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ДЕЙНОСТИ НА АСОЦИАЦИЯ АЛА И ОТДЕЛЕНИЕТО ПО ПЛАСТИЧНА ХИРУРГИЯ ПРЕЗ 2014 

От 2013 година функ-
ционира създаденият от екипа на 
Отделението и АЛА национален 
регистър на ВЛА. Благодарение на 
работата на Петър Радев и Петя 
Цървуланова от него вече могат да 
бъдат получени статистически 
данни:  http://refer.dfa-bg.org/. Към 
20 март 2015 в базата данни има над 
433 регистрирани пациенти и 49 
специалисти. Вече има статистика, 
която отразява  70-80 % от случаите 
в страната. Най-интересното 
тепърва ни очаква, когато данните 
за 2013 и 2014 бъдат попълнят 
изцяло от закъсняли леки или тежки 
случаи. Информацията за другите 
лицеви аномалии, извън ВЦУН, 
започва също да расте. Пропуснати 
са доста съдови малформации, но се 
надявам да успеем да ги включим 
макар и със задна дата.  

По-специални и интересни 
са случаите с краниостенозите, 
оперирани извън Пловдив и 
търсещи второ мнение при нас.  

През 2014 година са 
регистрирани 53 деца, родени с 
ВЦУН и едно дете с изолирана 
микроанотия. При 63 000 раждания 
за 2014 година, тези случаи са 59% 
от предполагаемите за страната. 
Общо в страната би трябвало да има 
90 случая за цялата година, ако 
честотата е еднаква с тази в Европа 
или 1 на 700 раждания. През 2013 
година, ражданията в България са 
били 61 700, а предполагаемите 
случаи с ВЦУН - 86. В нашия 
регистър са регистрирани 60 деца с 
ВЛА родени през 2013, от които 59 с 
ВЦУН, като едно от тях е с 2 ВЦУН и 
синдром на Тричър Колинс. 

В ТОВА ИЗДАНИЕ 

 Национален регистър на
пациентите с ВЛА

 Дейности финансирани по
проекти на ЕКО и
Ресърдженс

 Фондонабиране през 2014 

 Проекти, финансирани само 
от ЕКО и АЛА

 Проект „Децата на
различието „ Les enfants de la
différence” 

 Общи дейности за
информиране относно първи
грижи при деца с лицеви 
аномалии 

2014 година беше изключително активна и наситена със събития. Ще 
представим основните от тях без да спазваме хронологичния порядък, с 
малко снимков материал и данни, които отразяват свършената работа от 
АЛА и Отделението по пластична и краниофациална хирургия в Пловдив. 

Национален регистър на пациентитие с ВЛА 

http://refer.dfa-bg.org/
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Опитът показва, че е много 
вероятно в следващите години да 
видим още случаи на деца родени 
през 2013 година и неоперирани до 
момента. 59 регистрирани при 86  
прави  67% от предполагаемите 
случаи за страната.  Всяка година 
два –три случая се пропуснати в 
регистъра поради липса на съгласие 
най-често са случаи на деца в 
институции. Тези данни вече 
позволяват да се сравни 2013 и 2014, 
въпреки че данните не са 
окончателни, тъй като този отчет се 
прави все още в началото на 2015 и 
вероятно ще регистрираме още 
деца родени през 2014 в 
следващите месеци.  

 

През 2014 общо 2 000 деца са 
изоставени в институции, но не 
знаем колко от тях са с лицеви 
аномалии. От общо регистрирани 53 
деца с ВЦУН, родени през 2014 
отглежданите извън семейството, 
засега са само 3 на брой. Вероятно 
част от липсващите ни 37 деца са 
също в домове и все още не са били 
насочени за операция. Някои от тях 
може да са с много леки форми на 
цепнатини на устната или само на 
небцето, както и субмукозни 
цепнатини на небцето, които често 
остават недиагностицирани докато 
не проговорят.  

