В СВЕТА НА ТАЛАСЕМИЯТА
Брой 2 Година 2008

Разпространява се безплатно

Вятъра на промяната
Мария Кънчева

Иска ми се това заглавие да звучи положително. За някои промяната може да е положителна, но за нас?
При поредната политическа буря в държавата вятърът отвя г-н Гайдарски, но за съжаление не успя да
отвее и мозъчните му напъни. Благодарение на удивителната политика на това правителство, чийто
представител беше и г-н Гайдарски, НЦХТ престана да съществува във вида, в който го познаваме.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 32 ОТ 22 ФЕВРУАРИ 2008 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА
УСТРОЙСТВЕНИЯ ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО, ПРИЕТ С
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 43 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2006 Г. (ДВ, БР. 22 ОТ 2006 Г.)
Обнародван в ДВ бр.24 от 4 Март 2008
§ 27. (1) Националният център по хематология и трансфузиология към Министерството на
здравеопазването се преобразува в Национален център по трансфузионна хематология чрез
отделяне на дейността по лечение на хематологични заболявания в "Специализирана болница
за активно лечение на хематологични заболявания" - ЕАД, София.
(2) Правоприемници на активите и пасивите, както и на правата и задълженията и
фактическите отношения на Националния център по хематология и трансфузиология са
Националният център по трансфузионна хематология и "Специализирана болница за активно
лечение на хематологични заболявания" - ЕАД, София, съобразно отделянето на дейността по
ал. 1.
Или с други думи честита ви нова болница! Тази нова болница получи и нов директор - доц. д-р
Джансаран Ходжаджик. Нека да оставим на страна как новият директор успява да съвмести всичките си
задължения към различните управителни органи, в които участва. Да подминем и политическите
амбиции, и стремежите на г-жа Ходжаджик, в което няма нищо лошо. Да забравим и за отношението,
показано вече спрямо персонал и пациенти. Но не мога да забравя, че тази жена все пак е лекар!
Особено когато част от първите решения на доц. Ходжаджик са да спре пътуванията на линейката,
носеща кръвни продукти в дните вторник и четвъртък. А като говорим за кръв - въвежда се ограничение,
болницата ще ползва само по 350 л. кръв на месец!!! Нищо, че то ще стига при сегашните нужди за
около две седмици!!! А тя все пак е лекар?!?!?! Или само на мен ми се струва, че е полагала клетва в
която се казва:

...Аз ще препоръчвам на болните подходящ режим според
познанията си и ще ги защитавам от всички вредни неща...
Явно поръчването на необходимите количества кръв са вредни за нас, пациентите. Явно навременното
пускане на искане и доставяне на кръв също е вредно. Задавам си въпроса по пътя на тази логика, дали
ние няма да се окажем вредни и да се пристъпи към редуциране на броя ни. По един или друг начин...

