
  

ТТЕЕММАА  ННАА  ББРРООЯЯ::  

ДДЕЕННЯЯТТ  ННАА  РРЕЕДДККИИТТЕЕ  ББООЛЛЕЕССТТИИ  ––  
ССООЛЛИИДДААРРННООССТТ  ВВ  ДДЕЕЙЙССТТВВИИЕЕ!!  
 

      

 Скъпи приятели, 

 

Първият за 2012 г. брой на „Редки болести & 

Лекарства сираци” е вече пред вас. Освен специалното ни 

послание към Вас по случай Деня на редките болести, сме 

приготвили още много нова и полезна информация за 

света на редките болести. 

Както най-вероятно вече сте забелязали, нашият 

Информационен център за редки болести и лекарства 

сираци (ИЦРБЛС) е с нов интернет сайт. Какво ново можете да намерите на него ще прочетете на стр. 2. 

Всичко по-важно, което се случва в България и Европа по отношение на редките болести ще 

разберете на стр. 3, 4 и 12. Информираме Ви за много добрите първоначални резултати от проучването 

BURQOL-RD, новостите за регистрите за редки 

болести и предстоящите през 2012 г. събития по 

тези теми. В Библиотека „Редки болести” Ви 

представяме рядкото заболяване блефароспазъм 

(стр. 10-11). 

Февруари е винаги един по-специален 

месец за хората, чийто живот е свързан по 

някакъв начин с редките болести. Последният 

ден от него, рядката дата 29 февруари идва да ни 

накара да се замислим колко ценен е животът и 

как дори в началото на XXI век за хиляди редки 

заболявания и милиони хора няма лечение, няма 

грижи, няма внимание и разбиране. 

Денят на редките болести освен да ни 

информира за пореден път относно тези факти се 

опитва и да промени нещо в нас. Това е 

инициатива, която показва, че няма невъзможни 

неща, когато всички са заедно и с една цел. 

Промените не стават нито бързо, нито лесно, но 

те имат нужда от всички нас, за да се случат. На 

29 февруари всеки трябва да се замисли за себе 

си какво означава солидарността. Никой човек не 

може сам да промени хода на събитията, но 

заедно, слаби и силни, малки и големи, пациенти 

и лекари, сме  способни на много. Днес не само 

хората с редки болести и техните семейства, а 

всички имаме нужда от този синергизъм.  

  

 

БЪДЕТЕ СОЛИДАРНИ В ДЕЙСТВИЕ!  
 
 

РРЕЕДДККИИ  ББООЛЛЕЕССТТИИ  

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

Февруари 2012 (Брой 8, Година ІII) www.raredis.org 
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ИИННФФООРРММААЦЦИИООННЕЕНН  ЦЦЕЕННТТЪЪРР  ЗЗАА  РРЕЕДДККИИ  ББООЛЛЕЕССТТИИ  ИИ  ЛЛЕЕККААРРССТТВВАА  ССИИРРААЦЦИИ  

СС  ННООВВ  ИИННТТЕЕРРННЕЕТТ  ССААЙЙТТ  

ННооввии  ооббррааззооввааттееллннии  ии  ииннффооррммааццииооннннии  ууссллууггии  ззаа  ррееддккииттее  ббооллеессттии  

  
От началото на 2012 г. ИЦРБЛС е с обновен интернет сайт. Освен нова визия и нова подредба на 

съдържанието, сайтът предлага няколко нови услуги за потребителите: 

� Абониране за „Редки болести & Лекарства сираци”  
Вече може да се абонирате за този 

нюзлетър и да получавате автоматично всеки нов 

брой по електронната поща. Въдете вашия e-mail 

във формата отдясно на главната страница и 

следвайте инструкциите. По този начин ще сте 

винаги информирани за новостите в областта на 

редки болести и лекарства сираци – по всяко 

време и навсякъде. 

� Регистрация на пациенти с редки 
болести 

Това е една пилотна инициатива на нашия 

сайт. ИЦРБЛС винаги е популяризирал темата за 

регистрите за редки болести, тяхната 

мултифункционалност и ползите, които те носят 

за пациенти, лекари и институции. Към днешна 

дата ИЦРБЛС поддържа редица национални 

епидемиологични за определени редки болести. 

Помогнете ни да създадем единен регистър на 

хората с редки болести. Отделете минута от времето си и попълнете регистрационната карта 

(http://www.raredis.org/?page_id=2516) на нашия сайт. По този начин Вие ще помогнете за събирането 

на по-точни и по-актуални данни за броя на хората с редки болести у нас. Вашата лична информация ще 

бъде съхранявана съгласно всички разпоредби на Закона за защита на личните данни и няма да бъде 

предоставяна на други лица без Вашето изрично разрешение. Нещо повече – по този начин ИЦРБЛС ще 

може да Ви информира своевременно при нововъведения, проекти и събития, свързани с Вашата рядка 

болест. По този начин ще имаме един надежден способ за още по-добрата комуникация и обратна 

връзка между нас. 

