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РЕДКИ БОЛЕСТИ
ЛЕКАРСТВА СИРАЦИ
Информационен бюлетин на Българска Асоциация за Промоция на Образование и Наука (БАПОН)

Уважаеми читатели,
Изминалите два месеца бяха изключително наситени със
събития, свързани с редките болести.
ЕНЯТ НА РЕДКИТЕ
В общ план най-важното от тях бе четвъртото поредно
провеждане на Деня на редките болести. Една инициатива, която БОЛЕСТИ
има целта да промоцира в глобален аспект проблема „редки
болести”. Традиционно вече в България денят бе организиран от РАВНОПОСТАВЕНОСТ ЗА
Националния алианс на хората с редки болести с подкрепата на ВСИЧКИ
БАПОН. Тази година се изоставиха „стандартните” листовки и
балони и се реши да се общува директно с една важна за хората с редки болести и техните семейства
професионална група – общопрактикуващите лекари. В резултат на това бяха проведени серия от
обучителни семинари по редки болести в страната при сериозното участие на водещи медицински
специалисти като лектори и със съдействието на студентите по медицина у нас. Със задоволство
установяваме за поред път единството и общата позиция на лекари и пациенти у нас относно редките
болести.
На малко по-друг полюс е положението с осигуряването на лекарствено лечение на хората с
редки болести. Извършените законови и организационни промени от края на 2010 г. бяха като цяло
приети с надежда от пациентите, че най-накрая проблемът с лекарствата сираци ще бъде решен и те
няма да се тревожат за това
дали следващия месец ще
могат да се лекуват. Новите
процедури влязоха в сила от
1 март и вече месец и
половина действат. Въпреки
че това е малък период, за
да се направи обективна
оценка, и отчитайки факта,
че
във
всяко
ново
начинание е възможно да
има
първоначални
скърцания в механизма,
новата
организация
на
реимбурсиране
на
скъпоструващите
медикаменти за редки
болести засега не намира
много поддръжници и с
нищо не показва, че старите
грешки са отчетени и
премахнати.
Близките
месеци ще покажат по-ясно
в каква посока ще се озоват
въведените промени.

ТЕМА НА БРОЯ:
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–
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КАКВО, КЪДЕ, КОГА?
ВТОРА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ
ЗА РЕДКИ БОЛЕСТИ И ЛЕКАРСТВА СИРАЦИ
На 9-11 септември 2011 г. в Пловдив ще се
проведе Втора национална конференция за редки
болести и лекарства сираци. Форумът ще предложи
презентации на водещи специалисти по основните
клинични специалности, работни срещи и възможности
за дискусии между участниците, представляващи всички
засегнати групи, постерна сесия. Сред основните теми
ще бъдат:
• Епидемиологични регистри за редки болести
• Добри практики за профилактика, диагностика,
лечение и рехабилитация на редки болести
• Здравна политика и здравно законодателство,
касаещо редките болести
• Подобряване достъпа до лекарства сираци
• Постижения на Националната програма за редки
болести
• Европейски проекти и програми за редки болести
________________________

ОСВЕДОМЕНОСТ ЗА
РЕДКИТЕ БОЛЕСТИ В ЕВРОПА
На 28 февруари 2011 г., по случай Деня на редките
болести и във връзка с официалното приемане на
Европейската директива за трансгранично здравеопазване,
Европейската комисия публикува резултатите от проучване на
Евробараметър за осведомеността за редките болести в
Европа. Изследването, което има за цел да проучи нагласата
на европейците спрямо редките болести и стратегиите за тях на европейско и национално ниво показва
интересни резултати. Проучването е проведено сред 26 674 европейски граждани във всичките 27
страни членки между 25 ноември и 17 декември 2010 г.
Като потвърждение на отдавна съществуващите нагласи, 95% от взелите участие вярват, че е
наложително силно европейско сътрудничество в тази област и пациентите с редки болести трябва да
имат правото на лечение в друга страна-членка. Гражданите на ЕС смятат, че е справедливо отделянето
на допълнителни средства за научи изследвания в тази област, осигуряването на равен достъп до
лечение и провеждането на информационни кампании.
Конкретно за българските резултати, те като цяло следват общия европейски шаблон. С една
осезаема разлика – по-ниското ниво на информираност за проблема „редки болести”. Красноречиво
доказателство е, че за „най-разпознаваемата” (65%) сред жителите на ЕС рядка болест –
муковисцидозата са чували само 8% от анкетираните българи! Логично следва и почти единодушното
одобряване на отпусканите ресурси за подобряване на осведомеността за редките болести сред
здравните професионалисти и обществото като цяло (95% от взелите участие у нас).
Можете да разгледате пълния доклад, както и резултатите по отделни страни на български език
на сайтовете на ГД Здравеопазване и потребители или на Евробараметър.
________________________