Та това е вятърът на промяната! Вие преценете посоката му.
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Събития
Национална кръгла маса по проблемите на таласемия
майор.
По инициатива на националния консултант по клинична хематология доц. д-р Г.
Михайлов, националния консултант по трансфузионна хематология доц. д-р А.
Андреев и на пациенти бе организирана среща с домакин Министерство на
здравеопазването.
Представители от МЗ бяха д-р Н. Ръсина и д-р Недев. Присъстваха и лекарите
от подразделенията на НЦХТ, както следва: РЦХТ Пловдив – доц. д-р Горанов и
доц. д-р А. Стоянова; РЦХТ Варна – доц. д-р В. Калева; РЦХТ Плевен – д-р Костова.
Присъстваха също и доц. д-р Дж. Ходжаджик – Директор на СБАЛХЗ – София; д-р
М. Рангелова – зав. кабинет с лаборатория по таласемия и патологични
хемоглобини; д-р Д. Стоянова – Зав. детски таласемичен сектор, присъстваха също
и проф. д-р И. Кременски – зав. отделение по генетика към Майчин дом – София;
проф. Дмн Лалчев – нац. консултант по генетика; доц. д-р Д. Константинов и проф.
д-р В. Спасов; Иван Иванов – зам. председател на ОТБ и пациент и г-жа Стефка
Клаева – президент на БАТО.
Доц. Михайлов, доц. Андреев и доц. Калева изнесоха факти, моментно
състояние и приложение на терапията при пациенти с таласемия майор в
национален мащаб. Останалите специалисти изнесоха информация за съответните
региони. От доц. Константинов и проф. Кременски бяха обсъдени последните
методи в трансплантирането на пациенти с таласемия майор. Също така бе
засегната превенцията както и други основни въпроси. Иван Иванов постави
редица въпроси по отношение на официалната позиция
на МЗ и водещите
специалисти в областта, относно основните проблеми:
•
Запознаване на обществото с проблема „Липса на донори за кръв” и съвместна
дейност в тази насока с пациентската организация;
•
Желанието на пациентите към центровете в провинцията да има ресорен
постоянен контрол от лекар, персонално натоварен и отговорен за цялостната
терапия на пациентите по места, както и да се извършва координиране с
интердисциплинарен екип – кардиолог, гастроентеролог и ендокринолог;
•
становището на МЗ, относно включване на новия орален хелатор Ексджейд,
тъй като в момента има отпуснато финансиране само за 20 пациенти от общо
250 пациенти от цялата страна. Всички пациенти над 6 годишна възраст са
подходящи по критерии за приемане на препарата, който се разпределя от
Комисията по скъпоструващи лекарства към Наредба № 34 на МЗ. В момента
този въпрос не е решен и е много комплициран.
Бяха засегнати и коментирани и други въпроси като изследвания, нормативна
уредба, координация между центровете, издаване до края на 2008 година на
стандарт за лечение на Таласемия майор, въвеждане на нови методи за
диагностициране и прецизиране на свръхтовар желязо. В заключение доц.
Михайлов направи предложение към Дирекция „Национална здравна политика” на
МЗ да се създаде работна група, която поетапно да разглежда и според
възможностите да разрешава проблемите на редките заболявания в България,
каквото е и Таласемия майор.
Надяваме се, че тази среща ще бъде едно добро начало за ползотворна работа
между пациенти, лекари и специалисти, и ще доведе до решаване на проблемите в
областта на лечението и превенцията на Таласемия майор.

За лечението ни:
СПЛЕНЕКТОМИЯТА
Спленектомията е отстраняване (изваждане) на далака по оперативен път. При пациентите с
таласемия майор тя е неизбежна. Затова зададохме няколко въпроса на д-р Денка Стоянова,
свързани с тази операция.
Д-р Стоянова, кога пациент с таласемия майор се насочва за спленектомия?
В далака при пациенти с таласемия майор се извършва разграждане на увредените еритроцити. Той е
орган за складиране и на желязо. Увеличава се по-рано при пациенти, които са лекувани с недостатъчно
количество кръв. В тези случаи при добър режим на кръвопреливане и поддържане на добри
хемоглобинови стойности увеличението може да е обратимо. Спешно трябва да се отстрани далака при
големи размери- 6 до 8 см., поддържане на ниски стойности на хемоглобин , независимо от достатъчното
количество кръв , която се прелива, ниски стойности на левкоцити и тромбоцити.
Какви са възможните усложнения, ако далакът не се отстрани навреме?
В случай, че не се оперира пациентите не могат да достигнат нужните нива на хемоглобин, тъй като
прелетите еритроцити веднага се разграждат в далака, а това пречи за тяхното нормално развитие и
уврежда и други органи - сърце, ендокринни жлези. При опит за преливане на по-големи количества
кръв или при физическо натоварване много големия далак може да се разкъса, а това е живото
застрашаващо.
Частична или пълна спленектомия се прави при пациенти с таласемия майор?
Винаги се прави пълна—маха се целия далак.
На каква възраст се прави спленектомия?
Тъй като далакът е орган свързан с имунната защита на организма, не е желателно махането преди 6-7
годишна възраст.
Има ли някаква предварителната подготовка?
Когато предстои операция за отстраняване на далака до 14 дни преди нея трябва пациентът да е
имунизиран с пневмококова, менингококова ваксина и за хемофилус инфлуенце. Тези ваксини се
повтарят през период от 4 години, за да се предпазят от тези инфекции оперираните пациенти.
Как протича операцията и колко време се лежи в болницата обикновено?
По време на самата операция няма особени рискове. Обикновено пациентите се изписват на 7-ия ден
след операцията.
Къде се прави спленектомия?
В детска коремна хирургия "Пирогов" имат вече достатъчно опит.
Какво става след операцията?
След отстраняване на далака се увеличава преживяемостта на еритроцитите. Обикновено се увеличава
броя на тромбоцитите и на левкоцитите. При брой на тромбоцитите над 1000000 се приема аспирин
профилактично след консултация с лекуващия лекар.

