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 Скъпи приятели, 
 

Пред Вас е априлският брой на „Редки Болести & Лекарства 
Сираци”. По традиция в началото на пролетта ние се обръщаме 
към темата за професионалното обучение и квалификация на 
медицинските специалисти по проблемите на редките болести. Без 
съмнение олицетворението на тези въпроси са студентите по 
медицина и младите специалисти. В края на месец март 
Асоциацията на студентите медици от Пловдив (АСМ-Пловдив) бе организатор и домакин на 
Пролетната национална среща на студентите по медицина в България. Като продължение на 
дългогодишната ни съвместна работа бе избрана и темата на срещата – редките болести. Какво бе 
представено и какво се случи можете да прочетете на стр. 3. 

  Централна тема този път са европейските инициативи и действия в областта на редките 
болести. Когато стартирахме този бюлетин, това бе и една от основните цели – да дадем видимост и 
гласност на тези проекти, защото именно от тяхното по-нататъшно прилагане у нас зависи колко бързо 
предприетите мерки по отношение на редките болести в България ще бъдат доведени до успешен за 
всички край. Не на последно място, институциите в ЕС изиграха и продължават да имат огромна роля за 
излизането на дневен план на темата за редките болести, повишаването на информираността по тези 
въпроси и формирането на актуалните подходи за търсене на решение. Поканихме трима от водещите 
действащи лица на европейската сцена на редките болести, които да споделят своите опит и виждания 
по тези въпроси. Алистър Кент, Антони Монсерат и Доменика Тарушо не само са водещи експерти, но и 
представляват три от основните страни по проблема редки болести – пациенти, европейски институции 
и учени. Всичко това е на стр. 4-9. 

Разбира се, не сме забравили и рубриките ни за новини (стр. 2), библиотека „Редки болести” 
(стр. 10-11) и предстоящи събития (стр. 12). 
  

ПРИЯТНИ И ПОЛЗОТВОРНИ МИНУТИ С „РЕДКИ БОЛЕСТИ & ЛЕКАРСТВА СИРАЦИ”!  

 

РРЕЕДДККИИ  ББООЛЛЕЕССТТИИ  

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

Април 2012 (Брой 9, Година ІII) www.raredis.org 
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ААККТТУУААЛЛИИЗЗИИРРААННЕЕ  ННАА  ДДИИРРЕЕККТТИИВВААТТАА  ООТТННООССННОО  ППРРООЗЗРРААЧЧННООССТТТТАА  

ВВ  ООББЛЛААССТТТТАА  ННАА  ФФААРРММААЦЦЕЕВВТТИИЧЧННИИТТЕЕ  ППРРООДДУУККТТИИ  
 
Лекарствата трябва да стигат по-бързо до пазара. С тази цел,  на 1 март 2012 г.  Европейската 

комисия предложи да се оптимизират и съкратят процедурите за вземане на решения на национално 
равнище относно ценообразуването и възстановяването на разходите за лекарства. В бъдеще такива 
решения следва да се вземат по правило в рамките на 120 дни за иновативни лекарства, а за генерични 
лекарствени продукти – в рамките на само 30 дни вместо за 180 дни, каквато е практиката в момента. 
Комисията предлага също така строги мерки за правоприлагане в случай, че решенията не се вземат в 
определените срокове, тъй като те често не се спазват от държавите-членки. Новата директива е важно 
средство за опростяване на процедурите, като тя отменя и заменя отдавна приетата Директива относно 
прозрачността в областта на фармацевтичните продукти от 1989 г., която вече не отразява нарасналата 
сложност на процедурите за ценообразуване и възстановяване на разходите, прилагани в държавите-
членки. Бъдещият нормативен документ има съществено значение за лекарствата сираци, тъй като 
високата им цена е предпоставка за продължителни и често неуспешни процеси на договаряне в 
отделните страни, което от своя страна ограничава достъпа на пациентите до тези терапии.  

Какво точно ще бъде изменено в сега действащата директива, както и анализа на причините за 

тези промени може да откриете на сайта на Европейската комисия: 

http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/healthcare/competitiveness/pricing-

reimbursement/transparency/index_en.htm 

________________________ 
 

ММЕЕЖЖДДУУННААРРООДДЕЕНН  ККООННССООРРЦЦИИУУММ  

ЗЗАА  ННААУУЧЧННИИ  ИИЗЗССЛЛЕЕДДВВААННИИЯЯ  

ВВ  ООББЛЛААССТТТТАА  ННАА  РРЕЕДДККИИТТЕЕ  ББООЛЛЕЕССТТИИ  ((IIRRDDiiRRCC))  
 
Международният консорциум за научни изследвания в 

областта на редките болести (IRDiRC) е съвместна инициатива 
на Европейската комисия и Националния институт по 
здравеопазване на САЩ, стартирала през април 2011 г. IRDiRC 
ще има за цел да засили международното сътрудничество в 
областта на научните изследвания в областта на редките 
болести. Инициативата обединява учени и организации, 
инвестиращи в тази сфера, и си е поставила амбициозната 
задача да създаде 200 нови терапии, както и диагностични 
средства за повечето редки болести до 2020 г. IRDiRC е 
управляван от изпълнителен комитет, 3 научни комитета и 
специализирани работни групи. На 29 февруари тази година, по 
случай Деня на редките болести, бяха посочени и първите 31 
водещи експерти, които ще попълнят трите научни комитета на 
организацията и ще напътстват дейността й. Комитетите ще се 
фокусират върху диагностиката (включително секвенция и 

характеризация), терапията (включително преклинични и клинични изследвания) и 
интердисциплинарния подход (включително онтология, естествена история, биобанки, регистри и 
други) към редките болести. Членовете на тези три комитета са предложени финансиращите проекта 
организации, научни дружества, научноизследователски групи и пациентски асоциации. 

