
ТТЕЕММАА  ННАА  ББРРООЯЯ::  
ВТОРА НАЦИОНАЛНА 

КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА 

РЕДКИ БОЛЕСТИ – 

ВСИЧКИ ЗАЕДНО В 

ТЪРСЕНЕТО НА РЕШЕНИЯ 

      
 Скъпи приятели, 
 
 И в разгара на летните отпуски екипът на БАПОН 
продължава да Ви държи в течение с новостите и 
предстоящите събития в областта на редките болести и 
лекарствата сираци. Сега е момента да определите 
работния си план за есента и в този брой ще анонсираме 
редица интересни събития, които без съмнение ще са от 
голяма полза за всекиго, свързан по някакъв начин с 
темата „редки болести”. 
 Като най-важно събитие в европейски план през 
изминалите два месеца е безспорно публикуването на доклада за 2010 г. на Комитета на експертите по 
редки болести към Европейската комисия. Това представлява пълен обзор на дейностите в областта на 
редките болести в цяла Европа и дава много добра възможност за сверяване на часовниците с 
водещите страни в ЕС (на стр. 7). 

 Основната тема на броя е разбира се предстоящата Втора национална конференция за редки 
болести и лекарства сираци. Като прелюдия към нея двама много важни пациентски представители, 
председателите на най-големите организации на пациенти с редки болести в България и Русия – г-н 
Владимир Томов и г-жа Светлана Каримова съответно, се съгласиха да споделят в нашето блиц-интервю 
за ползите от този род събития, за трудностите при тяхното организиране и въобще какво трябва да 
представляват конференциите за редки болести, за да отговорят максимално на очакванията на всички 
групи участници и в частност пациентите (на стр. 8). 
 На Вашето внимание е вече и окончателната програма на Националната конференция. 
Използваме възможността отново да Ви поканим за участие. Ако вече сте били на някое от предишните 
издания, сигурни сме, че вече сте се регистрирали. А пък не сте участвали преди – регистрирайте се сега 
за участие, няма да останете разочаровани от това, което ще научите. 
 

Очакваме Ви в Пловдив на 9-11 септември! 
 
 

РРЕЕДДККИИ  ББООЛЛЕЕССТТИИ  

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

Август 2011 (Брой 5, Година ІI) www.raredis.org 
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ККООННФФЕЕРРЕЕННЦЦИИЯЯ  ЗЗАА  ББУУЛЛООЗЗННАА  ЕЕППИИДДЕЕРРММООЛЛИИЗЗАА  
 
 На 1-2 октомври 2011 г. в София ще се 
проведе конференция, посветена на проблемите на 
хората, страдащи от булозна епидермолиза. 
Инициатор на събитието е ДЕБРА България. Гост-
лектор ще бъде д-р Мая Ел Хашем, дерматолог, 
ръководител на отделението за булозна 
епидермолиза в детската болница “Бамбино Джезу” 
(Рим, Италия), посветила 25 години от 
професионалната си кариера на проблемите на 
пациентите с булозна епидермолиза. Сред 
основните теми за разглеждане ще бъдат 
цялостният мултидисциплинарен подход към 

булозната епидермолиза (с акцент върху храненето, физиотерапията и грижата за зъбите), 
изследванията за определяне на подтипа на заболяването, психологическата подкрепа, социалните 
помощи и услуги, на които имат право болните от булозна епидермолиза. 
 Повече информация за програмата и условията за регистрация може да намерите на сайта 

на ДЕБРА България – http://debrabg.org/blog 
 

________________________ 
 

ЧЧЕЕТТВВЪЪРРТТИИ  ЕЕВВРРООППЕЕЙЙССККИИ  ССИИММППООЗЗИИУУММ  ППОО  РРЕЕДДККИИ  ААННЕЕММИИИИ  &&  

ТТРРЕЕТТИИ  ННААЦЦИИООННААЛЛЕЕНН  ССЕЕММИИННААРР  ППОО  ТТААЛЛААССЕЕММИИЯЯ  ЗЗАА  ЛЛЕЕККААРРИИ  ИИ  ППААЦЦИИЕЕННТТИИ  
 
 На 18-20 ноември в София ще 
се проведат Четвъртият европейски 
симпозиум по редки анемии и 
Третият национален семинар по 
таласемия за лекари и пациенти. 
Основен организатор е Организацията на таласемиците в България (ОТБ) съвместно с Европейската 
мрежа ENERCA, Международната федерация по таласемия (TIF) и Българското научно дружество по 
клинична и трансфузионна хематология. Водещи експерти от Европа ще представят новостите в 

