
ТТЕЕММАА  ННАА  ББРРООЯЯ::  

ДДАА  ДДООББААВВИИММ  ЖЖИИВВООТТ!!  
 

      

Скъпи приятели, 

 

Ето, че темата редки болести е отново 

актуална за широката публика. Асоциация 

Муковисцидоза от години се бори за 

приемането и прилагането у нас на т.нар. Европейски стандарт за лечение на тази рядка болест, която 

всъщност е и генетичната болест с най-голямо носителство сред европеидната раса. Показателен в 

фактът тук, че една до голяма степен организационна и финансово спестяваща, но най-вече спасяваща 

човешки животи мярка е оставена дълго време без внимание и трупаща прах из дебрите на 

администрацията. В същото време болните от муковисцидоза са оставени сами пред множество 

живото-застрашаващи усложнения в следствие на заболяването и пред неразбирането на сериозността 

на проблема с липсата на адекватна рамка на лечение в България. Статистиката е плачевна – докато в 

страните, в които гореспоменатият стандарт се прилага, продължителността и качеството на живот на 

болните от муковисцидоза устойчиво се увеличават, у нас те са в пъти по-малко. Тъжно е, но 

отсъствието на заинтересованост, 

съпричастност и вникване в 

същността на редките болести са 

най-големият проблем за хората с 

тези заболявания в България, 

техните семейства и лекари. 

В началото на тази година 

Асоциация Муковисцидоза 

предприе нов подход срещу отказа 

на системата да чуе техния глас. 

Пациентите и техните близки подеха 

кампанията „Муковисцидоза – да 

добавим живот”. Тя не акцентира 

върху работни срещи и експертни 

групи, а показва обикновените 

пациенти и техните семейства, 

техните постоянни грижи и тревоги, 

тяхната надежда, че ще се преборят с болестта въпреки всички пречки и премеждия. Дали ще се стигне 

до така жадувания щастлив завършек за хората с муковисцидоза у нас – остава да видим. Но не може 

да не се възхищаваме на техните смелост и кураж да поемат съдбата си в свои ръце и да не се оставят 

на общото бездушие и безразличие. 

Накрая искаме да използваме още веднъж възможността да Ви поканим на 4-та Национална 

конференция за редки болести и лекарства сираци. Специален гост-лектор ще бъде д-р Бен Карсън, 

световноизвестен професор по неврохирургия, пластична хирургия, онкология и педиатрия и най-

младият директор по педиатрична хирургия към болница „Джонс Хопкинс” в Балтимор, Мериленд. 

Вземете участие в най-големият форум за редки болести и дайте своя принос за каузата „редки 

болести”. 

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

РРЕЕДДККИИ  ББООЛЛЕЕССТТИИ  

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

Юни 2013 (Брой 16, Година ІV) www.raredis.org 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

• Гост-лектор – д-р Бен Карсън, професор по неврохирургия, пластична хирургия, онкология и педиатрия, 
Болница "Джон Хопкинс", Балтимор (Мериленд, САЩ) 

• Акценти: Европейска директива за права на пациентите при трансгранично здравеопазване, Достъп на 
пациенти с редки болести до диагностични интервенции и лечение, Експертни центрове и референтни 
мрежи за редки болести, Оценка на здравни технологии за редки болести 

• Постерна сесия и печатен конферентен сборник с презентации и постери 
 

За повече информация и ранна регистрация: 

www.conf2013.raredis.org 
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ЗЗАА  РРЕЕДДККИИ  ББООЛЛЕЕССТТИИ  
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ББООЛЛННИИ  ООТТ  ММУУККООВВИИССЦЦИИДДООЗЗАА  ИИ  РРООДДИИТТЕЕЛЛИИ  ННАА  ДДЕЕЦЦАА,,  

ССТТРРААДДААЩЩИИ  ООТТ  РРЯЯДДККААТТАА  ББООЛЛЕЕССТТ,,  

ССЕЕ  ББООРРЯЯТТ  ЗЗАА  ВВЪЪВВЕЕЖЖДДААННЕЕ  ННАА  ЕЕВВРРООССТТААННДДААРРТТ  
 

Кампания „Муковисцидоза – да добавим живот“ печели все повече съпричастни на 

каузата със събития, срещи и благотворителни акции 
 

Вече трета година водим диалог с представители на Министерството на здравеопазването, че 

