
                                                                                                                             

Днес,  29.04.2021,  по случай С
на тема „Политики за опазване на имунното здраве на гражданите на РБългария”, 
организирана от Българската асоциация по клинична имунология (БАКИ), Секцията 
„Имунология” при СУБ и Експертния
Министерство на здравеопазването.

В събитието бяха регистрирани 

Сред темите и акцентите, които се представиха и обсъдиха бяха:

1. „29 април като Световен ден  на имунологията (история и смисъл)”
 Проф.д-р Мариана Мурджева 
имунология 
 

2. „Имунното здраве в контекста на правата на човека
 Доц. д-р Диана Ковачева 
 

3. „Политики за опазване на имунното здраве”
Проф.д-р Елисавета Наумова 
 

4. „Проектна и научна дейност по 
здраве” 
Проф.д-р Мария Николова 
на УС на БАКИ 
 

Модератори: Проф. Е. Наумова, проф. 

- Проф. М. Николова
месеци бяха месеци 
практически резулта
придоби популярност.

- Проф. М. Мурджева
Е.Наумова, проф. Мария Николова, членове на експертния съвет, 
Д.Ковачева - Омбудсман на Р България
и на националния ваксинационен щаб

29 април - Световен ден на имунологията
                     Онлайн дискусия 

                                                                                                                            

ПРОТОКОЛ 
,  по случай Световния ден на имунологията, се проведе онлайн дискусия 

на тема „Политики за опазване на имунното здраве на гражданите на РБългария”, 
организирана от Българската асоциация по клинична имунология (БАКИ), Секцията 
„Имунология” при СУБ и Експертния съвет (ЕС) по клинична имунология
Министерство на здравеопазването. 

егистрирани  47 участници. 

Сред темите и акцентите, които се представиха и обсъдиха бяха: 

29 април като Световен ден  на имунологията (история и смисъл)” 
р Мариана Мурджева – главен координатор на ЕС по клинична 

„Имунното здраве в контекста на правата на човека” 
Диана Ковачева – Омбудсман на РБългария 

„Политики за опазване на имунното здраве” 
р Елисавета Наумова – председател на БАКИ 

„Проектна и научна дейност по имунология във връзка с опазване на общественото 

р Мария Николова – председател на Секция „Имунология” при СУБ и член 

Наумова, проф. М. Мурджева, проф. М. Николова 

Николова откри  онлайн дискусията  и отбеляза, че и
бяха месеци на изпитание,  но и на постигане на значими научно

практически резултати, както и че имунологията от  бутикова специалност
придоби популярност. 

Мурджева поздрави всички участници в онлайн дискусията 
роф. Мария Николова, членове на експертния съвет, 

Омбудсман на Р България, Проф. Кр. Гигов - председател на БЧК 
и на националния ваксинационен щаб, Акад. Б. Петрунов, Проф. 

Световен ден на имунологията
Онлайн дискусия  

                                                                                                                            

 

се проведе онлайн дискусия 
на тема „Политики за опазване на имунното здраве на гражданите на РБългария”, 
организирана от Българската асоциация по клинична имунология (БАКИ), Секцията 

ична имунология към 

  
на ЕС по клинична 

имунология във връзка с опазване на общественото 

Секция „Имунология” при СУБ и член 

тбеляза, че изминалите 
постигане на значими научно-

бутикова специалност 

астници в онлайн дискусията – проф. 
роф. Мария Николова, членове на експертния съвет, доц. 

председател на БЧК 
Петрунов, Проф. Сн. Маринова, 

Световен ден на имунологията 



Проф. Й. Стоилова - главен координатор на Експертния съвет по 
епидемиология, Проф. Ани Кеворкян - ръководител на катедрата по 
епидемиология към МУ- Пловдив, Проф. Христо Тасков, Проф. Фани 
Мартинова, представители на пациентската организация на ПИД, д-р Неделчо 
Иванов, Проф. Ива Христова, Доц. Гломб, Проф. Пашов, Доц. Румяна 
Маринова, Проф. Грудева и всички останали участници. Проф. Мурджева 
представи доклад на тема „29 април като Световен ден на имунологията 
(история и смисъл)” (приложение 1). 

- Проф. Е. Наумова изнесе приветствено слово и благодари на Доц. Диана 
Ковачева - Омбудсман на Р. България,за участието  в срещата-дискусия. 

- Доц. Д.  Ковачева благодари за поканата за участие в авторитетната дискусия. 
Поздрави всички присъстващи имунолози с професионалния им празник и 
отбеляза значимостта на лекарската професия и призвание.  

Посочи съществената роля на имунологията като интердисциплинарна 
наука и постиженията й в условията на пандемия, както и значението на 
имунната система за здравето на човека и предотвратяване на заболяванията 
като предизвикателство в съвременната наука.  

В изказването си Доц. Ковачева се спря на защитата на правата на 
гражданите в здравеопазването, за които отбеляза, че традиционно са сред 
приоритетите в работата на институцията. Обърна внимание върху рязко 
нарасналия брой на постъпващите в институцията жалби за нарушен достъп до 
здравеопазване в условията на пандемия. Припомни, че Конституцията 
регламентира правото на гражданите на здравно осигуряване, гарантиращо им 
достъпна медицинска помощ и безплатно ползване на медицинско обслужване 
при условия и по ред, определени със закон. 