превенцията, диагностиката и лечението на 
хемоглобинопатиите и таласемиите. 
 Европейската мрежа за редки и вродени анемии ENERCA 
е проект, съфинансиран от Европейската комисия в рамките на 
рамковата програма по здравеопазване. ENERCA има за цел 
създаването на европейска референтна мрежа на експертните 
центрове по редки анемии (косматоклетъчна анемия, 
таласемия, ултраредки анемии и придобити заболявания на 
хeмопоезата), която ще улесни обмена на експертиза и ще 
повиши информираността относно редките анемии сред 
пациенти, лекари и общественост. Така ще се подобри в крайна 
сметка и качеството на лечението и грижите за пациентите с 
редки анемии. 

 По-детайлна информация предстои да бъде публикувана, за целта следете сайтовете на 

ОТБ  http://www.otbulgaria.com/bg/, ENERCA  http://enerca.org/ и TIF  http://www.thalassaemia.org.cy/. 

________________________ 
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ВВТТООРРАА  ННААЦЦИИООННААЛЛННАА  ККООННФФЕЕРРЕЕННЦЦИИЯЯ    

ЗЗАА  РРЕЕДДККИИ  ББООЛЛЕЕССТТИИ  ИИ  ЛЛЕЕККААРРССТТВВАА  ССИИРРААЦЦИИ  

  
99--1111  ссееппттееммввррии  22001111  гг..,,  ННооввооттеелл--ППллооввддиивв  

  

ЗЗаа  ррееггииссттрраацциияя  ии  ддооппъъллннииттееллннаа  ииннффооррммаацциияя::  
  www.conf2011.raredis.org  

  

ППРРООГГРРААММАА  

  
9 септември 2011 (петък) 

 

14.00 Официално откриване и приветствия 

  
Официални гости от МЗ, НЗОК и др.(очаква се потвърждение) 
Доц. Румен Стефанов, председател на БАПОН 
Владимир Томов, председател на НАХРБ 
Доц. Радка Тинчева, председател на НКСРБ към МЗ 

14.15 Сесия 1 
Национална програма за редки болести 

  
Национална програма за редки болести - цели и проблеми, доц. Радка Тинчева 
Националата програма за редки болести през погледа на пациентите, Владимир Томов 

15.30 Кафе-пауза 

16.00 Сесия 2 
Превенция и регистри за редки болести 

  
Актуално състояние на ендокринните скрининг програми в България, доц. Ива Стоева 
Регистрите за редки болести като елемент от общата европейска политика в областта на 
редките болести, доц. Румен Стефанов 
Епидемиологични регистри за редки болести в България, Д-р Цонка Митева 
Регистър на болните със синдром на Кушинг в България, д-р Мария Янева 
Регистър на болните с акромегалия в България, доц. Димитър Чаракчиев 
Регионален регистър за вродени аномалии в Плевенски регион, д-р Катя Ковачева 

 

10 септември 2011 (събота) 

 

9.00 Сесия 3 
Диагностика и лечение на редки болести 

  

Молекулно кариотипиране при редки болести, проф. Драга Тончева 
Невромускулни заболявания в детска възраст, доц. Иван Иванов 
Перспективи за заместителните терапии при редките болести, доц. Радка Тинчева 
Биологична терапия при редки болести, проф. Людмила Матева 
Резултати от сравнително българо-италианско проучване за смъртността при пациенти с 
акромегалия, д-р Емил Начев 

10.30 Кафе-пауза 
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10 септември 2011 (събота) 

 

11.00 Сесия 4 
Редките болести в хематологията (пленарна сесия) 

  
Бета-таласемия – клинично представяне и лечение, доц. Валерия Калева 
Имунна Тромбоцитопения – новости в диагностиката и лечението, доц. Жанет Грудева-
Попова 
Шерлок Холмс подход при пациенти със спленомегалия, тромбоцитопения, анемия и 
костна симптоматика или как да открием истинския виновник сред обичайните 
заподозрени, проф. Стефан Горанов 
Хронична миелоидна левкемия, тирозинкиназни инхибитори и бременност, доц. Жанет 
Грудева-Попова 
Профилактично лечение при хемофилия, доц. Валерия Калева 

12.30 Пауза 

14.00 Сесия 5 
Редките болести в хематологията (научна сесия) 