ДЪЛГООЧАКВАНИЯТ EXJADE (Deferasirox)
EXJADE е препарат за лечение на хронично свръхобременяване с желязо при
пациенти с Таласемия майор на възраст на и над 6 години. Той е перорален
хелатор, който е високоселективен за желязо (III). Той е тризъб лиганд, който
свърза желязото с висок афинитет в отношение 2:1.Увеличава екскрецията на
желязото предимно с фецеса. Препаратът има нисък афинитет към цинка и медта и
не причинява постоянно ниски серумни нива на тези метали.
Лечението с EXJADE трябва да се започва и поддържа от лекари с опит в лечението
на хроничното свръхобременяване с желязо поради кръвопреливания. Препоръчва
се лечението да се започне след трансфузия на приблизително 20 единици (около
100 ml/kg) еритроцитна маса, или ако от клиничното проследяване има
доказателства за хронично свръхобременяване с желязо (напр. серумен феритин
>1 000 μg/l). Дозите (в mg/kg) трябва да се изчисляват и закръглят към найблизката разфасовка на таблетките. EXJADE се предлага в три вида разфасовки на
таблетките (125 mg, 250 mg и 500 mg).

За лечението ни:
Препоръчваната начална доза на EXJADE е 20 mg/kg телесно тегло.
При пациентите, които се нуждаят от понижение на повишените нива на желязото в организма и които
получават също повече от 14 ml/kg/месец еритроцитна маса (приблизително >4 единици/месец за
възрастни), може да се има пред вид начална дневна доза от 30 mg/kg. При пациентите, които не се
нуждаят от понижение на повишените нива на желязото в организма и които получават също по-малко
от 7 ml/kg/месец еритроцитна маса (приблизително <2 единици/месец за възрастни), може да се има
пред вид начална дневна доза от 10 mg/kg. Трябва да се проследява клиничния отговор и трябва да се
обмисли повишение на дозата, ако не се получи достатъчна ефикасност. Препоръките за дозиране при
деца са същите както при възрастни пациенти. Промените в теглото на децата с времето трябва да се
имат предвид, когато се изчислява дозата. При деца на възраст между 2 и 5 години експозицията е пониска отколкото при възрастни. Тази възрастова група може следователно да налага по-високи дози
отколкото са необходими при възрастни. Въпреки това началната доза трябва да е същата като при
възрастни, последвана от индивидуално титриране. Препоръчва се серумният феритин да се проследява
всеки месец и дозата на EXJADE да се променя, ако е необходимо, на всеки 3 до 6 месеца въз основа на
тенденцията в серумния феритин. Промените в дозата могат да се правят на стъпки от 5 до 10 mg/kg и
трябва да са съобразени с отговора на пациента и терапевтичните цели (поддържане или понижение на
количеството на желязото). Дози над 30 mg/kg не се препоръчват. Ако серумният феритин трайно спада
под 500 μg/l трябва да се обмисли прекъсване на лечението.
Приема веднъж дневно на гладно поне 30 минути преди хранене, за предпочитане по едно и също време
всеки ден. Таблетките се разтварят чрез разбъркване в чаша вода или сок от портокал или ябълка (100
до 200 ml) докато се получи фина суспензия. След като се погълне суспензията, остатъкът трябва да се
разтвори повторно в малък обем вода или сок и да се погълне. Таблетките не трябва да се дъвчат или
поглъщат цели.
EXJADE не се препоръчва при пациенти с тежко чернодробно увреждане, тъй като не е проучван при
такива пациенти. Лечение е започвано единствено при пациенти с изходни нива на трансаминазите до 5
пъти над горната референтна граница.Наблюдават се повишения на чернодробните функционални
тестове при пациенти, лекувани с EXJADE. Препоръчва се всеки месец да се извършват чернодробни
функционални тестове. Ако има персистиращо и прогресиращо повишение на нивата на серумните
трансаминази, които не могат да се припишат на други причини, лечението трябва да се спре. След като
се изясни причината за патологичните промени в чернодробните функционални тестове или след
връщане към нормалните нива може да се има предвид предпазливо повторно започване на лечението с
по-ниска доза, последвано от постепенно повишение на дозата. По време на лечението с EXJADE може
да се появят кожни обриви. В повечето случаи обривите отзвучават спонтанно. Когато се налага
прекъсване на лечението, след отшумяване на обрива то може да се възобнови с по-ниска доза,
последвана от постепенно повишаване на дозата. При тежките случаи това възобновяване може да се
проведе в комбинация с кратък период на приложение на перорални кортикостероиди. Случаи на
сериозни реакции на свръхчувствителност (като анафилактичен шок и ангиоедем) са съобщени при
пациенти, получаващи EXJADE, като началото на реакцията при повечето от случаите, настъпва през
първия месец от лечението. Ако възникнат такива реакции, приемът на EXJADE трябва да бъде
преустановен и да се осигури адекватна медицинска помощ. Съобщават се слухови (отслабен слух) и
очни (помътняване на лещата) нарушения. Препоръчва се преглед на слуха и зрението (включително
фундоскопия) преди започване на лечението и на редовни интервали след това (всеки 12 месеца). Ако
по време на лечението се забележат нарушения, може да се има пред вид понижение или спиране на
дозата. Ако серумният феритин спада трайно под 500 μg/l, трябва да се обмисли спиране на лечението.
Резултатите от изследванията на серумния креатинин, серумния феритин и серумните трансаминази
трябва да се записват и редовно да се оценяват за наличие на тенденции. При 1-годишните проучвания
растежът и половото развитие на децата, лекувани с EXJADE, не се повлияват. Въпреки това като обща
предпазна мярка при лечението на деца с свръхобременяване с желязо поради кръвопреливане,
телесното тегло, ръста и половото развитие трябва да се проследяват на редовни интервали (всеки 12
месеца). Сърдечната дисфункция е известно усложнение на тежкото свръхобременяване с желязо. По
време на дългосрочното лечение с EXJADE трябва да се проследява сърдечната функция при пациентите
с тежко свръхобременяване с желязо. Таблетките съдържат лактоза (1,1 mg лактоза за всеки mg от
деферазирокс). Пациентите с редки наследствени проблеми на галактозна непоносимост, Lapp лактазен
дефицит, глюкозо-галактозна малабсорбция или тежък лактазен дефицит не трябва да приемат това
лекарство.
Не се препоръчва едновременната употреба на деферазирокс със съдържащи алуминий
антиациднипродукти. Безопасността на EXJADE в комбинация с други хелатори на желязото не е
установена. Затова той не трябва да се комбинира с други видове хелираща терапия.
Очаква се от юни месец EXJADE да бъде отпуснат по Наредба 34 на 10 % от пациентите с таласемия
майор у нас. Отворен остава въпроса кога ще го има за всички пациенти.