КАКВО, КЪДЕ, КОГА?
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ОБЗОР НА ДОСТЪПА ДО ЛЕКАРСТВА СИРАЦИ В БЪЛГАРИЯ
ИЦРБЛС
публикува
актуализиран
и
допълнен вариант на обзора си за достъпа до
лекарства сираци в България. Докладът е
структуриран в 4 раздела: обозначение за
лекарство сирак и разрешение за употреба;
ценообразуване,
включване
в
Позитивния
лекарствен списък и реимбурсиране; механизми
за ускорен достъп до иновативни медикаменти;
заключение. Приложени са и списък с лекарствата
сираци в ЕС и България, съдържащ информация за
име на медикамента, активна субстанция, АТС код,
индикация за приложение, притежател и дата на получаване на маркетингова оторизация, данни за
наличие в Позитивния лекарствен списък, както и реимбурсация по действащите наредби на
Министерството на здравеопазването, както и списък с използваните източници и връзки.
Можете да разгледате обзора в раздела за регистри и статистика на сайта на ИЦРБЛС.
________________________

ПРОЗРАЧНОСТ ПРИ ЦЕНООБРАЗУВАНЕТО И РЕИМБУРСИРАНЕТО НА ЛЕКАРСТВА
Европейската комисия стартира обществено допитване за модернизиране на правилата за
прозрачност при вземането на решения от страните-членки относно ценообразуването и
реимбурсирането на лекарства. Проучването приканва всички заинтересовани участници да споделят
своето мнение по Директива 89/105/EEC („Директивата за прозрачност“). Допитването ще помогне на
Комисията да определи как най-добре да актуализира действащите правила, за да се намалят цените
на лекарствата, да се гарантират прозрачни национални процедури и да се осигури по-широк и
навременен достъп до медикаменти.
Допълнителна информация и указания за участие са публикувани на сайта на Комисията.
________________________

ПРЕС-КОНФЕРЕНЦИЯ НА ПАЦИЕНТСКИ ОРГАНИЗАЦИИ
На 20 април 2011 г. Асоциация
„Муковисцидоза”, Асоциация на болните от
акромегалия „Надежда за живот”, ДЕБРА
България,
Българска
анти-таласемична
организация и Сдружение на болните от болест
на Бехтерев ще организират прес-конференция
във Фестивален и конгресен център (Варна).
Пациентите ще представят своята гледна точка за
действащите промени в осигуряването на
лекарства за редки болести вече от страна на
Националната
здравноосигурителна
каса.
Пациентските асоциации са на мнение, че новите
правила не отразяват хроничния характер на редките заболявания и допускат реалната опасност
болните да остават без лечение за продължителен срок.
________________________
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ПОВЕЧЕ ЗА...