  
Желязо-хелатираща терапия при пациенти с Таласемия майор – съвременни подходи и 
резултати, М. Рангелова, Д. Стоянова, С. Ахмед, В. Хрисчев, Д. Василева, Ст. Тошков, Г. 
Михайлов, Др. Бобев 
Анемия на Фанкони - клинични прояви и поведение, M. Белчева, В. Калева, Х. Христозова, 
Б. Аврамова, А. Стоянова, М. Спасова, П. Чакърова  
Проследяване на минимална резидуална болест при деца с остра лимфобластна левкемия 
– начални резултати, Х. Бурнусузов, М. Спасова, М. Мурджева, А. Стоянова, И. Мумджиев 

15.30 Кафе-пауза 

16.00 Сесия 6 
Рехабилитация и интеграция при редките болести 

  
Медицинската рехабилитация при редките болести, д-р Радостина Симеонова 
Ролята на психолога за мултидисциплинарния подход към редките болести, Марияна 
Ангелова 

19.30 Гала-вечеря 

 

13.00 Представяне на проект BURQOL-RD 

  
Представяне и дискусия с пациенти по проект BURQOL-RD (съвместно с НАХРБ) 

  

 
11 септември 2011  (неделя) 

 

9.00 Сесия 7 
Постерна сесия и устни доклади 

  
Постерите ще бъдат изложени по време на цялата конференция във фоайето на конгресния 
център на Новотел-Пловдив. 

10.00 Официално закриване 

  
Доклади от модераторите по сесии 
Приемане на официален меморандум 
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ТТРРААДДИИЦЦИИЯЯТТАА  ППРРООДДЪЪЛЛЖЖААВВАА::  

ШШЕЕССТТАА  ИИЗЗТТООЧЧННООЕЕВВРРООППЕЕЙЙССККАА  ККООННФФЕЕРРЕЕННЦЦИИЯЯ  

ЗЗАА  РРЕЕДДККИИ  ББООЛЛЕЕССТТИИ  ИИ  ЛЛЕЕККААРРССТТВВАА  ССИИРРААЦЦИИ  
2244--2266  ннооееммввррии,,  ИИссттааннббуулл  ((ТТууррцциияя))  

  

© 6
th

 Eastern European Conference for Rare Diseases and Orphan Drugs, Serenas Turizm, Kongre ve Organizasyon Hizmetleri Ltd. Şti. 

 

  
След изданията през 2005, 2006, 2008 и 2009 г. в Пловдив, опитът ни с провеждането на 

Източноевропейската конференция извън България през 2010 г. в Санкт Петербург (Русия) се оказа 
повече от успешен. Голям брой нови участници от източноевропейските страни имаха възможността да 
се запознаят с новостите в областта на редките болести и лекарствата сираци. Конференцията получи 
силен отзвук и на местно ниво – тя бе последвана от обръщение до Президента и Премиера на Руската 
федерация с предложения за промени в областта на здравното законодателство по отношение на 
редките болести, които се очаква скоро да влезнат и в сила. 
 Затова и тази година решихме да продължим тази практика. Шестата източноевропейска 
конференция за редки болести и лекарства сираци „Разработване на политики за редки болести в 
Източна Европа” ще се проведе на 24-26 ноември 2011 г. в Истанбул (Турция). Домакин на проявата е 

Истанбулския университет, а съпредседатели на 
организационния комитет са проф. Угур Йозбек 
(Истанбулски университет, Орфанет-Турция) и 
доц. Румен Стефанов (БАПОН). 
 Конференцията продължава вече 
утвърдена рамка от миналите издания и ще 
представлява единен форум за всички 
заинтересовани страни, където те ще могат да 
обменят опит, да дискутират и да се запознаят с 
най-актуалните тенденции в областта на редките 
болести и лекарствата сираци. Специално 
внимание тази година ще бъде отделено на 
разработването на стратегии и планове за редки 

болести в Източна Европа и основните му пунктове като експертните центрове и мрежи, програмите за 
подобрен достъп до лекарства сираци, информираността сред лекари и пациенти и други. Събитието 
ще бъде последвано от Първи турски национален симпозиум за редки болести и лекарства сираци, 
който ще се проведе на 27 ноември 2011 г. 
 По-детайлна информация за програмата и условията за регистрация и участие може да намерите 
на официалния сайт на конференцията: 
 
 
 
 
 
 

www.raredisease2011.org 
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ЛЛЯЯТТННОО  УУЧЧИИЛЛИИЩЩЕЕ  