Повече информация за предисторията, мисията и поставените задачи на IRDiRC може да 

откриете на сайта на Европейската комисия. 

http://ec.europa.eu/research/health/medical-research/rare-diseases/governance_en.html 
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ССТТУУДДЕЕННТТИИТТЕЕ  ММЕЕДДИИЦЦИИ  ВВ  ББЪЪЛЛГГААРРИИЯЯ  ЗЗААССТТААВВААТТ  

ЗЗААДД  ККААУУЗЗААТТАА  РРЕЕДДККИИ  ББООЛЛЕЕССТТИИ  
 

На 30 март – 1 април 2012 г. в Пловдив се проведе Пролетната 
национална среща на Асоциацията на студентите медици в България 
(АСМБ). В нея взеха участие над 90 студенти от петте медицински 
университета в страната и Медицинския факултет към Софийски 
университет. Инициативата се провежда два пъти годишно и АСМ – 
Пловдив бяха домакини на първото за тази годна такова събитие. Основна 
тема на срещата бяха редките болести. Нещо напълно естествено предвид 
отличното сътрудничество между АСМ – Пловдив и ИЦРБЛС, които вече 
имат зад гърби си организирани съвместни прояви като Деня на редките 
болести, Годишния семинар по редки болести за студенти медици и други. 
Може и да се повторим, но сегашните студенти по медицина са 
разковничето към успешното решение на този проблем в бъдеще. От 

тяхната компетентност, информираност и съпричастност ще зависи много и затова трябва още сега да 
се работи за тяхната по-добра и адекватна професионална подготовка по тези въпроси. Тук е мястото да 
изкажем и благодарностите си към АСМБ, АСМ – Пловдив и студентите от Медицински университет – 
Пловдив, които нееднократно са показвали своята ангажираност и солидарност към каузата редки 
болести и са били част от много важни дейности в тази области. Скъпи приятели, благодарим Ви! 

На самото събитие в Пловдив студентите по медицина имаха възможността да се запознаят 
отблизо с това какво всъщност се крие зад понятието „рядка болест“, да обогатят познанията си в тази 
област, да се срещнат лице в лице с пациентите с такива заболявания и да се запознаят отблизо с 
техните проблеми. Началото постави проф. Румен Стефанов, който в увлекателна лекция запозна 
студентите с това как се възприема и развива тематика за редки болести в България и по света. 
Основната част от това представяне обаче бе оставена в ръцете на самите пациенти. Редките болести не 
са само статистика, зад цифрите стоят реални хора, реални семейства с много тежки проблеми, които за 
съжаление остават незабелязани от обществото и оставени на индивидуалните усилия на самите 
пациенти и техни лекари. Като специални гости на Пролетната национална среща на АСМБ в Пловдив 
бяха поканени малкият Деан, страдащ от артрогрипоза и майка му Цвети, Надежда Йовчева от 
Асоциация Хипофиза и Йорданка Петкова от Асоциацията на пациентите с наследствен ангиоедем 
(която обаче за съжаление не успя да присъства поради болест). Откровенията на пациентите, 
споделените техни чувства, мисли и проблеми определено повлияха на студентите, които след края на 
събитието станаха още по-мотивирани да станат добри специалисти, да не спират да обогатяват 
медицинската си култура и да не забравят хуманността на професията, която за избрали да практикуват 
в бъдеще. 

Такива среща разбира се не могат и не трябва да заместват висококвалифицираното обучение по 
редки болести в медицинските 
университети. Те обаче имат друг, 
много съществен момент – чисто 
човешкия. Не само за младите 
специалисти по медицина, но и за 
цялото общество е важно да не 
забравят от редките болести никой не е 
защитен. Затова всяка инвестиция в по-
добре здравеопазване, по-добро 
образование и по-добри социални 
грижи е с изключителна добавена 
стойност, която в бъдеще може само да 
се мултиплицира. 
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РРЕЕДДККИИТТЕЕ  ББООЛЛЕЕССТТИИТТЕЕ  ВВЪЪВВ  ФФООККУУССАА  ННАА  ООББЕЕДДИИННЕЕННАА  ЕЕВВРРООППАА  
 

Как европейското взаимодействие и интеграция 

промениха отношението на всички към редките болести 
 

Многократно сме писали за 

„голямата промяна”, настъпила по 

отношение на редките болести, за 

ролята на всеки един пациент и 

лекар, на пациентските асоциации и 

научните дружества. Ясно е, че 

гражданското общество е от 

първостепенно значение за 

устойчивото развитие във всяка една 

социална сфера, а в областта на 

редките болести дори още повече, 

защото до преди малко повече от 

десетилетие този проблем въобще 

не беше познат за обществото. За да 

се стигне обаче до тези мащабни 

промени, гражданското общество и 

различните заинтересовани групи 

имат нужда от нещо повече, което 

да ги консолидира твърдо зад една 

обща кауза.  

За редките болести този катализиращ елемент не е тайна. Европейският съюз – обединена Европа и 

нейните граждани. Без да се забравят или подценяват усилията и инициативите на редица страни като САЩ, 

Япония и Австралия, които в исторически план са дори първопроходници в редица специфични подобласти 

на действие по проблема редки болести, Европейският съюз и неговите институции първи дефинираха и 

обединиха всички отделни въпроси в една обща концепция, в една единна идея за развитие. Водещият 

принцип в тази европейска визия е, че не трябва да се действа частно на базата на индивидуални трагедии и 

нещастни случаи – напротив – трябва да се изгради систематична рамка, която да обхваща всички 

потенциално засегнати страни и при необходимост да се задействат вградени, автоматични процедури, 

осигуряващи адекватен подход и позитивен завършек. Необходимо е да се разбере, че проблемите на 

пациентите, на лекарите, на индустрията и на здравните власти не са техни собствени и независими един от 

друг. Те представляват двете страни на една и същата монета. 