� Библиотека „Редки болести” 
Библиотека „Редки болести” е с нова организация и актуализирано съдържание. В нея ще 

откриете над 100 описания на редки болести, които са изготвени от лекарите-консултанти на ИЦРБЛС. 

Всяко описание съдържа синоними на заболяването, кодове по МКБ10 и Orphacode, кратка дефиниция, 

етиология, клинични прояви, генетична консултация, лечение, лекарства сираци, пациентски 

асоциации, специализирани клиники, връзки към допълнителна информация. Описанията са 

подредени по азбучен ред според най-използваното наименование на заболяването. Ако не можете да 

откриете описание за Вашето заболяване, не се колебайте да се свържете с нас. Лекар-консултант от 

нашия екип ще изготви подробно описание и ние ще Ви го изпратим. Напомняме Ви, че тази 

информация се предоставя напълно безплатно, но тя не трябва да служи за самодиагностика и 

самолечение. При здравен проблем, моля, обърнете се към Вашия личен или лекуващ лекар. 

� Интерактивна връзка с екипа на ИЦРБЛС 
Имате допълнителни въпроси? Нуждаете се от контакти на специалист или лечебно заведение в 

България и Европейския съюз? Искате да получите допълните информация за дадена инициатива или 

проект за редките болести? При такива и други въпроси, свързани с редките болести и лекарствата 

сираци, свържете се с нас (http://www.raredis.org/?page_id=1375) ИЦРБЛС ще установи контакт с Вас и 

ще Ви даде актуална и надеждна информация по дадения проблем. Очакваме Ви! 
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ССООЦЦИИААЛЛННОО--ИИККООННООММИИЧЧЕЕССККИИ  РРААЗЗХХООДДИИ  ИИ  ККААЧЧЕЕССТТВВОО  ННАА  ЖЖИИВВООТТ,,  

ССВВЪЪРРЗЗААННОО  ССЪЪСС  ЗЗДДРРААВВЕЕТТОО  ППРРИИ  РРЕЕДДККИИТТЕЕ  ББООЛЛЕЕССТТИИ  

ЗЗннааччииттееллеенн  ииннттеерреесс  ссрреедд  ббъъллггааррссккииттее  ппааццииееннттии  сс  ррееддккии  ббооллеессттии  ии  ттееххннииттее  

ссееммееййссттвваа  ккъъмм  ппррооууччввааннееттоо  BBUURRQQOOLL--RRDD  

  

  

  

  

  

  
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. 

От началото на проучването до сега 132 български пациенти с редки болести са попълнили 

онлайн въпросниците на проучването! Това е изключително добър резултат и поредно доказателство за 

отличното разбиране и сътрудничество между лекари и пациенти у нас по проблемите на редките 

болести. 

Защо е важно да участвате? Чрез попълването на анкетна карта, Вие ще помогнете да се даде по-

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

пациентите с редки болести се сблъскват у нас. Резултатите от BURQOL-RD ще бъдат фундаментална 

основа при планирането и изработването на бъдещите европейски политики по отношение на редките 

болести. Българските пациенти могат да вземат участие в BURQOL-RD до средата на месец март. 

Приканваме Ви да отделите 10 минути от личното си време, за да покажете своята активна позиция и 

допринесете за каузата на хората с редки болести в България и Европа. 

 

Какво представлява 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! 
 
Екипът на ИЦРБЛС изказва специални благодарности към Асоциация Муковисцидоза, Българска 

асоциация по хемофилия и ДЕБРА България за оказаната помощ при популяризирането на 

изследването. Благодарим и на специалистите от университетските болници в страната, 

които също се включиха в представянето на проекта пред своите пациенти. 
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ЕЕВВРРООППЕЕЙЙССККИИ  ППООДДХХООДДИИ  ККЪЪММ  

ООРРГГААННИИЗЗААЦЦИИЯЯТТАА  ННАА  РРЕЕГГИИССТТРРИИТТЕЕ  ЗЗАА  РРЕЕДДККИИ  ББООЛЛЕЕССТТИИ  

  
Две събития от края на 2011 г. отново 

върнаха фокуса на вниманието върху 

регистрите за редки болести, една от най-

актуалните теми в тази сфера.  

Резултати от допитването на EPIRARE 
EPIRARE публикува предварителните 

резултати от своето онлайн допитване относно 

регистрите за редки болести. Тази анкета 

целеше да изследва функционирането, 

необходимите ресурси, проблемите и очакванията пред регистрите за редки болести не само в ЕС, но и 

навсякъде. Бяха обхванати както действащи, така и минали регистри с крайната цел да се изработят 

инструменти за подкрепа на съществуващите регистри за редки болести, както и да се окаже помощ на 

бъдещи проекти в тази област. Ако работата Ви е свързана с регистър за редки болести, може да се 

отразите Вашето мнение и становище по тези въпроси, като попълните анкетната карта на EPIRARE. 

