
ТТЕЕММАА  ННАА  ББРРООЯЯ::  

ХХООРРААТТАА  СС  РРЕЕДДККИИ  ББООЛЛЕЕССТТИИ  --  

ННЕЕЗЗААВВИИССИИММИИ  ИИ  ССВВООББООДДННИИ..  

ДДННЕЕСС  ИИ  ССЕЕГГАА!!  
 

      

 Скъпи приятели, 

 

Пред Вас е един по-специален брой на „Редки 

болести & Лекарства сираци” по няколко причини. 

Точно преди година се появи за първи път този 

информационен бюлетин. Една идея, стартирала малко на 

шега. Но е безспорен факт, че това се оказа успешна и 

много навременна инициатива. Чрез нея успяхме да 

събудим сериозен интерес у пациенти и лекари за дискусии по актуални въпроси в тази област, за 

съвместни прояви и дейности. Достатъчно е да се спомене нарастваща обратна връзка след всеки брой, 

което знак, че думите ни са чути, а посланията - възприети. Страните по проблема редки болести в 

България имат нужда от това да бъдат информирани за ставащото се у нас и новостите от Европа. 

„Редки болести & Лекарства сираци” се зае именно с тази задача - да бъде мост за обмяна на 

информация между всички заинтересовани страни. Тук е мястото да подчертаем, че изключително 

много се радваме и приветсваме всякакви реакции, коментари и предложения. За нас винаги 

единствената обективна гледна точка е била тази на консенсуса и отчитането на взаимните интереси на 

лекари и пациенти. Надяваме се с Ваша помощ да продължим по възходящата линия. 

Основната тема на броя е физикалната и рехаблитационна медицина. Обикновено много от 

проблемите в областта на редките болести са свързани с липсата или трудния достъп до терапия. 

Искаме да представим и друга гледна точка, която може да се окаже безценна алтернатива за много 

пациенти и техните семейства. Рехабилитационната медицина и мултидисциплинарният подход се 

развиха бурно през последните десетилетия в Европа и САЩ. У нас тя се възприема някак си 

незаслужено незабелязано, но постепенно пациенти и лекари започват да я преоткриват. На стр. 4-11 

можете да намерите интересни факти за този терапевтичен подход, както и мнението на пациенти и 

медицински специалисти. 

Непосредствено на стр. 2 Ви представяме ново, мащабно и амбициозно проучване в областта на 

редките болести, а на стр. 3 

можете да се запознаете с 

европейските препоръки за 

експертни центрове по редки 

болести. 

Като заключение 

екипът на „Редки болести & 

Лекарства сираци” Ви 

поздравява с предстоящите 

Коледни и Новогодишни 

празници! През новата 2012 г. 

бъдете здрави и смели в 

мечтите си, за да ги 

превърнете в реалност. 

  

Весели празници! 

 

 

РРЕЕДДККИИ  ББООЛЛЕЕССТТИИ  

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

Декември 2011 (Брой 7, Година ІI) www.raredis.org 
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ССООЦЦИИААЛЛННОО--ИИККООННООММИИЧЧЕЕССККИИ  РРААЗЗХХООДДИИ  ИИ  ККААЧЧЕЕССТТВВОО  ННАА  ЖЖИИВВООТТ,,  

ССВВЪЪРРЗЗААННОО  ССЪЪСС  ЗЗДДРРААВВЕЕТТОО  ППРРИИ  РРЕЕДДККИИТТЕЕ  ББООЛЛЕЕССТТИИ  

  

  

  

  

  

  
През месец декември 2011 г. стартира европейското проучване BURQOL-RD, посветено на 

редките болести. Изследването е насочено към социално-икономическите разходи и свързаното със 

здравето качество на живот на пациентите с редки болести и хората, които се грижат за тях. BURQOL-RD 

е общоевропейски проект, координиран от Fundación Canaria de Investigación y Salud (FUNCIS), Испания. 

Активното участие на пациенти в този проект е от изключително значение, защото: 

• това е първият опит за определяне и измерване на социално-икономическата тежест, която 

пациентите и техните семейства, както и обществото като цяло изпитват заради редките 

болести; 

• това е първият опит да се адресира и изследва качеството на живот на пациентите с редки 

болести и ефекта, който заболяването оказва върху техните всекидневни чувства и 

възприятия; 

• BURQOL-RD цели да формира ново по-пълно, по-всеобхватно и по-обективно разбиране за 

проблемите на хората с редки болести и техните семейства, техните тревоги и нужди. 

