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СДРУЖЕНИЕ "ЛЕЧЕНИЕ НА КОВИД-19 

С РЕКОНВАЛЕСЦЕНТНА ПЛАЗМА"  

 

        

ДО                      Изх. №29/10.01.2021 г.                                                                        

Проф. Костадин Ангелов, 

Министър на здравеопазването, 

София 

 

 Уважаеми проф. Ангелов, 

 

От името на нашето Сдружение бих искала да Ви поздравява за действията Ви, насочени към  

по-широкото прилагане на реконвалесцентна плазма при лечение на КОВИД-19. Следейки развитието 

на проблема с нейния дефицит, Ви представям следните предложения за решаването му: 

1. Министерството на здравеопазването да се включи по-енергично в националната 

информационна кампания на Българския лекарски съюз и нашето Сдружение, която 

популяризира даряването на плазма. 

2. Да се разреши даряване на плазма без ПСР/бърз антигенен тест, а само с тест за антитела 

срещу SARS-CoV-2, каквато е практиката на ВМА и каквито са насоките на Европейската 

комисия.  

3. Да се разреши на болниците с ОТХ да приемат и дарители на плазма, което да бъде 

дефинирано като извършване на допълнителна дейност, когато такава готовност бъде 

заявена по установения от закона ред, като производството на плазма се извършва в 

съответните РЦТХ и НЦТХ. По наша информация болници в Бургас, Русе, Шумен, Габрово 

и УМБАЛ „Св. Анна“ в София имат такова желание. 

4. Във всички РЦТХ да се реорганизира процедурата по даряване на плазма, която в момента 

отнема два дни на всеки желаещ да дари. Каква е пречката той да представи предварително 

тест за антитела и в рамките на няколко часа да дари плазма, която впоследствие да се тества 

в РЦТХ?  

5. Да се преустанови незаконната практика от роднините на болен пациент да се изисква 

документ за дарена плазма и едва след това да се пристъпва към прилагане на този метод 

на лечение. 

 

Г-н Министър, 

 

Единствено Вие можете да вземете тези решения, които са насочени към създаване на депо от 

реконвалесцентна плазма във всеки Кръвен център.  Осигуряването на плазма в момента, в който 

даден пациент (без значение дали има роднини или не) се нуждае от нея, е един от пътищата към 

намаляване на смъртността от КОВИД-19 в цялата страна и ликвидиране на срамната търговия с този 

кръвен продукт.  

На среща с Вас бих могла в детайли да обясня аргументите на нашето Сдружение колко спешно 

е решаването на този проблем.   

С най-искрени пожелания за успехи през Новата година, 

 

Д-р Павлина Михайлова, Председател  
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