Точно затова – за да се преодолеят и решат систематичните недостатъци и трудности е необходим 

стратегически подход, който да даде нов тласък на развитие в организацията и управлението на дейностите, 

произтичащи от проблема редки болести.  8 юни 2009 г. е паметна дата за всички хора, засегнати по някакъв 

начин от редките болести. На тази дата Съветът на ЕС прие препоръка за действие в областта на редките 

болести. Документ, призоваващ страните членки да приемат и приложат национални планове за редки 

болести – стратегически инструмент, който да осигури устойчив път към решаването на тази група 

проблеми. Това е и изключително голям стимул за още по-усилена и целенасочена работа на всички, 

защото в крайна сметка колкото и съвършени да са програмните документи, без адекватна човешка намеса 

те си оставят само хубави пожелания на хартия. 

Нашето блиц-интервю включва три от най-разпознаваемите „лица” на редките болести в Европа. 

Алистър Кент, Антони Монсерат и Доменика Тарушо стоят зад много от инициативите и проектите на 

европейско ниво, които на практика оформиха разбирането и кръгозора на всички, които по някакъв начин 

работят за каузата редки болести. Алистър, Антони и Доменика описват подробно ролята и задачите на ЕС, 

визията на европейските институции за решаване на проблема редки болести и дават конкретни примери за 

значението на общоевропейското взаимодействие в тази област на базата да богатия си личен и 

професионален опит. 

 

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

искрените отговори и отделеното време за съдействие!  
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Бихте ли се представили на нашите читатели? 

Алистър Кент (АК): Аз съм директор на Британския генетичен алианс, който 
обединява над 150 пациентски организации за подкрепа на лица и семейства, засегнати 
от генетични заболявания. Сред нашите членове има както големи групи на пациенти с 
онкологични или кардиологични заболявания, където генетичният фактор е само част от 
историята на болестта, така и много малки групи, обединяващи и помагащи на хора с 
редки заболявания, произтичащи от промени в един-единствен ген. 

Антони Монсерат (АМ): Казвам се Антони Монсерат Молинер и съм от Барселона. 
От 2006 г. координирам действията на Европейската комисия в областта на редките 

заболявания. Моето звено е част от DG SANCO (Генерална дирекция „Здравеопазване и 
потребители”). 

Доменика Тарушо (ДТ): Аз съм Доменика Тарушо, директор на Националния 
център по редки болести към Италианския национален институт по здравеопазване. Дейностите ни включват от 
първична превенция до наблюдение, от изследване на механизмите на конкретни редки заболявания до 
социални въпроси, образование, взаимодействие с пациентите, информационни кампании и т.н.  

  
Има ли някаква конкретна причина за Вашата ангажираност по проблема 

редки болести? Кога за първи път се сблъскахте с тази тема? 

АК: Работя в тази област повече от 20 години. Присъединих се към Британския 
генетичен алианс, защото се интересувах как научните открития могат да помогнат за 
подобряване на положението на хората с тежки хронични заболявания. Малката ми 
дъщеря страда от автоимунно заболяване, така че имам и лични наблюдения за значението 
на биомедицинските изследвания и пренасянето на резултатите от тях в ефективни 
продукти. Редките заболявания са постоянна тема в моята работа. Когато започнах, 
медицинската генетика представляваше изцяло само редки заболявания. Днес напредъкът 
в научните изследвания показва, че привидно честите болести са истински клъстери от 
редки заболявания с много и различни генетични компоненти, изискващи различни 
интервенции и терапии. Може би много скоро няма да се говори вече за „тривиални” 

заболявания, те просто ще бъдат фрагментирани по генетичен признак на множество подгрупи болести! 
АМ: Имам лични мотиви. Сблъсках се за първи път със смъртността и заболеваемостта на редките 

болести през 2001 г., когато работех все още в Евростат. При постъпването ми в DG SANCO през 2003 г. редките 
болести бяха второстепен въпрос, но много бързо се превърнаха в основна тема от дейността на Европейската 
комисия в областта на общественото здравеопазване. 

ДТ: През 1998 г. от Министерството на здравеопазването ме поканиха като учен на среща по редки 
болести между пациенти, учени и здравни органи.   

  
Работите от много години по тези въпроси. В европейски план, каква е 

разликата между сегашната обстановка и тази, в която сте започнали Вашата 

работа? 

АК: Мисля, че най-сериозната промяна е нарастващото признание, че „рядка” 
болест не означава „невъзможна” и „много малко вероятна”. Както и че проблемите, 
породени от въздействието на редките заболявания, трябва да бъдат разглеждани и 
решавани в стратегически план, а не като поредица от отделни трагедии. 

АМ: Първата европейска инициатива в областта на редките заболявания е 
приетата Общностна програма за редките болести в рамките на Стратегията по 
обществено здраве (1999-2003). Това не е програма за действие, а финансов инструмент, 
който даде и първите възможности пред различните заинтересовани страни в ЕС да 
създадат мрежи и партньорства (Orphanet представлява най-добрият пример тук). През 2000 г. Комисията прие 
Регламент относно лекарствените продукти сираци, който въведе за първи път европейска дефиниция за рядка 
болест (болест със заболеваемост по-малко от 5 на 10 000 души от населението). В същото време и Рамковата 
програма за научни изследвания започна инициативи в областта на редките заболявания. До 2003 г. на всички 
тези инициативи липсваше ориентираност към общественото здравеопазване и подходяща координираност. 

