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Единни сме! Силни сме!
Здрави сме!!!

Какви по-добри думи могат
да се кажат днес за хората от нашата общност на глухите хора?
Какви по-добри думи за нас,
които преживяхме дългата изолация дисциплинирано и културно до този ден?
И каква по-голяма радост
може да има в съобщението, че
в България няма глухи хора, заразени и страдащи от Covid-19!

Здравейте приятели!
Нека се гордеем днес със себе
си. Нека се гордеем със своята природна интелигентност да
преживяваме трудностите.
И
в други години сме се срещали
с трудности, непосилни на пръв
поглед за нас – икономически,
социални и какви ли още не…
Какво ли не изстрадахме! Но
никой и нищо не можа да ни сломи. Даже напротив – винаги след
това излизахме по-силни. Благодарение на всеки един от нас.
Сега един вирус ни затвори у
дома. А каква по-лоша липса за
душата от това, да не се вижда-

ме в клубовете, да не срещаме
приятелите си, да не се готвим
за съюзните мероприятия. А, бе,
всичко започна да ни липсва.
Но интелигентно разбрахме,
че това е в името на нашето
здраве.
Ръководството на Съюза на
глухите в България, в лицето на

неговия председател Николай
Нинов и на членовете на Управителния съвет, изпълниха в този
момент на криза едно изключително трудно решение. Изключително трудно - „Да бъдат спазени всички мерки за опазване на
човешкия живот във времето на
обявеното извънредно положе-

Разрешиха посещенията
на паркове и градини
От 26 април т. г. със заповед
на министър на здравеопазването се разрешава посещенията
на градски паркове и градини на
следните лица:
- деца до 12 години, придружавани от родител/и или член/
ове на семейството, но не повече от двама възрастни, в часовия
диапазон от 9,30 ч. до 18,30 ч.
всеки ден;
- собственици на кучета, но не
повече от един, във времето до
9,30 ч. и след 18,30 ч., всеки ден.
Посещенията на градски паркове и градини трябва да се осъществяват при стриктното спазване на противоепидемичните
мерки. Задължителни са носенето на предпазни маски, спазването на физическа дистанция от
2,5 метра, влизането в и излизане
от парковете и градските градини през обозначените за целта
места, както и придвижването по
обозначените маршрути. Забранява се консумацията на алкохол
на територията на парковете и
градините. Гражданите трябва да
избягват контакт с повърхности, в
т. ч. сядане на пейки и тревни площи, както и да съблюдават всички противоепидемични мерки и
указания на лицата, изпълняващи служебните си правомощия.
Остава в сила забраната за посещения на спортни и детски площадки и съоръжения на открити и
закрити обществени места.
На база заповедта на министъра на здравеопазването, кметовете на общини следва да създадат необходимата организация
за прилагане мерките, съобразно спецификите на съответните
градски паркове и градини на

ние в страната заради разпространението на убийствения вирус Ковид-19”.
Нека уважим смелостта на хората, които ръководят съюза ни
днес!
Достойни са!
Днес обаче, тъкмо защото сме
добри хора, като чели и съдбата
стана част от нас.
Днес, всички ние получихме
изведнъж и наистина заслужено,
едно най-очаквано и достойно
признание! Жестовият превод
присъства вече в емисиите на
всички национални телевизии!
Всички помним колко борби
води в годините Съюзът на глухите в България за признаването със
закон на българския жестов език.
Ами, не ни признаха усилията тогава - и в парламента, и другаде.
Короновирусът трябваше да
дойде, за да се разбере, че животът е по-силен от всичко. Животът призна жестовият език –
това е!
Какви думи да кажем днес за
онези, които спряха закона за

жестовия език преди години. В
днешния ден те ни изглеждат
вече като персонаж от стари
филми. Няма ги, скриха се по
изолацията. Ама къде са, за да
похвалят труда на нашите преводачи?!? Всекидневният труд
на нашите момичета, които от
сутрин до вечер съобщават по
националните телевизии новините на глухите хора във времето
на извънредно положение. При
това без да е узаконен жестовият език!
Всъщност българският жестов
език се узакони сам по себе си!
Както го поиска животът! Без „геологични”, „антропологични” и
всякакви други ненужни изследвания, с платени участия в научни колективи и други.
Езикът ни го има съвсем официално сега – говори се по всички национални телевизии!
Има ни и нас – толкова важни
и значими, колкото всички други членове на обществото ни.
Нека се гордеем!
Йорданка Димитрова