ПЪРВИ ОТЗИВИ СЛЕД ПРОМЕНИТЕ В ОСИГУРЯВАНЕТО
НА СКЪПОСТРУВАЩИ ЛЕКАРСТВА ЗА РЕДКИ БОЛЕСТИ
Лекари и пациенти за това как трябва и как не трябва
да бъде организирано лечението на редките болести у нас
В края на 2010 г. бяха предприети сериозни изменения в осигуряването на лекарства за редки болести в България.
Чрез промени в три наредби цялата тази дейност бе прехвърлена от Министерството на здравеопазването (МЗ) към
Националната здравноосигурителна каза (НЗОК). Идеята бе да се гарантира по-добър достъп на пациентите до тези
лекарства, защото НЗОК не прави търгове, а плаща най-ниската цена на съответния медикамент на пазара, докато МЗ е
длъжно да провежда търгове по Закона за обществените поръчки. Именно заради оспорване на тръжните процедури
нерядко МЗ изпадаше в ситуация да не може навреме да закупи и осигури животоспасяващи медикаменти.
Месец след стартиране на новите механизми
решихме да потърсим първите впечатления и реакции на
най-пряко засегнатите, а именно лекарите и пациентите.
Спряхме се на рядкото заболяване таласемия майор по
няколко причини. За него има лекарствена терапия, която
стана предмет на тези промени. Това е също и една от
малкото редки болести, за които в България има точни и
актуални епидемиологични данни благодарение на вече
близо 2 години действащия Национален регистър на
пациенти с таласемия майор. Не на последно място,
пациентите с таласемия майор в България разполагат със
свои пациентски структури, които са сред най-активните и
работещи пациентски асоциации у нас.
На едни и същи въпроси поканихме да отговорят:
Драгомир Славев и Иван Иванов, съответно
председател и член на УС на Организацията на таласемиците в България (ОТБ)
Доц. д-р Валерия Калева, началник на Клиника по детска хематология и онкология, УМБАЛ „Св. Марина” (Варна),
председател на Работната група по таласемия към Българско научно дружество по клинична и трансфузионна
хематология
Д-р Денка Стоянова, Tаласемичен сектор, Клиника по хематология, СБАЛДОХЗ (София), член на Работната група
по таласемия към Българско научно дружество по клинична и трансфузионна хематология

Към този момент (април 2011) как оценявате инициативата за реимбурсиране лечението
на редки болести от НЗОК вместо МЗ?
ОТБ: Експеримент, който създава конфронтация между пациенти, лекари и институции. Все още
реално не е осъществена промяната. Тя ще стане факт, когато пациентите получат медикаментите чрез
аптеките, работещи с НЗОК. А самата процедура може да определим като „сложна и тромава”.
ВК: Реимбурсирането на лечението на редките болести от НЗОК има предимства, но те могат да
бъдат реализирани само тогава, когато лечението и наблюдението на пациентите се осъществява в
специализирани центрове.
ДС: Според мен миналата година нещата бяха уредени максимално добре. Получавахме
лекарствата регулярно в болницата, не се допускаше прекъсване на терапията. Сега може би за
пациентите е по-неудобно да се разхождат всеки месец до личния лекар, който няма поглед върху
терапията им, и на всеки 6 месеца процедурата с НЗОК. Считам, че това ще изнерви голяма част от
пациентите. От друга страна, това наистина е амбулаторно лечение и е удачно да се поеме от НЗОК.
Смятате ли, че този модел ще донесе трайно бъдещо стабилизиране при осигуряването
на скъпоструващо лечение за редки болести или е просто поредният експеримент?
ОТБ: Всяко ново нещо крие в себе си потенциални рискове и ползи. А дали моделът е успешен
зависи от неговата реализация, в това число и от всички участници в процеса. За да бъде успешен,
според нас, трябва да бъде максимално „изчистен и опростен”, а той не е.

ПОВЕЧЕ ЗА...
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ВК: Моделът, който се прилага в момента, не
е най-удачният за осигуряване на скъпоструващи
медикаменти и за лечение на пациенти с редки
болести. Оптималният модел е апробиран в много
страни и включва изграждането на специализирани
центрове за редки болести.
ДС: В случай, че протоколите не се бавят и не
се допусне промяна на дозовия режим от
комисията в НЗОК, надявам се, че положението ще
се стабилизира. Страхувам се, ако средствата в един
момент привършат – да не се прекрати или
промени терапията с по-ниски дози. Притеснява ме
и дали ще има финансова възможност да се
включват нови пациенти на скъпоструващо лечение
и повишаване на дозите, ако е наложително.

Бяха ли отчетени Вашите опит и становище конкретно при изготвянето на
изискванията за провеждане на хелатираща терапия при пациенти с бета-таласемия?
ОТБ: Донякъде.
ВК: Изискванията за провеждане на хелатираща терапия са изготвени след консултации с
Работната група по таласемия.
ДС: Изискванията се изготвиха изключително според нашето становище и опит.
Как стартираха процедурите за отпускане на медикаменти за редки болести по новата
наредба 38? По-сериозни проблеми имаше ли?
ОТБ: Все още има места, където тези процедури са в началото си и има забавяне. Самата
процедура изисква от пациента много повече усилия, което е свързано с време и средства да подготви
необходимите документи и да ги подаде в РЗОК.
ВК: За всички пациенти хелатиращата терапия е осигурена до края на м. март от болничните
аптеки. Проблемите с получаването на медикаменти от външните аптеки тепърва предстоят.
ДС: За момента нямам върнати протоколи. Една част от тях вече са заверени. Не съм убедена, че
следващите 6 месеца ще минат толкова бързо и леко, когато финансовият разход се види. Дано се
лъжа.
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ПОВЕЧЕ ЗА...