Широкото участие на пациенти в анкетното проучване е съществено, защото: 

• ще гарантира по-голяма представителност и надежност на данните; 

• ще създаде предпоставки за съпоставимост и сравнение между резултатите от различните 

страни и различните заболявания. 

Чрез попълването на анкетна карта, пациентите и техните роднини ще помогнат да се даде по-

голяма гласност на дейността на пациентските асоциации, на всекидневните трудности, с които се 

сблъскват. Резултатите от BURQOL-RD ще бъдат фундаментална основа при планирането и 

изработването на бъдещите европейски политики по отношение на редките болести. Приканваме 

пациентите да отделят 10 минути от личното си време, за да покажат своята активна позиция и 

допринесат за каузата на пациентите с редки болести в България и Европа. 

 

Какво предствлява самата анкетна карта и как да участвате в проучването? 
 

Проучването е напълно анонимно. Записите с отговорите не съдържат никаква идентифицираща 

информация и ще бъдат третирани съгласно разпоредбите на Закона за защита на личните данни. 

Въпросникът се състои от две части - за самия пациент и за неговия основен придружител. Частта за 

пациента е в два варианта - за деца (под 18 г.) и възрастни. 

 

Проучването изследва 10 отделни редки болести: 

Муковисцидоза  Синдром на Прадер-Вили  Синдром на чуплива Х хромозома 

Хемофилия   Булозна епидермолиза  Мускулна дистрофия тип Дюшен 

Склеродермия  Мукополизахаридоза  Ювенилен идиопатичен артрит 

Хистиоцитоза 

 

Анкетното проучване е изцяло онлайн на адрес - HTTP://BURQOL-RD.EU/BG.HTML 

 

Вземете участие в изследването. По този начин ще помогнете на себе си, на своите близки, на 

другите пациенти с редки болести, на обществото и на цяла Европа! 
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ККРРИИТТЕЕРРИИИИ  ЗЗАА  ККААЧЧЕЕССТТВВОО  ННАА  ЕЕККССППЕЕРРТТННИИ  ЦЦЕЕННТТРРООВВЕЕ  ППОО  РРЕЕДДККИИ  ББООЛЛЕЕССТТИИ  ВВ  ЕЕВВРРООППАА  

  
В края на месец октомври Европейският комитет на експертите по редки болести (EUCERD) 

публикува препоръки относно критериите за качество за експертните центрове по редки болести. Те 

имат за цел да помогнат на страните-членки в процеса на организиране на здравни пътеки за редки 

болести както на национално, така и на общоевропейско ниво. Препоръките имат за цел и да улеснят 

прилагането на новата европейска директива за трансгранично здравеопазване в контекста на 

европейските референтни мрежи по редки болести. 

Самите критерии обхващат целите и мисията на експертните центрове, условията за тяхното 

идентифициране, процесите на определяне и оценяване, както и приноса им на ниво ЕС. Сред 

критериите, на които трябва да отговарят настоящите и бъдещите експертни центрове по редки болести 

е придадена значителна тежест на натрупания експертен опит, прилагането на мултидисциплинарен 

подход, както и сътрудничество със сходни европейски и международни организации. Препоръките са 

общо 45, от които 16 са критерии за идентифициране: 

• Способност за създаване и придържане към добри 

практики за диагностика и лечение 

• Управление на качеството, гарантиращо нивото на 

грижите съгласно националните и европейски 

разпоредби, както и участие във вътрешни и външни 

схеми за контрол на качеството (ако е приложимо) 

• Способност за прилагане на показатели за качество на 

грижите и оценка на дейностите, включително и чрез 

измерване на пациентската удовлетвореност 

• Високо ниво на експертни познания и опит, доказано 

чрез годишния обем цитирания и експертни становища, 

брой рецензирани публикации, грантове, заемани 

академични длъжности и научни титли 

• Съответстващи възможности за приемане на пациенти с 

редки болести и оказване на експертно становище 

• Принос към актуалните научни изследвания 

• Способност за участие в събиране на данни за целите на клинични изследвания и общественото 

здравеопазване 

• Способност за участие в клинични проучвания (ако е приложимо) 

• Използване на мултидисциплинарен подход (когато е необходимо), насочен към медицински, 