Няколко интересни резултата: 

- над 60% от описаните регистри са създадени след 2000 г. 

- близо 40% са плод на собствена инициатива на лекари, пациенти и др. 

- повече от четвърт от регистрите получават държавно финансиране. 

Източник: EPIRARE (http://www.epirare.eu/) 

 

Съвместна работа среща на EUCERD и EMA: Към 
публично-частно партньорство за регистрите за редки болести 

В началото на октомври 2011 г. Европейският комитет на 

експертите по редки болести (EUCERD) и Европейската 

лекарствена агенция (EMA) организира работна среща, на която 

над 60 участници дискутираха по въпроса за публично-частното 

партньорството в областта на регистрите за редки болести. 

Основният фокус на провеждащите се в момента 

европейски дебати за регистрите за редки болести е това те да 

бъдат организирани около определени заболявания, а не около 

дадени лекарствени средства. Това се прави с цел да се отговори 

на нуждите на регулаторите и данъкоплатците, които в крайна 

сметка се нуждаят от данни за клиничната ефективност и 

полезност на новите медикаменти, за които епидемиологичните 

регистри за редки болести са отличен източник. 

На европейско ниво е постигнат консенсус по няколко 

важни аспекта за организацията на редките болести: 

- избягване на фрагментацията на отделните регистри 

- установяване на публично-частни партньорства за 

изграждането на такива регистри 

- промоция на открит достъп до получените епидемиологични данни  

- управление на регистрите от страна на академични организации като гаранция за 

дългосрочна устойчивост и развитие на тези инструменти 

На базата на тази среща EUCERD ще изготви документ с европейски препоръки в тази сфера. 

Пълният доклад от срещата е достъпен онлайн на адрес: 

http://www.eucerd.eu/upload/file/Meeting/EUCERD/EUCERDWorkshopRegistries2011.pdf 

Източник: EUCERD (http://www.eucerd.eu/) 
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Промените настъпват бавно, но само от нас зависи те все пак да се случат 

 
Последният ден на месец февруари ни дава формален повод отново да помислим за редките 

болести – отбелязването на Международния ден на редките болести. Една инициатива на Европейската 
организация на пациентите с редките болести (EURORDIS), стартирала преди 5 години и набираща все 
повече последователи по всички краища на света. Тазгодишната тема на Деня е солидарността – между 
самите пациенти, между пациентите и лекарите, между пациентите и институциите, между пациентите и 
обществото, солидарността между хората. 

Солидарността е много дискусионно понятие. 
Според тълковния речник това означава колективност, 
задружност, единомислие, единодействие, 
сътрудничество, взаимопомощ, взаимност, общност, 
единодушие, съгласие, сплотеност, единство. Ние ще го 
дефинираме като морално чувство на отговорност към 
другите. Солидарността звучи добре, хората обичат да 
изтъкват тази своя черта. Но тя не се показва на думи, а 
чрез действия. Солидарният човек оставя деянията му да 
говорят за него, солидарният човек помага на другите без 
да търси конкретен повод и причина.  

Редките болести са и остават специфичен 
обществен проблем. Изключително тежък и почти 
непознат за незасегнатите членове на нашето общество. 
Нещастието и болката на хората с редки болести и 
техните семейства са толкова различни и специфични, 
колкото многообразни са и заболяванията им. Едно обаче 
ги обединява – чувството, че са незабелязани от 
останалите. Солидарно ли е едно общество, където за да 
се предприеме нещо трябва първо да се случи трагедия, 
да си отидат невинни деца? 

Солидарността се доказва, а не се декларира. 
Проблемът редки болести не се нуждае от един 
определен ден в година, когато да се рецитират 
шаблонни изказвания пред медиите. Редките болести 
имат нужда от адекватни действия през всичките 365 дни 
от година. Пациентите имат нужда от здравни грижи и 
проследяване, лекарите от обучение, условия и ресурси за работата. Солидарното общество е загрижено за 
тези въпроси, въпреки че пациентът с дадена рядка болест може да е само един. Той е техен съгражданин, 
техен близък, той също има мечти и собствен потенциал, които да развива. Разумният и солидарен човек 
действа по тези въпроси, а не чака самият той да стане жертва. Трябва ли да чакаме нашето дете, наш 
приятел или ние самите да бъдем засегнати от редките болести, за да осъзнаем тежестта на проблема?  

Проблемът на редки болести не е само в недостига на финансови средства. Напротив, той е много 
повече въпрос на отношение, на разбиране и на подходяща организация. Недопустима е ситуацията, в 
която пациент с рядка болест, освен всичко останало трябва да заплаща непосилна цена за даден 
лекарствен продукт, само защото неговото заболяване е рядко, той е единствен случай в страната и 
институциите просто не са отчели неговото съществуване. Абсурдно е положението, в което на пациент с 
рядка болест се отказва достъп до лечение в чужбина с аргумента, че у нас няма клинична пътека за това 
заболяване. Примерите са стотици...  

