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В изданието ще видите информация за дейността на Асоциация АЛА през 
2016 година, която включва следните теми: 

1. Стандарти за лечение на деца с цепнатини на устната и/ или небцето.
2. Родители за контакт. 
3. Проекти, по които работи Асоциация АЛА. 
4. Френски лекари операрират безвъзмездно деца с лицеви аномалии. 
5. Д-р Ричардсон от Индия оперира по нова методика, заедно с проф. 
Анастасов.
6. Годишни срещи на специалисти -  мед. сестри и логопеди. 
7. Благотворителна кампания на Асоциация АЛА през ноември. 
8. Международно признание за Асоциация АЛА. 



През 2015 Европейският 
комитет по стандартизация 
(CEN) ратифицира създадения 
от специалисти от Австрия, 
Белгия, България, Естония, 
Финландия, Франция, 
Германия, Литва, Испания, 
Холандия, Румъния и 
Обединеното Кралство, 
Технически доклад, CEN/
TR 16824:2015 „Ранни 
грижи при бебета, родени 
с цепнатина на устната и/
или небцето“. От своя страна 

Да бъдат наложени стандарти за лечение на бебета 
и деца с цепнатини на устната и небцето, настояват 
здравни експерти 

БИС въведе Техническия 
доклад като национален 
стандартизационен документ 
с превод на български език.
България е сред малкото 
страни, в които липсва 
протокол за лечение на 
вродените цепнатини на 
устната и лицето. Поради 
тази причина приемането 
на Техническия доклад 
от Министерството 
на здравеопазването 

както и създаването 
и разпространението 
сред болничните 
структури на български 
нормативен документ имат 
първостепенно значение за:
- Превенция на 
изоставянето на деца с 
ВЛА – през 2015 28 % от 
семействата, в които се 
ражда дете с цепнатина 
на устната и/или небцето 
получават съвет от член 

“С приемането 
на протокол 
за лечение, 
координиращ 
работата на 
специалистите 
ангажирани в 
лечението на 
ВЛА се постигат 
оптимални 
резултати, щадящи 
пациентите терапии, 
икономическа 
ефективност на 
целия лечебен 
процес”



на медицинския екип в родилното 
отделение да оставят бебето в 
институция. Като основен мотив за 
това се цитира невъзможността детето 
да бъде хранено, което не отговаря 
на истината. На 16,5 % от бебетата е 
била поставена сонда за хранене без 
това да е необходимо, а самата сонда 
има негативен ефект върху развитието 
на лицевата и орална мускулатура, 
съответно на речевото развитие на 
детето.
- Стартиране на процес по 
синхронизиране на лечението на 
ВЛА в България с това осигурено на 
пациентите в Европа.

Техническият доклад определя 
препоръки за грижите за деца, 
родени с цепнатина на устната и/или 
цепнатина на небцето, по време на 
диагностицирането (пренатално и/

или постнатално) и годината, следваща раждането 
или диагностицирането (което от двете е по-
късно), включително процесите по насочване към 
специалисти, установяване на храненето, подкрепа 
на родителите и насоки в предоставянето на грижи.
В София през юли се проведе среща на тема: 
„Въвеждане на стандарти за ранни грижи при 
бебета, родени с цепнатина на устната и/или 
небцето в България“.
 Тя се проведе в Българския институт по 
стандартизация и в нея се включиха: Мишел Грюпер 
– Експерт по обществено здраве и изпълнителен 
директор на Фондация Resurgens; Гарет Дейвис – 
Изпълнителен директор на Европейска организация 
за вродени лицеви аномалии ЕСО – http://euro-
peancleft.org/; проф. Юрий Анастасов MD, PHD – 
Пластичен хирург, началник на Отделение в УМБАЛ 
„Св. Георги“ Пловдив, член на борда на БАПРЕХ; 
Жана Ангелова – Председател на УС на АЛА – www.
ala-bg.org и други.