приемането на евростандарт на базата на европейския консенсус, ще позволи най-после 

мултидисциплинарния подход при наблюдението на болните и създаването на Национален център по 

муковисцидоза, които ще удължат преживяемостта с диагнозата 2, дори 3 пъти. Тъкмо стигнахме до 

министъра на 

здравеопазването – и 

сега сме заплашени 

да се върнем на 

изходна точка и после 

отново да тръгнем да 

обясняваме какво е 

заболяването, защо 

изисква специфични 

грижи, терапия и 

среда, в която това да 

се случва. Това не спира да повтаря пред медиите от февруари насам Светлана Атанасова, председател 

на Асоциация Муковисцидоза. Стресиращо е, че сега, с промените в държавата, проблемите ни пак 

може да останат на заден план – каза тя на пресконференция в Пловдив през февруари, когато стартира 

Кампанията „Муковисцидоза – да добавим живот“. В този момент страната се тресеше от протести 

срещу цената на тока, а правителството подаде оставка. 

Около седмица по-късно, на 21 февруари, едно 12 годишно дете, болно от муковисцидоза, си 

отиде.  Теди от Провадия не успя да дочака заминаването си в Швейцария, за където е било планирано 

да пътува на 22 март, за да се стабилизира и евентуално да бъде включен в листата на чакащи за 

трансплантация на бял дроб. За лечението на момченцето беше организирана дарителска кампания, в 

която се включиха много хора от цялата страна. За съжаление, той се оказа поредният пациент с тази 

диагноза, който си отива в очакване и надежда Държавата да предприеме спешни решения за 

подобряване на лечението на хората, които страдат от муковисцидоза. Тези хора, обаче, не могат да 

излязат на масов протест и живеят с усещането, че гласът им за равна възможност да получават 

адекватно лечение потъва като в пустиня. 

На 14 февруари на среща в МЗ със специалисти по муковисцидоза беше решено да се създаде 

работна група за превеждане на така необходимия евростандарт за лечение на болестта, разказва 

Светлана Атанасова, участник в срещата. Няма данни, обаче, служебният кабинет да е издал заповед за 

работа на тази работна група. 

Всичко това, заедно с личните истории на болни от муковисцидоза и на семейство с дете с тази 

диагноза – се превърна в център на среща с кандидати за народни представители в началото на месец 

май. Чрез форума, единствена в подобен формат до този момент, журналистът Екатерина Костова от 

F2F TV опита да покаже на обществеността може ли една кауза, свързана с човешкото здраве, да 

обедини политиците, които особено в период преди избори са готови да обещават. От 17-те поканени 

партии и организации, на поканата да чуят гласа на хората с рядката болест, откликнаха 7. Сега, след 

като 3 от тези партии (АТАКА, БСП, ГЕРБ) вече са в Парламента, ще настояваме да си свършат работата, 

защото те поеха публично ангажимент проблемите на хората с муковисцидоза да не потъват в общите 

неуредици на здравната система, категорични са и родителите на болните деца, и самите болни. 
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За Павлина и Драгомир Сивакови например тези проблеми изискват всекидневна борба – но не 

само със заболяването на 4 годишния им син Тошко, но и с неадекватната грижа на държавата към 

децата на неговата възраст с тази диагноза. Докато не навърши 6 години, той не може да ползва 

инхалаторен антибиотик по Здравна каса, а това значи още две години бактерията да разяжда белите 

му дробове, обясни бащата и допълни: В нашето състояние са и други родители. А заради 

неадекватното лечение, продължителността на 

живот в България на децата с такова 

заболяване е средно 12.5 години, докато в 

Европа е 50. 

Уморих се да бъда позитивно настроена. 

