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СДРУЖЕНИЕ "ЛЕЧЕНИЕ НА КОВИД-19 

С РЕКОНВАЛЕСЦЕНТНА ПЛАЗМА"  

 

        

ДО                            Изх. №36/25.03.2021 г.                                                                        

Проф. Костадин Ангелов, 

Министър на здравеопазването, 

 

Копие 

Г-н Богдан Кирилов, 

Изпълнителен директор на ИАЛ,  

 

Д-р Димитър Костов, 

Изпълнителен директор на МБАЛ – Шумен 

 

Проф. Стефан Желев 

Областен управител на Шумен 

 

Г-н Любомир Христов 

Кмет на община Шумен 

 

Д-р Бойко Миразчийски 

УМБАЛ - Бургас 

 

Г-н Димитър Николов     

Кмет на община Бургас 

 

Д-р Иван Иванов 

Изпълнителен директор  

УМБАЛ „Канев“ - Русе 
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Г-н Пенчо Милков 

Кмет на община Русе 

 

Г-н Галин Григоров 

Областен управител на Русе 

 

Д-р Славчо Близнаков 

Изпълнителен директор  

УМБАЛ „Св. Анна“ - София 

 

 Уважаеми проф. Ангелов, 

Бих искала да Ви информирам, че от Генералната дирекция „Здравеопазване и безопасност на 

храните“ на Европейската комисия, и по-специално от отдела „Вещества от човешки 

произход“, получихме писмо, с което ни съобщават,  че няма проблем центрове за даряване на 

плазма чрез плазмафереза да бъдат открити в Отделенията по трансфузионна хематология към 

болниците. От имейла на г-н Deirdre Fehily, служител по политиките в отдела „Вещества от 

човешки произход“, става ясно, че това е обичайна практика в ЕС.  

Писмото е отговор на наш въпрос, повдиган многократно пред Вас, за желанието и готовността 

на няколко МБАЛ и УМБАЛ в страната и в София да събират и реконвалесцентна плазма, 

която да бъде изпращана в съответния акредитиран ЦТХ за диагностика, обработка и 

съхранение. Това тяхно искане беше повод на Петицията, организирана от нашето Сдружение, 

която за  съжаление остана без никаква реакция от Ваша страна и от страна на премиера. Това 

тяхно искане беше и един от поводите Камарата на следователите и Асоциацията на 

прокурорите в България да организират сред своите членове дарителска кампания, с която 

бяха закупени и подарени 8 апарата за плазмафереза на няколко болници, които обаче не могат 

да ги ползват по това предназначение.    

Очаквам Вашите разпореждания в тази връзка. Позволявам си да напомня отново препоръките 

на Европейската комисия от 11.1.2021 г., че „Ранното преливане на реконвалесцентна плазма, 

богата на антитела, е най-ефикасното средство за намаляване на смъртността“.  

Приложение: Писмото на сдружението до ЕК и отговорът на ЕК на английски и на български 

език. 

С уважение: 

Д-р Павлина Михайлова 

председател 
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