Събития
Международен ден на Таласемията
На 08.05.2008г. ОТБ даде пресконференция в БТА – София ПРЕС по повод
международния ден на Таласемията. Бяха поканени и присъстваха част от водещите
медии, отразили събитието, чиито основен акцент беше проблема с
кръводаряването.
Целта е чрез медиите да се достигне до всеки отделен човек, и да остане в
съзнанието на всеки, че в България има 250 човека, които се нуждаят по 1-2 пъти в
месеца от специално обработена кръв. От тази кръв зависи живота им, неговата
продължителност и качество. Присъстваха и взеха отношение по този силно
наболял и трудно разрешим проблем водещите специалисти в областта: доц. д-р Г.
Михайлов - нац. консултант по клинична хематология; д-р М. Рангелова - зав.
кабинет с лаборатория по таласемии и патологични хемоглобини; д-р Д. Стоянова –
зав. детски таласемичен център; И. Иванов, Д. Славев, М. Кънчева от УС на ОТБ.
Пациентите, подкрепени от специалистите алармираха за изострянето на
проблема вследствие на драстично намаляващата бройка на кръводарителите като
цяло в национален мащаб. С тази позиция се обръщаме и към Министерството на
здравеопазването, с молбата МЗ да излезе с официална позиция по въпроса.
Позицията на МЗ е необходима, за да има сигурност в дарителите, че техния
животоспасяващ акт е безопасен спрямо самите тях. Присъстващите журналисти
бяха запознати и с другите основни проблеми на болните от таласемия майор в
България. След официалната пресконференция бяха дадени обширни интервюта на
водещи медии от доц. Михайлов и Д. Славев. Бяха изказани препоръки и обменени
мнения от другите гости и приятели на ОТБ, присъствали на събитието.
На всички ОТБ сърдечно благодари.

