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СДРУЖЕНИЕ "ЛЕЧЕНИЕ НА КОВИД-19 
С РЕКОНВАЛЕСЦЕНТНА ПЛАЗМА"  
 

 

 

ДО                               Изх.№21/13.11.2020 г.                                                                       

           

    

Проф. Костадин Ангелов, 

Министър на здравеопазването, 

 

Г-н Богдан Кирилов, 

Изпълнителен Директор, 

Българска изпълнителна агенция  

по лекарствата, 

 

 

Уважаеми проф. Ангелов, уважаеми г-н Кирилов,  

 

Бих искала да ви информирам, че в Националния център по трансфузионна хематология на желаещи да дарят 

реконвалесцентна плазма се предлагат две опции: едната, която е известна и официална – да даряват по график 

– в даден ден и час. Втората – която все още е неизвестна в публичното пространство - да се дари кръв, от която 

да се извлече плазма, която да бъде изпратена за болен, посочен от дарителя.  

Като председател на Сдружение в обществена полза с нестопанска цел смятам, че въвеждането на практиката да 

се взема цяла кръв от преболедувал е абсолютно неприемливо по следните причини: 

1. От цяла кръв се произвежда една доза плазма. Това означава, че човек, който може да дари 3 дози плазма 

чрез плазмофереза, дарява само една. Ако плазмата е взета чрез плазмофереза, той може само за един 

месец да дари 4 пъти плазма. Тоест, вместо да дари 12 дози, човек дарява 1 доза. И ще има възможност 

да дарява плазма едва след 3 месеца. 

2. Човек, който е преболедувал КОВИД-19, трябва добре да се грижи за себе си, защото дългосрочните 

поражения върху организма все още не са напълно известни. В този контекст не е препоръчително той 

да дарява цяла кръв, която е особено важна за самия него във възстановителния период.  

И тук следват въпросите:  

1. При условие, че има достатъчно дарители, защо се прибягва до практика, която поражда съмнения и 

неясноти в работата на НЦТХ, и конкретно на екипа, който работи в КОВИД-плазма отделението?  

2. Защо тази опция за даряване не е обявена на сайта на НЦТХ? Какво се случва с така дарената цяла 

кръв и за какво се използва тя – дали от нея се извлича само плазма, а концентратът се изхвърля; 

дали се използват и еритроцитите; дали с тази кръв не се попълва депото за кръв в НЦТ; каква е 
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гаранцията, че отделената плазма ще отиде при посочения болен? Но каквото и да се случва, 

последиците за кръводарителя тепърва ще се изясняват.  

3. НЦТХ работи с два апарата за плазмофереза, като приема 10-12 дарители дневно. ВМА работи с 

един апарат и приема 10 дарители дневно. Напливът на хора, които искат да помогнат, нарасна 

лавинообразно в рамките на един месец. Защо НЦТХ и Министерството на здравеопазването не 

вземат спешни мерки за оборудването на НЦТХ с още 2-4-10 апарата? Защо с плазмофереза се 

занимава все още само един екип?  

4. Защо НЦТХ промотира даването на „бележки“ за посочен болен (както се прави при кръводаряване) 

при условие, че даряването на плазма е доброволен и солидарен акт? Каква е гаранцията, че когато 

покажеш бележка на лекуващия лекар, той ще получи плазма от НЦТХ, след като търсенето на 

плазма надвишава 2-3 пъти предлагането? Как се разпределя плазмата, която е дарена без 

„бележки“? 

 

 

Уважаеми проф. Ангелов, уважаеми г-н Кирилов, 

 

На 10.11.2020 г. изпратихме второ отворено писмо до премиера Борисов, което е подписано от над 800 

души, с настояване: спешно да се разреши даряването на реконвалесцентна плазма в областните 

градове. Вече има ОТХ в областни центрове, които са готови незабавно да започнат да събират плазма. 

Смятам, че ако такава заповед бъде издадена, призивите за даряване на плазма от премиера Борисов, 

от Министерството на здравеопазването и други държавни институции няма да бъдат компрометирани и 

плазма ще има за всеки, без значение името му и болницата, в която се лекува.  

 

 

Очаквам вашата реакция по поставените въпроси и отговор на електронната ни поща, 

 

Д-р Павлина Михайлова  

Председател 

Консултант на Националната пациентска организация 

по лечение на КОВИД-19 с реконвалесцентна плазма 
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