Вероятно ще видим в бъдеще и 
случаи с тежки придружаващи 
аномалии недостигнали до нас в 
ранна възраст. Имаме информация, 
но към момента нямаме разрешение 
за регистрация нито снимков 
материал, за дете с цепнатина на 
небцето, родено през 2015, което се 
отглежда в ДМСГ във Варна. 
Вероятно то ще бъде насочено за 
операция във Варна. Ако все пак 
успеем да получим разрешение, 
повече данни и снимки, това дете 
ще може да бъде проследявано в 
регистъра, макар лечението му да се 
провежда на друго място.   

Стартирахме ново проучване сред 
родителите на родените след 2009 
година относно съветите дадени им 
в родилните домове 
непосредствено след раждането. 
Целта е да се направи сравнителен 
анализ на резултатие с тези, 
получени през 2009. Докато през 
2009 се установи, че 40% от 
семействата са получили съвет да 
оставят детето си за грижи в 
социалните институции, то през 
2015 година, първоначалните 
резултати показват, че този процент 
е намалял до 17%. Тези данни са 
предварителни, но окуражаващи и 
показват, че огромните усилия на 
АЛА водят до подобряване на 
ситуацията. 

В началото на 2015 остават следните 
задачи в работата по регистъра  

1.

Известяване по

електронната поща на

всички специалисти,

избрани от пациента –

родителя, когато има нов

пост в регистъра, както и

сигнализиране на родител-

пациент, че някой от

специалистите избрани 

от него е или са писали в 

неговия профил.  

2. Решаване на проблема със

смяната на паролата в

профила на родител-

пациент.

3. Статистика за броя и

вида операции извършени

през дадена година и

съответната възраст на

пациента.

4. Хармонизиране с

латиница, за да може

имената на пациентите

да се пишат и намират,

както на кирилица, така и

на латиница.

5. Отчитане и статистика

за трите основни групи за

лицеви аномалии: ВЦУН,

други лицеви  аномалии и

ВЦУН в съчетание с други

лицеви аномалии.

6. Патентна защита и 

разпространение.

7. Попълване на нови и стари

случаи.
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През 2014 година се проведоха 37 
мултидисциплинарни консултации с 
пациенти с ВЛА. По време на 
консултациите са извършени 414 
прегледа от хирург, като при 
необходимост са се включвали 
психолог, логопед, специалист по 
хранене, УНГ специалист, ортодонт;  

При УНГ лечението, д-р Атанас 
Гюлев, доверен специалист към 
АЛА през лятото напусна УМБАЛ 
Свети Георги и стана завеждащ 
Клиника по УНГ в Болница 
„Пълмед“, намираща се в близост до 
Отделението в Пловдив. Това от 
една страна не промени неговото 
отлично отношение и работа с 
пациентите, които ние пращаме за 
консултация и лечение, но от друга, 
промяната на работното му място, 
не позволява вече поставенето на 
шънтове по време на операцията на 
небцето, там където е необходимо.  

В ръководената от него Клиника 
има достатъчно добро оборудване 
за диагностика и лечение на 
серозни отити, като алгоритъма на 
поведение ни се промени в посока 
на насочване на пациентите 2 
месеца след операцията на небцето 
за консултация и евентуално  
лечение на серозен отит. Така 
даваме достатъчно време за 
възстановяване на небцето и 
функцията на Евстахиевите тръби. 
Независимо от високия 
професионализъм на д-р Гюлев и 
неговата безотказност, ние смятаме, 
че би било добре, ако успеем да 
привлечем още някой местен 
специалист по УНГ, който да може 
на място да оказва помощ по тази 
линия, така че да можем да 
спестяваме една обща анестезия на 
децата с цепнатини на небцето при 
поставяне на шънтове. Засега 
липсва тази възможност и затова 
предпочитаме макар и с повече 
затруднения за децата и родителите 
да разчитаме основно на д-р Атанас 
Гюлев.   

Към списъка с доверените 
специалисти на АЛА, както и в 
регистъра ни влезе и доцент Марио 
Милков от Варна. Виждаме и добро 
отношение към пациентите ни от д-р 
Сапунджиев, също от Варна. 
Отчитаме, че трябва да засилим 
избора в УНГ  мрежата от страната.  