Общественият защитник отбеляза, че опазването на здравето на хората като 
състояние на пълно физическо, психическо и социално благополучие е и трябва 
да бъде национален приоритет и да се гарантира от държавата чрез прилагане 
на принципи, сред които наистина приоритет да бъде промоцията на здравето и 
интегрираната профилактика на болестите. 

Като омбудсман, доц. Ковачева смята, че гарантирането на правото на 
гражданите на имунологични изследвания, както и провеждането на ранен 
скрининг ще доведе и ще осигури навременно откриване на проблеми и 
своевременно започване на адекватна терапия на тези пациенти (приложение 2 -  
цялото изказване). 
 

- Проф . Е. Наумова изнесе доклад на тема „Политики за опазване на имунното 
здраве” като акцентира на постигнатото до сега за опазване на имунното здраве на 
гражданите на РБългария и предизвикателствата на новото време в тази насока 
(приложение 3). 

- Проф. М. Николова представи „Проектна и научна дейност по имунология във 
връзка с опазване на общественото здраве” и запозна онлайн аудиторията с 



научните КОВИД 19-проекти и програми с европейско и национално финансиране, 
както й национална програма за опазване имунологичното здраве (приложение 4). 

- Проф. Красимир Гигов, главен секретар на Българския червен кръст (БЧК),  
направи официално обръщение от името на БЧК, в което подчерта важността на 
проекта за  изследване на постваксинален имунен отговор срещу КОВИД 19 със 
субсидии от МЗ, в който БЧК ще партнира. 

- Проф. М. Мурджева прочете поздравителен адрес на Проф. Николай Габровски от 
името на БЛС. Коментира нерешими проблеми с институциите,  като забавяне на 
публикуването на актуализирания медицински стандарт по клинична имунология. 
Запозна аудиторията с новини от г-жа Жени Начева относно  Амбулаторната 
процедура за ПИД пациенти и реимбурсирането от НЗОК на високо-
специализираните изследвания, както и информация за публикуване на фармако-
терапевтичното ръководство. 

- Проф. Е. Наумова съобщи, че има подкрепа от Министър Ангелов за 
амбулаторната процедура. 

- Акад. Богдан Петрунов коментира, че е от голямо значение повишаване 
информираността на обществото по отношение на имунологията, също така за 
обществото са важни и изказванията и препоръките на специалистите. 

- Проф. М.Николова е на мнение, че трябва да внимаваме в нашите послания и на 
сайта на БАКИ да се публикува  авторитетна информация. 

- Проф. д-р Христо Тасков отбеляза, че е от значение  имунологичната общност да 
бъде сплотена без разногласия. Подкрепи изказването на Акад. Петрунов, относно  
използване на момента за бъдещо развитие на имунологията. Предложи да се 
направят национални програми, защото министерството на финансите финансира 
само програми. Предложи на вниманието на БАКИ и експертния съвет системен 
имунологичен мониторинг за пациенти с ХИВ. 

- Доц. д-р Снежина Михайлова насочи вниманието към бъдещи усилия в посока 
вторични имунни дефицити. Препаратите за заместителна терапия са показани и за 
пациенти с вторични имунни дефицити в контекста на реимбурсиране от държавата 
(Хърватия, Сърбия, Босна и Херцеговина, Албания). 

- Доц. д-р Емилияна Конова препоръча да се насочат  усилията към имунното здраве 
на децата, защото личните лекари и педиатри лекуват чести инфекции по свой 
начин. 

- Проф. Наумова подчерта значението на добрата колаборация с педиатрите 
- Владимир Томов, председател на  Националния алианс на хората с редки болести, 

прочете поздравително обръщение и благодарности 
- Проф. Фани Мартинова акцентира върху успехите на БАКИ и участието на 

държавата с финансиране на проекти. 
- Проф. Й. Стоилова прочете поздравителен адрес от страна на епидемиолозите и 

отбеляза значението на колективния имунитет чрез имунизация. 
- Проф. М. Мурджева излезе с предложение за обща съвместна среща по повод 

изследванията за постваксинален имунен отговор за COVID-19. 



- Проф. E. Наумова акцентира върху важността от разпространение на основните 
точки и решения произлезли от дискусията сред обществото. 

- Проф. М. Николова изрази надежда за подкрепа от институциите 
- Проф. Е. Наумова закри дискусията с думите„Нашата кауза е да помагаме”. 

Благодари на всички участници с пожелания за светли празници. 

 

В резултат на проведената дискусия се предложиха следните РЕШЕНИЯ 

1. Да се разработи проект на Национална програма за опазване на имунното здраве на 
нацията. 

2. Провеждането на кръгли маси с участието на омбудсмана и представители на 
изпълнителната власт, на които да се обсъжда напредъка по очерталите се 
съществени проблеми: 

- финансиране на Националната програма за опазване на имунното здраве   
- реимбурсирането от НЗОК на високо - специализираните имунологични 

изследвания, и амбулаторната процедура за ПИД   
- реимбурсиране на заместителни препарати за пациенти с вторични имунни 

дефицити 
- мотивиране на необходимостта от ранен скрининг на приоритетни 

имуномедиирани заболявания в България пред МЗ. 
- финансиране на съвместно проучване от водещи имунологични лаборатории за 

имунологичния ефект от постваксиналния имунитет срещу COVID-19   
- публикуване на актуализирания Медицински стандарт по клинична имунология. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


