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ННООВВОО  ННААЧЧААЛЛОО,,  

ННООВВИИ  ВВЪЪЗЗММООЖЖННООССТТИИ  

      

Скъпи приятели, 

Навечерието на светлите Коледни 

празници е време, когато човек се събира с 

най-близките си, прави равносметка за 

изминаващата година и отправя пожелания за 

идващата нова. Това е време на надежда и 

смелост да се търси доброто в живота, да се 

планира и мечтае за бъдещето. 

Краят на 2013 и началото на 2014 ще 

отбележим с една много важна новина. Една наша 

дългогодишна мечта е вече факт. И тя е факт 

благодарение на съвместните ни усилия с всички 

Вас през изминалите близо 10 години. 

Информационен център за редки болести и 

лекарства сираци (ИЦРБЛС), Медицински център 

„РареДис” и новосъздаденият Център за оценка на 

здравни технологии и анализи (ЦОЗТА) са вече 

едно цяло и функционират под името Институт за 

редки болести (ИРБ). 

ИЦРБЛС и „РареДис” не изчезват. Двете 

организации свършиха огромна работа през 

годините и положиха основите на едно изцяло 

ново разбиране към редките болести в България. 

Новият институт ще поеме достойно тази щафета и 

ще създаде предпоставки за цялостен 

мултидисциплинарен подход към редките болести. 

Благодарение на постигнатото от ИЦРБЛС и 

„РареДис”, от всичките пациентски асоциации и 

медицински консултанти през годините, които 

безрезервно ни подкрепяха, ИРБ започва работа от 

едно много високо ниво на професионализъм и 

експертност.  

Това, разбира се, е една огромна 

отговорност. ИЦРБЛС и „РареДис” постигнаха 

високи стандарти по отношение на редките 

болести в България и спечелиха доверието на 

пациенти, лекари и студенти. За нас е огромна чест 

сътрудничеството и партньорството с всички Вас да продължат и чрез новия Институт. 

Вярваме, ИРБ ще даде нов тласък и нова надежда за нашата съвместна работа. Нека в 

предверието на Коледа и Нова година си пожелаем крепко здраве и нови сили, за да можем да 

използваме тези нови възможности за развитие и успехи през 2014 г. по въпросите на редките болести 

у нас. Заедно сме показали, че успешно можем да решаваме проблеми. Надяваме се, че ИРБ ще 

спомогне за постигането на нашата обща цел – по-добро разбиране и по-добри грижи за хората с редки 

болести в България. 

РРЕЕДДККИИ  ББООЛЛЕЕССТТИИ  

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

Декември 2013 (Брой 18, Година ІV) www.raredis.org 
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ННООВВОО  ННААЧЧААЛЛОО,,  ННООВВИИ  ВВЪЪЗЗММООЖЖННООССТТИИ  
 

Информационният център за редки болести и лекарства сираци, Медицински 

център „РареДис” и Център за оценка на здравни технологии и анализи 

са вече едно цяло 
 

Ако желаете да посетите Информационния център 

за редки болести и лекарства сираци (ИЦРБЛС) в 

Пловдив на място или имате направление от личния си 

лекар и искате да се консултирате със специалист от 

Медицински център „РареДис”, имаме важна новина за 

Вас. От месец септември двата центъра са обединени под 

ново наименование и имат нов адрес. На ул. „Маестро 

Георги Атанасов” 22 в ж.к. „Тракия” в гр. Пловдив ще 

намерете новооткрития Институт за редки болести (ИРБ). 

ИРБ ще продължи на още по-високо ниво, с още 

повече професионализъм и внимание към всеки 

индивидуален пациент започнатото от предишните две 

институции. Новият институт е повече от функционално и териториално обединение. Той идва, за да 

придаде цялостен и завършен вид на нашата обща мисия – съвременни, качествени и достъпни грижи 

за хората с редките болести в България. 

През годините последователно ИЦРБЛС (2004) и „Раредис” (2009) бяха създадени, за да 

отговорят на необходимостта на хората с редки болести и близките им от достъпна и достоверна 

информация за тези заболявания, както и за възможностите за лечение и рехабилитация в България и 

чужбина. Зад тези абревиатури стоят дългогодишните усилия на многоброен екип от доброволни 

консултанти – водещи медицински специалисти от университетските клиники в България, които за 

кратко време успяват да подготвят богата библиотека на български език за редките болести, която днес 

е на разположение в Интернет на всички. 