Среща на 
родителите 
за контакт от 
Асоциация 
АЛА през 
лятото в 
Банско

“Когато родих сина ми (2006г) 
интернет мрежата не беше толкова 
всеобхватна и информацията в нея 
не беше толкова подробна. С всеки 
изминал месец откривах все повече 
и повече притеснени родители, 
които имаха нужда от подобно на 
моето споделяне. Първото обучение 
по проекта „Родител за контакт“ 
беше през 2009 г. Тогава имаше 
месеци, в които съм имала и по 4-5 
осъществени контакта. С мен са се 
свързвали майки, татковци, лели, 
каки, баби, братовчеди и приятели 
на семействата, в които са родени 
дечицата. С една майчица общувахме 
от нейния 5 месец на бременността, 
когато са й съобщили, че има 
вероятност да се роди бебчето с 
цепнатина. От тогава до ден-днешен 
си пишем по празнични поводи и 
лични празници. Между родителите 
се заражда едно безценно 
приятелство и сътрудничество и 
всички заедно  се събираме, за 
да намерим начин да помагаме 
и на повече търсещи помощта ни 
родители.”

Повече информация за Родители за контакт на 
Асоциация АЛА: 

http://ala-bg.org/parents-contact-bg/, в секцията 
Мрежи за подкрепа може да ги видите по 
градове. 
А цялото интервю с Цвети Цанова може да 
прочетете тук: 
https://goo.gl/1SrXB5

Цвети Цанова-родител: 



Асоциация АЛА работи по проект за подкрепа на децата в училищна 
възраст

Идеята за проекта 
възниква по време на 
среща в Европейския 
парламент - 
“Предизвикателствата, 
породени от 
неравнопоставеността 
при лечението и 
профилактиката 
на вродени 
дефекти в Европа: 
Информационен 
семинар на 
евродепутати и 
неправителствени 
организации в 
Европейския 
парламент” в 
Брюксел.  Целта е да 
се разработи пакет 
за специалисти по 
здравни грижи, 
чиито пациенти 
имат ограничен 
или никакъв достъп 
до психологическа 
подкрепа във връзка 
с медицинските и 
психо-социални 
проблеми, които 
могат да повлияят 
на образователни 
постижения на 
децата. Те трябва 
да бъдат обучени 
да предоставят 

необходимата 
информация на 
родителите на 
децата с вродени 
цепнатини. Родителите 
ще бъдат обучени 
да разпознават 
поведенческите 
симптоми и други 
психо-социални 
аспекти, които могат 
да влияят отрицателно 
върху образователните 
резултати. В резултат 
родителите могат да 
дават систематизирана 
обратна връзка. През 
април в Пловдив 
се проведе среща 
на участниците 
в проекта.  За да 
видите материалите 
по проекта, които са 
достъпни безплатно 
онлайн, последвайте 
този линк: 

http://www.ihem.no/
Resources. 



АЛА проведе обучение на специалисти, 
които оказват подкрепа на хората с видими 
различия 

30 специалисти от 
София, Пловдив, Варна, 
Бургас, Шумен, Разлог се 
включиха в двудневния 
обучителен семинар, 
организиран от асоциация 
АЛА по проект Face Value. 
Целта на проекта е да се 
подобри предоставянето 
на психосоциална 
подкрепа за хората с 
видими различия във 
външния вид. В обучението 
присъстваха психолози, 
консултанти по кърмене и 
хранене, преподаватели в 
медицински университети, 
логопеди, акушерки, 
лекари по дентална 
медицина.
Установено, че след кратко 
обучение и достъп до 
подходящи материали 
здравните специалисти 
могат да предоставят 
подходяща психосоциална 
подкрепа. Целта на “Face 

Value” е да се повиши 
разбирането за това с 
какви предизвикателства 
в общуването и социалния 
живот се сблъскват хората 
с лицеви аномалии и 
техните семейства и да се 
разискват различни начини 
за подкрепа.
По време на обучението 
бяха обсъдени темите: 
„Психологически и 
социални аспекти на 
живота с вродено видимо 
различие“, „Рискови 
социални фактори, 
обуславящи трудното 
приспособяване“, „Преход 
от биомедицински модел 
на лечение към холистичен 
подход при предоставяне 
на грижи за пациента“ и 
други.
Лектори в семинара 
бяха Жана Ангелова 
– председател на 
Асоциацията на пациентите 

с вродени лицеви аномалии 
и техните родители, д-р 
Радост Великова – ортодонт 
и приятел на АЛА, Силвия 
Караколева – психолог към 
АЛА.
В рамките на проекта 
Face Value са изработени 
обучителни материали.  
За да се гарантира 
ефективността му, той 
ще бъде пилотно тестван 
сред 80-120 здравни 
специалисти в България, 
Латвия, Сърбия и Турция. 
Крайният продукт, тоест 
обучнителните материали 
ще бъдат достъпни 
безплатно в интернет 
страницата на проекта: 
www.facevalue.cc.