ЗЗАА  РРЕЕДДККИИ  ББООЛЛЕЕССТТИИ  22001111  
 

 В този брой анонсираме международното Лятно училище 
за редки болести 2011, което ще се проведе в периода 11-18 
септември 2011 г. в курортен комплекс Слънчев бряг. 
Инициативата е първата по рода си в Източна Европа и цели по-
добрата информираност и професионална подготовка на така 
наречените policy and decision makers по въпросите на редките 
болести. Съорганизатори на проявата са БАПОН, Националният 
център за редки болести към Висшия институт по 
здравеопазване в Рим (Италия) и Националната асоциация на 
организациите на пациенти с редки болести „Генетика” (Русия). 
 През последните години редките болести се утвърдиха 
като приоритетна област в общественото здравеопазване на 
Европейския съюз, като кулминацията на този процес бе 
приемането от страна на Съвета на ЕС на Препоръка за действие 
в областта на редките болести на 8 юни 2009 г. Трябва да се 
отбележи, че това засега е и една от областите, в които България 
има водеща роля в европейски план заради приетата на 27 

ноември 2008 г. от Министерски съвет Националната програма за редки болести (2009-2013). Страната 
ни бе втора в Европа след Франция, която на най-високо правителствено ниво декларира готовността си 
за справяне с проблемите по отношение на редките болести. Това бе и директен резултат от 
съвместните усилия на лекари, пациенти и неправителствени организации, които далеч преди своите 
източноевропейски партньори успяха да убедят своите здравни власти в необходимостта и важността 
на подобни мерки. От голямо значение бяха и източноевропейските конференции, организирани по 
инициатива на БАПОН, както и проектопрограмата за редки болести, изготвена и представена от БАПОН 
още през 2006 г. 
 Затова и Лятното училище за 
редки болести 2011 е уникален 
международен проект, защото съчетава 
практиките и знанията по редките 
болести на три страни с различни 
здравни системи, с различен опит, но с 
проблеми, които са малко или много 
сходни. По този начин освен различен 
поглед, участниците могат да придобият по-добра представа за ефективността и полезността на 
мерките и политиките в областта на редките болести, които в последствие да предложат за приложение 
в своите страни. Споделянето на опит и транснационално сътрудничество винаги са били двигател за 
напредък в областта на редките болести. Лектори ще бъдат водещи специалисти от България и ЕС в 
областта на планирането и управлението на превенцията, лечението и проследяването на пациентите с 
редки болести, достъпа до лекарства сираци, създаването и поддържането на епидемиологични 
регистри за редки болести, европейското и международното сътрудничество в тази сфера. Темите са 
внимателно подбрани и включват целия спектър от дейности по отношение на редките болести. Самата 
програма на обучение няма да разчита само на теоретични лекции, но и на множество интерактивни 
дискусии, кръгли маси, разглеждане на примерни случаи, обсъждане на варианти за решения, като тази 
практическа част ще представлява и половината от обучителния цикъл. 

В следващия брой на информационния бюлетин на БАПОН очаквайте подробен обзор и повече 
информация за тази инициатива. 
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РРЕЕДДККИИТТЕЕ  ББООЛЛЕЕССТТИИ  ВВ  ЕЕВВРРООППЕЕЙЙССККИИЯЯ  ССЪЪЮЮЗЗ  ––  

РРААВВННООССММЕЕТТККАА  ЗЗАА  ИИЗЗММИИННААЛЛААТТАА  ГГООДДИИННАА  
  

Научният секретариат на Комитета на експертите по редки болести към 

Европейската комисия (EUCERD) публикува своя годишен обзор за състоянието и 

дейностите в областта на редките болести в Европа 
 
Данните, представени в доклада, са на базата на системен обзор на международната литература 

и на консултации с водещи експерти и заинтересовани участници от всяка страна-членка. Отделно са 
използвани и информационния бюлетин OrphaNews Europe, резултати от проучванията, осъществени 
по проект EUROPLAN, включително докладите от националните конференции през 2010 г., както и 
минали доклади по тази тема на EUCERD и неговия предшественик, Работната група по редки болести 
към Европейската комисия (Rare Diseases Task Force, RDTF). Информацията, съдържащата се в доклада, 
за действията на национално ниво е валидирана от националните представители в EUCERD на 
съответните страни-членки. 