парамедицински, психологически и социални потребности 

• Организация на сътрудничества с цел гарантиране непрекъснатост на грижите през периодите 

на детство, юношеството и в зряла възраст (ако е уместно) 

• Организация на сътрудничества с цел гарантиране непрекъснатост на грижите във всичките 

етапи на заболяването 

• Връзки и сътрудничество с други експертни центрове на национално, европейско и 

международно ниво 

• Връзки и сътрудничество с пациентски организации (ако съществуват) 

• Подходящи мерки за насочване на пациенти както в рамките на страната-членка, така и в/от 

други страни от ЕС 

• Подходящи мерки за подобряване качеството на предоставяните медицински услуги и особено 

намаляване на времето за поставяне на окончателна диагноза 

• Електронно здравеопазване (системи за общо разглеждане на случаи, експертни системи за 

телеекпертиза, споделено хранилище на случаи) 

Пълният документ е публикуван на сайта на EUCERD – 

http://www.EUCERD.eu/upload/file/EUCERDRecommendationCE.pdf 



 < 4 >                              ТЕМА НА БРОЯ  

ХХООРРААТТАА  СС  РРЕЕДДККИИ  ББООЛЛЕЕССТТИИ  ––    

ННЕЕЗЗААВВИИССИИММИИ  ИИ  ССВВООББООДДННИИ..  ДДННЕЕСС  ИИ  ССЕЕГГАА!!  

По обща преценка днес съществуват между 6 000 и 8 000 отделни редки заболявания, които засягат 

между 6  и 8 % от хората през живота им. С други думи, въпреки че редките заболявания се характеризират 

със слабо разпространение, общият брой на засегнатите от редки заболявания хора в ЕС е около 29 млн. 

души. За България тази цифра е около 400 хил. души. Една сериозна статистика, която би трябвало да дава 

допълнителен стимул за целенасочена дейност по тези проблеми. Още повече, голяма част от тези пациенти 

страдат от изключително редки заболявания, които засягат един на 100 000 души или по-малко. Тези хора са 

особено изолирани и уязвими, техните семейства се сблъскват с немислими трудности ежедневно. 
Съгласно базата данни Orphanet, от хилядите известни редки заболявания, които могат да бъдат 

клинично идентифицирани, само около 250 имат код в съществуващата Международна класификация на 

болестите (10-а ревизия). Тази цифра е съизмерима и с броя редки болести, за които съществува лечение. За 

преобладаващата част от пациентите и техните семейства обаче, към днешна дата не съществува ефективна 

терапия. А с това и възможност за водене на нормален начин на живот. Дори една от най-амбициозните 

глобални инициативи в тази област – Международният консорциум за научни изследвания на редките 

болести – си е поставил като задача да се разработят до 2020 г. едва 200 нови терапии за редки болести и 

диагностични средства за повечето такива заболявания. Тоест и в най-оптимистичните прогнози проблемът 

с липсата на лечение на редките болести ще остане актуален за няколко десетилетия напред. 

 От години текат 

дебати по въпроса с 

осигуряването на 

лечение и регулиране на 

достъп до него. Редките 

болести винаги са била в 

особено усложнена 

позиция. В голяма част 

от случаите не само, че 

няма лечение, но няма и 

диагностика, няма и 

информираност и опит. 

За страничния 

наблюдател това 

наподобява епизодите 

на „Д-р Хаус”, но за 

стотици българи това е 

реалност. Историите на 

тези хора не влизат в 

регистрите и се 

отразявани по медиите 

само като „сензация”. За тях няма предвидени пътеки, няма социални услуги. Те са невидими за обществото 

и се борят сами, докато издържат.  

Другата крайност в тази ситуация са иновационните лекарствени средства за редки болести, т.нар. лекарства 

сираци. Малко над 60 на брой те предоставят терапия за определени заболявания. Но и в този случай има 

много неясноти и неуредици. Първата асоциация е винаги високата цена. Не само сега в условията на 

икономическа криза, но и преди финансовият въпрос взимаше превес при вземането на решение. Въпреки 

всичко, това е разбираемо - ресурсите са ограничени, а нуждите много и непрекъснато увеличаващи се. Не 

по-малко важен е и вторият аспект тук. Не винаги новото е значително по-добро, значително по-ефикасно и 