Нещата започнаха да се променят драстично през 2004 г. с приетата Първа програма за обществено 
здраве (2003-2007) и Шестата рамкова програма (2003-2007). Редките болести се превърнаха в стратегическа цел 
на здравната политика, бяха създадени за първи път и консултативни структури на равнище ЕС. 

Алистър Кент 
Credit © Genetic Alliance UK 

Антони Монсерат 
Credit © Private archive 

Доменика Тарушо 
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Работната група към ЕК по редки заболявания бе създадена през 
2004 г. и допринесе значително за подобряване на европейското 
сътрудничество в тази област. През 2008 г. Европейската комисия прие 
Съобщение „Редки болести: предизвикателствата за Европа” и предложи 
приемането на Препоръката за действие в областта на редките болести, 
което и стана факт през 2009 г. След приемането на тези два европейски 
документа най-накрая се появи и съгласувана рамка от дейности, споделяни 
от Европейската комисия и държавите-членки. Създаването на Европейския 
комитет на експерти в областта на редките заболявания позволи да се 
създаде една по-голяма структура, където всички страни (държави-членки, 
пациентски организации, индустрия, изследователска общност и др.) да участват. Факт е също така, че голяма 
част от последните законодателни инициативи на ЕС в областта на общественото здраве са пряко насочени към 
пациентите с редки болести, например Директивата за трансгранично здравно обслужване. 

ДТ: Много се промени в действията на ЕС в областта на здравеопазването и научните изследвания. От 
2008 г. редките болести са приоритетна област в здравните програми. Разглеждането на редките болести като 
едно цяло, а не по отделно помогна за признаването на значимостта на произтичащи от тях проблеми, за 
планирането на целеви обществени услуги за групите с общи нужди, но в същото време отчитайки и 
индивидуалните потребности и нужди на тези пациенти. Съобщението на Европейската комисия и Препоръката 
на Съвета позволиха споделянето на общи насоки за политики в Европа. Заедно с Директивата за трансгранично 
здравно обслужване трите създадоха оперативна рамка за действие в областта на редките болести с дефинирана 
европейска координация в няколко подобласти (национални планове и стратегии, класификация и кодификация, 
европейските референтни мрежи, лекарства сираци, Европейския комитет на експерти и т.н.). В много страни са 
приети вече конкретни действия за борба с редките заболявания, целящи да се подобри профилактиката, 
ранната диагностика и лечението. В областта на научните изследвания Европейската комисия стартира много 
инициативи, като се започне с рамковите програми и се стигне до Международния консорциум за научни 
изследвания (IRDiRC), чрез тях са били и се финансирани много научни проекти за редките болести. 
Максимизирането на оскъдните ресурси и координирането на изследователските усилия са ключови елементи за 
успех в областта на редки заболявания. Всеобщото споделяне на информация, данни и проби за научни цели в 
момента е възпрепятствано от липсата на изчерпателна класификация на редките болести, стандартни условия за 
референтни и общи онтологии, както и хармонизирани нормативни изисквания. В заключение, няма никакво 
съмнение, че европейската интеграцията и политиката на сближаване допринесоха много за каузата редки 
болести, днес тези въпроси са по-видими и по-разбираеми в цяла Европа. 

 

Как оценявате най-актуалните развития и новости в тази област? 

АК: Напредък настъпи в няколко области. Първо, в нашето базово разбиране на биологията на все по-
голям брой редки заболявания. Това ще позволи да се постигне прогрес към нови интервенции и лечение, които 
ще подобрят контрола на симптомите и може би дори един ден ще се лекуват или предотвратяват тези 
заболявания. Втората област на подобрение е в приемането на законодателство, което помага да се създаде 
рамка за поддържане на научноизследователската и развойна дейност и за създаване на специализирани 
познания за грижите и необходимата подкрепа на пациентите и техните семейства. Например, Регламентът за 
лекарствата сираци даде огромен стимул за развитието на терапии за редки болести, наскоро приетата 
Директива за трансгранично здравеопазване е в подкрепа на развитието на експертни центрове и би трябвало да 
улесни движението на пациентите до местата, където те могат да получат високо качество на лечението в 
случаите, когато такова не е на разположение близо до дома им. Дали това ще се случи, остава да се види. 
Пациентските групи трябва да бъдат бдителни и да защитават правото на достъп до качествено и адекватно 
лечение в ситуации, в които националните системи за здравеопазване отказват да покриват такова. 

АМ: Ситуацията със сигурност се промени в положителна посока от 2004 г. и специално от 2008 г. 
насам. Мисля, че всички трябва да се гордеем от огромните постижения във видимостта и познаването на 
редките заболявания в политиката на ЕС. Аз лично съм доволен от консолидация на Orphanet като световна 
референта база данни за редки болести, от все по-важната роля на пациентските организации в изработването 
на европейските политики и специално EURORDIS като ключов участник в този процес, от Препоръката да се 
приемат национални планове за редки болести до края на 2013 г. и от правната дефиниция в ЕС на 
трансграничното здравно обслужване. 

ДТ: Всички инициативи, описани по-горе, са много важни, макар и в различен аспект. 
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Редките болести са уникална сфера, където европейското сътрудничество и консенсус са ключови 

фактори за напредъка. Как се намира ефективен баланс между интересите на толкова много различни 

засегнати страни? 

АК: Мисля, че ключът към успеха е да приемем подход на сътрудничество с всички останали 
заинтересовани страни. Пациентските групи имат уникална роля за защитата на интересите на пациентите и по 
никакъв начин не трябва да даваме възможност тази концепция да се компрометира. От друга страна обаче 
работата с други страни, с които имаме припокриващи се интереси, т.е. лекари, изследователи, индустрия, 
политици, създава отлични предпоставки за всички да свършват това, което се очаква от тях по-добре и по-
ефективно. Ние всички преследваме все пак една обща цел. Разбира се, ние си запазваме правото да се 
конфронтираме, когато другите страни предприемат действия, които противоречат на интересите на пациентите, 
но конфронтация трябва да бъде последен избор, а не първо по ред средство. 