Докладът е структуриран в три основни части: преглед на дейностите в областта на редките 
болести в ЕС и страните-членки, заедно с кратко резюме на ключовите новости през 2010 г.; дейности 
на ниво ЕС; дейности на национално ниво за страните членки и някои други европейски страни. Всяка 
глава съдържа и библиография на използваните източници – нормативни актове на ЕС, национални 
планове и стратегии, както и линкове към други информационни ресурси.  

За по-голяма яснота при представянето на информацията за всяка страна тя е разбита на 
следните подкатегории: 

• Определение за рядка болест 

• Национален план/стратегия за рядка болест и свързани 
дейности 

• Експертни центрове 

• Регистри 

• Национална политика в областта на неонаталния скрининг 

• Генетични изследвания 

• Национални алианси и пациентска представителност 

• Източници на информация за редките болести и горещи 
линии 

• Ръководства за добра практика 

• Образователни и обучителни инициативи 

• EUROPLAN национална конференция 

• Събития, свързани с редките болести, през 2010 

• Научни изследвания и партньорство в проекта E-rare 

• Участие в европейски проекти 

• Лекарства сираци (политики по ценообразуване и реимбурсиране, стимули, наличност) 

• Медицински изделия сираци 

• Специализирани социални услуги 
Отделните части на доклада са публикувани на сайта на EUCERD: 
Част I – Преглед на дейностите и ключовите развития в областта на редките болести в Европа за 

2010 г.:  http://www.eucerd.eu/upload/file/Reports/2011ReportStateofArtRDActivities.pdf 
Част II – Дейности на ниво Европейска комисия: 
http://www.eucerd.eu/upload/file/Reports/2011ReportStateofArtRDActivitiesII.pdf 
Част III – Дейности на ниво страни-члени и други европейски страни: 
http://www.eucerd.eu/upload/file/Reports/2011ReportStateofArtRDActivitiesIII.pdf 
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ВВТТООРРАА  ННААЦЦИИООННААЛЛННАА  ККООННФФЕЕРРЕЕННЦЦИИЯЯ  ЗЗАА  РРЕЕДДККИИ  ББООЛЛЕЕССТТИИ  ––  

ККААКК  ИИ  ННАА  ККЪЪДДЕЕ  ДДАА  ППРРООДДЪЪЛЛЖЖИИММ  
  

По-малко от месец преди Втората национална конференция за редки болести и лекарства сираци 
отново се връщаме на темата за проявите, посветени на редките болести. Тук обаче няма да се спираме 
на това колко малко се знае за редките болести и колко много има още да се прави по тези въпроси. 

Основният замисъл на подобен род събития е прекият контакт – обмен на опит, споделяне на 
добри практики, създаване на партньорства, работа по съвместни проекти. Редките болести са наистина 
много обширна тема и редица добри идеи вече са реализирана на практика.  

Конференциите за редки болести служат именно за това – да бъдат  място, където всеки, засегнат 
по някакъв начин от редките болести (пациенти, лекари, здравни власти, индустрия, медии), да има 
достъп до тази полезна информация за новостите и добрите практики, да може да общува с признати 
експерти по тези въпроси и на свой ред да работи за тяхното прилагане и популяризиране. Нарастващият 
брой участници в подобен род събития говори красноречиво за успеха и ползите от тях. 

В станалото вече традиция за нашия бюлетин блиц-интервю потърсихме мнението на двама много 
важни за каузата „редки болести” хора в Източна Европа – г-жа Светлана Каримова (председател на 
Националната организация на асоциациите на пациенти с редки болести „Генетика”, Русия) и г-н 
Владимир Томов (председател на Национален алианс на хора с редки болести, България). Изборът ни не е 
случаен, защото мнението на пациентите е най-верният показател за полезността и ефективността от 
дадена инициатива. А и г-жа Каримова и г-н Томов имат наблюдения от другата страна - като 
съорганизатори на минали издания на Източноевропейските конференции за редки болести. 

  
 

Какви са предизвикателствата да се организира събитие, посветено на редките болести - 

тема, която до скоро бе практически непозната в България/Русия? 

Владимир Томов (ВТ): Основен проблем при борбата с редки болести е недостатъчното 
количество информация. Конференцията като форма на информационен обмен е най-ефективна и 
целесъобразна. Страните от Източна Европа имат специфични, много близки по характеристика 
проблеми и от там е и необходимостта те да се разглеждат комплексно и концентрирано в 
специализирани събития. 