БЕЗПЛАТНА ЛЕКАРСКА КОНСУЛТАЦИЯ
ПО ТЕЛЕФОНА ЗА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ
* Националната пациентска организация,
съвместно с няколко
организации на лекари
и на медицински сестри откриха безплатна телефонна линия,
на която ще се дават
консултации на хора с
увреждания и на пациенти с хронични заболявания във връзка с
коронавируса.
* Това е вече факт,
който съобщи неотдавна д-р Станимир
Хасърджиев, председател на Националната пациентска организация.
* НА ТЕЛЕФОН 0800
14 515 ОТ 9 ДО 18
ЧАСА ВСЕКИ РАБОТЕН

ДЕН ще дежурят лекари доброволци от различни специалности,
които ще дават съвети,
а при нужда ще правят
и виртуални прегледи
по документи.
Първият етап на
това, което е разработено и въведено
до сега е да се подава
правилна информация към пациентите с
трайни увреждания и

с хронични заболявания за предпазването
им от коронавируса.
В интервю, дадено
специално за вестник „Тишина“, д-р
Станимир Хасърджиев, разясни как ще се
процедира при хора
с напълно, или частично загубен слух,
които имат нужда
да ползват услугата.
Четете на стр. 4
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територията на общините.
От понеделник, 27 април, Столична община разрешава разходката в 10 от големите паркове
на София за деца с родителите
им, бременни жени, единично

спортуващи и собственици на
домашни кучета. Столичната община чрез дирекция „Аварийна
помощ и превенция” направи
тест и обучение на екипите си за
създаване на необходимата организация на терен. В учението
участваха служители на Столична
община и доброволци от формированието на Столична община.
Позволени са разходките само
по определени маршрути, които
са публикувани на страницата на
общината www.sofia.bg.

COVID-19 ПРОДЪЛЖАВА ДА
ВЪРЛУВА В БЪЛГАРИЯ И ДНЕС
50 са новите случаи на коронавирус, съобщиха на брифинга на 29 април т. г. от Националния оперативен
щаб.
В София са установени 13 случая,
като двама са настанени в „Пирогов”
и ВМА, един в МБАЛ „Александровска” и 8 амбулаторни. В Пловдив случаите са 11, концентрирани в 2 фамилии от Брестовица, като заразяването
се свързва с пристигнали от Германия
хора. Във Видин случаите са 10. В Плевен - 8, като 6 от тях са от завод „Мизия”. В Сливен - 3, Враца - 2, Благоевград - 1, Хасково - 1, Ямбол - 1, посочи
началникът на щаба ген. Венцислав
Мутафчийски. С 5 нови случая заразеният медицински персонал вече става
155 души.
Трима души са починали за последното денонощие – жена от МБАЛ Сливен на 60 години с хронична сърдечна
недостатъчност и исхемична болест на
сърцето; жена на 58 години от „Пирогов” с артериална хипертония и мъж на
70 години със сърдечна недостатъчност

от двете заразени фамилии в Брестовица. С това общият брой на жертвите
става 61.
Излекуваните са с 21 повече за денонощието - 243 души, което е 17% от
всички заразени.
По въпроса с броя на тестовете, направени у нас, ген. Мутафчийски уточни, че се очаква въвеждането на автоматична система, която да позволява
проследяването на броя на тестовете за
коронавирус. „Опитваме да изчистим
субективния момент, като например
ниска активност на местните здравни
органи в издирване на евентуални случаи. Направихме справки за област Разград и Пловдив и очертахме препоръки
на местното РЗИ да търси по-активно”,
посочи началникът на щаба. По думите му, където има т. нар. „заспиване”,
се обръща изключително внимание на
местното РЗИ да бъдат по-активни и да
не се пропуска нещо. Другият акцент на
националния щаб са областите с много
заразени – Видин, Кюстендил, Плевен,
София.
Какво се случва в страната през
последните дни четете на стр. 2
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Covid-19 – продължава да върлува
От стр. 1