Ортодонтско лечение – по проекта 
за дофинансиране за 2014 година са 
пролекувани 30 деца – част от тях са 
нови пациенти, а други, на които 
лечението продължава от 
предходната година. През 2014 
беше издадена и  се разпространява 
брошура за устна хигиена създадена 
от д-р Великова с рисунки от наша 
пациентка – Павлета. 

През 2014 отчитаме включването на 
няколко ортодонта в регистъра.  В 
Стара Загора – д-р Райна Дойкова и 
д-р Цонка Владиславова, в Шумен – 
д-р Катя Керанова, в Разлог – д-р 
Силвия Лилева, в Сливен – д-р 
Мария Ненчева, в Бургас – д-р 
Иванка Пашова. Списъкът на 
ортодонтите , с които сме работили 
е доста по-дълъг, но засега само 
тези са регистрирани в регистъра. 
Някои от тях си сътрудничат в 
голяма степен с екипа в Пловдив, а 
други засега са изявили желание без 
да са поели лечение на конкретни 
пациенти.  

Логопедично лечение: През 2014г. е 
дофинансирано логопедичното 
лечение на 44 деца. Те бяха 
насочени и лекувани към 
доверените ни логопеди в следните 
градове: 

Пловдив и региона - 15 деца - М. 
Казакова,  София - 18 деца- Зл. 
Ботева, 3- логопедичен център 
„Пумпелина“- Емилия Костовска и 
Нина Йорданова, Бургас - 2 деца- 
Илияна Димитрова Даева,- Варна - 4 
деца - Галина Добролевска,  Сливен 
- 1 дете- Миглена Маринова, Ст. 
Загора - 1 дете- Даниела Крумова. 

При всички деца са отчетени 
положителни резултати в 
логопедичното им лечение. През 
следващата година част от децата 
ще продължат логопедичното си 
лечение по район. 

След анализ на нуждите на 
логопедите в страната се взе 
решение подкрепата за тях да бъде 
организира по нов начин, а именно 
чрез посещения и срещи на място от 
координатора – Мария Казакова. 
Ще се правят обсъждания на 
случаите, работа с регистъра, което 
ще подпомогне изцяло дейността по 
лечение на децата с ВЛА.  

Оказа се, че някои логопеди 
били на обучение в Пловдив и 
влезли в регистъра, не провеждат 
лечение на деца с цепнатини на 
небцето и дори са отказвали на 
родители потърсили помощ от тях. 
Това налага да филтрираме в по-
голяма степен специалистите в 
регистъра и да поставим нови 
изисквания, когато са използвани 
наши средства и време за обучение 
на специалисти от мрежата.  

FAST FACTS 

ДЕЙНОСТИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ 

ЕКО И РЕСЪРДЖЕНС 
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За следващата година отново се 
предвижда среща, но очакваме след 
променения подход за подкрепа 
интересът да бъде по-голям. 

ОБУЧЕНИЯ ПРЕЗ 2014 ФИНАНСИРАНИ ОТ ЕКО 
И РЕСЪРДЖЪНС 

Езиков курс – Някои членове 
на мултидисциплинарния екип - 
Нели Хъшова – специалист по 
храненето и Мария  Казакова – 
логопед, преминаха шест месечен 
курс по английски език, за което 
получиха и дипломи. 

Курс по Мениджмънт – в 
бюджета за 2014 година беше 
предвидено Жана Ангелова да 
премине обучение по мениджмът. 
Няколкото опита да се включи в 
такова, в образователен център за 
бяха неуспешни. Благодарение на 
НПО се откри напълно безплатна 
възможност за такова обучение  за 
ръководители на НПО. Жана се 
включи в обучението успешно и го 
завърши със спечелен проект за 
организиране на благотворително 
събитие.  

Този проект беше 
спонсориран от НПО с 1 000 лв., като 
условието беше събраните от 
мероприятието средства да са 
минимум 3000 лв. Проектът беше 
осъществен успешно. 