АМ: Специфичните особености на редките заболявания – ограничен брой пациенти и недостиг на 
съответни познания и експертен опит – ги превръщат в уникална област на изключително висока европейска 
добавена стойност. Вероятно няма друга област в здравеопазването, където сътрудничеството между 27-те 
различни национални подходи може да бъде толкова ефикасно и ефективно. Координацията на равнище ЕС е 
най-добрият начин за обединяване на ограничените налични ресурси. Въпреки това никоя европейска политика 
за редките болести не би била възможна без активното сътрудничество с националните власти. Това е замисълът 
на Европейския комитет на експертите по редки болести. Той подпомага Комисията при формулирането и 
изпълнението на дейностите на общността в областта на редките болести и ще насърчава обмена на съответния 
опит, политики и практики между на държавите-членки и различните заинтересовани групи. Също така ще 
асистира при мониторинга, оценката и разпространение на резултатите от мерките, предприети в общността и на 
национално ниво в областта на редките заболявания. Комитетът трябва да допринесе за изпълнението на 
действията на Общността в тази област, по-специално чрез анализ на резултатите и предложения за 
усъвършенстване на предприетите мерки. 

ДТ: Трябва да помним, че ползата за пациентите и техните семейства е основното ядро на 
инициативите и усилията, правени от институции, пациентски организации, учени, индустрия и други, както на 
равнище ЕС, така и на национално ниво. Затова трябва да се гарантира прозрачност, особено по отношение на 
финансирането. 

  
Хората не винаги разбират разликата между подхода към редките болести на ниво ЕС от една 

страна и специфичните дейности на отделните страни-членки от друга. Как европейските политики 

трябва да бъдат пренасяни и отразявани в политиките на националните власти, така че крайните 

резултати да бъдат оптимални? 

АК: Двойният подход е най-добрият начин да се върви напред, съчетан с предварително проучване и 
подготовка на почвата. Когато се формулират европейските стратегии, тези, които са отговорни за прилагането 
им на национално ниво, трябва да бъдат ангажирани от най-ранен възможен етап в процеса, за да обсъди какви 
последствия може да има и как да се реализират ползите. Практическите варианти, базирани на възможностите 
на конкретната държава-членка, трябва да бъдат разработени не забравяйки, че това, което работи в една 
страна, може да не действа в друга. Трябва да се осигури подкрепата на ключови съюзници като клиницистите и 
други, които биха искали да се възползват от възможностите да помогнат на своите пациенти, но те могат да 
направят това само, ако са информирани. Важно е да се работи за информираността сред политиците и широката 
общественост чрез застъпничество от името на пациентите в парламента и в политическите форуми, където се 
подготвят и приемат законите, така че да се отразят инициативите на ЕС в националното законодателство. Не на 
последно място, медиите трябва да се използват интелигентно, за да се генерира обществена подкрепа, която би 
могла да бъде преведена в политически натиск, правейки по-вероятен положителния изход. 

АМ: Както бе споменато по-горе, държавите-членки следва да приемат национален план в областта на 
редките заболявания преди края на 2013 г. Съдържанието им трябва да има двойно измерение. От една страна, 
планът може да се определи (по дефиниция на EUROPLAN) като набор от интегрирани и цялостни здравни и 
социални политики за редките болести (с предварителен анализ на нуждите и ресурсите), да бъде разработен и 
осъществен на национално ниво и да има определени цели, които да бъдат постигнати в рамките на определен 
период от време. От друга страна, съдържанието на тези национални планове трябва да включва и прилага 
препоръките на ЕС и следва да определи международното и европейското партньорство като редовен и 
нормален начин за въздействие, за да се получи устойчивост, ефективност и оптимално използване на ресурсите. 
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ДТ: Чрез увеличаване на дебата с националните правителствени институции. В това отношение 
Комитетът на експертите има важна роля, особено чрез участието на националните представители в него. 

 
Каква е добавената стойност на финансираните от ЕК проекти като EUROPLAN, EPIRARE, RD 

Portal? 

АК: Тези проекти спомогнаха за създаването на критична маса от споделени опит и експертиза, които 
увеличават многократно шансовете за постигане на напредък. В същото време ни предпазват от ситуации на 
„откриване на топлата вода” и загуба на и без това оскъдните ресурси. 

АМ: Така се подобрява информацията, идентификацията и познанията за редките болести, които са 
ключови за по-добри диагностика и лечение. Тези процеси са непосилни за възможностите на само една група 
засегнати или страна-членка. Посочените проекти са пример за международно сътрудничество в област с висока 
европейска добавена стойност, изразяваща се в изготвяне и насърчаване на информация за редките болести, 
подобряване на класификацията и кодификацията на редките заболявания (Orphanet), насърчаване на 
взаимодействие за регистрите за редки болести (EPIRARE), предоставяне на техническа помощ и препоръки за 
създаване на национални планове за редките заболявания (EUROPLAN). Във всички случаи, невъзможно е да се 
получат тези постижения само чрез изолирани действия на национално равнище. 

ДТ: Добавената стойност на финансираните от ЕС проекти и инициативи е огромна. Нека Ви дам 
няколко примера от моя собствен опит. 