безопасно. Да, вярно е, че много от новите медикаменти значително са подобрили изхода от лечението и са 

повишили качеството на живот, но това не важи винаги и не за всеки пациент. Много въпросителни има и 

тук. Комбинацията от тези два фактора обуславя и трудния достъп до одобрените и пуснатите на пазара 

нови терапии. Така хората с редки болести остават между чука и наковалнята – или лечение не съществува 

изобщо, или то е с много неясноти и не е достъпно за всеки. 
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Какво може да се предложи в такива ситуации? Може ли изобщо да се помогне на тези хора и 

техните семейства? Макар и малко странно след всичкото казано до тук, отговорът е ДА. ПОМОЩ може да 

се намери, съществуват и АЛТЕРНАТИВНИ начини за подобряване функционалното състояние и качеството 

на живот на пациентите с редки болести. 

През месец октомври 2010 г. се проведе благотворителната кампания „Подай ръка, подари щастие”. 

Една от множеството инициативи в подкрепа на хората с редки болести, провели се у нас през последните 

години, но може би най-голямата от към мащаб и медиен интерес. В рамките на тази проява Медицински 

център „РареДис” дари на Националния алианс на хората с редки болести ваучери за безплатно лечение на 

обща стойност 12 000 лв. По този начин 10 пациенти с редки болести имаха възможността да проведат 

едногодишен терапевтичен курс в центъра под наблюдението на екип от специалисти. 

Година по-късно потърсихме трима от тях да разкажат за впечатленията от престоя си в „РареДис”, 

ефекта от проведеното лечение, какво мислят по проблема редки болести и изобщо как се чувстват днес. 

Мнението на пациента е нещо много особено. У нас много често то се търси в случаи, когато не е 

необходимо, а във важни и съществени моменти то бива пренебрегвано. Но пациентската удовлетвореност 

си остава основен показател за качеството и надеждността на всяка една здравна дейност. Модерната 

медицина днес е ориентирана към пациента - тя е от и за него, а персонализираният подход се утвърждава 

като водещ принцип в здравните грижи на ХХI-ви век. 

 Разбира се, мотивът ни да изберем тази тема за предпразничния брой на „Редки болести & Лекарства 

сираци” не се състои само в това да припомним събитията от преди година. Решихме да обърнем по-

широко внимание на концепцията за РЕХАБИЛИТАЦИОННАТА МЕДИЦИНА и нейните все още непълноценно 

и неефективно използвани предимства при лечението, физикална рехабилитация и социална интеграцията 

на хората с редки болести и техните семейства.  

Единствената разумна алтернатива при тези случаи си остава физикалната терапия поради няколко 

съвсем прости и ясни причини: 

� НЯМА СТРАНИЧНИТЕ ЕФЕКТИ на много от 

лекарствените средства; 

� ЗНАЧИТЕЛНО ПО-ЕВТИНА И ДОСТЪПНА за 

големи групи пациенти; 

� може да се прилага ДОСТАТЪЧНО ЧЕСТО, 

за да се ПОДДЪРЖА ДОБРО НИВО на 

функционалния статус. 

Насочването на пациенти с редки 

хронично-прогресиращи болести към 

рехабилитационни терапевтични методи би могло 

да удължи преживяемостта и да подобри 

значително качеството на живот. Хроничните 

заболявания носят със себе си определена степен 

на необратимост на патологичния процес и могат 

да предизвикат силно индивидуализирани 

ответни реакции. Увреждания, свързани с 

непълната или липсата на каквато и да е ремисия 

от заболяването, определят необходимостта от 

новаторски подход към лечението, извеждайки на 

преден план ролята на физикална рехабилитация.  

Всъщност, рехабилитацията при редките 

болести се препоръчва в широк спектър от случаи: 

� забавено възстановяване след проведено 

лечение; 

� несъответствие между медицинския и 

функционалния статус; 

� наличие на спад във физическото и 

психическото състояние; 

� устойчиво присъствие на физическа болка и психическа несигурност; 

� необичайно за заболяването поведение; 

� проблеми с новия начин на живот; 

� потенциалната роля на стреса върху развитието на основното заболяване. 
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Пълноценният екип за рехабилитация включва специалисти по физикална медицина и медицинска 

генетика, рехабилитатори, психолог, логопед и социален работник, както и възможности за предоставяне на 

специализирани консултации при необходимост. Целта на този комплекс е да подпомогне обучението, 

подкрепата и конкретното лечение, за да могат пациентът и неговото семейство максимално добре да се 

справят с трудностите в процеса на овладяване хода на болестта, постепенното възстановяване и 

поддържането на оптимални функционални способности. 