Фондонабиране през 2014 

 Савина Манева, заемаща 
поста за фондонабиране в АЛА, 
финансирано от Ресърджънс 
напусна АЛА и на нейно място от 
лятото на 2014 бе назначен Кирил 
Янкулов. Набрани са следните 
допълнителни средства, извън 
проектите в които участва АЛА: 
Общо 12 997,00 лв и 1200 евро от 
l'Association Régionale d'Aide Sociale 
et Familiale et d'Echanges Culturels 
(ARASFEC).  

Те са получени по следните 
направления – за анестезиологично 
лечение от дарения – 2670,00 лв., от 
благотворително събитие по 
проект- 3027 лв. +850 лв. от парите 
за организиране на събитието и 
дарения без посочено 
предназначение – 6450 лв. 

Освен това през ноември в Пловдив, 
с подкрепата на Община Пловдив се 
набраха допълнителни средства и 
дейността на АЛА се популяризира в 
по-голяма степен на местно ниво. 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=47
51729927160&set=pcb.10152785044800202&ty
pe=1&theater  

На благотворителната вечер 
присъства и Антон Водерман, много 
гости от Община Пловдив, 
включително общински кметове, 
депутати и кмета на град Пловдив -
Иван Тотев. На коктейла след 
участието на много деца с 
артистични прояви, Кирил Янкулов 
и професор Анастасов се срещнаха с 
няколко общински съветника, които 
проявиха искрен интерес към 
дейността на АЛА 

През юни тази година наши 
съмишленици 
организираха 

от Варна 
благотворителна 

акция в полза на АЛА  

http://www.metro.bg/public/vsichki-
storii?utm_campaign=bazaarvoice&utm_medi
um=Default&utm_source=Stories&utm_conte
nt=Default 

 

Логопедичен лагер:  през 
месец ноември се проведе срещата 
на логопедите от България. За 
съжаление интересът не беше 
голям. От очакваните около 20 
логопеда в събитието се включиха 
само 9.  

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=4751729927160&set=pcb.10152785044800202&type=1&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=4751729927160&set=pcb.10152785044800202&type=1&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=4751729927160&set=pcb.10152785044800202&type=1&theater
http://www.metro.bg/public/vsichki-storii?utm_campaign=bazaarvoice&utm_medium=Default&utm_source=Stories&utm_content=Default
http://www.metro.bg/public/vsichki-storii?utm_campaign=bazaarvoice&utm_medium=Default&utm_source=Stories&utm_content=Default
http://www.metro.bg/public/vsichki-storii?utm_campaign=bazaarvoice&utm_medium=Default&utm_source=Stories&utm_content=Default
http://www.metro.bg/public/vsichki-storii?utm_campaign=bazaarvoice&utm_medium=Default&utm_source=Stories&utm_content=Default
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FAST FACTS 
ПРОЕКТИ ФИНАНСИРАНИ САМО ОТ ЕКО И АЛА  

Помощ при трудности при хранене 
на деца с цепнатини на небцето  

За 2014 година, 43 семейства 
получиха подкрепа от 
медицинските  специалисти от 
националната мрежа. Случаите бяха 
представени и обсъдени на две 
срещи – първата през месец юни, 
беше съчетана с обучение на 
медицински специалисти относно 
психосоциалните аспекти на тяхната 
работа. На срещата участниците в 
мрежата получиха легитимационни 
карти, издадени и заверени от 
Българската Асоциация на 
Специалистите по Здравни Грижи и 
Асоциация АЛА.  

Семинарът беше проведен от 
професор Мартин Персон и 
Севджихан Еюбова.  

През месец ноември 2014  се 
проведе втората за годината среща 
за оценка и отчет на работата на 
специалистите. На тази среща 
всички членове на мрежата отчетоха 
работата си и всеки един получи 
дарение – лаптоп. Това стана 
възможно благодарение на г-н 
Антон Вордерман, основател на 
ЕКО. По време на срещата всички 
заработиха с компютрите и бяха 
подпомогнати в работата си с 
националния регистър на 
пациентите с ВЛА 

При това събитие, Митко Божинов 
до този момент доброволец, 
помогна с окомплектоването и 
пускането в действие на 
компютрите.  