Когато всеки ден е подобен тип борба, в която 

не зависи от теб дали спазваш режим или не, а 

от държавата да ти даде възможност да 

получиш различни лекарства, а не само за 

едно, което на теб вече не ти помага… как да 

не се чувствам като обречена – споделя и 29 

годишната Боряна Лазова от Пазарджик. През 

последните два месеца тя получи сериозна 

инфекция и спешно се наложи да влезе в 

болница. Кампания на нейни приятели успя да събере средствата, които в подобен момент са 

жизненоважни, за да набавят скъпоструващите антибиотици и витамини. Първа, обаче, й се притече на 

помощ Камелия Анастасова, която й предостави собствения си антибиотик, за да започне веднага 

лечението. 

А ако в подобна спешна ситуация няма кой да ти помогне за събиране на необходимите средства 

и купуване на медикаменти? Какво се случва – не спират да питат семействата, в които има засегнати от 

муковисцидоза... 

Проблемът е, че няма самостоятелна клинична пътека за рядката болест у нас и хората се 

лекуват по пътеката за бронхопневмония, обясняват от Асоциация Муковисцидоза. По този въпрос вече 

има решение на предпоследна съдебна инстанция. От страна на Министерството на здравеопазването 

е допусната дискриминация на болните от муковисцидоза, която се изразява в неприемане на 

самостоятелна клинична пътека за лечението на това заболяване – е решението на Софийски 

Административен съд София град от месец март. То потвърждава решение на Комисията за защита от 

дискриминация. Но Министерството на здравеопазването го обжалва. Какво ще реши Върховният 

административен съд – е въпросът, който хората, засегнати от болестта, очакват със свито сърце. 

Защото и този лъч светлина може да угасне. А всеки ден за тях означава живот. 

В търсене на институционална и обществена подкрепа, Кампанията “Муковисцидоза – да 

добавим живот” направи фейсбук страница, на която  вече 5-ти месец се разказват историите на хора, 

страдащи от болестта, и се представят  инициативи, които да помогнат на каузата за въвеждане на 

евростандарт. Организиран е и журналистически конкурс, за да се събуди интересът на медиите да 

поставят във фокуса на вниманието си тема, жизнено важна за десетки български семейства. Добрата 

новина е, че в редица благотворителни акции от март до юни все повече хора и десетки медии станаха 

съпричастни на проблемите, свързани с лечението на рядката болест. Оказва се, че  хората искат да 

помогнат и го правят, според възможностите и силите си. 

Така от благотворителна продажба на ръчно изработени пролетни картички  в Клуб Тотал Спорт 

Пловдив, 107.40 лева бяха преведени на Асоциация Муковисцидоза за купуване на кислородни 

концентратори, без които в спешни ситуации хората с муковисцидоза не могат да дишат. От продажба 

на благотворителни картички 60 лева бяха дарени и по сметка на Боряна Лазова, за да помогнат на 

лечението й. 1779.10 лева за кислородни концентратори се събраха и от още три благотворителни 

акции: първоюнската творческа работилница, в която деца оцветяваха гипсови фигурки на приказни 

герои през целия ден; акция „Сиси“ в училище „Кочо Честименски“ и рок-концерта на групите РЕНЕГАТ 

и IVORY TWILIGHT в пловдивския Театър на 9 май по идея на вокала на РЕНЕГАТ Константин Кацаров. 
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В рамките на кампанията „Муковисцидоза – да добавим живот“ в детската клиника и в 

Пулмологията на УМБАЛ „Св. Георги” се откриха 2 стаи и кабинет, ремонтирани и оборудвани с 

дарителски средства. Според Светлана Атанасова, за болните това означава много, защото по този 

начин ще се спазват хигиенните норми, тъй като отделната стая помага за избягване на кръстосаното 

заразяване. По този начин се скъсява периода на лечение и се подобрява качеството му. За освещаване 

на стаите Пловдивската Митрополия изпрати двама свещеници, които дариха за тях две осветени икони 

на Света Богородица. Те ще закрилят пациентите, които се лекуват в изолираните стаи. А през месец 

август лично ще подкрепи кампанията и 

пловдивският митрополит Николай.  

Трайното решаване на проблема 

с достъпа до качествено наблюдение и 

терапия на хората, страдащи от 

муковисцидоза, обаче, може да се случи 

само с волята на политиците. Ето защо 

инициативите на „Муковисцидоза – да 

добавим живот” продължават на още 

по-широк фронт. В него на страната на 

болните с муковисцидоза вече застана и 

Омбудсманът на Републиката 

Константин Пенчев.   