У НАС
Стотици глоби по
великденските празници

НАЙ-ЗЛЕ Е В ЕВРОПА
Над 2,5 милиона заразени с коронавирус са официално обявени в света, като над 80 процента от тях са в
Европа и САЩ, показват изчисления на Франс прес. Регистрирани са най-малко 2 503 429 случая на заразяване, в
това число 172 551 смъртни случая.
Най-засегнатият континент е Европа с 1 230 522 заразени и 108 797 починали.
В САЩ има 788 920 заразени, в това число 42 458 починали.
Броят на регистрирани заразени обаче е под реалния,
тъй като в много страни се тестват само тежките случаи,
отбелязва АФП.

Европейският съвет ще
обсъди постепенното
излизане от карантината
1048 досъдебни производства са образувани от началото на извънредното положение за неспазване на
мерките и правилата във връзка с разпространението на
вируса COVID-19. Най-голям е техният брой в област Варна – 136, следван от област Хасково – 91.
116 от образуваните производства са за попълване на
неверни данни в декларациите, предадени на органите
на МВР за преминаване през контролно-пропускателните пунктове.
От КПП на територията на цялата страна са върнати
125 072 души. Най-много хора са се опитали да минат нерегламентирано през пунктовете, разположени на изходите и входовете на София – 68 552.
От въвеждането на извънредното положение на 13
март 2020 г. са съставени 12 852 акта за установяване на
административно нарушение от Закона за здравето – за
нарушение и неизпълнение на противоепидемичните
мерки.
От съставените актове 8703 са за неносене на предпазна маска. Най-много хора са засечени без задължителните предпазни средства в Пловдив – 1502, а най-малко са
в Перник – само 34. Нарушителите се наказват с глоба в
размер на от 300 до 1000 лв., а при повторно нарушение
от 1000 до 2000 лв.

Без служби и
общи молитви на Рамазан
За първи път от 1400 години насам в историята на исляма голямата джамия в Мека и джамията на пророка в
Медина ще останат затворени по време на свещения месец. По целия свят бяха наложени забрани за обичайните
прояви. Джамиите остават затворени, хората няма да се
събират на традиционните вечерни молитви. Забрана за
раздаването на храна също е в сила.
Най-големите мюсюлмански държави като Индонезия, Египет, Турция и Иран забраниха събирането на големи групи от хора. В Турция дори приеха още по-радикални мерки. За четири дни въвеждат полицейски час и
пълна забрана за излизане на улицата.

Задължителното носене на
маски – до 13 май
Носенето на защитна
маска или друго средство,
покриващо носа и устата от
всички граждани, които се
намират в закрити или на
открити обществени места,
се удължава и остава задължително до 13 май, включително, докогато е обявено и
извънредното положение
в страната, според новата
заповед на министъра на
здравеопазването
Кирил
Ананиев, издадена на 24 април. Предишната за задължителните маски навън беше в сила до 26 април.
Издаването на новата заповед е обусловено от усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVlD-19 на територията на страната
и нарастващия брой на регистрираните случаи на коронавирусна инфекция.
Поставянето на защитна маска при посещение на обществени места намалява епидемиологичния риск от заразяване с коронавирус, както за лицето, носещо маската, така и за околните.

ОТ СВЕТОВНАТА ЗДРАВНА
ОРГАНИЗАЦИЯ
ИНФОРМИРАТ:

Коронавирусът дълго време
ще бъде с нас
Това заяви генералният директор на Световната здравна организация Тедрос Гебрейесус. „Светът далеч не е
приключил с новия коронавирус, който причини смъртта
на над 177 800 души”, заяви генералният директор на
Световната здравна организация (СЗО) Тедрос Аданом
Гебрейесус, цитиран от агенциите „Франс прес” и „Ройтерс”. „Не се заблуждавайте: остава ни да изминем още
дълъг път. Този вирус дълго време ще бъде с нас”, предупреди Гебрейесус на онлайн пресконференция от централата на агенцията на ООН в Женева.

