваща остра възпалителна демиелинизираща полирадикулоневропатия (AIDP), 

синдром на Милър Фишер (MFS), остра моторна аксонална невропатия (AMAN), остра моторно-

сензорна аксонална невропатия (AMSAN), остра пандисавтономия и мозъчен енцефалит на Бикерстаф 

(BBE). Най-честият клиничен вариант е острата възпалителна демиелинизираща 

полирадикулоневропатия, която в повечето случаи има доброкачествен ход и почти пълно 

възстановяване при повечето пациенти. Заболяването се характеризира се със симетрична слабост в 

крайниците и загуба на сухожилно-надкостните рефлекси. Заболяваемостта е 0.6-4 на 100 000 души и 

нараства с напредване на възрастта. Съотношението засегнати мъже – жени е 1.5 към 1. 

 

Етиология 

Независимо от съобщенията за редки фамилни случаи, СГБ се счита за комплексно, многофакторно 

заболяване, при което се комбинират както генетични, така и фактори на околната среда. Това е 

постинфекциозно, имунномедиирано заболяване, увреждащо периферните нерви и техните коренчета. 

При по-голямата част от случаите СГБ се проявява след инфекциозно респираторно или 

гастроинтестинално заболяване. Като най-често това се случва след прекарана инфекция с 

Campylobacter jejuni бактерия, причиняващ остър ентерит. Съобщават се също случаи на СГБ след 

ваксинации и хирургически интервенции. 

 

 Диагноза 

Диагнозата се основава на бързо развитие на мускулна парализа, арефлексия, липса на 

повишена температура и вероятно отключващо събитие. Анализът на гръбначно-мозъчната течност 

(чрез лумбална спинална пункция) и електродиагностичните тестове на нервите и мускулите 

(изследване на скоростта на провеждане по периферните нерви) са най-често използвани за 

диагностициране на СГБ. 

 

Клинична картина 

Клиничната картина на ГБС включва мускулна слабост, сетивни промени, засягане на черепно-

мозъчните нерви, вегетативни симптоми, дихателна недостатъчност и обективни неврологични 

находки. Първите симптоми представляват варираща слабост или мравучкания в долните крайници. В 

много случаи абнормната слабост и непривични усещания се разпространяват и към горните крайници 

и тялото. При голяма част от случаите в различен стадий на заболяването се появява спонтанна болка в 

гръбначния стълб и мускулите на тялото или крайниците. Интензивността на симптомите нараства, 

докато мускулите не могат да бъдат използвани поради слабост и пациентът е почти изцяло 

парализиран. В тези случаи състоянието е животозастрашаващо и се третира като спешен случай. 

Пациентът в много случаи е поставен на респиратор за асистирано дишане. Независимо от тежкото 

протичане, повечето пациенти се възстановяват, въпреки че при някои остава определена степен на 

слабост. Първите прояви на заболяването са обикновено няколко дни или седмици след като пациентът 

е имал оплаквания от дихателна или гастроинтестинална инфекция. 

СГБ може да бъде инвалидизиращо състояние поради неговото внезапно и непредсказуемо 

развитие. Най-изразената слабост се развива в периода до 2 седмици от началото, а до третата седмица 

90% от пациентите са в най-лошото си състояние. Възстановителния период може да бъде от няколко 

седмици до няколко години. Проучвания показват, че остатъчни симптоми се наблюдават при около 

30% от преболедувалите след три годишен период, а при 3 % от тях могат да се наблюдават сетивни или 

двигателни нарушения като рецидив години след заболяването. 
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Лечение 

Няма известно лечение за СГБ. Използваните терапии имат за цел овладяване протичането на 

заболяването и ускорено възстановяване. За момента лечението се състои основно от плазмафереза и 

прием на високи дози интравенозен имуноглобулин. Плазмаферезата намалява тежестта и 

продължението на епизода на СГБ. Високите дози интравенозен имуноглобулин стимулират имунната 

система на организма и намалят автоимунната реакция, която атакува нервната система. Най-

критичната част от лечението е поддържането на жизнените функции по време на възстановяването на 

нервната система. Това в отделни случаи може да изисква поставянето на пациента на командно 

дишане, сърдечен монитор или други апарати. Адекватните физиотерапия и рехабилитация също са 

важни. 

Прогнозата е различна в зависимост от формата на СГБС и варира от пълно възстановяване през 

състояние на невъзможност за ходене до фатален изход. 

 

Рехабилитация и съпътстващи грижи 

Правилната рехабилитация е от изключително значение след острата фаза на СГБ, когато 

терапията трябва да се съсредоточи върху подобряване на способността на пациента за извършване на 

всекидневни дейности. Въпреки че повечето хора в крайна сметка се възстановяват, 

продължителността на заболяването е непредвидима и може да изисква месеци грижи и 

рехабилитация. През този период пациентите трябва да научат отново как да използват засегнатите 

мускули. 

Рехабилитацията с помощта на мултидисциплинарен екип има доказана ефективност за 

възвръщане на силата, гъвкавостта и обхвата на движение. Физиотерапията може да помогне и за 

избягване на рецидиви, които биха имали отрицателен ефект в дългосрочен план. Тя също така 

предотвратява контрактури, рани от залежаване и кардиопулмонарни смущения. Ако болният е 

претърпял интубация или трахеотомия, той може да има нужда след това от специални упражнения за 

възстановяване на говора и способността за преглъщане. 

Много често се налага и използването на помощни средства (шини, бастуни, проходилки и 

инвалидни колички) за подпомагане на мобилността по време на възстановяването или в случай на 

дълготрайни увреждания. 
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ППРРЕЕДДССТТООЯЯЩЩИИ  ККООННФФЕЕРРЕЕННЦЦИИИИ,,  

ППРРООЯЯВВИИ  ИИ  ИИННИИЦЦИИААТТИИВВИИ  ЗЗАА  РРЕЕДДККИИ  ББООЛЛЕЕССТТИИ  
 

• 12-14 юни – 12-ти Европейски симпозиум по вродени аномалии, Загреб 

• 17-21 юли – 8-ма Международна конференция за Синдром на Прадер-Вили, Кембридж 

• 13-14 септември – 4-та Национална конференция за редки болести и лекарства сираци, 

Пловдив 

• 19-23 октомври – Световен конгрес по таласемия, Абу Даби 

• 1-3 ноември – 8-ма Международна конференция за редки болести (ICORD 2013), Санкт 

Петербург 

________________________ 

 

ББЪЪЛЛГГААРРССККАА  ААССООЦЦИИААЦЦИИЯЯ  ББООЛЛЕЕССТТ  ННАА  ККРРООНН  ИИ  УУЛЛЦЦЕЕРРООЗЗЕЕНН  ККООЛЛИИТТ  
 

Сдружение “Българска асоциация болест на Крон и улцерозен колит” (БАБКУК) е една от най-

младите пациентски организации на хора с редки болести в България. Учредена от седмина ентусиасти, 

водени от желанието им да се борят с хроничните възпалителни чревни заболявания и да подобрят 

качеството на живот на хората страдащи от подобни заболявания в България, организацията е вече 

припозната от лекари и пациенти като деен и активен партньор. От началото на 2013 г. БАБКУК е със 

собствен уебсайт, на който може да откриете полезна информация за заболяването, както и множество 

практически съвети от всекидневно естество. 

 

За повече информация, моля посетете официалния уебсайт на БАБКУК –  

http://www.babkuk.org/index.html. 
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