Френски лекари оперираха 
безплатно деца в УМБАЛ „Свети 
Георги“ в Пловдив 
Неврохирургът проф. 
Патрик Делем и 
пластичният хирург 
проф. Филип Пелерен 
оперират в УМБАЛ 
„Свети Георги“ в Пловдив 
тежки краниофациални 
аномалии. Те са тук по 
покана на болничното 
заведение и на проф. Юрий 
Анастасов, ръководител на 
Отделението по пластична 
и краниофациална 
хирургия.

На снимката отляво – 
надясно са: доцент Христо 
Желязков, професор Патрик 
Делем, професор Филип 
Перелен, професор Юрий 
Анастасов, д-р Костадин 
Гигов. 

Лекарите работеха 
напълно безвъзмезно 
в продължение на 
седмица 
 
и оперираха с проф. Юрий 
Анастасов, д-р Костадин 
Гигов, неврохирургът доц. 
Христо Желязков.
В първия ден на престоя 
си те имаха над двайсет 
консултации с пациенти от 
цялата страна. 

Фондът за лечение на деца 
заплаща пътните разходи 
на лекарите и престоя им 
тук.

20 деца годишно се 
оперират от чуждестранни 
специалисти в 
специализираното 

отделение в Пловдив, по 
покана на проф. Юрий 
Анастасов. Оперирали са 
лекари от САЩ, Испания, 
Холандия, Индия.  Работата 
на тези специалисти 
спестява значителни 
средства на държавата и 
семействата за пътуване, 
престой в чужбина, 
болнично лечение.



Д-р Ричардсoн от Индия оперира в УМБАЛ “Свети Георги“ по нова 
методика

По проект за обмяна със 
Smile Train беше поканен д-р 
Ричардсон в Пловдив. Той е 
създател на нова методика за 
лечение на зъбно-челюстни 
малформации при цепнатини 
на устната и/или небцето, чрез 
предна максиларна екстракция 
и предна горночелюстна 
дистракция. Оперирани бяха 
6 деца на възраст от 13 до 
19 години. При всички тях се 
получиха отлични резултати, 
които следва да бъдат 
завършени чрез ортодонтски 

и протетични методи, 
като резултатите ще бъдат 
представени в сайта на АЛА. 
Методиката е по-ефективна 
и икономически по- изгодна, 
щадяща пациента. Тя 
съчетава хирургически 
и ортодонски методи и 
сподоби, при което горната 
челюст се премества за 10 
дни, с 13 милиметра напред. 
Операциите са правени в 
екип проф. Анастасов, д-р 
Гигов, д-р Великова, д-р 
Ричардсон от Индия.



Логопеди среща 

Повишаване на организационния капацитета на АЛА

В края на 2016-та година в Пловдив се проведе годишната среща на 
мрежата доверени специалисти-логопеди. Те решиха да се създадат и да се 
приемат за общо приложение от всички тях документи за обективна оценка 
на говорното развитие на пациенти с лицеви аномалии, които ще помогне в 
работата им и отчитането на резултатите. В срещата участваха 9 логопеда от 
София, Варна, Бургас, Благоевград, Пловдив. 

Приключи вторият етап по проект за повишаване капацитета на 
АЛА по темата фондонабиране към Националната пациентска 
организация. Беше изготвен план за популяриизране на АЛА и 
набелязани възможности за дарения. 