Хората с редки болести в България често споделят, че не липсата на средства, а безразличието е това, 
което ги убива. Нека на 29 февруари не бързаме с изявленията, че сме солидарни с пациентите с редки 
болести и ги подкрепяме напълно. Нека на този ден всеки от нас си спомни, че никой не е застрахован и 
проблем като редките болести, който изглежда напълно далечен днес, утре може да се стовари върху 
всекиго с пълна сила. 
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Междувременно, хората с редки болести не чакат промените да станат сами. Промяната трябва да 

започне отнякъде и пациентите са разбрали, че именно те трябва да я инициират и поддържат. Хората с 
редки болести в България вече осъзнаха, че само с оплакване чудото няма да се случи. Започнаха сами да 
организират свои кампании – семинари за лични лекари и студенти по медицина, обособяване на отделни 
стаи за пациенти с редки болести в големите болници. Те самите разбраха какво означава да си солидарен – 
да не мислиш само за своя проблем, а да действаш и да помагаш на другите като образоваш, като 
информираш и като създаваш. Освен повишаване на информираността и лобиране за по-добри грижи, 
пациентите с редки болести се заеха да учат останалите свои съграждани на солидарност. 

Станете и Вие част от промяната! 

 

 На нашето традиционно блиц-интервю сме поканили представители на две от най-дейните 
пациентски асоциации на хора с редки болести в България – Елена Енева (ДЕБРА България) и Тодор 
Мангъров (Асоциация Пулмонална Хипертония).  

Екипът на „Редки болести & Лекарства сираци” използва възможността да им благодари за 
искрените отговори и отделеното време за съдействие! 

 

Бихте ли се 

представили на кратко. 

Каква е причината да сте 

се ангажирали с каузата 

редки болести? 

Елена Енева (ЕЕ): 
Казвам се Елена Енева, член 

съм на управителния съвет 

на ДЕБРА България, 

пациентската организация 

на страдащите от булозна 

епидермолиза. За пръв път 

научих за това заболяване, 

когато малкият ми син се 

роди с него. Борбата с 

болестта промени живота на 

цялото семейство, изискваше много знания и ресурси и ми показа колко е важна подкрепата в такъв 

момент. След смъртта на сина ми трябваше да раздам получените за него дарения на други нуждаещи 

се деца и така се запознах с други хора с редки заболявания. Болните и семействата им често нямат към 

кого да се обърнат, за да решат проблемите си, защото те са чужди на мнозина. Според мен имат 

нужда да изградят своя общност, в която да споделят и да си оказват взаимопомощ. Опитвам се да 

помагам с каквото мога и се надявам, че хората, живеещи с булозна епидермолиза в България се 

чувстват като едно голямо семейство и усещат взаимната грижа и подкрепа. 

Тодор Мангъров (ТМ): Казвам се Тодор Мангъров. Председател съм на Асоциация Пулмонална 

Хипертония (АПХ). Живея и работя в гр. Плевен. Пациент съм с рядкото заболяване пулмонална 

артериална хипертония (ПАХ). Конкретната причина да се ангажирам с каузата редки болести е лична – 

живее ми се. Бях диагностициран с ПАХ на 10 октомври 2006 г. Тогава нито един от медикаменти за 

лечение на ПАХ не се реимбурсираше. В момента ситуацията за заболяването е коренно променена. 

Има обаче още много работа. 

 

Какво представлява за Вас в личен план Денят на редките болести, какво отношение, 

какви надежди влагате в това събитие? 

ЕЕ: Денят на редките болести дава възможност да се говори за проблемите на страдащите, 

шанс да информираме обществото за техните нужди. 
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ТМ: Моето лично мнение е, че Денят на редките болести трябва да е една мащабна 

информационна кампания. Хората извръщат глава настрани, когато някой говори за „болести” и 

започват да се интересуват тогава, когато това ги засяга пряко. Практиката показва, че лекарите, 

особено общопрактикуващите, имат самочувствие на много знаещи и можещи, но истината е съвсем 

различна. Мащабната информационна кампания ще спомогне да се повиши общата култура и 

информираност на всички страни по проблема. 

 

С какво допринася този ден за каузата на пациентите с редките болести в България и за 

проблема редки болести въобще? 

ЕЕ: Денят е добра фокусна точка, повод за организиране на събития, които да привлекат 

вниманието на обществото към проблемите на хората с  редки болести. 

ТМ: Чрез подобряването на информираността на обществото се повишава търпимостта към 

различните. Повишаването на квалификацията на лекарите води до по-бърза и навременна 

диагностика, а това означава многократно по-благоприятна перспектива за болните. 

 

Организацията на подобна проява не е лесна задача, но привличането на общественото 

внимание към него е истинското предизвикателство. Как според Вас трябва обществото и 

обикновените хора да бъдат информирани и привлечени за идеите на тази инициатива? 