Споделянето и разпространението на информация и идеи винаги е било един от водещите 

принципи в нашата работа. От 2010 г. насам ИЦРБЛС систематизира натрупания си опит по отношение 

на редките болести и лекарствата 

сираци у нас, улеснявайки 

различните заинтересовани страни 

при търсенето и предоставянето на 

актуални и надеждни данни по 

въпросите на редките болести.  

В резултат на това се появиха 

серия с тематични обзори по 

конкретни проблеми на редките 

болести у нас, както и настоящият 

електронен бюлетин „Редки болести & Лекарства сираци”. 
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За да изпълнява пълноценно своята мисия да служи на пациентите и лекарите, ИРБ стaртира 

трето свое звено – Център за оценка на здравни технологии и анализи (ЦОЗТА). Новият център ще 

поеме обширното и все по-динамично развиващо се поле на оценката на здравни технологии. 

Наличието на капацитет и среда за провеждане на специализирана оценка на здравните технологии, 

предназначени за редки болести, се очертaва като ключов за крайния успех на всички политики и 

стратегии за редки болести у нас. Най-важен измерител тук са удължената продължителност и 

подобреното качество на живот на пациентите с редки болести, които пряко зависят и от навременния 

достъп до съвременни диагностични и терапевтични здравни технологии. Правилната и достоверна 

оценка на тях е важна не само за редките болести, но и за нивото на ефективност на цялата здравна 

система в България. 

ИРБ в Пловдив не е толкова едно ново начало за дейностите в областта на редките болести у нас. 

Той е по-скоро една още една, нова възможност за продължение на съвместните усилия на всички. 

Именно доброто сътрудничество, комуникация и координация през годините на всички у нас – 

пациенти, лекари, студенти, медии, институции – доказаха, че редките болести не са статистика и 

проблемите, свързани с тях, не могат да бъдат пренебрегвани. Днес, понятието „редки болести” 

циркулира все по-често в общественото пространство. Но това само по себе си не е достатъчно, защото 

много сериозни въпроси все още стоят на дневен ред и без тяхното решаване, успехът ни няма да бъде 

пълен. Затова ИРБ отваря своите врати и Ви подава ръка, за да продължим заедно нашата ползотворна 

дейност. Взаимното уважение и сътрудничество са онези знаци, които показват пътя към крайната цел 

– по-добро разбиране и по-добри грижи за хората с редки болести в България. 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Посетете ни! 

ИНСТИТУТ ЗА 

РЕДКИ БОЛЕСТИ 
 

Пловдив, ж.к. Тракия, 

ул. Маестро Георги Атанасов 22 

Тел. 032 – 575 797 

WWW.FACEBOOK.COM/ICRDOD 

WWW.FACEBOOK.COM/RAREDIS 
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ИИММАА  ЛЛИИ  РРААЗЗУУММЕЕНН  ННААЧЧИИНН  ЗЗАА  ВВННААССЯЯННЕЕ  ННАА  РРЕЕДД  

ВВ  ИИЗЗРРААЗЗХХООДДВВААННЕЕТТОО  ННАА  ССРРЕЕДДССТТВВАА  ЗЗАА  ЗЗДДРРААВВЕЕООППААЗЗВВААННЕЕ??  
 

Терминът „оценка на здравни 

технологии” (ОЗТ) 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, икономически, социални и етични 

последствия. Основна цел на ОЗТ е 

решенията на здравните власти за 

използването и заплащането на медицински 

технологии да се взимат информирано и 

обективно, в рамките на прозрачен и 

отворен за обществото процес. ОЗТ вече е 

утвърден и общоприет процес в много държави в света. Въвеждането и адекватното прилагане на тази 

концепция осигурява прозрачност, обективност и ефективност при функционирането и управлението на 

финансирането на здравната система. 