Проект „Децата на различието „ 
Les enfants de la difference” 

По инициатива на ЕКО и най-вече 
конкретно на Гарет Дейвис, който 
също е фотограф любител, се 
свързахме с двама професионални 
фотографи - Клеман Рейнски от 
Франция и Стефан Симон от 
Швейцария, които взеха присърце 
да помогнат на ЕКО и АЛА.   

Стефан Симон 

Клеман Рейнски 

Тяхното посещение и крайна цел –
изложба репортаж и книга, която ще 
бъде издадена в Париж се разви 
успешно и с много емоции.  
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Начинанието започна като проект, 
http://fr.ulule.com/la-difference/, 
който само отчасти успя да събере 
необходимите средства, но 
посещението и част от целите са 
вече факт.  

Гарет Дейвис 

Двамата фотографи и Гарет бяха 
при нас,  като участваха в  срещата 
„Родител за контакт“ 
https://www.facebook.com/photo.p
hp?fbid=4591245154805&set=oa.101
52709558410202&type=1&theater и 
взехме интервюта от много 
родители по време на 
консултациите в петък. 

На консултациите в петък, Росица 
Михайлова, Мария Казакова и майка с 
наше пациентче, снимани от Стефан 
Симон 

Посетихме и ДМСГ в Ямбол, където 
имахме едно пациентче получаващо 
отлични грижи, като получихме 
радушно посрещане и разбиране от 
Директорката и колектива на дома. 

Снимки и видео от тази акция с 
фотографите са поместени в 
страницата ни във фейсбук, но  
всичко това още не официално 
готово за представяне, очакваме с 
много труд да получи и „търговски“ 
вид, като евентуалните приходи да 
отидат  за каузите на ЕКО и АЛА.   

Общи дейности за пропагандиране 
на първи грижи при деца с лицеви 
аномалии 

На 24 и 25 март 2014 проведохме 
курс за медицински специалисти от 
нашата болница , лектори бяха 
професор Анастасов, старша сестра 
Недялка Хъшова и психолог Росица 
Михайлова. 

Курс организиран от УМБАЛ „Свети 
Георги“ за медицински специалисти от 
Болницата, в който Росица Михалова 
изнесе част от темите по курса 

Среща в сградата на Български 
Институт по Стандартизация на 28 
април 2014, в която участваха 
представители на Белгия, Румъния, 
Великобритания, Испания, Германия, 
Литва, Австрия и България по повод 
работата по техническия документ на 
СЕН 424 за първи грижи при деца с 
цепнатини на небцето 

През февруари 2015, официално се
прие този документ, като предстои
превод   на български и 
разпространението му.

 https://www.cen.eu/news/brief-news/
Pages/NEWS-2015-007.aspx

http://fr.ulule.com/la-difference/
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=4591245154805&set=oa.10152709558410202&type=1&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=4591245154805&set=oa.10152709558410202&type=1&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=4591245154805&set=oa.10152709558410202&type=1&theater
https://www.cen.eu/news/brief-news/Pages/NEWS-2015-007.aspx
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Координаторите на мрежата от 
специалисти по хранене, Нели и 
Костадинка, участваха на 
конференция в Шумен през месец  
октомври 2014. Почти по същото 
време професор Анастасов 
представи доклад за регистъра на 14 
конгрес по Хиругия в София, като 
докладът в пълен текст е отпечатан 
в сборника на конгреса. 

Нашия регистър и дейноста на АЛА 
и отделението се представиха на 
конгрес и уоркшоп първо през април 
в Букурещ, отново в Тимишоара 
през ноември 2014. През 2014 в 
Румъния се създаде Асоциация на 
специалистите, които се занимават с 
цепнатини на устната и небцето, 
като инициатор и основен мотор за 
това е професор Раду Спатару от 
Букурещ.  

В Румъния се подготвя създаването на 
родителска асоциация, като тези 
родители ни бяха представени като 
инициатори на този проект 

В Тимишоара,  професор Анастасов 
участвува в операции на живо на 
деца с цепнатини на устната и 
небцето и по този начин се засили 
сътрудничеството и приятелството с 
румънските ни колеги. 