ЕЕ: Информацията по темата за редките болести е обширна, доста сложна и като цяло касае 

много малко хора. Това, което привлича вниманието на широката аудитория, са личните истории. Те 

винаги предизвикват съчувствие към представеното семейство, но обикновено не предизвикват 

мащабни действия, които да помогнат и на останалите засегнати семейства. Според мен е най-важно 

държавните здравни органи и медицинските специалисти да научат повече за тези проблеми, защото 

те са тези, които могат чрез своите действия да допринесат за по-добър живот и лечение на хората с 

редки болести. 

ТМ: Аз лично не съм привърженик на 

агресивните и натрапчиви методи на агитация за 

съпричастност. Предпочитам добре насочените към 

определени целеви групи методи. Например, АПХ 

организира преди време седмица, посветена на 

нашето заболяване в медицинските университети и 

големите лечебни центровете по ПАХ.  Разлепихме 

плакати, раздадохме брошури, с които да запознаем 

студентите по медицина, специалистите пулмолози и 

кардиолози и пациентите с характерните особености 

на ПАХ, както и дейността на нашата асоциация. 

 

Темата на Деня на редките болести тази година е солидарността – между самите 

пациенти, между пациентите и лекарите, пациентите и институциите, пациентите и 

обществото, солидарността между хората. Как виждате това понятие у нас? 

ЕЕ: Хората с редки болести са малцинство навсякъде по света. За тях е особено важно да са 

солидарни един с друг и да се подкрепят. Всичко, което постигнахме през изминалата година във 

Варна, беше резултат от сътрудничеството и солидарността между представителите на отделните 

пациентски организации. Поставихме началото на добри контакти със Сдружението на семейните 

лекари, с ръководството на Университетската болница "Света Марина" и със студентите от Медицински 

Университет – Варна. Резултат от това сътрудничество бяха семинарът за лични лекари "Как да 

разпознаваме и лекуваме някои редки заболявания", акциите "Аз дишам" и "Болница за плюшени 

мечета", както и проектът за обособяване на стаи за болните от муковисцидоза в болницата. Особено 

красив символ на сътрудничеството между пациентите беше календарът за 2012 г. със снимки на 

дечица с различни редки болести от Източна България. Мисля, че всички се убедиха, че заедно можем 

много! 
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ТМ: Има развитие по този въпрос, но все още има доста какво да се желае. След 

миналогодишния ден на редките болести с мен се свързаха много нови пациенти с ПАХ. Разшириха се 

контактите на АПХ с лекари, институции и индустрия. Утвърдихме се като основно свързващо звено 

между пациенти, лекари, институции и индустрия. Пациентите започнаха да придобиват увереност, че 

АПХ е способна да помогне при конкретно възникнал проблем и то бързо и резултатно. 

 

През 2011 г. Варна и Плевен бяха двата най-активни града в отбелязването на този ден. 

Какво планирате за тази година? 

ЕЕ: Тъй като първият семинар за лични лекари и студенти, посветен на няколко редки 

болести, бе посрещнат с интерес, смятаме отново да проведем семинар, на който да представим други 

редки заболявания. Надявам се дотогава да сме готови и със стаите за пациенти с муковисцидоза, за да 

отпразнуваме откриването им. 

ТМ: За да се повиши информираността на обществото като цяло по проблема „редки болести” 

планираме провеждането на театралната постановка „Предградие” от Ерик Богосян София, Пловдив, 

Плевен и Стара Загора. Тематиката засяга много актуални проблеми на съвременните тийнейджъри – 

наркотици, алкохол, секс и пари. 

 

Върху какво смятате да акцентирате този 

път? 

ЕЕ: Отново ще акцентираме върху 

диагностиката и лечението – най-важното за 

оцеляването и подобряването на живота на хората. 

ТМ: Върху бъдещите лекари – студентите по 

медицина. 

 

Проблемите по отношение на редките 

болести са безкрайно много, но от къде може и 

трябва да се тръгне според Вас? 

ЕЕ: Проблеми има на всеки етап от грижата 

за хората с редки болести – забавена диагностика, 

трудно снабдяване с лекарства, недостиг на добри 

специалисти, липса на рехабилитация, липса на помощ за социална адаптация. Смятам, че 

пациентските организации могат да допринесат с нещо във всички тези направления – осигуряване на 

преведена информация за заболяванията и лечението им, лобиране пред държавните органи за по-

добра грижа, организирането на обучителни семинари за специалисти, взаимопомощ, контакти с 

чуждестранни пациентски организации и лобиране на европейско и световно ниво. Активните 

организации са единственият шанс за осигуряване спазването на правата на тези малки групи страдащи 

хора. 

ТМ: От люлката на обучението – университета. Това е дългосрочна инвестиция в човешки 

ресурс. 