Светлана Каримова (СК): Провеждането на такъв род събитие беше ново за нашата страна, 
темата „редки болести” тъкмо бе започнала да се обсъжда по-масово. В този план конференцията беше 
от голямо значение за всички в Русия, които са засегнати по някакъв начин от този проблем. Огромен 
брой лекари и пациенти заявиха желание за участие в Петата източноевропейска конференция за редки 
болести и лекарства сираци, както и паралелно провеждащата се Първа всеруска конференция за редки 
болести. Поради големите мащаби на нашата страна, една част от тях по чисто финансови причини не 
можаха да присъстват. Затова и за в бъдеще ние планираме директни онлайн излъчвания, за да може 
да помогнем и на хората от по-отдалечените региони в желанието им за повече информация и знания.     

 
Трудно ли е да се популяризира темата „редки болести“? Кой е най-заинтересован от 

повишената информираност за редките болести? 

ВТ: Безспорно това са пациентите и техните семейства. Но не трябва да забравяме 
информирането на медицинските специалисти, които със своя професионализъм и отдаденост са 
основен фактор в борбата с редки болести, както и служителите в държавните структури, свързани със 
здравеопазването, които също са ключов участник в обмена на информация.  

СК: Целенасочената работа по този въпрос не е никак лесна към днешна дата. Здравното 
законодателство в нашата страна е напълно остаряло и в момента се осъществява модернизация на 
цялата здравна система на Руската федерация. Активно се работи по Закона за здравеопазването, в 
който се очаква да се появи специален текст (член 44) за първи път в Русия, който да бъде посветен на 
редките болести и да регулира създаването на федерален списък на редките заболявания (към 
момента съдържащ 86 болести) и поддържането на федерални регистри за тях. 
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 Силно се надяваме, че 
държавата ще спази своите 
обещания и ще обезпечи 
провеждането на тези 
дейности. Огромни усилия 
положиха и пациентите, и 
лекарите в Русия, за да 
стигнем до този етап. Това са 
разбира се и най-
заинтересованите страни, но 
и фармацевтичната 
индустрия има своята роля, 
както и в последно време 
здравните власти по региони 
започнаха да проявяват 
значителна заинтересованост 
по тези въпроси. 

 
По какъв начин международното сътрудничество помага за справянето с проблемите на 

редките болести в България? 

ВТ: На основата на подобен род сътрудничество получаваме информация, която ни насочва в 
областта на редките болести, дава ни достъп до определения, постижения, статистика и добри 
практики. По този начин успяваме да предвидим проблеми, с които други са се борили десетилетия и 
на свой ред да ги препратим към заинтересовани, но по-слабо информирани хора, засегнати от редки 
болести. На основата на международно сътрудничество бе създаден Националният алианс на хора с 
редки болести в България.  

СК: Разбира се, че помага особено в информационен аспект. Вече повече от 4 години 
например ние активно си сътрудничим с българските Информационен център за редки болести и 
лекарства сираци и Национален алианс на хора с редки болести. Между нас протича непрекъснат 
обмен на информация, както и работа по съвместни проекти като Петата източноевропейска 
конференция в Санкт Петербург и предстоящото Лятно училище за редки болести, на което ще 
присъстват много лекари и представители на здравните власти от Русия. Много сме благодарни също за 
подкрепата и сътрудничеството, което осъществяваме с италианския Национален център за редки 
болести и неговия ръководител, д-р Доменика Тарушо. 
 

Как бе пренесен опита от проведените конференциите на местно ниво? Какви 

положителни резултати даде това събитие? 

ВТ: В началото на цикъла от източноевропейски конференции по редки болести нямаше 
никаква представа дори и от определението за рядка болест. В момента има голям брой групи от 
пациенти и семейства, организирани около проблематиката на редките болести, специализирани групи 
на държавно ниво, занимаващи се с редките болести, законодателни промени, свързани с редките 
болести. 

СК: Вече наистина придобихме сериозен опит по тези проблеми, но друг е въпросът готова ли 
е нашата страна да приеме този опит. Налага ни се правим „малки крачки” и това е много трудно, 
когато знаеш, че можеш да направиш една голяма крачка напред и с нея да помогнеш на много болни 
хора и техните семейства. Русия е огромна страна и има своите специфични особености. Не всичко, 
което се прави в Европа, може да се приложи у нас. Много неща трябва да се приспособят към нашите 
условия. 
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Конференцията даде 
тласък за формирането на новото 
законодателство. Когато 
започнахме активно да 
повдигаме въпроси за редките 
болести, стана ясно, че 
директното включване на тази 
проблематика в закона би било 
безсмислено, без прилагането на 
промени и в други направления, 
както и модернизация на нашата 
здравна система. Ние сме много 
горди, че именно това събитие 
помогна изключително много за 
този пробив. 