Защо е необходимо прилагането на ОЗТ в България? Не само по отношение на редките болести, 

но изобщо вземането на решения за реимбурсиране на здравни технологии (лекарства, диагностични 

тестове, медицински процедури) е невинаги ясен, прозрачен и ефективен процес. В него значение имат 

както нормативно разписани критерии като безопасност и ефективност, така и фактори като социална 

справедливост и равен достъп. Не на последно място, винаги има и чисто политически мотиви дали 

например скъпа здравна технология да бъде достъпна, в какви срокове и обеми, за кои определени 

групи пациенти. Неизползването на принципите на ОЗТ води до неправилни решения, които в крайна 

сметка означава неефективно използване на публичните средства за здравеопазване и подкопаване на 

доверието на пациентите в здравната система. В областта на лекарствата сираци например е пълно с 

интересни парадокси как един медикамент е признат за ефективен в една страна и се реимбурсира, а в 

друга е точно противоположното. В даден случай за определена група пациенти се създава прецедент и 

се реимбурсира дадена здравна технология. В други случаи обаче същите доводи са счетени за 

недостатъчни от страна на здравните власти. 

Създаването на ясни правила за провеждане на ОЗТ и използването на резултатите от този 

процес при вземането на решения за реимбурсиране е важно поради няколко причини. На първо 

място, ОЗТ е доказан способ за устойчиво 

управление на разходите за 

здравеопазването. Бидейки открит и 

прозрачен механизъм, ОЗТ е в състояние да 

се справи по рационален начин с етичните 

дилеми и да отговори разумно на 

обществените нагласи. Не на последно място, 

ОЗТ е начин за подкрепа за научно-

технологичните иновации в медицината и 

здравеопазването. Наличието на ясни и 

разписани правила е важно за създаването 

на една предвидима среда, в която лекари, 

пациенти и индустрия да разполагат с 

необходимата сигурност и подкрепа. 
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Предвид значимостта на ОЗТ за 

редките болести и лекарства сираци, 

Институтът по редки болести от няколко 

години работи активно по изграждането 

на капацитет за ОЗТ и активното прилагане 

на тази концепция в България. През 2012 г. 

бе съорганизирана кръгла маса под 

патронажа на Комисията по 

здравеопазване в Народното събрание. А 

съвсем наскоро, на 5 октомври в Пловдив 

се проведе и първият по рода си 

обучителен семинар на тема „Въведение в 

оценката на здравни технологии” се 

проведе. Събитието бе организирано от 

Института по редки болести и Факултета 

по обществено здраве на Медицински 

университет – Пловдив. Гост-лектори бяха 

водещи британски експерти с 

дългогодишен академичен опит и 

практика в структурите на National Health 

Service (NHS) и National Institute for Clinical 

Excellence (NICE) – проф. Кен Стейн и д-р 

Едмънд Джесъп. 

31 участници – представители на 

здравни власти, медицински специалисти, 

университетски преподаватели, студенти и 

представители на фармацевтичната 

индустрия имаха възможност да се 

запознаят с основите концепции и 

инструменти за ОЗТ, представени с нагледни примери и реални казуси от Великобритания. Четири 

отделни модула – по организационни въпроси на ОЗТ, оценяване на качеството на доказателствата, 

измерване на ползите и разходите и разглеждане на практически въпроси предложиха на участниците 

ценен опит и внимание към особеностите на този процес. Инициативата премина при висок интерес и 

ще бъде продължена през 2014 г. 

Разбира се, сама по себе си ОЗТ не е панацея. Необходимо е целият процес на вземане на 

решения за достъп до здравни 

технологии да бъде прозрачно 

регламентиран, с ясно поставени цели 

като ефективност и устойчивост на 

здравната система, но и също така и 

адекватен и навременен достъп до 

здравни услуги за пациентите. Самите 

инструменти за осъществяване на този 

процес трябва да бъдат рационално 

прилагани от висококвалифицирани 

експертни екипи с мултидисциплинарна 

насоченост. Поставена в такава рамка, 

ОЗТ вече е гарант за надеждни и 

сигурни решения, които са балансирани 

и в интерес на всички заинтересовани 

страни. 