EUROPLAN насърчава прилагането на национални планове за редки болести и споделянето на опит, 
свързвайки по този начин националните усилия в обща стратегия на европейско равнище. Този „двоен” подход 
гарантира, че напредъкът е съгласуван глобално и в цяла Европа следва общи насоки. Първата част вече 
разработи инструменти за разработване и прилагане на национални планове на базата на Препоръката на Съвета 
на ЕС. Продължението му сега ще създаде международна интерактивна мрежа от заинтересовани страни (най-
вече политици), чрез която да се ускори изпълнението на националните планове. Безспорно EUROPLAN увеличи 
подкрепата и капацитета на различните засегнати групи, на различните страни-членки, които имат различни 
ресурси и са в различно състояние на готовност за прилагане на такива стратегии. EUROPLAN състави и 
показатели за оценка на прогреса по различните дейности за редките болести. 

EPIRARE е проект, мотивиран от интереса на изследователите в установяването на регистри за редки 
болести, което е видимо от нарасналия брой такива бази данни в ЕС. Необходимостта от споделяне на актуални и 
релевантни епидемиологични данни за различни здравни и политически цели, както и трудностите, породени от 
създаването и поддържането на такива системи са признати от всички факти. Приемането на Препоръката на 
Съвета, която акцентира върху развитието на регистри и бази данни за редки болести за целите на 
епидемиологията, се очаква да доведе до значителен „бум” на такива инициативи. Докато една широка 
популационна база е особено необходима за епидемиологичните и клинични изследвания за редки 
заболявания, Регламентът за защита на личните данни създава определени предизвикателства пред събирането 
на такива данни и обмена им в ЕС. Затова спешно трябва да се създаде обща регулаторна, етична и техническа 
рамка, за да се избегнат спонтанни инициативи в страните от ЕС, които могат да доведат разбира се до някакви 
частични решения, но по своята същност да представляват разхищение на ресурси и време. EPIRARE има за цел 
да извърши предпроектно проучване, насочено именно към тези регулаторни, етични и технически въпроси, 
свързани с регистрите за редки болести, както и да създаде европейска платформа за събиране на 
епидемиологични данни и тяхното споделяне между квалифицирани потребители. Проектът ще изготви и 
препоръки за дългосрочна устойчивост на тези процеси на базата на взаимодействие между пациенти, лекари, 
индустрия и политици. 

 
Без съмнение процесите на интеграция и кохезия в ЕС допринасят значително темата редки 

болести да бъде по-видима и разбираема в цяла Европа. Въпреки това, много проблеми все още остават. 

Според Вас кое е най-голямото предизвикателство за редките болести в Европа сега? 

АК: Мисля, че сегашният икономически климат представлява голямо предизвикателство за 
поддържането на напредъка, който сме осъществили до момента, както и за продължаващото подобряване на 
услугите за пациентите с редки заболявания. Финансовият натиск върху системите за здравеопазване вече 
доведе до различни съкращения в редица страни. Съществува реалната заплаха „редки” да се разбират и считат 
като „незначителни”, което ще застраши услугите за пациентите с редки болести. Здравните власти се опитват да 
се справят с бюджетните си проблеми и услугите за редки заболявания, бидейки по принцип по-скъпи, са сред 
първите медицински дейности, които попадат в полезрението за ограничения и намаления. Ние трябва твърдо 
да се противопоставим на тази тенденция. 



 ТЕМА НА БРОЯ                                   < 9 >  
 

АМ: Устойчивостта на съществуващите и бъдещите действия в тази област представлява основното 
предизвикателство сега. Съществуващите в момента финансови инструменти не я гарантират. Рамковите 
програми, които са в процес на приемане, следва да включат и това измерение. Общественото мнение обаче не 
трябва да забравя, че бюджетните органи в Европейския съюз – това са Европейският парламент и Съвета на ЕС. 

ДТ: Всички страни трябва да включат редките болести в политическия си дневен ред, те трябва да 
започнат политики, последвани от конкретни действия. Но това не е така в много страни. Няма съмнение, че 
ролята на ЕС е от решаващо значение чрез своите инициативи и действия, които трябва да бъдат отразени и на 
национално ниво. Европейският комитет на експертите има огромна роля в това отношение, защото дава както 
възможности, така и отговорности за всички страни. 

  
В Източна Европа често казваме, че решаването на проблема редки болести е въпрос не толкова 

на създаване на определени политики, колкото на променяне на отношението и разбирането на хората. 

Какво показва Вашият опит?  

АК: Осъзнаването е съществен въпрос. Когато редките болести се разглеждат като едно цяло, тогава 
те стават видими и самата здравна система разбира необходимостта да се мисли и действа стратегически и 
колективно в това направление. Разбира се, отделните редки заболявания изискват някои специфични 
интервенции, но има много общи черти, които могат да бъдат използвани за намиране на решения чрез 
групиране и системно използване на и без това ограничения опит чрез развиването на експертни центрове 
например. Те могат да бъдат както конвенционални, така и виртуални, трябва да се търси оптимално използване 
на новите технологии като е-медицината. Първата стъпка обаче е да се определи проблема по начин, по който 
тези с власт, влияние и ресурси да разберат неговата важност и след това да се търсят пътища за неговото 
решаване. Докато това не се случи, съществува риск нуждите на пациентите с редки болести да бъдат загубени в 
общата мъгла на конкуриращите се за вниманието и времето на политиците и на професионалната общност. 

АМ: Това е валидно за всички страни. Днес се смята, че съществуват между 6 000 и 8 000 различни 
редки болести (понастоящем 5 860 са описани в Orphanet), които засягат между 6% и 8% от населението в 
определен момент. С други думи, между 27 и 36 милиона души в Европейския съюз са засегнати от рядко 
заболяване. Ако редките болести трябва да станат 
приоритет за общественото здравеопазване, то това 
трябва да бъде резултат преди всичко от промяна в 
отношението на здравните власти – нещо, което 
Европейската комисия насърчава и подкрепя. 
Здравен проблем, който засяга 6-8% от населението 
на Европа, трябва да бъде приоритет във всички 
страни-членки. 