Председателят на Европейския съвет Шарл Мишел
съобщи, че държавните и правителствените ръководители на страните от ЕС ще обсъдят в четвъртък въпроса
с постепенното облекчаване на мерките, наложени заради епидемията от Ковид-19. Пътят пред нас до преодоляването на кризата е дълъг, трябва да бъдем по-решени да преодолеем различията си, посочва той в писмо до своите колеги по повод предстоящата четвърта
видеоконференция, посветена на разпространението на
заразата. Трябва да започнем подготовка за постепенна
отмяна на мерките, допълва Мишел.
Той отбелязва, че по-рано този месец Еврогрупата
прие икономически мерки срещу последиците от епидемията за 540 милиарда евро. Шарл Мишел настоява
мерките да бъдат утвърдени от Европейския съвет и прилагането им да започне до 1 юни.
По въпроса за т. нар. европейски фонд за възстановяване Мишел предлага възможно най-скоро подобна
схема да бъде създадена и да бъде от полза за най-засегнатите от епидемията страни от ЕС. По неговите думи
Европейската комисия би могла да изготви предложение
за тази цел, което да очертава връзката на фонда с общия
бюджет.

„Повечето страни са все още в началните стадии на
епидемията и някои, които бяха засегнати в началото на
пандемията, започват да регистрират ново нарастване на
случаите”, добави Гебрейесус, но отбеляза, че в Западна
Европа е постигнат напредък.
СЗО подчерта, че се опасява от наблюдаваната тенденция на засилване на епидемиите в някои части на Африка
и Централна и Южна Америка и предупреди, че подновяването на пътуванията по света изисква внимателна
оценка на риска.

Внимавайте, няма
доказателства, че може
Предизвикан от коронавируса да не се разболеете
втори път от COVID-19
глад може да доведе
За
момендо хуманитарна катастрофа
та няма доказателства,
че
през 2020 г.
тези, които са

Броят на хората на ръба на гладната смърт може да
се удвои през 2020 г. заради пандемията от новия коронавирус, заявиха от СВЕТОВНАТА ПРОДОВОЛСТВЕНА
ПРОГРАМА (СПП), чийто шеф предупреди за риска от
световна хуманитарна катастрофа, предаде Франс прес.
„Броят на тежко страдащи от глад хора може да се удвои
заради пандемията от Ковид-19 и да достигне над 250
милиона души до края на 2020 г.”, предупреждава ООН.
Според прогнозата й през 2020 г. броят на хората на ръба
на гладната смърт може да се увеличи от 135 милиона
на 265 милиона души заради икономическите последици от пандемията.
„Намираме се на ръба на пандемия от глад. Изправени сме не само пред световна здравна пандемия, а и
през световна хуманитарна катастрофа. Милиони цивилни в страни, в които има конфликти, включително много
жени и деца, са застрашени от гладна смърт. Това е съвсем реална и много опасна вероятност. В най-лошия сценарий може да имаме тежък глад в около 30 страни”, каза
шефът на СПП Дейвид Бийзли.
Всеки ден в света умират по около 21 000 души вследствие на свързани с глада причини. Това е обичайното положение в света, преди пандемията, подчерта той.