Решението не е свързано само с 

пари, напротив – даже могат да се 

спестят средства. Трябва да се промени нормативната уредба, да се каже, че за редките болести трябва 

да има нов подход – каза на 6 юни пред Константин Пенчев председателят на Националния алианс на 

хората с редки болести Владимир Томов. Каузата за въвеждане на евростандарт получи неговата 

подкрепа. В срещата участваха Светлана Атанасова, родители на младежи с муковисцидоза, както и 

страдащият от рядката болест Антон Алексиев, гостувал два дни по-рано в Шоуто на Слави с 

разтърсващия си разказ. Омбудсманът ги увери, че не само ще съдейства за среща с министъра на 

здравеопазването д-р Таня Андреева, но и се ангажира с въвеждане на стандарта – така, както е 

подкрепил и решаването на проблеми на хора с други редки болести. Той получи предложения за 

промени, чрез които пациентите с муковисцидоза ще получат шанс за достъп до качествено лечение и 

по-добър живот. Предложенията са приложени и към писмото до здравния министър, с което от 

Асоциация Муковисцидоза настояват за спешна среща.  

И докато хората с редки болести чакат тяхното здраве и живот най-после да бъдат поставени на 

дневен ред от българските политици и законотворци, Световната организация по муковисцидоза е 

готова да помогне на българите с рядката болест като дари около 1 млн. щатски долара за създаването 

на единен център по муковисцидоза. Тези средства не са пари в брой, а са за медикаменти, 

консумативи, за обучение на медицинския екип за 1 година – ако правителството гарантира, че след 

нея ще продължи финансирането му. 

На ход са здравните власти и политиците. Които най-после трябва да чуят гласа на хората с 

муковисцидоза. И да си свършат работата така, че достъпът до качествено лечение в страната ни да е 

гарантиран за всеки. Кампания „Муковисцидоза – да добавим живот“ ще продължи, докато това се 

случи... Може да я подкрепите с едно харесване на страничката й във фейсбук със същото име. 

 
Текстът и снимковият материал са част от „Муковисцидоза – да добавим живот“, кампания 

на Асоциация Муковисцидоза за приемане  на Европейския стандарт за лечение на това 
заболяване в България. Специални благодарности на г-жа Светлана Атанасова, председател на 
Асоциация Муковисцидоза и на журналистката г-жа Екатерина Костова. 

Фейсбук страница на кампанията – http://www.facebook.com/pages/Муковисцидоза-да-
добавим-живот/141042389396131 
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УУССППЕЕШШЕЕНН  ККРРААЙЙ  ННАА  ППРРООЕЕККТТ  BBUURRQQOOLL--RRDD  
 

Приключи най-мащабното европейско проучване за 

социално-икономическа тежест и качество на живот 

сред пациентите с редки болести и техните близки 

 

 

 

 

Поради своите особености, редките болести изискват обединените усилия на медицински, 

здравни и социални специалисти, политици, научни работници, за да се създадат и да се подобрят 

наличните условия за лечение и грижи за пациентите, намирайки реално отражение в увеличена 

продължителност на живота и подобрено качество на живот, свързано със здравето. Надлежната и 

аргументирана оценка на показатели като социално-икономическата тежест и качеството на живота при 

хората с редки болести и техните семейства е от съществено значение при изготвянето, планирането и 

провеждането на европейски и национални политики в тази област. 

В края на май 2013 г. официално приключи най-мащабното допитване до пациенти с редки 

болести в Европа, част от европейския проект BURQOL-RD. Съфинансираният от Европейската комисия 

3-годишен проект има за цел да генерира именно модел за оценка на социално-икономическата тежест 

и качеството на живот при пациентите с редките болести и хората, които се грижат за тях. Проведеното 

пилотно проучване трябваше да тества на практика инструментите за събиране на тази информация и 

методологията за измерване на тези два показателя по отношение на редките болести. 

Предварително бяха 

определени след няколко кръга 

от проучване и допитване 10 

редки болести, засегнатите от 

които пациенти да бъдат 

включени в проект BURQOL-RD. 