60 бебета и 3 бременни майки са консултирали през годината 
специалистите по хранене

60 бебета и 3 бременни 
майки са консултирали 
през 2016-та година 
от медицински сестри 
и акушерки, които са 
преминали обучения за 
специалисти по хранене на 
деца с лицеви аномалии. 
11 от консултираните 
деца са били от ДМСГД-
та в страната, като 7 от 
тях живеят в домове в 
Северна България. Тези 
данни станаха ясни след 
регулярната годишна среща 
на сестрите – специалисти 
по хранене.
По време на срещата, 
която се проведе в УМБАЛ 
„Свети Георги“ в Пловдив 
бяха отчетени и обсъдени 
всички случаи, по които е 
работено през годината. 
Все още процент от децата, 
родени с цепнатина на 
устната и/или небцето са 
оставяни в дом, защото на 
родителите се казва, че не 
могат да се справят сами с 
храненето им.
„В много от случаите 
на деца с цепнатина на 
небцето е необходимо 
майката да се срещне със 
специалист по хранене 
непосредствено след 
раждането. Храненето е 
жизнено важен процес 
и именно в този момент 
бебето и родителите се 
нуждаят от подкрепа, за да 

се справят с проблемите 
и да се подготвят за 
предстоящите операции. 
Добре е да се знае, че 
освен помощ за самото 
хранене, ние оказваме 
и много важната за 
семейството психо-
емоционална подкрепа. 
Родителите са силно 
стресирани и имат нужда 
да им се помогне, за да се 
справят със собствените 
си емоции и да продължат 
по най-добрия за детето 
начин. За съжаление и 
до днес често родители 
получават съвет да оставят 
бебето си и някои по го 
правят. А отглеждането 
в институция крие риск 
от по-чести инфекции 
и така операциите се 
отлагат във времето. За 
всички нас е пределно 
ясно, че животът на детето 
в условия, различни от 
семейните забавя неговото 
развитие.“ Това споделя 
координаторът на мрежата 
от специалисти, старша 
сестра Недялка Сланинкова.
На годишната среща 
присъстваха Ема Саутби 
от Великобритания и 
Костадинка Божикова, 
утвърдени специалисти, 
които са в основата на 
обученията от самото 
начало на създаване на 
мрежата.

Тази година в срещата се 
включи и психологът на 
АЛА – Силвия Караколева 
с лекция за синдрома 
на професионалното 
изчерпване. Благодарение 
на фондация Хестия, която 
предостави безплатно теста 
Burnout-Q участниците 
направиха оценка на 
собственото си състояние, а 
получената обратна връзка 
им помогна с конкретни 
насоки.
IT специалистът Митко 
Божинов, който 
обслужва технически и 
административно Регистъра 
на пациентите с лицеви 
аномалии помогна на 
някои от участниците да 
актуализират данни. Той 
им обясни как да добавят и 
допълват информацията за 
пациенти си.
В срещата участваха сестри 
от София, Варна, Видин, 
Пловдив, Враца, Разлог, 
Хасково, Велико Търново и 
Русе.



Общо събрание на Асоциация АЛА – октомври 2016 

Проведе се регулярното годишно събрание на Асоциация АЛА през октомври. Бяха 
гласувани промени в устава, засягащи името на организацията и създаването на 
допълнителен орган. От 2017-та година пълното наименование на АЛА е Асоциация 
лицеви аномалии, а към нея се създава и допълнителен експертен съвет. Също така бяха 
приети нови членове на УС, които ще бъдат регистрирани в началото на 2017-та година. 
Докато родители и специалисти обсъждаха важни въпроси относно АЛА, децата се 
забавляваха като измисляха свои приказки с помощта на издателя на детска литература 
Зорница Христова от „Точица“.



Близо 5000 лева за лечението 
на деца с лицеви аномалии 
бяха дарени по време на 
дарителската кампания на 
асоциация АЛА през ноември. 
Тя се осъществи благодарение 
на джаз певицата Мирослава 
Кацарова, която прегърна 
каузата. И така, още на 
Пловдив Джаз Фест за децата 
се събраха близо 800 лева от 
дарителска кутия.
За да подпомогне лечението, 
Асоциацията на пациентите 
с вродени лицеви аномалии 
и техните родители –  
АЛА, организира търг и 
благотворителен концерт.  
Мероприятието се състоя на 
15 ноември в Би Боп Кафе в 
Пловдив, а общата събрана 
сума от търга и даренията по 
време на концерта е близо 
4000 лева.
Общинският съветник адв. 