се възстановили от COVID -19
и имат антитела
са защитени от
втора
инфекция, подчерта
организацията
и предупреди
правителствата
по света да не издават „документи за имунитет” от болестта.
Идеята за документи, удостоверяващи имунитета,
беше предложена като начин да се позволи на хората,
които са защитени от повторно заразяване да се върнат
на работа. Но базираната в Женева СЗО заяви на 26 април, че са необходими повече изследвания, преди да се
докаже, че подобни документи ще бъдат точни.
Хората, които се смятат за имунизирани, и мислят, че
могат да пренебрегнат съветите за опазване на общественото здраве и сертификатите, само могат да повишат
опасността от разпространение на заразата, добавят от
организацията. От там подчертават, че са необходими
още изследвания на използваните тестове за антитела,
които „да определят точността и надеждността им”.
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Какво (не)знаем за коронавируса COVID-19
Какво ни връхлетя – новата „чума” или
поредният грип? И подценен или надценен е коронавирусът, който прати под карантина целия свят? Колко ще загинат и
колко ще се спасят? Кога ще свърши този
кошмар?!?
Безброй въпроси, които се трупат с
всеки нов случай на COVID-19, за който
съобщават по телевизията на сутрешни и
вечерни брифинги.
Пандемията се развива толкова динамично, а медицината се задъхва да намери спасение. Засега лечение няма. Както
и отговор на повечето „горещи въпроси”.
Един от най-важните обаче – можем ли
да се опазим от заразата – е категоричен:
да, ако се изолираме и издигнем хигиената в култ. Как да стане това? И какво (не)
знаем за коронавируса?
Събраните данни и препоръките на експертите от Световната здравна организация (СЗО), Европейския център за профилактика и контрол на болестите (ECDC) и
Центъра за контрол и превенция на заболяванията в САЩ (CDC) предоставят следната информация:
- 3 крачки разстояние – това е препоръчителната дистанция, която трябва да
спазваме, за да избегнем заразяването
с коронавируса, който тръгна да шества
по света от Ухан, Китай, в края на 2019
г. Всъщност цялото му наименование е
SARS-CoV-2, а COVID-19 се нарича заболяването, което отключва, уточняват от
ECDC. Новият коронавирус генетично е
тясно свързан с вируса на SARS, който през
2003 г. изплаши света, предизвиквайки
епидемия от тежък респираторен синдром (ТОРС), която погуби 1 от 10 заразени.
- рискуваме зараза на всеки 3 минути.
14 дни – смята се, че толкова продължава
инкубационният период на коронавиру-

са, но според някои изследователи могат и да са 24 дни. Заразата се предава
по въздушно-капков път – SARS-CoV-2 се
съдържа в секретите, които отделяме, кихайки, кашляйки или разговаряйки. Но!
Респираторните капчици попадат и върху
различни повърхности – от дръжката на
вратата, през копчето на асансьора, до
дисплея на мобилния ни телефон. А оттам – и върху ръцете ни. В същото време,
само за час докосваме лицето си неволно поне 20 пъти. Или рискуваме да се
заразим буквално на всеки 3 минути. Ето
защо, препоръка №1 по време на епидемията е да мием ръцете си със сапун
най-малко 20 секунди, или да използваме дезинфектант (с поне 60% алкохолно
съдържание). Това трябва да се случва
всеки път, щом сте кихали или кашляли,
докоснали потенциално опасен предмет
или повърхност, както и винаги след посещението на тоалетна и задължително
преди ядене или готвене. Дори ръкавиците в случая не са „спасение”, подчертават от СЗО – макар да не достигне лесно
кожата на ръцете, вирусът може да полепне по повърхността им, а оттам – да
проникне в тялото ни, щом докоснем неволно носа, устата или очите си с тях.

- средно 5 дни до първите симптоми
показват първоначалните проучвания на
изследователите. А кои всъщност са тревожните оплаквания, които могат да ни
алармират, че сме заразени? Данните,
събрани от първото проучване на СЗО в
епицентъра на заразата – Ухан, сред 56
000 болни, показват, че инфектираните с
коронавируса имат следните симптоми:
висока температура, суха кашлица, умора,
отделяне на гъсти храчки, задух, болки в
гърдите, гърба, костите и ставите, зачервено гърло, главоболие, втрисане, гадене или повръщане, запушен нос, диария,
кашляне на кръв, и оток на очите с болки.
Съвсем наскоро се установиха и други –
дерматологични симптоми, предимно
при деца и млади хора – посиняване или
виолетови петна на ръцете, краката и части от тялото.
Ето защо, ако се почувствате зле, не отлагайте консултацията с личния си лекар,
като препоръката е това да стане първо по
телефона. Не бързайте към близката поликлиника или болница, защото там рискът
да срещнете заразени е от най-високите!
Колко смъртоносен е коронавирусът
– около този въпрос се въртят най-сериозните спекулации след избухването на
епидемията в Китай, плъзнала по света.
Истината е, че науката не може да отговори на този въпрос, тъй като развитието
на COVID-19 е свръхдинамично и няма как
да се изведат достоверни данни. На този
етап СЗО приема, че смъртността е около
3.4%. За сравнение, при сезонния грип
тя е едва 0,1%. На базата на проучването
на експертите на СЗО на терен в Китай,
се оказва, че 80% от заразените изявяват
леки симптоми – могат да се оплакват от
висока температура и кашлица, а част от
тях да развият пневмония; 14% са с теж-