Определените заболявания 

трябваше да дадат съвкупност, 

която да бъде достатъчно 

разнородна като етиология, 

клиника, възможности за 

лечение, за да даде в крайна 

сметка представителни данни за 

всичките над 7 000 редки 

болести. В крайна сметка в 

проучването бяха включени 

муковисцидоза, синдром на 

Прадер-Вили, хемофилия, Дюшен 

мускулна дистрофия, чуплива Х 

хромозома, булозна епидермолиза, склеродермия, мукополизахаридоза, ювенилен идиопатичен 

артрит и хистиоцитоза Х. 
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Пилотното проучване бе на територията на 8 европейски страни (Испания, България, Унгария, 

Германия, Италия, Швеция, Франция и Великобритания). Изследването сред българските пациенти и 

техните семейства се проведе в периода декември 2011 – април 2012 г. чрез онлайн допитване и 

печатни въпросници. Бяха получени 186 отговори. 

Събираната информация включваше профил на 

участниците, оценка за качеството на живот, 

свързано със здравето (чрез скалите EQ-5D и VAS, 

индекс на Бартел), степен на удовлетвореност от 

здравната система), анализ на преките 

(медицински, формални и неформални 

немедицински) и непреки разходи, свързани с 

конкретната рядка болест. 

Моделът за оценка, който предстои да 

бъде изготвен въз основа на резултатите от 8-те 

европейски проучвания, ще бъде от голямо значение както за здравните власти, така и за самите 

пациенти и техните близки. Той ще позволи ускорен трансфер на добри практики, съпоставимост и 

сравнимост на наличието и достъпа до здравни ресурси за редките болести във всяка една от страните-

членки на ЕС, изследване на зависимостта между качеството на живот, свързано със здравето и достъпа 

до здравни ресурси. Пълният доклад по проекта, включващ анализ на здравните и социални услуги, 

получавани от хората с редки 

болести в ЕС, информация за 

текущите социално-икономически 

разходи и каче сто на живота, 

както и детайлно описание на 

изготвените инструменти за 

оценка и мониторинг на редките 

болести в ЕС и прогнозиране на 

бъдещи нужди, ще бъде готов 

през месец октомври 2013 г., 

когато ще бъде представен и на 

Европейската комисия. 

 

 

 

 

 

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

СТРАНА БРОЙ УЧАСТВАЛИ 

Испания 794 

България 188 

Германия 612 

Италия 1039 

Унгария 420 

Великобритания 372 

Швеция 226 

Франция 1134 
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ННААССЛЛЕЕДДССТТВВЕЕННАА  ССППААССТТИИЧЧННАА  ППААРРААППЛЛЕЕГГИИЯЯ  
 
 
Определение и честота 
Наследствената спастична параплегия (НСП), наричана също фамилна спастична параплегия или 

болест на Щрюмпел-Лорен (Strümpell-Lorrain), е генетично и клинично хетерогенна група от 

наследствени невродегенеративни заболявания, характеризиращи се основно с прогресивна 

спастичност и хиперрефлексия в долните крайници в резултат на увреждания на нервите. НСП засяга 

приблизително 1 на 20 000 индивида, без значение от пола. В клиничен аспект, НСП се делят на чисти и 

комплексни форми. За първите е характерно бавно прогресиране на слабостта и спастичността в 

долните крайници, свързано още с хипертонични пикочни нарушения и намален вибрационен усет в 

крайниците. При комплексните се добавят допълнителни неврологични и неневрологични увреди. 

 

Етиология 
Етиологията и патогенезата на заболяването не са напълно изяснени. Патоанатомията показва 

дегенерация на крайните отдели на кортикоспиналните пътища в гръбначния мозък. Краищата на най-

дългите влакна, които инервират долните крайници, са повлияни от процеса в много по-голяма степен, 

в сравнение с тези, инервиращи горните крайници. Заболяването може да се наследява автозомно-

доминантно, автозомно-рецесивно или Х-свързано рецесивно, като преобладава автозомно-

доминантното (над 70% от случаите). Към момента над 40 генни локуса се асоциират с различните 

форми на НСП. Въпреки това, само единадесет автозомни и два X-свързани гена са идентифицирани до 

момента, като генетичната основа за повечето форми предстои да бъде уточнена. 