Какво според Вас би могло да се промени, за да може лечението за редки болести да бъде
по-добре организирано в бъдеще?
ОТБ: Редките болести да бъдат обект на лечение от високо специализирани звена.
ВК: Създаването на университетски центрове за лечение и наблюдение на пациенти с редки
болести е най-ефективното решение на този въпрос.
ДС: Считам, че за по-добро обслужване на тези пациенти, в бъдеще трябва да се съсредоточи
лечението им в 2-3 центъра в страната, които да са ангажирани с цялостното им лечение и наблюдение.
Много добре би било тези центрове да са общи и за деца и за възрастни. По този начин ще се избегне
стреса от прехода, а и ще се обединят усилията на специалистите.
България е на едно от последните места в ЕС по осигуряване на достъп до лечение с
лекарства сираци. Какво е Вашето обяснение?
ОТБ: Редките болести са сфера на здравеопазването, за която до скоро много малко се знаеше.
Има както недостиг на специалисти, запознати в детайли с проблемите им, така и липса на
специализирани структури за лечение и превенция. Това са част от компонентите, необходими за
целенасочена политика в сферата на редките болести. А що се отнася за достъпа до лекарства сираци,
по този проблем не се работи и той си остава нерешен.
ВК: В това отношение проблеми с болните от таласемия няма. В момента няма ограничения при
изписването на лекарства сираци и лечението на всички пациенти се провежда съобразно критериите
на съвременните терапевтични стандарти.
ДС: България е с доста нисък стандарт. Освен това според мен парите не се разпределят както
трябва, за да се подобри достъпа до лекарствата сираци. Все пак през последните години по отношение
на тях се направи много и дано тази тенденция продължи и при новата реформа.

РЕДАКЦИОНЕН КОМЕНТАР
Сходството в отговорите на поставените въпроси е впечатляващо. Добър или лош, новият модел на
реимбурсиране е факт. Дали той ще заработи гладко зависи от действията и нагласите на всички участници в процеса.
Установява се недостатъчна информираност на пациентите относно новите изисквания и процедури за отпускане на
скъпоструващо лечение. При толкова сериозна организационна промяна, както и предвид спецификата на редките
заболявания, където всеки пропуск в терапията може да е с фатални последици, е недопустимо да не се предприеме
по-сериозна информационна кампания в национален мащаб. Освен че липсва достатъчно отразяване сред
националните медии, спорадичните публикации са по-скоро с противоречив и объркващ характер.
Има съмнения относно възможностите за увеличаване в лекарствената доза, както и отпускането на средства
за новооткрити пациенти. Такива проблеми определено имаше при старата система, където след провеждането на
търговете и разпределянето на медикаментите, лекуващите лекарите бяха принудени често да лекуват в субоптимални дози, а новодиагностицираните пациенти трябваше да чакат до следващия търг.
В края на интервюто, на преден плен излиза и проблемът с т.нар. експертни и референтни центрове по редки
болести. Те и сега съществуват под някаква форма (на базата на оценка на пациенти и по репутация), но тя не им
позволява да разгърнат и малка част от потенциала си, нито да отговорят на нуждите на всички. Ясно се вижда
необходимостта от целенасочена политика в тази област – създаване на специализирани експертни центрове към
университетските болници, където пациентите с редки болести да бъдат диагностицирани, проследявани и лекувани
от мултидисциплинарен екип от специалисти. Това отчетливо е заложено и в Препоръката на Съвета на ЕС от 9 юни
2009 г., където се призовава за конкретни мерки по този въпрос. Не на последно място се изисква и гарантирането на
устойчиво финансиране на тези центрове с цел тяхното развитие и участие в по-големи европейски мрежи. Смятаме,
че в България има достатъчно висококвалифицирани специалисти по отношение на диагностика, лечение и
рехабилитация на редките болести. Вече повече от две години България има действащата Национална програма за
редки болести, която обаче поради силно редуцирано финансиране и неоптимално според нас разпределение на
средствата не оправдава очакванията на пациентите с редки болести.