 

Как такива мероприятия биха продължили да играят важна роля в областта на редките 

болести? 

ВТ: Чрез спазване на регулярността в провеждането на специализирани събития от този род, 
мултиплицирането на конференции по редки болести на национални нива, както и провеждането на 
конференции и работни срещи по отделни редки заболявания. 

След като се изнесе провеждането на източноевропейски конференции извън пределите на 
България, стартираха ежегодни национални конференции. Това събитие се наблюдава в България и 
Русия и се надяваме да бъде факт и в бъдеще.  

СК: Провеждането на такива събития е от изключително значение. Освен получаването на 
голям обем информация, създават се условия за общуване и международни контакти между пациенти 
и лекари. Фактът, че на такива прояви идват и медицински специалисти, показва, че те от все сърце 
подкрепят и се вълнуват от съдбата на своите пациенти. Аз много високо оценявам тези действия. 
Консолидацията на усилията по тези въпроси е много важна за по-нататъшната промоция на темата 
„редки болести” в целия свят. Сходните проблеми дават основа за работата по съвместни проекти и 
стратегии. 

 
Какво бихте желали да чуете по време на 6-та Източноевропейска конференция за редки 

болести и лекарства сираци този ноември в Истанбул? 

ВТ: Най-голяма нужда се чувства в откриване и внедряване на успешни терапии за редки 
болести, затова очакваме да чуем за нови успешни и достъпни терапевтични методи и средства. По 
този начин се дава надежда и сила на пациентите и техните семейства.  

СК: Много искам да видя повече заинтересовани участници, в което съм и сигурна, че ще 
бъде. Аз лично препоръчвам да се обърне сериозно внимание на постерната сесия, защото нерядко 
информация там е много по-интересна от пленарните презентации. Пожелавам успех на организатори 
и използвам възможността да им благодаря за отправената покана към мен за лектор. 

 
 
 

Благодарим на Светлана Каримова и Владимир Томов за съдействието и помощта при 

изготвянето на този материал. 
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ББООЛЛЕЕССТТ  ННАА  УУИИЛЛССЪЪНН  ––  

ККРРААТТЪЪКК  ООББЗЗООРР  ННАА  ССТТААННДДААРРТТИИТТЕЕ  ИИ  ННООВВООССТТИИТТЕЕ  ВВ  ЛЛЕЕЧЧЕЕННИИЕЕТТОО  
 

 ОПРЕДЕЛЕНИЕ И ЧЕСТОТА 
 Болестта на Уилсън е автозомно-рецисивно заболяване, причинено от мутация на ATP7B гена, 
който представлява мембранно-свързана мед-транспортираща АТФ-аза. Клиничните прояви 
предизвикани от токсичността на медта първично са от страна на черния дроб и мозъка. Честотата на 
болестта на Уилсън е около 1 на 40 000, а честотата на носителството на ATP7B мутация е около 1%.  
 ПРИЧИНИ 
 Дефицитът на ATP7B белтъка нарушава екскрецията на медта, което води до положителен 
баланс на медта, натрупване в черния дроб и токсичност от натрупване на свободни радикали. Поради 
ниските серумни нива на церулоплазмин, който обикновено свързва над 90% от серумната мед, при 
прогресиране на заболяването се повишава концентрацията на несвързаната с церулоплазмина мед 
(свободна мед), която се натрупва в други части на тялото като мозъка, което води до неврологични и 
психиатрични прояви. 
 КЛИНИКА 
 Болестта на Уилсън може да се прояви с хепатит, цироза или чернодробна декомпенсация, като 
началото обикновено е в юношеската възраст, но може да се изяви и по-късно. Чернодробната 
декомпенсация е съпроводена от повишен серумен билирубин, намалени серумен албумин и 
коагулационни фактори, асцит, периферни отоци и чернодробна енцефалопатия. При тежка 
чернодробна недостатъчност може да се наблюдава хемолитична анемия, понеже големи количества 
мед постъпват в кръвообръщението. Асоциацията между хемолиза и чернодробно заболяване правят 
диагнозата болест на Уилсън твърде вероятна. Неврологичните прояви обикновено се изявяват към 20-
годишна възраст, въпреки че могат да се прояват и към 50-та година от живота на пациента. Трите 
основни неврологични прояви са: дистония, нарушена координация и тремор. Често се срещат 
нарушения в говора и гълтането. При някои пациенти клиничната картина наподобява тази при 
болестта на Паркинсон. Могат да се наблюдават също така загуба на памет, мигреноподобно 
главоболие и гърчове. Описани са психиатрични промени – загуба на емоционален контрол, депресия, 
хипоактивност или липса на сексуално подтискане. При жените могат да се наблюдават спонтанни 
аборти, аменорея. Срещат се и холелетиаза и нефролитиаза, остеоартрит (по специално на коленните 
стави). Често се наблюдават микроскопска хематурия и повишена урина, екскреция на фосфор, 
аминокиселини, захар и урати.  