ДТ: Имам подобен опит в моята страна, 
но искам да подчертая, че конкретните политики 
като национален план за редки болести са 
необходими, за да се интегрират всички инициативи 
и действия, насочени към редките болести, в 
националните здравни системи. 

  
Какво е Вашето послание към читателите на „Редки болести & Лекарства сираци”? 

АК: През последните години науката генерира открития, които до скоро не бихме могли да си 
представим. Все по-голям брой заболявания, които преди се считаха за животозастрашаващи, днес са лечими. 
Въпреки това голяма част от редките заболявания остават енигма и има още да се извърви дълъг път, преди 
проблемите на всички пациенти да бъдат решени. Ние като пациенти трябва да работим заедно и да се 
подкрепяме взаимно за постигането на тази обща цел, признавайки, че солидарността е движещата сила за 
напредъка. Заедно можем да направим много, където действайки отделно ни липсва глас, за да бъдем чути в 
коридорите на властта. Лекарите, учените и политиците трябва да бъдат наши съюзници в това начинание. Те 
също искат да си вършат добре работата. Трябва да им помогнем да разберат, че вслушвайки се в гласа на 
пациентите, задачата им ще бъде по-лесна и ние всички ще се възползваме от резултатите след това. 

АМ: Редките болести представляват уникален пример за европейска добавена стойност и за 
привилегировано поле за международно сътрудничество, но това е възможно само, ако е необходимостта от 
това сътрудничество е осъзната навсякъде от всички заинтересовани страни. 

ДТ: Съединението прави силата. Нека продължим и засилим сътрудничеството между всички нас. 
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ББООЛЛЕЕССТТ  ННАА  ППААРРККИИННССООНН  ––  ППООЗЗННААТТАА  ИИ  ННЕЕППООЗЗННААТТАА  
 

Определение 

Паркинсоновата болест (ПБ) е хронично прогресиращо невродегенеративно заболяване, което 
засяга част от мозъка, отговорен за координацията на движенията.  ПБ прогресира и преминава през 
различни стадии, но при всички случаи на края се стига до тежка инвалидизация1. 

Етиология 

Точната причина за появата на ПБ е неясна. Счита се, че е резултат на множество фактори: 
генетична предиспозиция, токсични агенти на околната среда, възраст, оксидативен стрес, апоптоза, 
токсичното въздействие на вещества-продукт на допаминовия метаболизъм (Dopamine, Glutamate), 
нарушения в респираторните митохондриални функции2. 

Клинична картина и форми 

Основните симптоми на ПБ са: тремор, скованост, акинезия (липса на движение или загуба на 
спонтанно движение), брадикинезия (забавяне на движенията) и проблеми с ходенето и стойката на 
тялото3. 

Прието е разделянето на ПБ на три степени4: 
1. Начална/ранна ПБ: характеризира се със слаб тремор или скованост. Дневните активности на 

болният от ПБ не са нарушени и все още може да работи. 
2. Среден стадий на ПБ: симптоматиката е двустранна, движенията са лимитирани и забавени с 

слаб или среден по сила тремор. Болният все още е самостоятелен, но има дисбаланс при 
ставане. 

3. Късна ПБ: болният е инвалидизиран в резултат на заболяването и въпреки лечението до голяма 
степен е неактивен. В наличие са разпознаваеми „off” и „on” периоди (моторни флуктуации), 
както и проблеми с речта и промени на стойката,  които оказват значително въздействие върху 
намаляване на качеството на живот за пациентите с ПБ и на техните семейства.  
Диагноза 

Пациент с един или повече от следните симптоми: тремор в покой, брадикинезия, ригидно 
повишен мускулен тонус, постурални нарушения (труден баланс). 

Лечение 

• Лечение на ранна ПБ5 
1. MAO-B инхибитори – могат да контролират симптомите около една година.  
2. Амантадин 
3. Допаминови агонисти 
4. Антихолинергици 
5. Леводопа – счита се за най-ефикасното лечение. В ранните стадии на болестта отговорът 

към лечението е стабилен. Препоръчително е отлагане на включването на леводопа с цел 
да се отложи началото на моторните флуктуации.   

За повечето пациенти през първите 10 години на болестта симптомите се поддават на 
контролиране. За съжаление при наличието на моторни флуктуации конвенционалната терапия има 
лимитирана ефикасност. Пациентите изпитват редуциране на функциите, двигателните флуктуации 
отначало имат формата на „ефект на изчерпване” („wearing off”) с намаляване на ефекта на лекарството 
преди поемането на следващата доза. Страничните моторни ефекти могат да се категоризират като 
моторни флуктуации (ефект на изчерпване, on-off феномени, изчерпване на дозата и замръзвания) и 
дискинезии (дискинезии в периода на пиковата доза, двуфазните дискинезии и дистонии). 

• Лечение на късна ПБ5 
Целите на лечението за пациенти с късен Паркинсон са: 
1. Оптимизиране на лечението за да се редуцира инвалидизацията. Подходите са: редуцира се 

единичната доза на леводопа и се увеличава честотата на приемите. Препоръчва се 
стандартната форма на леводопа да се замени с контролирано освобождаване. 

