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От Фондация “Нашите недоносени деца”

E-mail: o�ce@premature-bg.com

Относно: продължаващ проблем с дефицитна наличност на медикаментите

Вентолин и Пулмикорт в аптечната мрежа в страната.

УВАЖАЕМА Г-ЖО МИНИСТЪР,

В края на изминалата година ние, от Фондация “Нашите недоносени деца”,

се обърнахме към Министерство на здравеопазването и Изпълнителна агенция

по лекарствата, водени от силно безпокойство, предизвикано от

продължителната и задълбочаваща се липса на два медикамента, от жизнена
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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.

Повече от месец след депозиране на Отворено писмо по изложения

проблем, подкрепено от представителството на Световната здравна

организация за България, и въпреки изтичането на законово установените

срокове за отговор, все още не сме получили такъв.

Смятаме за изключително притеснителна публичната позиция на

Министерство на здравеопазването, публикувана на 08.12.2021 г., според която

“няма недостиг на лекарствените продукти “Вентолин” и “Пулмикорт”1. На този

фон ежедневните родителски сигнали за липсващите медикаменти не само не

стихват, а зачестяват. В допълнение, бихме искали да насочим вниманието Ви и

към публичните позиции на специалисти по детска пулмология, които

сигнализират както за дефицита на медикаментите2, така и подчертват, че

няма заместител или алтернатива на двата медицински препарата3.

„Принудени сме да правим инхалации на деца в болнични условия с

лекарства, които пациентите трябва да намерят сами от трети страни.“

Д-р Веселина Кендерова, детски пулмолог

3 Централна новинарска емисия на Btv. (08.12.2021). Родители алармират: има недостиг на
медикаменти за недоносени деца:
https://btvnovinite.bg/bulgaria/roditeli-alarmirat-ima-nedostig-na-medikamenti-za-nedonoseni-deca.html

2 ТВ Европа (15.01.2022). Д-р Кендерова: Принудени сме да правим инхалации на деца в болнични
условия с лекарства, които пациентите трябва да намерят сами:
https://www.tvevropa.com/2022/01/d-r-kenderova-prinudeni-sme-da-pravim-inhalatsii-na-detsa-v-bolnichni
-usloviya-s-lekarstva-koito-patsientite-tryabva-da-nameryat-sami/

1 Министерство на здравеопазването. (08.12.2021). Няма недостиг на лекарствените продукти
„Вентолин“ и „Пулмикорт“:
https://www.mh.government.bg/bg/novini/aktualno/nyama-nedostig-na-lekarstvenite-produkti-ventolin-/
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“Няма заместител нито на ”Вентолин”, нито на “Пулмикорт” на

българския пазар. Това принуждава родителите да го внасят от Турция и

Гърция.”

Д-р Милена Янкова, детски пулмолог

Смятаме за крайно обезпокоително, че в рамките на 48 ч. (в периода

18-20 януари 2022 г.), над 200 родители ни сигнализираха, че имат актуално

затруднение в откриването на двата медикамента в аптечните мрежи в

страната.

Фондация “Нашите недоносени деца” проведе и 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-194, доколкото инфекцията не се асоциира с бронхоспазми и

няма препоръка за неговото прилагане в случаи на инфекцията.

Във връзка с представения проблем отново 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:

4 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
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● 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.

● 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.

● Засилване на контрола върху достъпа до посочените медикаменти чрез

съблюдаване на продажбата им единствено срещу представянето на

валидна рецепта.

С уважение,

Фондация “Нашите недоносени деца”

Дата: 20.01.2022 г.
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