Благодарение на мултидисциплинарната си същност, този нов подход увеличава шансовете за 

ефективно възстановяване при значителна част от пациентите, а и от финансова гледна точка е широко 

достъпен. Подхождайки разумно е редно да се замислим струва ли си например изразходването на 

значителни средства за едно продължително лечение със скъпо лекарство с недоказан ефект при някоя 

рядка болест, съпътствано с неясни резултати и непредсказуеми странични ефекти, когато в същото време 

само част от тези средства биха били достатъчни за качествен рехабилитационен курс и допълнителен пакет 

социални услуги за пациента? 

Физикалната рехабилитация не е панацея, но е често икономически по-изгодна, много по-щадяща и 

поносима и все повече се утвърждава като основен поддържащ способ за иначе на пръв поглед 

безнадеждни случаи. В България все повече медицински специалисти и пациенти се убеждават в 

значението на рехабилитационната медицина. Хилядите хора, на които този вид лечение е помогнал, са 

най-добрият аргумент в подкрепа на казаното.  

 

 На нашето традиционно блиц-интервю отговарят Янко Василев (Национална Гоше 

Асоциация),  Надя Терзийска и Даниела Вировска (Българска Асоциация Болест на Уилсън). 

Екипът на „Редки болести & Лекарства сираци” използва възможността да им благодари 

още веднъж за искрените отговори и отделеното време за съдействие! 

 

Какво е да си пациент с рядка болест? Разкажете как Вашата болест влияе върху дневния 

Ви режим и начина Ви на живот? 

Янко Василев (ЯВ): Няма 

голяма разлика с другите хора и не се 

чувствам различен. 

Надя Терзийска (НТ): Не е 

лесно да си пациент с рядка болест в 

България най-вече от психологически 

аспект. Много пациенти се чувстват 

изолирани и обречени. 

Даниела Вировска (ДВ): Аз 

страдам от болест на Уилсън. Бях на 

11 години, когато ми поставиха тази 

диагноза и в продължение на много 

години не осъзнавах какво означава 

да си болен от рядка болест.  Имах 

същите интереси като на другите 

деца, играех същите игри, ходех на 

училище и въпреки това се чувствах различна, защото всеки ден трябваше да пия лекарства, не можех 

да ям всичко – например любимия за всички деца шоколад, бях освободена от часовете по физическо, 

не можех да спортувам или да ходя на танци. Налагаше се  от време на време да лежа в болница, да 

взимат кръв от вената на ръката ми или да ми правят други изследвания. Това определено оказа 

влияние върху живота ми. Фактът, че ми има нещо винаги ме е измъчвал първо като дете, а после и в 

тийнейджърска възраст, изостряйки моята чувствителност. По-късно, когато пораснах, имаше хора, 

които променяха поведението си към мен след като разбираха, че имам рядка болест, сякаш съм 

„извънземна”. Днес продължавам да взимам всеки ден лекарства, да спазвам диета съгласно 

заболяването ми, но и в същото работя, грижа се за семейството си и се забавлявам. Аз и болестта на 

Уилсън сме в хармония. Ежедневието ми е като на всички останали хора. 
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Българското обществото обръща ли достатъчно внимание на проблема редки болести? 

ЯВ: Не, даже повечето хора не са запознати с това, че съществува такава група заболявания. 

НТ: Не, аз лично смятам, че хората с редки болести са възприемани като бреме от останалата 

част от обществото. 

ДВ: Не мога да кажа, че обществото е наясно с проблема „редки болести”, макар и през 

последните няколко години да се даде широка гласност благодарение на пациентските организации. 

Държавата като институция все още не взима страна по този въпрос. 

 

Какво липсва най-много 

на хората с редки болести в 

България? 

ЯВ: Определено хората с 

редки болести се нуждаят от 

повече подкрепа от страна на 

обществото и институциите. 

НТ: Тук проблемът не е 

толкова материален, колкото 

чисто човешки. Хората с редки 

болести имат нужда да бъдат 

възприемани нормално от 

останалите. 

ДВ: Лекарства, адекватно и 

комплексно лечение, грижа и 

съпричастност от страна на 

държавните институции. 