ка симптоматика – оплакват се от задух
и затруднено дишане; 6% са в критично
състояние – развиват остър респираторен
дистрес синдром, сепсис и септичен шок,
полиорганна недостатъчност и могат да
загинат.
Проучванията са категорични, че две
са големите рискови групи, чийто живот е
сериозно заплашен от новия вирус – това
са хората от третата възраст, както и пациентите с хронични заболявания – сърдечносъдови, хипертония, диабет, белодробни проблеми. В опасност по време
на пандемията са още раково болните,
както и хората с компрометиран имунитет. Болните от сърце най-уязвими! От 44
000 заразени в Китай в най-голям риск са
били пациентите със сърдечносъдови заболявания. Горчивият опит при избухването на епидемията в Китай показва, че 10
на сто от заразените с вируса, които имат
подобна диагноза, загиват, показват проучванията на CCDC. Втори в „списъка“ с
най-рисковите пациенти са диабетиците,
след тях се нареждат хората с хронични
белодробни заболявания, следвани от
хипертоници и раково болни. Ето защо,
здравните власти в цял свят апелират
най-възрастните и онези с крехко здраве
да спазват строго „социална дистанция”!
За разлика от повечето инфекциозни
заболявания COVID-19 е „милостив” към
децата. Поне на този етап заразата не е
погубила малчугани до 10 години, показват числата. Най-младите обаче са преносители, затова и епидемията на коронавируса бе наречена „Епидемията, при която
внуците убиват бабите и дядовците си”.
Публикацията подготви
Петра Ганчева
Източник National Institute of Allergy
and Infectiouns

Разрушителното въздействие на COVID-19 върху човешките органи

Много лекари днес говорят за
това, че не коронавирусът убива човека, а че смъртта настъпва
заради отказа на жизнено важни
органи като сърцето и бъбреците.
Вече е доказано, че при COVID-19
боледуват не само белите дробове (в това число и при случаите на
безсимптомно протичане на болестта), но и мозъкът, стомахът и
дори кръвоносните съдове.
Патологоанатомите и лекарите от целия свят събират данни
за това как един или друг орган
реагира на масивната атака на
вирусните частици. Коронавирусът попада в организма чрез
лигавиците, внедрява се в подлежащи на зараза клетки и така
пренастройва заразената клетка,
че тя започва да произвежда негови копия. Този вирус се отличава от бактериите, че не може да
възпроизвежда без клетка-приемник. След като клетката загуби
ресурсите за възпроизвеждене,
тя по правило загива.
Преди известно време отделни научни групи, анализирайки
данни от малък брой болни, показали как заразения с COVID-19
предизвиква разрушаване тъканите на мозъка; лекарите са регистрирали и неврологични нарушения, намерени са остатъци
от коронавируса и в тъканите на
тестисите.

Първата седмица може да не
се проявяват никакви симптоми
на COVID-19, но в неговия организъм вече се произвежда лавина от нови патогени, които могат
да заразят незабелязано десетки
нови жертви. Между другото,
при някои от заболелите се появява суха кашлица, неразположение, отпадналост на тялото,
болки в главата и гърлото, загуба
на обоняние и нарушение на вкусовите усещания.
Белите дробове
Ако имунната система не се
справи с първоночалното нашествие на коронавируса, то
патогените атакуват белите дробове. Така те могат да достигнат
до алвеолите, в които се разгръща истинска битка – вирусът
поразява клетките на алвеолите и левкоцитите, пристигащи
към мястото на поражението,
изхвърлят молекули, които призовават за сражение и служат
за сигнал за другите клетки на
имунната система. Всичките те
започват да унищожават поразените клетки на белите дробове. В резултат започва да се
събира течност, слуз, загинали
клетки от белите едробове и
клетки от белите кръвни телца.
Типична картина на пневмония.
Постепенно болният човек започва да диша тежко, задъхва