УСТАНОВЕНА ТЕРАПИЯ 
Първоначално за лечение на болестта се използвал penicillamine, но сега мястото му в лечението 

е ограничено поради неговата токсичност и влошаването на неврологичните оплаквания. Trientine е по-
малко токсичен хелатор и е заместил използването на penicillamine, като често се посочва като 
лекарство на първи избор поради по-малкото странични ефекти. Все още като експериментално 
лекарство се обсъжда прилагането на тетратиомомолибдат (ТМ). Той е утвърден в САЩ и Канада и се 
препоръчва при пациенти с неврологична форма на заболяването поради бързия ефект, с който се 
овладяват токсичните прояви.  

Обикновено изборът на лечебна схема се определя от клиничната манифестация, за което има 
разработени схеми и те се обновяват според нуждата: 

1. Начална терапия при неврологична или психиатрична симптоматика 

Купримин се оказва неподходящ поради факта, че влошава неврологичните прояви. Цинкът 
действа твърде бавно и докато изчисти токсичността на медта, тя вече може да е нанесла съществени 
поражения. Именно затова е разработен ТМ, за да се получи бърз и надежден резултат без значителни 
странични ефекти. Друга възможност е прилагането на trientine, като се подчертава значително по-
малката му токсичност от купримина. 
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2. Начална терапия при чернодробна изява 

Предлага се комбинация на първи избор триентин и цинк за 5-6 месеца и след това се 
продължава само с цинк. При тежка степен на увреда на черния дроб единствен изход остава 
чернодробната трансплантация.  

3. Поддържаща терапия 

При постигане на негативен баланс на медта основно средство за поддържане е цинка.  
4. Асимптомни пациенти 

Основно средство е терапията с цинк. 
5. Бременни жени 

Средство на избор отново е цинкът, защото не е тератогенен. 
6. Лечение на деца 

Средство на първи избор е цинкът, дозиран според телесното тегло. 
7. Допълнителни методи на лечение 

• Диета 

Трябва да се избягват богати на мед храни като черен дроб и миди. Хранителни добавки и 
витамини с минерален състав, съдържащи желязо, не трябва са се приемат. Добре е да се следи и 
съдържанието на мед във водата, особено тази, с която се готви. Добавянето на антиоксиданти към 
диетата е препоръчително, особено витамин Е. 

• Физикална терапия 

Малко се коментира значението на този дял от медицината за пациентите с Уилсън, но тя е 
абсолютно необходима особено за тези, които манифестират неврологична симптоматика. Ставните 
проблеми, болките от остеопорозата и дефомациите на крайниците са предотвратими при навременна 
намеса с адекватни физикални процедури. Дистонията растройва качеството на живот на пациентите и 
води до контрактури на ставите, които също могат да се избегнат при навременна намеса на 
специалист. Нарушенията в речта са не по-малко стресиращи за болните и техните близки, затова 
подходяща логопедична консултация и упражнения биха редуцирали и овладели този дефицит.  

При стабилизиране на състоянието и възстановяване на баланса на медта в организма е важно 
да се оцени функционалния дефицит на пациента и съобразно интелектуалните му способности да се 
насочи към подходяща трудово-професионална рехабилитация с цел овладяване на професия и 
постигане на икономическа независимост и психологически комфорт от социалната интеграция в 
определен трудов колектив.  
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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.  

________________________ 
 
През 2009 г., водени от идеята за разширяване на обема дейности, БАПОН създаде 

медицински център «РареДис» - специализирано лечебно заведение за рехабилитация и 
обучение на пациенти с редки болести и техните семейства. Мултидисциплинарен екип 
специалисти подготвя интензивно съвременни протоколи за медицинска и социална 
рехабилитация, както и проекти за научно-изследователски медицински изследвания.  
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