 

Националната програма за редки болести навлиза в четвъртата година от изпълнението 

си. Вие сте активни представители на пациентите с редки болести, какви са Вашите 

впечатления от нея? 

ЕЕ: Програмата е добър план за комплексни действия за подобряване на грижата за хората с 

редки болести, който засега си остава само на хартия. Финансиране по нея до момента са получили 

само генетичните изследвания. Тяхната цел е превенция на генетичните заболявания, но за съжаление, 

редките болести са толкова многобройни и непредвидими, че е невъзможно чрез генетични 

изследвания да се предотврати раждането на болни деца и разболяването на възрастните. Никоя от 

дейностите в програмата, насочена към вече родените не се изпълнява. Време е държавата да спре 

само да изтъква по форуми, че има такава програма, а да се заеме с конкретни действия. 
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ТМ: Имаме Националната програма, но тя не работи. В голяма част от страните на ЕС няма 

такива програми, но там пациентите с редки болести просто се лекуват. 

 

Какво искате да видите след година, когато отново ще отбелязваме този ден? 

ЕЕ: Най-общо искам хората с редки болести да са спокойни, че получават адекватно лечение 

и да използват времето си за реализиране на мечтите си. А по-конкретно искам да видя началото на 

създаване на център по редки болести във Варна, център за булозна епидермолиза в Плевен, 

осигуряването на превръзки и медикаменти от държавата за страдащите от булозна епидермолиза и 

постепенна промяна в нагласите на обществото към хората с редки болести. 

ТМ: Само за една година промените за болните с ПАХ са значителни и най-вече – в полза на 

самите пациенти. След една година очаквам отново да мога твърдя съдържанието на предното 

изречение. 

 

На 29 февруари какво ще бъде Вашето послание към хората с редки болести в България? 

ЕЕ: Бъдете упорити и се борете за правото си на адекватна грижа! Въпреки че промените се 

случват бавно, само от нас зависи те все пак да се случат. 

ТМ: Вярвайте! Надежда има! 

 

А към българското общество? 

ЕЕ: Редките болести обикновено идват неочаквано и променят целия живот на болния и 

семейството му. Повечето засегнати са деца. Проявете разбиране и подкрепа, за да могат да пораснат и 

да реализират потенциала си! 

ТМ: Пациентите с редки болести са ХОРА като Вас. 

 

Искате да се включите в отбелязването на 
Деня на редките болести... 
 
“Редки, но силни заедно” е мотото, под което ще премине 

отбелязването на Международния ден на редките болести тази година. 
Националният алианс на хората с редки болести и Асоциация „Пулмонална 
Хипертония България“ организират благотворително поставяне на театралния 
спектакъл „Предградие” в Пловдив, Плевен, Стара Загора и София, съответно 
на 12, 18, 25 и 29 февруари 2012 г. 

“Предградие” е постановка на американския драматург Ерик Богосян, с 
участието на млади артисти от Театрално студио “Маска” и с режисьор Любов 
Павлова. Цената на билетите е 2 лв. За повече информация, моля, свържете се 
с координаторите на НАХРБ в съответните 
градове. 

 
Асоциация „Муковисцидоза“ продължава 

своята благотворителна кампания за набиране 
на средства за ремонт и оборудване на стая за муковисцидоза в детското 
отделение на УМБАЛ „Св. Марина“. Със съдействието на много приятели и 
партньори асоциацията подготви благотворителен календар за новата 2012 
година, заснет от фотографа Яна Пенева, пълен с усмивките на деца, страдащи 
от редки заболявания. Всеки, който желае да помогне, може да си купи 
календар с усмивки. Всички приходи от продажбата ще подкрепят проекта за 
стая по муковисцидоза, с което ще се осигури по-добро лечение на болните 
деца. Как и къде може да закупите календара ще откриете на сайта на 
Асоциация „Муковисцидоза“. 
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ННООВВООССТТИИ  ВВ  ЛЛЕЕЧЧЕЕННИИЕЕТТОО  ИИ  РРЕЕХХААББИИЛЛИИТТААЦЦИИЯЯТТАА  ППРРИИ  ББЛЛЕЕФФААРРООССППААЗЗЪЪММ  
 

Нашият експерт от Библиотека „Редки болести” и управител на 

Медицински център „РареДис” – д-р Радостина Симеонова, дм прави обзор 

на рядката болест блефароспазъм. 

 

Дефиниция 
Блефароспазъм е локализирана форма на мускулна дистония, манифестираща 

се с неволни клонични и тонични контракции на околоочните мускули, което 

причинява пълно или частично затваряне на очните клепачи от няколко секунди 

до няколко минути. Първите симптоми се проявяват обикновено между 40 и 70 

годишна възраст. Жените заболяват по-често от мъжете. Съотношението мъже-

жени е около 2 : 3. 