Конференция на Европейска организация за редки анемии (EORA)

В Париж, на 15 март 2008г., се проведе конференция на Европейска организация
за редки анемии (EORA) за пациенти с редки анемии. Програмата на
конференцията включваше множество важни теми свързани с лечението на
Таласемия Майор. Презентираха водещи специалисти в областта на таласемията
като д-р В. Бердукас, д-р А. Катамис, д-р Ан Йердумиян. Д-р В. Бердукас направи
презентация за необходимостта от обучителна програма за пациентите страдащи от
Таласемия, и редица инициативи на Европейска организация за редки анемии
(EORA) за повишаване на информираността на пациенти и родители. Д-р Ан
Йердумиян разгледа различните и най-често срещани усложнения: сърдечносъдови, чернодробни и ендокринни при Таласемия Майор. Изнесена бе информация
за нови методи за изобразителна диагностика на натрупванията на желязо в тялото
- Скуид и Ядрено Магнитен Резонанс Т2*. За съжаление тези диагностични методи,
за измерване на железните натрупвания в сърце и черен дроб, не се правят в
България. Д-р Антонис Катамис обясни значението и целите на желязо
хелатиращата терапия при пациенти с Таласемия Майор. Беше направена
съпоставка на действието на трите най-масови препарата за хелатираща терапия –
Десферал, Ферипрокс и Ексжейд. Съпоставката за употребата на орални хелатори,
които с нетърпение очакваме в България,като основна хелатиращатата терапия
недвусмислено показва високата ефективност и резултатите—намаление на
усложненията, повишаване на преживяемостта, постигане на по-добро общо
състояние, и повишено качество на живот за пациентите. Конференцията бе
закрита с дискусия и въпроси на пациентите към специалистите по проблемите
свързани с лечението на Таласемия Майор.

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ТАЛАСЕМИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ
Thalassaemics organisation in Bulgaria
,

1172 София, район Изгрев, ж.к. „Дианабад”, ул. „Буенос Айрес”, бл.4, ет.9, ап. 56,
тел. 0898 659 179, e-mail: otb@dir.bg, ЕИН 175298581

МОЛБА ЗА ЧЛЕНСТВО
От
Име ...............................................................

Телефони:
Домашен .......................................................

Презиме .......................................................

Служебен .....................................................

Фамилия .....................................................

Мобилен ........................................................

Адрес ............................................................

Факс .............................................................

.......................................................................

e-mail .............................................................

.......................................................................

Вие сте:

Пощенски код.............................................

1. Пациент

Професия:....................................................

2. Родител / роднина
3. Медицински специалист

Месторабота ...............................................

4. Организация

.......................................................................

5. Друго (моля уточнете)

.......................................................................

..........................................................................

За контакти:
Ако сте пациент или родител на пациент, моля попълнете следното:
Име на пациента.............................................................................................................................................
Дата на раждане..............................................................................................................................................
Вид таласемия (майор, интермедия или др.)...............................................................................................
В кое здрявна заведение се провежда лечението Ви..................................................................................
Лекуващ лекар.................................................................................................................................................
Денларирам, че съм запознат с устава на Организацията.
Дата и място на подаване

Подпис:

..........................................................
Членски внос платен до:..........................................., сума ...................................................................
Предоставената информация е за вътрешно ползване на ОТБ и няма дъ бъде предоставяна на трети лица!

Служебно поле
Входящ № ....................................... от дата......................................

INFUSA® T & TS
Инфузионна помпа за субкутанно вливане
Инфузионната помпа INFUSA® T работи с батерии и е проектирана за употреба от пациенти в
болница или домашни условия. INFUSA® T може да се ползува с известните на пазара
еднократните 3-компонентни спринцовки.
Тегло и размери 170 g (с батерията) 170 x 58 x 21 mm
Точност ± 2%
Батерия – 9V алкална, размер PP3

MEDIS “PLUS” INFUSION LINE - Инфузионна система Medis “PLUS”, за еднократна
употреба, не пирогенна, игличка от неръждаема стомана G28, 8mm, с адхезивен TNT
хипоалергичен пластир.

Техническа спецификация
Игла:
Шлаух:
Адаптор:
Предпазител:
Стерилизация:
Опаковка:
Кат. №:
Произведено за:

Игличка от неръждаема стомана G28, 8mm с предпазител и адхезивен TNT хипоалергичен
пластир
Ø 0,5 x 2mm, 600mm дължина,
Луер лок адаптор – „женски” гарантира свързването със спринцовката, произведени в
ABS, съгласно USP Клас VI
За гарантиране стерилността на течностите, произведени в ABS, съгласно USP Клас VI
E.T.O.
Опаковани по 1 бр. в опаковка, в кашони по 25 броя.
Условия на съхранение: +5° до +38°C
25.63.00.361B

MEDIS S.r.l. Milano

Дистрибутор за България: “Феромед 97” ЕООД, гр. София ул. Ген Хосе де Сан Мартин № 1 вх. В ет. 1 ап.
34 тел : 02-9715038, факс: 02-8700506 e-mail: ferromed97@yahoo.com