Благодарим на Драгомир Славев и Иван Иванов от ОТБ, както и на доц. Валерия Калева и д-р Денка
Стоянова за съдействието и помощта при изготвянето на този материал.
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РЕДКИ, НО РАВНОПОСТАВЕНИ
Денят на редките болести за четвърта поредна година в България и по света
Денят на редките болести е един особен ден. За първи път се организира
на 29 февруари 2008 от EURORDIS, съвместно с националните алианси на
пациенти с редки болести в няколко европейски страни. Тази дата е натоварена
с красноречива символика, имаща за цел да манифестира нуждата от
повишаване на информираността за редките болести сред обществото,
провеждане на научноизследователска дейност, разработване на методики за
бързо и категорично поставяне на диагноза, осъществяване на успешна терапия,
право на достъп до такава и като цяло – да съхрани надеждата на хората с редки
болести и техните семейства, че един ден те ще могат да се чувстват пълноценни и щастливи.
С всяка изминала година броят на участващите страни в отбелязването на Деня на редките
болести расте и през 2011 г. 54 страни от цялото земно кълбо взеха участие. Едно силно доказателство
за нарастващото осъзнаване на проблема в глобален мащаб. Още по-радостно е, че това е една чисто
пациентска инициатива и ясен знак за по-голямата решимост на пациентите с редки болести да вземат
съдбите си в свои ръце и да участват активно в процеса на вземането на решения във връзка с редките
болести.
„Редки, но равнопоставени” бе мотото тази година на Деня на редките болести. С това за
пореден път хората с редки болести се опитаха да привлекат внимание върху проблемите в сферата на
здравеопазването, които ги поставят в
неравностойно положение по отношение на
здравните грижи, както и изобщо въпроса с
равния, всеобхватен достъп до тях. Редките
болести безспорно са предизвикателство за
медицината и здравната политика за всяка една
страна. Никой не може да се справи сам, но
всяка страна е задължена на започне
прилагането на конкретни мерки по отношение
гарантиране основното човешко право – правото
на здраве. Едно право, което на практика е
отнето на голяма част от хората с редки болести.
Без него, тези хора и техните семейства биват
поставяни в изключително тежко положение,
което в последствие ги лишава и от други техни
права и възможности – образование, работа,
интегрираност
в
обществото.
Оставяйки
нерешен, този въпрос ще продължава да
поражда неравнопоставеност и дискриминация,
нещо недопустимо за XXI век.
България, в лицето на Националния
алианс на хората с редки болести и ИЦРБЛС
участва в отбелязването и организирането на
Деня на редките болести от самото начало на
инициативата. Тазгодишното провеждане на
инициативата у нас протече по по-различен
начин спрямо миналите години. Целевата група,
върху която бе насочено посланието у нас бяха
Credit ©Rare Disease Day 2011
общопрактикуващите лекари.
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Това бе и една от основните препоръки и
желания на пациентите по време на Първата
национална конференция за редки болести. България
разполага
с
добри
специалисти,
но
общопрактикуващите лекари са входът към здравните
грижи у нас. От тяхната информираност и добро
познаване на проблематиката на редките болести
зависи до голяма степен бързият и адекватен достъп
до специализирана медицинска помощ, терапия и
диагноза. За съжаление, редките болести все още не
са достатъчно застъпени като самостоятелна единица
в обучението и подготовката на общопрактикуващите
лекари у нас. Затова и не е изненада тяхното
сравнително ниско ниво на информираност по
Организаторите от НАХРБ във Варна
проблема. Проучване, проведено от ИЦРБЛС в
началото на 2008 г. сред именно тази група, показа повече от тревожни резултати. Едва 2.5% от взелите
над 1000 души участие имаха някакви базови знания по въпроса.
В седмицата на Деня на редките болести се проведоха семинари в София, Пловдив, Варна, Стара
Загора и Плевен. Партньори в тяхното организиране бяха Медицинските университети в Пловдив и
Варна, Медицинският факултет на Тракийския университет в Стара Загора, асоциациите на студентите
по медицина в Пловдив и Варна. В семинарите „Как да разпознаем и лекуваме някои редки
заболявания“ взеха участие водещи специалисти по редки заболявания, които представиха основни
концепции при превенцията, диагностиката, лечението и рехабилитацията на някои от „по-честите”
редки болести у нас.
Високият интерес към тези семинари бе повече от достатъчно доказателство за правилния
избор. Вече са запланувани и нови обучителни семинари през месеците май и юни. Надяваме се, че на
Втората национална конференция за редки болести (www.conf2011.raredis.org) ще бъдат отчетени и
резултатите от тази кампания.