Етиология 
Точната причина за появата на първичния блефароспазъм е неясна. Най-

вероятно се дължи на абнормална функция на базиларните ядра в ЦНС, които 

играят важна роля при координацията на движенията – superior colliculus и substantia nigra от 

ретикуларната формация. Блефароспазъмът може да се дължи и на друго основно заболяване, в този 

случай се нарича вторичен блефароспазъм или рефлексивен спазъм. 

Наследственост 
В повечето от случаите няма генетично разстройство. Все пак регистрирани са фамилни форми, особено 

при синдром на Meige. Съобщава се за фамилна история при 20% от случаите. 

Клинична картина и форми 
Проявата на симптомите обикновено е постепенна в продължение на няколко седмици или месеци. В 

началото може да се наблюдава по-изразено често мигане, което се развива в класически мускулни 

контракции. Симптомите са билатерални – засегнати са и двете очи. Спазмите са по-силно изразени при 

слушане, ходене, втренчване, поглед нагоре. Обратно, могат значително да отслабнат по време на 

говорене, пеене, гледане надолу, кашляне и концентриране. Спазмите са по-слабо интензивни сутрин, 

и подчертано изразени през деня. 

Диагноза 
Диагнозата се поставя на основа на типичните клинични признаци. Трябва да се определи точната 

клинична форма. Важно е да се разграничи първичният от вторичния блефароспазъм, тъй като 

лечението им е различно. 

Лечение  
Лечението на блефароспазъм е симптоматично, освен когато е вторичен или следствие на друго 

основно заболяване (в този случай лечението е насочено към първичното заболяване, причиняващо 

блефароспазъм). Лечението е консервативно-медикаментозно (като медикаментите могат да се 

приемат през устата или инжекционно-локално), немедикаментозно и комплементарни техники и 

хирургическо. 

А. Консервативно лечение: 

1. Медикаменти, инжектирани локално: 

- Инжекции с Botulinum toxin тип А. Поставянето на инжекция осигурява стабилен резултат 

в продължение на 3-6 месеца. В случай на неутрализиране действието на токсин А от 

антитела е възможно алтернативно лечение с Botulinum toxin B. 

- Алкохолни инжекции. Най-широко разпространеният метод до 1970 г.  

2. Медикаментозно лечение, приложени перорално 

- Бензодиазепини; Миорелаксани; Антихолинергични средства  
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3. Консервативно алтернативно лечение. 

- Психотерапия; техники за релаксация – автогенен тренинг; техники за ума и тялото като 

йога, медитация, метод на Фелденкраис; хипноза; контролирани физически упражнения 

като пилатес и мекотъканни техники; акупунктура за облекчаване на болката и спазмите.  

4. Физикални средства 

Поради засягането предимно на мобилността и лицевите мускули приложените 

физикални средства имат симптоматичен и козметичен ефект. Обучението на пациента за 

справяне с мускулните контракции и използване на заместителни движения и техники за 

контрол е задача на медицинската рехабилитация. Най-често се правят комбинации от 

средства, които са насочени към оплакванията на болния и целят да се провеждат чести 

рехабилитационни курсове – поне на два месеца. Акцентът се поставя на рефлекторни 

методики в областта на шията, електро- и светлолечение, кинезитерапия. Прилагането на 

специализирани кинезитерапевтични техники значително подобрява състоянието на 

пациента. Лазерпунктурата също е едно от препоръчваните средства. Подводната 

гимнастика и подводният масаж са методи с доказан положителен ефект. Пациентите с 

блефароспазъм са силно затруднени да изпълняват служебните си задължения поради 

ограничения визус и психологическите бариери, които поставя естетичният проблем. 

Затова не на последно място се прилагат различни варианти на трудотерапия, които да 

послужат двояко – с терапевтична цел и с педагогическа (за професионална 

преквалификация). При нарушения в говора се провеждат и логопедични занимания, 

както и консултации с психолог.  

Б. Хирургическо лечение – препоръчва се, когато ефикасността на лечението с ботулинов токсин 

намалява с течение на времето (поради формиране на анти-ботулин-токсин антитела) или е било 

неефективно от самото начало (поради липса на рецептори на ботулиновия токсин). Използват се 

различни хирургически техники. 

Прогноза 
Първичният блефароспазъм не е животозастрашаващо състояние, но продължителното му развитие 

оказва силно влияние върху пациентите в психологическия и социален аспект. Състоянието им може да 

се подобри с продължително консервативно лечение и/или хирургическо лечение. 

Литература 
1. Adenis JP, Camezind P. Blepharospasm. In: Ranoux D, Gury Ch , Manuel 

d’utilisation pratique de la toxine botulique. Solal Editeurs, 2002, 145- 158. 

2. Jankovic J, Ford J . Blepharospasm and orofacial-cervical dystonia: clinical and 

pharmacological findings in 100 patients. Ann Neurol, 1983, 13, 402-11. 

3. Meige H. Les convulsion de la face: une forme clinique de convulsion faciale 

bilaterale et mediane. Revue neurologique, 1910, 10, 437-443. 