 

С какво институциите 

у нас могат да помогнат на 

пациентите с редки болести 

и техните семейства да 

бъдат пълноценна част от 

обществото? 

ЯВ: Най-наложително стои въпроса с достъпа до скъпоструващите медикаменти и тяхното 

заплащане. Но пациентите с редки болести имат също нужда и от чисто морална подкрепа. 

НТ: Институциите трябва да ни помогнат да се почувстваме независими и свободни. 

ДВ: Министерството на труда и социалната политика може да участва в социалната 

рехабилитация и интеграция на пациентите с редки болести и техните семейства. Министерството на 

здравеопазването да може да улесни достъпа до по-нови и по-ефективни медикаменти. 

 

Вече трета година действа Националната програма за редки болести. Запознат/а ли сте 

с нея? Усетихте ли някакво подобрение за Вас лично и Вашето семейство, Вашия лекуващ 

специалист, другите пациенти със същото заболяване? 

ЯВ: Не съм запознат. Но смятам, че сега хората, които знаят за редките болести са повече в 

сравнение с преди. Както и самите медицински специалисти са по-добре запознати с тази 

проблематика. 

НТ: Не. Лично не съм усетила никакъв резултат конкретно от тази програма. 

ДВ: Да, запозната съм с програмата. За мен и моето семейство има положителна промяна, 

както и за пациентите с болест на Уилсън, защото успяхме да създадем пациентска организация. Макар 

и това да не е пряк или косвен резултат от програмата. 
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Преди година се проведе се проведе инициативата „Подай ръка, подари щастие“. В 

рамките на нея Медицински център „РареДис“ направи дарение на стойност 12 000 лв., 

изразяващо се във ваучери за безплатна мултидисциплинарна рехабилитация за хора с редки 

болести. До този момент какво знаехте за този вид лечение и приложението му конкретно за 

Вашето заболяване? 

ЯВ: Не бях запознат с приложението на рехабилитацията при редките болести и специално 

при болест на Гоше. Сега обаче разбрах, че този вид терапия може да бъде от голяма полза за много 

различни заболявания, в това число и редки. 

НТ: Абсолютно нищо не знаех по този въпрос. Сега разбирам колко сме пропуснали. 

ДВ: Не знаех нищо. 

 

Сега, година по-късно, какво е Вашето отношение към този вид терапия, необходима ли е 

тя за хората с редки болести? Вие лично как оценявате състоянието си сега? 

ЯВ: Да, аз лично се чувствам много по-добре по отношение на физическите си проблеми. 

НТ: Усещам голямо подобрение в себе си - и при физическите дейности, и при контактите с 

хората. 

ДВ: Определено, да! Мултидисциплинарният подход е ключът към възстановяването на 

пациенти, страдащи  не само от редки болести. Но това трябва да е политика на държавата и във всеки 

един областен град би трябвало да има подобен рехабилитационен център, включващ рехабилитатор, 

физиотерапевт, социален работник и психолог. Аз лично се чувствам много добре сега. 

 

Какво си помислихте първо 

като прекрачихте прага на 

Медицински център „РареДис“? Какви 

бяха първите Ви впечатления? 

ЯВ: Аз до такава степен съм 

свикнал с лечебните заведения, че вече 

те не ми правят особено впечатление. 

НТ: По принцип не харесвам 

тези места, защото това не е 

нормалната среда за един човек. 

ДВ: Имах надежда за 

положителна промяна. 

 

Провеждали сте преди подобен 

курс на лечение? Какво е мнението Ви 

за комбинацията физиотерапевт-

психолог? 

ЯВ: Не, но смятам, че подобен 

подход би помогнал много на пациента 

и неговото семейство. 

НТ: Преди не. Но аз останах с 

много добри впечатления от 

индивидуалния подход на екипа към 

проблемите на всеки пациенти. Според 

мен това трябва да бъде основно 

правило при редките болести. 

ДВ: Не съм провеждала. Но 

това според мен е много добра 

комбинация, която трябва да се 

популяризира. 
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Бихте ли препоръчали рехабилитационния курс в Медицински център „РареДис“ на други 

пациенти? 

ЯВ: Да. За болест на Гоше има ефективна терапия, но тези редки болести, за които такава не 

съществува, всяка такава помощ е от голямо значение за пациента и неговото семейство. Мисля, че тук 

ще останат много доволни. 