 

Диагноза 
Първоначалната диагноза се поставя въз основа на данните от семейната история и клиничен 

преглед. Физикалното изследване показва намалена чувствителност в дисталните отдели на 

крайниците, хиперактивни рефлекси, повишен мускулен тонус. По принцип периферните нерви не са 

засегнати при пациенти с чиста форма на заболяването, но са възможни редки случаи на намалено 

възприятие на остри стимули под коленете. Дълбоките сухожилни рефлекси са патологично повишени в 

долните крайници. Изискват се допълнителни изследвания (образна диагностика, 

електроенцефалограма, дълговерижни мастни киселини, електромиография и серология за човешки Т-

клетъчен лимфотропен вирус тип 1) за изключване на диференциална диагноза за други синдроми. 

Например, ЯМР е важна процедура за изключване на други честите неврологични заболявания като 

множествена склероза, но и за откриване на съпътстващи нарушения. Окончателно потвърждаване на 

диагнозата може да бъде осигурено генетични изследвания за установените за НСП генетични мутации. 

 

Клинична картина 
Основният симптом е прогресивната, често тежка, спастичност на долните крайници. 

Неусложнената, автозомно-доминантна НСП се проявява след нормална бременност и раждане, 

непроменено ранно детство, след което се развиват нарушения в походката и скованост в краката. 

Пациентите се спъват и залитат поради трудността за дорзална флексия на стъпалото и слабост при 

флексията на бедрото. Класически симптом за НСП е прогресивното затруднение на ходенето, но при 

отделните пациенти тежестта му може да варира. Някои пациенти с развитие на заболяването може да 

започнат да се нуждаят от помощни средства. Други срещани симптоми при НСП могат да бъдат 

намалена дълбока сетивност, уринарни проблеми, зрителни нарушения, мускулни хипотрофии, 

фасцикулации, деменция, периферна невропатия, церебеларна атаксия и сетивни нарушения. 

Изброени симптоми не са задължителни и могат да не бъдат проявени при различните пациенти. 

Неврологичният преглед не разкрива знаци на нарушени ментални функции или засягане на черепно-

мозъчните нерви. 
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Лечение 
За момента не е налично специфично лечение за превенция, забавяне или подобряване на 

прогресивната инвалидизация при пациенти с НСП. Прилагат се основно симптоматични медикаменти 

и процедури за поддържане на физическото и емоционално благосъстояние. Лекарствената терапия 

включва мускулни релаксанти и спазмолитични средства. Може да се използва ботулинов токсин за 

намаляване на мускулна свръхактивност, както и антидепресанти при пациенти със съпътстваща 

депресия. Може да се наложи използването на ортези при увисване на ходилата. Оперативно лечение 

се прилага при чести контрактури и проблеми със сухожилията.  

Въпреки че това е прогресиращо заболяване, прогнозата за хора с НСП варира значително. 

Болестта засяга основно долните крайници, въпреки че при някои индивиди може да има и увреди на 

горните. Докладват се случаи както на сериозно увреждане, така и случаи, които са напълно 

съвместими с продуктивен и пълноценен живот. По-голямата част от пациентите с НСП имат нормална 

продължителност на живота. 

 
Рехабилитация и съпътстващи грижи 
Редовната физиотерапия е важна за поддръжката и подобряването на обема на движенията и 

мускулната сила. Тя не намалява дегенеративния процес в гръбначния мозък. Въпреки това пациентите 

с НСП трябва да спазват режим на упражнения поне няколко пъти седмично. По този начин се 

подпомага запазването на силата, минимизира се атрофията и се намалява уморяемостта. 

Физиотерапията е насочена към поддържане на общия функционален статус, както и към съпътстващи 

симптоми на заболяването като болка, скованост, лоша координация и двигателни затруднения. 

Физикалната рехабилитация използва 3 допълващи се подхода към НСП. Това са мануална терапия, 

упражнения и електротерапия. Те коригират и укрепват състоянието на мускулите и ставите, засилвайки 

общата функционална готовност на организма. 

