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УВАЖАЕМИ Г-Н СЛУЖЕБЕН МИНИСТЪР,
Обръщаме се към Вас, водени от силно безпокойство, предизвикано от
продължителната и задълбочаваща се липса на два медикамента, от жизнена
необходимост за лечението на тежки възпаления на дихателните пътища при
недоносени бебета и деца със специфични здравни нужди. Става дума за
Вентолин (бронходилататор) и Пулмикорт (кортикостероид), чиято наличност,

включително и резерв, са изчерпани в аптечните мрежи в по-голямата част от
страната.
След подадения към Фондация “Нашите недоносени деца” сигнал по
гореизложения проблем от родители на недоносени бебета и малки деца,
проведохме допитване до представители на медицинската общност, които
споделиха

за

масовото

прилагане

на

препаратите

в

лечението

на

коронавирусна инфекция. Изключително тревожно е, че Вентолин не фигурира
в Международните насоки за лечение на COVID-191, доколкото инфекцията не се
асоциира с бронхоспазми и няма препоръка за неговото прилагане в случаи на
инфекцията.
Във връзка с представения проблем апелираме към незабавни действия
от страна на Министерство на здравеопазването и Изпълнителна агенция по
лекарствата за осигуряване на достатъчна наличност от двата препарата в
аптечната мрежа в страната и подхождане с необходимата морална
отговорност към факта, че институционалното бездействие застрашава
живота и здравето на хиляди бебета и малки деца в България.
Също така, бихме искали да представим на вниманието Ви следните препоръки с
оглед на предприемането на действия по изложения казус:
● При планиране на бъдещи заявки за доставка на медикаментите да се
вземат предвид нуждите на пациентите с хронични респираторни
проблеми, както и регистрираните случаи на лица, попадащи в рискова
група на развитие на тежки инфекции на долните дихателни пътища.

1

COVID-19 Treatment Guidelines. Corticosteroids. (Last Updated: October 19, 2021). Извлечено на
01.12.2021 г. от:
https://www.covid19treatmentguidelines.nih.gov/therapies/immunomodulators/corticosteroids/?fbclid=IwA
R3uoBavwROjW19Zpz-NZI24boJvqwN1PkSlODySjoVYO2Ki6RbXbUzAv3k

● Доколкото данни по горепосочената точка не са събирани и обработвани в
България към момента, Фондация “Нашите недоносени деца” апелира за
пореден път към създаване на регистър на недоносените деца и
новородените с влошено здравословно състояние в България, който би
следвало да включва упоменатата информация, както и всяка здравна
информация, касаеща здравословното състояние и развитие на тези деца,
както и регистър за заболеваемостта от хронични белодробни болести
извън групата на недоносените деца.
● Въвеждане на забрана за износ на посочените медикаменти с цел
превенция на техния недостиг за нуждите на местното население.
● Засилване на контрола върху достъпа до посочените медикаменти чрез
съблюдаване на продажбата им единствено срещу представянето на
валидна рецепта.
Настоящото писмо е подкрепено от представителството на Световната
здравна организация за България.
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