Асоциацията на студентите-медици във Варна взе активно участие при организирането
на „Болница за плюшени мечета” по случай Деня на редките болести.
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ГРИЖАТА ЗА ПАЦИЕНТИ С ЛАТЕРАЛНА АМИОТРОФИЧНА СКЛЕРОЗА –
УТВЪРДЕНИТЕ ПРАКТИКИ НА ПОСЛЕДНОТО ДЕСЕТИЛЕТИЕ
Определение и кратка информация
Латералната амиотрофична склероза (ЛАС) е невродегенеративно заболяване, характеризиращо се със
загуба на моторни неврони в гръбначния мозък, мозъчния ствол и моторната кора. Причината за него
все още е неразгадана, но до момента има редица успешни начини за поддържане на състоянието и
подобряване на качеството на живот на пациентите.
Медикаментозно лечение
До момента не са известни медикаменти, които да водят до излекуване, но от направените
многобройни двойно-слепи и плацебо-контролирани проучвания най-добри резултати е дал
медикамента рилузон независимо от дозовия режим. Възлаганите надежди за подобряване на
преживяемостта от литиев карбонат не се оправдават, както и добавянето в диетата на антиоксиданти,
витамин Е, ацетилцистеин, селен, л-метионин и креатин.
Според авторите на няколко статии има ясно изразени данни за по-добра преживяемост и качество на
живот, когато лечението на пациентите е проведено в специализирани лечебни заведения с участието
на мултидисциплинарен екип. В него задължително трябва да се включи невролог, рехабилитатор,
пулмолог, специалист по физикална и рехабилитационна медицина, логопед, психолог, диетолог и
социален работник. В случаите, когато е невъзможно да се сформира такъв екип, може да се използва
телемедицината, за да се направят необходимите за пациента консултации.
Клинични прояви и най-ефективни методи за справяне с тях
•
Едно от главните затруднения при болните е настъпващата дисфагия, която води до дехидратация
и спадане на тегло. Макар че още не са формирани точните показания за поставянето й – перкутаната
ендоскопска ендостомия се разглежда като надежден начин за коригиране на този проблем, както и
добавяне в диетата на хранителни добавки като например карнитин – 5-10 г дневно, витамин Е – 5 000
мг дневно, но не са установени ефекти на тези добавки, ако те не се комбинират с рилузон;
•
Дихателната недостатъчност е водеща причина за влошаване на преживяемостта при болните с
ЛАС, затова неинвазивната вентилаторна терапия (НВТ) се коментира като фактор за подобряване на
качеството на живот на болните. Основен критерий за включване на НВТ е нощната оксиметрия, както
и булбарното засягане. Слабостта на експираторната мускулатура води до неефективна кашлица,
задържане на секретите в горните дихателни пътища и белодробна инфекция. Подходящи методи за
подпомагане на експекторацията са механично подпомогнатия инспириум и експириум, както и
високочестотните вибрации върху гръдната стена;
•
Сиалореа – амитриптилин, ботулинов токсин тип Б, инжектиран в слюнчените жлези,
радиотерапия, приложенa еднократно;
•
Псевдобулбарен афект – фиксирана по доза комбинация от dextromethorphan/quinidine;
•
Умора – понякога може да бъде и страничен ефект на рилузон, затова се обсъжда намаляване или
спиране на препарата за известно време, но най-значими резултати в борбата с нея дава редовната
гимнастика при подходящо за статуса на пациента натоварване;
•
Крампи – досега няма лекарство с утвърден ефект по отношение на този симптом, но се прилагат
габапентин, витамин Е и рилузон, както и леветирацетам, витамини от групата Б и блокатори на
калциевите канали;
•
Спастицитет – все още без убедителни резултати са ефектите на баклофен, дантролен, тизанидин,
но се прилагат при тежки случаи в комбинация с физикални средства и специализирана кинезитерапия
за намаляване на спастицитета;
•
Депресия – според повечето автори включването на лечение за депресивния синдром е
необходимо при всички пациенти;
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•
Тревожност – няма достатъчно проучвания по този проблем. С добри прогнози са различни
методи от психологията и физикалната терапия;
•
Безсъние – досегашните проучвания сочат, че специфика в лечението няма и могат да се прилагат
схеми, валидни за безсънието изобщо;
•
Когнитивни и поведенчески нарушения – множество екипи работят за подобряване на
състоянието на пациентите чрез специализирани методи от психологията и педагогиката;
•
Дизартрия и други затруднения в комуникацията – обсъждат се варианти за подобряване на
говорните затруднения. Има устройства за усилване на гласа, аугментативна алтернативна
комуникация, протези и лифтинг за небцето и др.
Приложение на физикалната рехабилитация
При повечето пациенти единствено поддържащата рехабилитация се явява метод за подобряване на
качеството на живот и периодична оценка на състоянието с оглед адекватно включване или изключване
на различни медикаментозни и други подпомагащи терапията средства. Провеждането й в
специализирани заведения гарантира качеството на положените грижи и е отправна точка за позадълбочено проследяване на ефективността на различните терапевтични методи при тази патология.
Комбинирането на преформирани и естествени физикални фактори предполага по-дълготрайни
резултати, но програмата за лечение трябва да се адаптира индивидуално към нуждите на всеки един
пациент. Съвременните подходи включват прилагането на електролечебни процедури, термотерапия и
кинезитерапия, като се акцентира върху наличните за момента дефицити. Стремежът е всеки следващ
курс на терапия да включва различни фактори с допълващ се ефект и прецизиране на повторението им
според индивидуалната поносимост. Средногодишно в амбулаторни условия е препоръчително да се
проведат 4-5 курса и един да бъде посветен на климатолечение и водолечение в санаториални
условия.