НТ: Разбира се. Тук типичната болнична среда се заменя с приятелска и позитивна среда, в 

която аз лично се разтоварих изключително много физически и психически.  

ДВ: Всъщност това е единствената разумна алтернатива в голяма част от случаите и важно 

човек да се възползва от нея. 

 

Необходимо ли да е има повече подобни специализирани услуги за хората с редки болести? 

Как трябва да бъдат организирани? 

ЯВ: Несъмнено трябва да има повече такива центрове, които могат да бъдат изградени в 

големите областни градове. 

НТ: Да, аз смятам, че трябва да се отделят повече средства за този вид услуги. Терапията не е 

само приемането на лекарства. 

ДВ: Да, необходимо е. Както казах по-горе, във всички по-големи градове на страната трябва 

да има такива центрове. 

 

Как самите пациенти с редки болести могат да бъдат по-активно включени в 

изработването на политики и стратегии за редки болести? 

ЯВ: Аз лично смятам, че участието на пациенти с редки болести в този процес би било само от 

полза за всички. Защото това хората, които „живеят” с болестта и за които се правят в крайна сметка 

всички тези политики. 

НТ: Пациентите могат да бъдат много полезни при контактите с медии например, при 

организирането на информационни и благотворителни кампании. 

ДВ: Пациентските асоциации за редки болести в България се опитват да помогнат за 

справянето с тези проблеми по всякакви начини. Ние организираме множество среща, информационни 

кампании, конференции и семинари. 

 

Накрая какво бихте пожелали на читателите на „Редки болести и лекарства сираци“ в 

навечерието на Коледа и Нова година? 

ЯВ: Пожелавам на Вашия екип и Вашите читатели здраве, щастие, късмет и любов! 

НТ: Здраве! 

ДВ: Здраве и късмет! 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР РАРЕДИС 
 ОБУЧЕНИЕ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ 
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Адрес за кореспонденция: ул. Ландос 24, ет.1,  

Пловдив 4000 

Телефон: 032 577 447 

Интернет сайт: www.medical.raredis.org 
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РРЕЕХХААББИИЛЛИИТТААЦЦИИООННННАА  ММЕЕДДИИЦЦИИННАА  ИИ  РРЕЕХХААББИИЛЛИИТТААЦЦИИЯЯ  --  

ППООЗЗИИЦЦИИЯЯ  ННАА  ММЕЕДДИИЦЦИИННССККИИЯЯ  ЕЕККССППЕЕРРТТ  
 

Потърсихме и коментар на медицински специалист по въпроса за 

рехабилитацията на хора с редки болести. Нашият експерт от Библиотека 

„Редки болести” и управител на Медицински център „РареДис” - д-р Радостина 

Симеонова, дм обяснява същността и значението на този процес. 

 

Какво всъщност представлява физикалната и рехабилитационна 

медицина? 

Това е клинична специалност, която се занимава най-общо с възстановяването 

на функционалните способности на увредените лица, предотвратяване на 

инвалидизирането или намаляване на усложненията след боледуване. Това е 

една от най-разнопосочните медицински дисциплини, защото почти при всяко 

едно заболяване може да се наложи някаква физикална терапия, затова и 

нямаме предварително определен набор от болести, с които да се занимаваме 

основно. Рехабилитацията от своя страна е отделна дисциплина, която 

акцентира върху няколко по-рядко коментирани страни от лечението на един пациент – като например 

има ли някакви нарушени социални права, трябва ли му юридическа защита в личен и професионален 

аспект, необходима ли е професионална преквалификация, за да се гарантира икономическата 

независимост на пациента и други правни и социални въпроси. 

 

Как тази концепция се прилага по отношение на редките болести, какви са нейните предимства? 

Има ли някакви недостатъци? 

Тази концепция важи с не по-малка сила за редките заболявания, защото се отнася обикновено за 

страдания, които са хронични, протичат с влошаване и съпътстват целия живот на пациента. Недостатък 

е здравната ни система, която ограничава достъпа на пациентите до този тип здравни грижи по чисто 

икономически критерии, а всъщност тези хора се нуждаят от ежедневни грижи, за които се налага да се 

молят за направление от личния си лекар или на специалиста, който ги наблюдава диспансерно. Много 

от болните не познават здравните и социалните си права, поради което с години се забавя тяхното 

включване в системата на диспансерно наблюдение, ТЕЛК или пенсиониране.  