< 6 >                            БИБЛИОТЕКА „РЕДКИ БОЛЕСТИ” 

  

ААТТААККССИИЯЯ  ТТЕЕЛЛЕЕААННГГИИЕЕККТТААЗЗИИЯЯ  
 

 

Определение и честота 

Атаксия телеангиектазия (АТ), наричана още синдром на Луи Бар, е рядко, невродегенеративно 

заболяване с автозомно-рецисивно унаследяване. Терминът атаксия обозначава затруднена 

координация, а телеангиектазия – разширение на малките кръвоносни съдове. АТ се характеризира с 

прогресираща малкомозъчна атаксия, започваща между 1 и 4-годишна възраст, очедвигателна 

апраксия, хореатетоза, телеангиектазии на конюнктивата, чести инфекции, имунен дефицит и повишен 

риск от развитие на малигнени заболявания (особено левкемия и лимфом). Пациентите с АТ са 

изключително чувствителни към йонизираща радиация. Болестността на АТ е в рамките на 1 на 40 000 – 

100 000. 

 

Етиология 

АТ се предизвиква от мутации в АТМ гена, хромозома 11q22-q23, като са описани повече от 270 

уникални мутации. AT е описан като синдром на геномна нестабилност и разстройство на ДНК 

възстановяването. Генът АТМ, отговорен за това мултисистемно заболяване, кодира протеин със 

същото име, който е отговорен за възстановяването на увредена клетъчна ДНК преди завършване на 

клетъчното делене. Лъче- и химиотерапия, както и някои биохимични и метаболитни процеси могат да 

предизвикат такива разкъсвания. Когато такова прекъсване се случи, ATM спира клетката от 

производството на нова ДНК и активира други протеини, за да се поправят уврежданията. По този 

начин, ATM позволява на клетката да поправи своята ДНК преди завършването на клетъчното делене. 

Ако увреждането е твърде тежко, АТМ програмира клетъчна смърт, като по този начин предотвратява 

геномна нестабилност. Затова пациентите с АТ са изключително чувствителни към йонизираща 

радиация. 

 

Диагноза 

Ранното установяване на клинична диагноза АТ е проблематично, но стабилно високите нива на 

серумен алфа-фетопротеин (повече от 10 ng/ml при над 90% от пациентите с АТ) и хромозомните 

аномалии (7;14 хромозомна транслокация в 5 до 15 % от периферните клетки) могат да потвърдят 

диагнозата. Други маркери за заболяването могат да бъдат серумните имуноглобулини (намалени или 

липсващи IgA, IgE и IgG2, повишени IgM), олиго и моноклонална гамапатия, Т-клетъчна недостатъчност, 

малък тимус, наподобяващ ембрионален, малък церебелум при ЯМР. 

 

Клинична картина 

Тежестта на неврологичните, имунологични и белодробни прояви варира в широки граници при 

отделните пациенти. Началото при типичния АТ синдром обикновено е още на 1-2-годишна възраст с 

необичайни движения на главата и загуба на равновесие, следвани от неясен говор и необичайни 

движения на очите. Лоша координация, дистална мускулна слабост и (тремор) треперене на 

крайниците може да се появят към 9-10-годишна възраст и да се усилват прогресивно. Хореоатетоза е 

често срещана при АТ. Имунодефицитната симптоматика се характеризира с чести инфекции на 

синусите и белите дробове, като последните могат да доведат до бронхиектазии. Телеангиектазиите се 

появяват във възрастта 4-6 години и обикновено се разположени в склерата на очите. Липсата им обаче 

не изключва диагнозата АТ. Понякога погрешно се диагностицират като кръвоизлив в окото или 

хроничен конюнктивит. Забавяне на растежа е сравнително често, но когнитивното развитие е в 

повечето случаи. Възможни са ендокринни нарушения (повишено окосмяване, тестикуларна и 

овариална хипоплазия, нарушен глюкозен толеранс). Важна системна особеност на АТ е 

предразположението към неоплазии, особено В-клетъчен лимфом, Т-СLL левкемия и рак на гърдата. 

При терапията им трябва да се избягва лъчелечението и приложението на радиофармацевтици. 
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Лечение 

Лечението на АТ е симптоматично и включва физиотерапия, логопедични упражнения и 

мониторинг за белодробни инфекции. Бета-блокерите могат да намалят тремора и да подобрят 

прецизността на двигателните способности. Пациентите с АТ показват повишена чувствителност към 

рентгенови лъчи, лъче- и химиотерапия, които трябва да се прилагат при тях с повишено внимание. 