Георги Колев, бизнесменът 
Иван Фратев, Златка 
Ангелова, Милена 
Калибацева, д-р Емил 
Караиванов – кмет на 
община Асеновград 
дариха средства чрез 
покупки на творби. Най-
големият дарител на 
търга бе колекционерът 
Димитър Инджов. Той 
подпомогна каузата с 1900 
лева, като закупи картини 
на Румен Нечев, Атанас 
Хранов и Аспарух Сърбов. 
Футболните подаръци от 
отборите „Локомотив“ 
и „Ботев“  – тениски с 
автографи от Жоао Паоло 
и Мартин Камбуров, топка 
и флаг, също станаха 
притежание на Димитър 
Инджов. Флагчето от 
„Локомотив“ остана като 
подарък за домакините от 
Би Боп Кафе.
За търга картини дариха 
много обичани и уважавани 
художници: Васил Стоев, 
Вихра Григорова, Румен 
Нечев, Атанас Хранов, 
Маргарита Джарова, 
проф. Бисер Дамянов, 
Полина Станчева, Геракси 
Гераксиев, Аспарух Сърбов, 
колекционерът Димитър 
Шиндов. 
Художничката и уредник 
в ГХГ-Пловдив Вихра 
Григорова направи 
събитието вълнуващо и 
приповдигна духа.

Близо 5000 лева за лечението на деца с лицеви аномалии събра 
дарителска кампания на АЛА

Дарителската вечер в Би 
Боп Кафе беше  заредена 
с много топлота и 
съпричастност. По време 
на концерта Мирослава 
Кацарова се обърна 
към хората с думите: 
„Приканваме да дадете от 
себе си това, което бихте 
искали или вярвате, че 
може да помогне. Защото 
ние вярваме, че има 
смисъл да се събираме 
с музика, с изкуство, за 
да бъдем заедно и да 
побеждаваме…“. 
Асоциация АЛА изказва 
своята признателност 
и благодарност към 
дарителите и към 
всички, които помогнаха 
за реализирането на 
кампанията. Събраните 
средства ще бъдат 
вложени за лечението на 
децата с лицеви аномалии.



Международно признание за 
Асоциация АЛА 

След 16 години съвместна 
работа, най-голямата 
благотворителна 
организация за 
подпомагане лечението 
на вродените цепнатини 
на устната и небцето Smile 
Train, отличи АЛА и екипа 
на проф. Анастасов като ги 
постави сред лидерите в 
благородната професия.
Smile Train подкрепя 
дейността на АЛА и 
Отделението в УМБАЛ 
„Св. Георги“ като 
предоставя специфични, 
висококачествени 
консумативи и 
инструменти, допринасящи 
за по-добрия резултат от 
хирургичното лечение на 
деца, родени с цепнатини 
на устната и небцето. 
Smile Train осигурява и 
допълнителни средства 

за анестезиологични 
грижи, които в определени 
периоди липсваха.
Smile Train е водеща 
световна организация 
в тази област, подкрепя 
лечението на хиляди деца, 
родени с цепнатини на 
устните и небцето в най-
бедните или развиващи 
се страни. Организацията 
помага за осигуряване на 
лечението на деца в над 85 
държави.
Ето какво казват от Smile 
Train в съобщението си 
до своите най-добри 
партньори:
„Въпреки всички трудности, 
пред които сте поставени, 
вашата отдаденост, 
висококачествена работа и 
комплексната грижа, които 
предоставяте на своите 
пациенти, са незаменими. 

Ние сме изключително 
горди от това, че работим 
заедно. Благодарим за 
работата, която вършите 
всеки ден, за да има 
повече усмивки във вашата 
страна“.
Глобалните лидери в 
партньорството със Smile 
Train са избрани след 
проучване и преценка на 
работата за предходната 
година и спрямо 
напредъка и качеството на 
извършените дейности.



Асоциация АЛА пожелава
здраве и благоденствие за всички!

www.ala-bg.org f: www.facebook.com/ala.association.bulgaria