През декември 2014 нашия екип участва в 
КОСТ Акция 
http://www.cost.eu/COST_Actions/isch/Actio
ns/IS1210 

Нашия екип представи лекция на 
тема значението на външния вид и 
ценностите в съвременното 
българско общество и тя може да се 
изтегли оттук..... 

http://appearancematters.eu/Confere
nce- 

Обща снимка пред детската болница в 
Букурещ, на която са гостите от 
Литва, Украйна и България и лекарите 
от Швеция (професор Йан Лиля и 
професор Ханс Марк, домакини и на 
предстоящия конгрес в Гьотеборг през 
юни 2015  ), с които професор Спатару е 
в тясно сътрудничество 

http://www.cost.eu/COST_Actions/isch/Actions/IS1210
http://www.cost.eu/COST_Actions/isch/Actions/IS1210
http://appearancematters.eu/Conference-
http://appearancematters.eu/Conference-


ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН | 2014 8 

КРАНИОФАЦИАЛНИ ОПЕРАЦИИ ПРЕЗ 
АПРИЛ 2014  

През април 2014 отново 
Професорите Пелерен и Делем 
бяха в Отделението по Пластична 
и краниофациална хирургия  
отново бяха извършени няколко  
много сложни операции. Тяхното 
посещение беше подкрепено от 
Фонда за лечение на деца, които 
осигуриха пътните и 
настаняването в хотел на двамата 
професори. При последната 
операция един от наконечниците 
за костна хирургия се счупи и не 
успяхме да оперираме едно от 
децата планирано за операция, 
като това трябва да стане през май 
2015. 

Константин, при който беше 
направена успешно една много 
рядка и сложна операция за 
орбитална експанзия и 
едновременна дистракция на  

горна и долна челюст беше 
подпомогнат от една френска 
неправителствена асоциация  от 
град ГАП, Южна Франция – 
l'Association Régionale d'Aide 
Sociale et Familiale et d'Echanges 
Culturels (ARASFEC) . От тях 
получихме финансова помощ  в 
размер от 1200 евро, а АЛА дари 
още 3000 евро, с които 
поправихме счупения наконечник 
и закупихме допълнителен 
инструментариум, така че на този 
етап Отделението е достатъчно 
добре оборудвано откъм 
инструментариум за 
краниофациална хирургия. 
Очакваме отново през май 2015 
професорите от Лил  да дойдат 
при нас и да се оперират и 
консултират много случаи, които 
са от изключителна сложност. 
Изказваме благодарност на Агоп 
Сарафян, който се зае с очното 
протезиране на малкия 

Константин, което ще продължи 
още години. 

По време на това посещение беше 
и д-р Сунил Ричардсон, лицево-
челюстен хирург от Nagercoil, 
Южна Индия. Той е разработил 
оригинална методика за 
дистракция на горна челюст, леко 
поносим за пациента и особено 
удачен при цепнатини на устната и 
небцето. Предвиждаме до края на 
2015 да оперираме с него няколко 
случая нуждаещи от този тип 
лечение.  

ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ ЗА 2014  

 За 2014 към Смайл трен са отчетени и приети  – 143 операции на деца с цепнатини на устната и небцето или 130 
пациента , като  при 13 от тях са извършени две операции в един същ момент. В регистъра има 53 първични случая и 
няколко деца от домове, за които нямаме разрешение от Директорите да бъдат включени в регистъра.  Освен 
цепнатини, оперирахме и няколко други лицеви аномалии заедно с професорите Пелерен и Делем, но и 
самостоятелно. Няколко дистракции на долна челюст, отчитаме напредък в качеството при операциите за 
създаване на ушна мида заслуга и активното участие на д-р Костадин Гигов.  

Случай с две оперативни намеси за изграждане на ушна мида 
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ПАРТНЬОРСТВО СЪС СМАЙЛ ТРЕН 

Визита на Ники Морин от Смайл –Трен в Пловдив 8-11 юли 2014.  