 

За всички пациенти ли може да се препоръча този вид терапия или съществуват специфични 

изисквания? 

Почти при всяко едно страдание на определен етап от лечебния процес може да се включи такава 

терапия, прецизирането й обаче е важно и е строго индивидуално за всеки пациент. 

 

Какви допълнителни умения трябва да 

притежават медицинските специалисти 

работещи с хора с редки болести? 

Не бих казала, че е необходимо нещо 

специално, за да работиш с такива 

пациенти, но е задължително да се борави 

с по-голям обем информация на базата на 

това, че са малко тези пациенти и 

специалистите, които познават тези 

заболявания също са малко. Разбира се за 

качествено обслужване на болните се 

налага да се работи заедно с родителите, 

да се обучават как да се грижат правилно за 

своите близки така, че да се гарантира най-високо ниво на здравното обслужване. 

ПРИЛОЖЕНИЕ НА ФИЗИКАЛНАТА 

МЕДИЦИНА И РЕХАБИЛИТАЦИЯ С 

ДОКАЗАНО ДОБЪР РЕЗУЛТАТ: 
� Множествена склероза (G35) 

� Латерална амиотрофична склероза (G12.2) 

� Дюшен мулскулна дистрофия (G71.0) 

� Синдром на Гилен-Баре (G61.0) 

� Спина бифида (Q05) 

� Блефароспазъм (G24.5) 
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Защо трябва да се работи мултидисциплинарно при редките болести? Какво показва Вашият 

опит по този въпрос? 

Потребностите на тези пациенти са многообразни, обикновено са засегнати няколко системи и 

оплакванията са различни. Ето защо когато се обгрижва един такъв пациент, за да се получи адекватен 

резултат са необходими усилията на няколко специалиста, в комбинация с психолог и социален 

работник. Когато се говори за холистичен подход към пациента се разбира именно това – да се 

комбинират мненията на лекари от различни специалности, да се подкрепи семейството и болния чрез 

уменията на психолог и да бъдат посъветвани от социален работник тогава, когато се касае за 

придобивки от този вид. Не на последно място, ако имаме възможност да помогнем и с професионална 

преквалификация така, че да се гарантира и икономическата независимост на пациента, то целият път 

до един по-добър живот ще бъде доста по-кратък.  

 

Трябва ли родителите и близките на пациента да бъдат по-тясно включени в процеса на 

неговото лечение? 

Определено да! Няма кой по-добре да е запознат с потребностите и оплакванията не един болен човек 

от неговото семейство, затова е груба грешка те да бъдат изолирани от рехабилитационния процес.  

 

Кое е най-голямото предизвикателство във всекидневната Ви практика? 

Тук няма правила - при всеки пациент е различно. Едни имат повече лични проблеми, при други 

водещи са ограниченията в двигателността, при трети липсата на комуницации и изолацията. Така че се 

налага всеки път да се адаптираме към потребностите на всеки един пациент и неговото семейство.  

 

Има ли случай във Вашата кариера, който да Ви служи като модел и ориентир при работата с 

пациенти с редки болести? 

Това е първият ми пациент с рядко заболяване. Едва ли някога ще мога да забравя разплаканата майка 

и мъничкото бебе, което ми донесоха, „орисано” от други колеги като безперспективен и тежък случай. 

Сега, след толкова години мога да кажа, че само Господ знае колко и какво ще се постигне при такива 

тежки случаи. Те са описани в медицинските книги по един начин, но в реалност са толкова изумително 

различни и непредсказуеми. Ние се стараем да дадем на тези хора цялата любов, на която сме 

способни, за да се усмихне и тяхното лице с надежда.  

 

Какво бихте пожелали 

на читателите на 

„Редки болести & 

Лекарства сираци“ в 

навечерието на 

празниците? 

Нека бъдат по-толерантни 

към тези, които са 

различни, нека бъдат 

готови винаги да подадат 

ръка на тези, които се 

нуждаят, защото днес ще 

помогнеш ти, а утре на 

теб ще ти се помага. 

Бъдете информирани и 

отстоявайте правата си, за 

да получите това, което 

Ви се полага по право 

като достойни граждани 

на тази държава.  



 < 12 >                             КОИ СМЕ НИЕ? 
 

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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