2. Контролът на моторните усложнения е най-голямото предизвикателство за клиницистите.  
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Алгоритъмът на лечение препоръчва: 

1. Добавяне на неерготаминов допаминов агонист 
2. COMT инхибитор  
3. Разтворима леводопа вместо регулярна форма в случай на сутрешни акинезии, 

замръзване и проблеми с преглъщането 
4. Добавяне на  Amantadine за намаляване на дискинезиите  
5. Поддържане на невропротекцията с MAO-B инхибитори 
6. Хранителен режим с случай на намален отговор от лечението с леводопа  
7. Не се препоръчват антихолинергичните медикаменти   
8. Постоянно лечение на депресията  
9. Поддържане на подвижността със средно физическо натоварване 
10. Преценка за продължителна допаминова стимулация (ПДС)   

В България се предлага и продължителна допаминова стимулация (ПДС)6,7, представена с  
levodopa/carbidopa интестинален гел. Предназначена е за лечение  на напреднала levodopa-отговаряща 
болест на Паркинсон с тежки моторни  нарушения и хипердискинезия, когато с наличните комбинации 
от антипаркинсонови медикаменти не са постигнати задоволителни резултати. Levodopa/carbidopa 
дуоденална инфузия:  

• Подобрява моторната функции, редуцира дискинезиите при пациенти с късен стадии на 
Паркинсон и подобрява качеството на живот; 

• Осигурява постоянни плазмени нива за разлика от конвенционалната терапия; 

• Увеличено е  времето на включване (ON) в проценти, което  кореспондира на значително 
намаляване на времето на изключване (OFF) до много ниски нива. 

Проследяване и допълнителни грижи 

Проблемите с говора и мобилността могат да се облекчат чрез способите на физикалната 
терапия и рехабилитация8,9. Редовните физически упражнения с или без специализирана 
физиотерапевтична програма са от полза за поддържане и подобряване на подвижността, гъвкавостта, 
силата, скоростта на походка и качеството на живот9. Когато тази програма се извършва под надзора на 
медицински специалист, подобренията в двигателните, психическите и емоционалните функции, 
ежедневните дейности и качеството на живот са значително по-добри в сравнение със самостоятелните 
упражнения у дома10. 
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ППРРЕЕДДССТТООЯЯЩЩИИ  ККООННФФЕЕРРЕЕННЦЦИИИИ,,  ППРРООЯЯВВИИ  ИИ  ИИННИИЦЦИИААТТИИВВИИ  ЗЗАА  РРЕЕДДККИИ  ББООЛЛЕЕССТТИИ  

  
• 21-22 Април 2012 – 3-ти Семинар по редки болести за студенти по медицина, Пловдив 

• 28 Април 2012 – Международен семинар по остеогенезис имперфекта за млади 

ендокринолози, Св. Св. Константин и Елена 

• 23-25 май 2012 – 6-та Европейска конференция за редки болести и продукти сираци, 

Брюксел (www.rare-diseases.eu)  

• 7-8 юни 2012 – Втори годишен конгрес за лекарства сираци, Барселона 

(www.pharma.flemingeurope.com/orphan-drug-congress/category/home) 

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

Евразийски алианс по редки болести, Москва (www.rareconf2012.org) 

• 9-11 юли 2012 – Училище по клинични препоръки за редки болести, Рим 

(http://www.iss.it/cnmr/news/cont.php?id=1949&lang=1&tipo=3) 

• 14-15 септември 2012 – 3-та Национална конференция за редки болести и лекарства 

сираци, Пловдив (повече информация в следващия брой) 

________________________ 
 

ААССООЦЦИИААЦЦИИЯЯ  ХХИИППООФФИИЗЗАА  

  
Асоциация Хипофиза е „най-младата” асоциация на хора с редки 

болести в България. Организацията обединява пациенти с редки 
болести на хипофизата – акромегалия, синдром на Кушинг и други. 
Въпреки че асоциацията е от скоро регистрирана, хората, които стоят 
зад нея вече могат да се похвалят с първите си успехи в това да повишат 
информираността за тези редки заболявания и да подобрят грижите за 
тях. Асоциация Хипофиза организира в момента информационна 
кампания съвместно със специализирания магазин за обувки с голям 
размер „Крачун“. Това не е случайно, тъй като един от симптомите на 
акромегалията е именно нарастването на стъпалата. По молба на 
асоциацията също така са дарени китове за тестване на растежен 

хормон и IGF1 в УМБАЛ „Света Марина”. До този момент най-близката възможност да се извършват 
тестове на пациенти от Североизточна България бе в София и Пловдив, а сега това ще е възможно да се 
прави във Варна. Сред целите на новата организация е и лобиране за създаване на референтен център 
по редки заболявания на хипофизата в УМБАЛ „Света Марина“, който да функционира в тясно 
сътрудничество със съществуващия национален експертен център в УСБАЛЕ „Акад. Пенчев“, София. 

На www.pituitary-bg.com може да намерите повече информация за Асоциация Хипофиза, както и за 

възможностите да се включите в нея, ако сте пациент или имате близък с такова заболяване. 

 

РРееддааккццииоонннноо  ккааррее  
Този бюлетин се издава от Българска Асоциация за Промоция на 
Образование и Наука (БАПОН). Информационен Център за 
Редки Болести и Лекарства Сираци (ИЦРБЛС) и Медицински 
Център „РареДис” са проекти на БАПОН  
 
Адрес за кореспонденция: 
Сдружение БАПОН, ул. „Братя Свещарови” 4, Пловдив 4017 
e-mail: info@raredis.org  ||  тел./факс: (032) 575797 
 
          ISSN 1314-3581 
          © БАПОН 2012 
 

Информацията в този бюлетин се предоставя напълно безплатно с 
общообразователна цел и не трябва да служи за самодиагностика 
или самолечение. При наличие на здравен проблем, следва да се 
обърнете към личния/лекуващ лекар! 

 

Редакционен екип: 

Отговорен редактор: Румен Стефанов (stefanov@raredis.org) 
Редактор на броя: Георги Искров (iskrov@raredis.org) 
Библиотека „Редки болести”: Радостина Симеонова    
                                                          (simeonova@raredis.org) 
Технически сътрудник: Десислава Димитрова (dimitrova@raredis.org) 
За повече информация: www.raredis.org 

 