Тази визита беше изключително полезна за нас, тъй като смятаме,че успяхме да покажем цялата дейност на АЛА и 
Отделението и срещнахме един изключително интелигентен и приятен човек отдаден на каузата, която ни 
обединява.  Имахме много случаи и операции, поканихме и представители на Американското посолство да ни 
посетят по същото време. За съжаление те нямаха възможност да дойдат при нас.  По същото време на стаж при 
нас бяха две студентки по медицина от Лил, които се включиха напълно в живота на звеното и се надяваме да сме 
им били полезни. 

 

На снимката отляво надясно – Ники Морин, Виктоар и Марион от Лил, Жана Ангелова, Росица Михайлова, Мария Казакова, Регина 
Хатър, Кирил Янкулов, Недялка Хъшова и Милка  

 

Анестезиологично обезпечаване – през лятото на 2014 се оказа, че финансирането, с което разполагахме за 
анестезиолози от Смайл –Трен се изчерпа и договорът не се поднови поради смяна на датите на отчитане. 
Паралелно с  това,  Отделението за детска Реанимация - ОДАРИЛ, с което нашия център има основание да очаква 
помощ, а има и финансиране от Смайл Трен се обезлюди откъм детски анестезиолози. Стигна се дотам,че през 
ноември 2014 нямаше как да оперираме цял месец. През декември, Смайл Трен подновиха финансовата си 
подкрепа към нас, а се появи и възможност за назначаване на нова анестезиологична бройка. През месеците 
октомври, ноември и декември чрез страницата във Фейсбук получихме значителна морална, но и финансова 
подкрепа от много родители и симпатизанти. Тези дарения са отчетени в раздела ни за даренията, но това също 
така показва, че АЛА има основание да се надява на солидарност и обществена подкрепа. Този труден период 
приключи с края на годината и от 2015 година, при нас на работа са д-р Стефан Лазаров  –ръководител на ОДАРИЛ 
и д-р Десислава Кючукова, като двамата  си споделят по половин щатна бройка и по два дена в седмицата, което 
засега напълно задоволява нашите нужди. Благодарим им за професионализмът и личните качества на добри хора 
и лекари. Благодарим и на ръководството на Болницата и на Смайл Трен за тяхната подкрепа за решаването на 
този проблем. 
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ПРЕДСТОЯЩИ ЗАДАЧИ И ЦЕЛИ ЗА 2015 ГОДИНА 

1.Поддръжка и развитие на Регистъра с помощта на Петя  Цървуланова и Петър Радев, но и участието на място 
на Митко Божинов. 

2.Участие в международен  конгрес в Готеборг-Швеция  

3.  Курс за специализация на Нели Хъшова във Великобритания 

4. Курс за специалзиация на Мария Казакова във Великобритания 

5.Участие в вече спечелени проекти по Еразъм плюс за демографски и психосоциални фактори –Face Value, 
както и тези с ЕКО и Ресърджънс, Евроклефтнет. 

6. Домакинство на Кост Конференция 8-10 септември 2015 в партньорство с МУ-Пловдив 

АЛА кандидатства в два международни  проект  по Еразъм плюс  

1.„  Improving the long-term outcomes in children with congenital anomalies by implementing an Innovative Health 
Educational Module for staff in health care and NGO settings“,  

2.„Cutting Edge Training: Optimising psychosocial outcomes for patients that undergo reconstructive and cosmetic 
procedures via innovative training of health care professionals“ 

Битови нужди 

Наши симпатизанти и родители решиха да направят ремонт на една от болничините стаи, като се закупиха материали, но 
конкретната работа по ремонта не се реализира. Ако все пак се намери някоя група симпатизанти и родители, които имат 
време и способности ще се радваме да ни потърсят. Паралелно с това една от ремонтираните стаи от семейство Петрови стана 
не толкова привлекателна поради периодични ВИК проблеми свързани с безотговорното болнично поддържане на 
инсталациите. Така, че в случай на активност в посока ремонти трябва да се опитаме да спасим направеното досега. 

 

Четвърта стая, която временно беше еталон за качество на санитарно помещение се оказа в най-неблагоприятно положение 
поради ВИК проблеми, свързани с цялостната ВИк система на болницата. Спешно е нужна намеса за да не се повреди направения 
ремонт от семйство Петрови преди 4 години. 

 

 