4. Elston JS. A new variant of blepharospasm. J Neorol Neurosurg Psychiatry, 

1992, 55, 369-371. 

5. Adenis JP. Smolik I. Blepharospasmes. Encycl Med Chir. Ophthalmologie. 

Editions nationals. Paris, 21 1000 A14, p6. 

6. Soulayrol S. Hemispasme faciale. In: Ranoux D, Gury Ch (eds.), Manuel 

d’utilisation pratique de la toxine botulique. Solal Editeurs,  2002, 159- 165. 

7. Sojer M, Wissel J, Muller J, Poewe W. Treatment of focal dystonia with 

botulinum toxin A. Wien Klin Wochenschr, 2001, 113, Suppl 4, 6-10. 

8. Garretto NS, Bueri JA, Rey RD, Arakaki T, Nano GV, Mancuso M. Improvement 

of blepharospasm with Zolpidem. Mov Disord, 2004, 19, 967-968. 

9. Frazier CH. The surgical treatment of blepharospasm. Ann Surg, 1931, 93, 

1121- 1125. 

10. Fox SA. Relief of intractable blepharospasm. Ann Surg, 1951, 93, 1121-1125. 

11. Anderson RL. Periorbital blepharospasm surgery. In Anderson RL (ed). 

Techniques in ocular surgery. Saunders, Philadelphia, 1984, 572-588. 

12. Adenis JP, Belhadji M, Lasudry J, Pasquier B, Robert PY. Chirurgie du 

blepharospasme. Etude de 64 operations. Ophhthalmologie, 1988, 64, 467-472. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР РАРЕДИС 
 ОБУЧЕНИЕ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ 

     НА ХОРА С РЕДКИ БОЛЕСТИ 

 

Електронна поща: medical@raredis.org 

Адрес за кореспонденция: ул. “Ландос” 24, ет.1,  

Пловдив 4000 

Телефон: 032 577 447 

Интернет сайт: www.raredis.org 
 



 < 12 >                           КАКВО, КЪДЕ, КОГА? 
 

ППРРЕЕДДССТТООЯЯЩЩИИ  ККООННФФЕЕРРЕЕННЦЦИИИИ,,  ППРРООЯЯВВИИ  ИИ  ИИННИИЦЦИИААТТИИВВИИ  ЗЗАА  РРЕЕДДККИИ  ББООЛЛЕЕССТТИИ  

  
• 29 февруари 2012 – Международен ден на редките болести (повече информация на 

www.raredis.org, www.rare-bg.com и www.rarediseaseday.org)  

• 23-25 март 2012 – Балканска пациентска среща по редки болести, София 

• 16 Март 2012 – Годишна работна среща на медицинските консултанти на ИЦРБЛС, Пловдив 

• 31 Март 2012 – 3-ти Семинар по редки болести за студенти по медицина, Пловдив 

• 6-13 Април 2012 – 2-ро Международно училище по редки болести за здравни институции 

• 23-25 май 2012 – 6-та Европейска конференция за редки болести и продукти сираци, 
Брюксел (www.rare-diseases.eu)  

• 21-23 юни 2012 – 3-та Руска национална конференция по редки болести и основаване на 
Евразийски алианс по редки болести, Москва 

• 14-15 септември 2012 – 3-та Национална конференция за редки болести и лекарства 
сираци, Пловдив (повече информация в следващия брой) 

 

________________________ 

 

ЕЕВВРРООППЕЕЙЙССККАА  ППААЦЦИИЕЕННТТССККАА  ФФЕЕДДЕЕРРААЦЦИИЯЯ  ППОО  ЛЛИИММФФААННГГИИООЛЛЕЕЙЙООММИИООММААТТООЗЗАА  

  
Лимфангиолейомиоматозата (ЛАМ) е рядко 

дегенеративно заболяване, което засяга жени в 

репродуктивна възраст. Микроскопски се характеризира 

с анормална пролиферация на незрели, подобни на 

гладки мускулни влакна клетки, които растат 

разпръснато в белия дроб. ЛАМ прогресивно уврежда 

дихателната функция, водейки до образуване на кисти в 

белите дробове и последващо разрушаване на здравата 

белодробна тъкан. Малко позната и още по-трудна за 

диагностициране, ЛАМ  е често обърквана с други респираторни заболявания, включително астма и 

бронхит. 

Създаване на Европейска ЛАМ федерация идва, за да обедини пациентите с това заболяване и 

лекуващите ги лекари в Европа. Асоциацията ще има за цел да подпомага научните изследвания в тази 

област, както и да координира комуникацията между пациентските групи. Учредителите канят всички 

пациенти с ЛАМ, пациентски групи и лекуващи лекари да се присъединят и заедно да обединят своите 

усилия по проблемите на това рядко заболяване. 

На http://www.europelamfederation.org/ може да намерите повече информация за ЛАМ, както и за 

възможностите да се включите в Европейската федерация. 
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