1.
2.
3.

4.
5.
6.
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За да получите повече информация за ЛАС,
както и за възможностите за специализирана
рехабилитация и обучение на пациенти, моля
свържете се с Медицински център „РАРЕДИС”.
Електронна поща: medical@raredis.org
Адрес за кореспонденция: ул. Ландос 24, ет.1,
Пловдив 4000
Телефон: 032 – 577 447
Интернет сайт: www.medical.raredis.org

КОИ СМЕ НИЕ?

Б А ПО Н
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Българската Асоциация за Промоция на Образование и Наука (БАПОН) е
неправителствена организация с нестопанска цел, регистрирана съгласно разпоредбите на
ЗЮЛНЦ през 2003 г.
Основните цели на Асоциацията са:
•
да стимулира научните изследвания;
•
да стимулира развитието на технологиите, както и тяхното практическо
приложение;
•
да подпомага всички сфери на образованието и науката в медицината.
________________________
През 2004 г., БАПОН създаде Информационен Център за Редки Болести и
Лекарства Сираци (ИЦРБЛС) - първата и единствена източноевропейска образователна и
информационна услуга, посветена на пациенти, асоциации и медицински специалисти,
интересуващи се от редките болести и лекарствата-сираци.
Основните функции на ИЦРБЛС са предоставяне напълно безплатно на
информация за редки болести, специализирани клиники, лаборатории в Европа и света,
осъществяване на контакти между водещи специалисти, лекуващи лекари и пациенти;
създаване и поддържане на многоезичен интернет сайт с информационна и
образователна цел (www.raredis.org); организиране на работни срещи и конференции;
установяване на контакти с научни и пациентски организации от България и Европа.
ИЦРБЛС е посочен като основен и достоверен източник на информация за редки
болести в България на интернет сайта на Европейската комисия (DG SANCO) –
(http://ec.europa.eu/health/ph_threats/non_com/rare_9_en.htm).
БАПОН, съвместно с други Европейски партньори успешно подготви, спечели и
работи по 5 мащабни европейски проекта, финансирани от Европейската изпълнителна
агенция по обществено здраве - проект ORPHANET (2007-2010 г.), EUROPLAN (2009-2011
г.), проект RD PORTAL 2 (2010-2011 г.), проект BURQOL-RD (2010-2013 г.) и проект EPIRARE
(2011-2014 г.) с общо финансиране от над 6 милиона евро. Самостоятелно, БАПОН
спечели и реализира собствен проект (4 EEC RDOD, 2009г.), финансиран от Европейската
изпълнителна агенция по обществено здраве.
________________________
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