Не на последно място, този рехабилитационен комплекс има положителен психологически 

ефект върху пациента, както и играе ролята на функционално пренастройване. Физиотерапията помага 

да се поддържат способността за самостоятелно извършване на ежедневни дейности.  

 

Литература 
 

1. Tallaksen CME, Dürr A, Brice A. Recent advances in hereditary 

spastic paraplegia. Current Opinion in Neurology, 2001, 14(4): 457-

463. 

2. Fink JK. Hereditary spastic paraplegia. Current Neurology and 

Neuroscience Reports, 2006, 6(1):65-76. 

3. McDermott CJ, White K, Bushby K et al. Hereditary spastic 

paraparesis: a review of new developments. J Neurol Neurosurg 

Psychiatry 2000;69:150-160 

4. Erichsen AK, Koht J, Stray-Pedersen A et al. Prevalence of 

hereditary ataxia and spastic paraplegia in southeast Norway: a 

population-based study. Brain: a journal of neurology, 2009, 

132(6): 1577–88. 

5. Schüle R, Schöls L. Genetics of hereditary spastic paraplegias. 

Semin Neurol. 2011, 31(5):484-93. 

6. Fourtassi M, Jacquin-Courtois S, Scheiber-Nogueira MC et al. 

Bladder dysfunction in hereditary spastic paraplegia: a clinical and 

urodynamic evaluation. Spinal Cord. 2012 Jul;50(7):558-62. 

7. Geva-Dayan K, Domenievitz D, Zahalka R et al. Botulinum toxin 

injections for pediatric patients with hereditary spastic 

paraparesis. J Child Neurol. 2010 Aug;25(8):969-75. 

8. Richardson D, Thompson AJ. Management of spasticity in 

hereditary spastic paraplegia. Physiother Res Int. 1999;4(1):68-76. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР РАРЕДИС 
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Пловдив 4000 

Телефон: 032 577 447 
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 < 10 >                           КАКВО, КЪДЕ, КОГА? 
 

ППРРЕЕДДССТТООЯЯЩЩИИ  ККООННФФЕЕРРЕЕННЦЦИИИИ,,  ППРРООЯЯВВИИ  ИИ  ИИННИИЦЦИИААТТИИВВИИ  ЗЗАА  РРЕЕДДККИИ  ББООЛЛЕЕССТТИИ  
 

• 17-21 юли 2013 – 8-ма Международна конференция за Синдром на Прадер-Вили, 
Кембридж 

• 3-6 септември 2013 – Международен конгрес за вродени дефекти на метаболизма, 
Барселона 

• 13-14 септември 2013– 4-та Национална конференция за редки болести и лекарства сираци, 
Пловдив 

• 19-23 октомври 2013 – Световен конгрес по таласемия, Абу Даби 

• 1-2 ноември 2013– 8-ма Международна конференция за редки болести (ICORD 2013), Санкт 
Петербург 

• 14 ноември 2013 – Световен конгрес по лекарства сираци, Женева 
 

________________________ 

  

ППССИИХХООЛЛООГГИИЧЧЕЕССККИИТТЕЕ  ММЕЕТТООДДИИ  ––  ННААЧЧИИНН  ЗЗАА  ССААММООППООММООЩЩ  ЗЗАА  ППООДДООББРРЯЯВВААННЕЕ  

ККААЧЧЕЕССТТВВООТТОО  ННАА  ЖЖИИВВООТТ  ННАА  ХХООРРААТТАА  СС  РРЕЕДДККИИ  ББООЛЛЕЕССТТИИ  ИИ  ТТЕЕХХННИИТТЕЕ  ССЕЕММЕЕЙЙССТТВВАА  
 

Национален алианс на хора с редки болести и тази години организира семинар за 

психологическа подкрепа за пациенти с редки болести и техните семейства. Събитието ще се проведе 

на 27-28 юли 2013 г. в хотел „Русалка” (Пловдив). Психолозите Мадлен Алгафари, Калина Митева и 

Ценка Местанска ще споделят своите съвети за справяне с психологическата страна на редките болести, 

за укрепване на духа и личностно усъвършенстване. 

За повече информация, моля посетете официалния уебсайт на 

Национален алианс на хора с редки болести – http://rare-bg.com/?p=867 
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