Засегнатите деца често се нуждаят от инвалидна количка на възраст от 10-11. Прогнозата зависи от 

честотата на респираторните инфекции, процеса на невродегенерация и повишения риск от ракови 

заболявания (35% от пациентите с АТ развиват  неоплазия до 20-годишна възраст). 

 

Рехабилитация и съпътстващи грижи 

 При липсата на етиологично лечение за АТ, физикалната терапия се очертава като един от 

способите за овладяване симптомите на заболяването, намаляване неговия прогресивен ход, 

поддържане на способностите и качеството на живот на пациента. Екипът за мултидисциплинарно 

лечение на АТ включва невролог, кардиолог, ендокринолог, специалист по физикална медицина, както 

и логопед, психолог и физиотерапевт. 

Физикалната терапия е полезна за поддържане общата физическа и кардиологична сила на 

организма, предотвратяването на контрактури на крайниците, както и обучение на техники за 

предпазване от падания и наранявания. Конната терапия, упражненията в басейн и със специално 

колело се понасят относително добре от хората с АТ. Добре структурираната и премерена физическа 

програма може да отложи необходимостта от използването на средства за придвижване и инвалидна 

количка. Физикални упражнения до пълно изтощаване трябва да бъдат задължително избягвани. 

Трябва да се отбележи, че физиотерапия е доказана за поддържане на функционалното равнище на 

организма, но тя не може значително да забави процеса на невродегенрация. 

Наличието на дизартрия (нарушение на речта) налага включването на логопед в процеса на 

рехабилитация, което може да подобри артикулацията. Генетичната консултация също има важна роля 

– родителите и близките следва да бъдат запознати с мултисистемното естество на заболяването и 

неговата генетична основа. Съществен момент е да се обърне внимание както на пациента, така и на 

близките за ролята на редовните профилактични прегледи за ранно откриване на злокачествени 

заболявания.  
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ППРРЕЕДДССТТООЯЯЩЩИИ  ККООННФФЕЕРРЕЕННЦЦИИИИ,,  ППРРООЯЯВВИИ  ИИ  ИИННИИЦЦИИААТТИИВВИИ  ЗЗАА  РРЕЕДДККИИ  ББООЛЛЕЕССТТИИ  
 

• 28-29 януари 2014 – Годишна конференция на Европейския форум за насоки за добри 

клинични практики (EFGCP), Брюксел 

• 5-8 март 2014 – 2-ри Международен конгрес за научни изследвания в областта на редките 

болести, Базел 

• 25-27 март 2014 – 26-та Годишна работна среща на Международната асоциация по 

лекарствена информация (DIA), Виена 

• 23-25 април 2014 – Световен конгрес по лекарства сираци, Вашингтон 

• 8-10 май 2014 – 7-ма Европейска конференция по редки болести и  лекарства сираци, Берлин 

• 5-11 юни 2014 – 13-ти Международен конгрес по невромускулни болести, Марсилия 

________________________ 

 

ННООВВИИ  УУССЛЛУУГГИИ  ЗЗАА  ХХООРРАА  СС  РРЕЕДДККИИ  ББООЛЛЕЕССТТИИ  ВВ  ППЛЛООВВДДИИВВ  ИИ  ВВААРРННАА  
 

В края на ноември в Пловдив бе открит първият 

в България Пациентски център за наследствен 

ангиоедем. Центърът се намира на ул. „Капитан Райчо” 

50, „Маркет Център”, ет. 3. Екип от специалист по УНГ, 

психолог и социален работник ще консултират 

пациенти с рядката болест наследствен ангиоедем 

(НАЕ) и техните семейства. 

Също от миналия месец пациентите с 

муковисцидоза от Варна вече могат да разчитат на 

физиотерапевт, специално обучен за работа с 

пациенти, страдащи от тази рядка болест. Терапията се 

провежда в УМБАЛ “Св.Марина” Варна, а желаещите 

да се запишат за специализирана физиотерапия могат 

да си запазят час през лекуващите лекари в 

Многопрофилна клиника по педиатрия и в Клиника по 

пневмология и фтизиатрия. НАХРБ продължава да 

набира средства от дарения, за да могат да бъдат 

осигурени безплатни занимания за семействата с 

муковисцидоза. 

За повече информация, моля, посетете официалния сайт на НАХРБ – 

http://rare-bg.com/?p=912. 

________________________ 
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