се, количеството на кислород в
неговата кръв стремително се
понижава. Някои успяват да се
справят с това положение, на
други се налага вентилация на
белите дробове с апарати за изкуствена вентилация на белите
дробове. Мнозина умират от
недостиг на въздух.
Цитокинова атака
В някои случаи на реакция на
имунната система е много активна и лекарите регистрират в
кръвта на пациента така наречената цитокинова атака (това явление учените са регистрирали
и преди при много вирусни инфекции).
Възпроизвеждането на цитокини се определя като нормална реакция на имунната система при навлизане на патоген.
В отделни случаи по тези сигнали молекулите произвеждат
извънредно много и в резултат
клетките на имунната система
започват да убиват здравите
тъкани. Такава хипер реакция
довежда до това, че кръвоносните съдове започват да „протичат”, кръвното налягане пада,
образуват се тромби, които водят до отказа на много органи
и най-накрая – до смъртта на
болния.
Сред учените няма единно
мнение дали трябва да се намалява броя на цитокините в кръвта
на болните. Ако се намалят драстично, организмът няма да може
да отговаря нормално на заразата и размножението на вируса.
Сега се провеждат редица клинични изпитания на лекарства, в
това число и на такива за подтискане развитието на цитокиновата
атака. След тяхното приключване
ще стане ясно заслужава ли си
лекарите да работят в това направление за спасяване на живота на болния от COVID-19.
Проблеми със сърцето
В Италия лекарите са установили странен случай: 53-годишната

жителка на Брешиа попаднала
в болницата с всички симптоми
на инфаркт. При изследването
се установило, че нейните коронарни артерии не са блокирани
и, че тя просто е била заразена с
COVID-19.
Как вирусът поразява сърцето
учените още не са установили.
При разни изследвания пораженията при сърцето са вследствие
на аритмии при 25-40% от болните, които влизат веднага в реанимация.
Какво става с кръвта?
Кръвоносната система при
COVID-19 има много странно поведение. В много случаи в кръвта
на пациента се образуват тромби, които могат да запушат съдовете не само на белите дробове
(белодробна емболия), но и на
сърцето и мозъка, което води до
инфаркти и инсулти, а също така
и до по-малките съдове, което
води до болки в пръстите на ръцете и краката.
По тази причина сред тежко
болните има много хора, които и
преди са имали проблеми със съдовете: диабетици, хипертоници, с наднормено тегло. Учените
още не могат да определят първопричината и защо усложненията се развиват толкова бързо, а
също и защо някои хора много
трудно се възстановяват. Вероятно за поражението на сърдечно-съдовата система отговаря
атаката на вируса на клетки на
сърцето и съдовете, също така и
на клетките на носа и алвеолите,
недостигът на кислород или цитокинова атака.
Бъбреците
Много лекари отбелязват, че
при невъзможност да прилагат
апаратно дишане поради недостиг на респиратори, се налага да
спасяват болните с хемодиализа.
В бъбреците има много входни
вратички през които вирусите
проникват в клетките. Вероятно
затова при голям брой критич-

но болни е регистриран отказ на
работата на бъбреците. Вирусни
частици са открити в бъбреците
на болни след тяхната смърт. Освен това, бъбреците страдат от
цитокиновата атака и действията
на някои антивирусни препарати. Апаратното дишане също увеличава риска от повреждане на
бъбреците. Допълнително утежняващ фактор е диабетът.
Мозъкът
От 5 до 10% от болните от коронавирус в болниците показват
проблеми с мозъка и централната нервна система (например за
кратко загубват съзнание). Става
така, че след нахлуването на вируса стволът на главния мозък
престава да реагира на недостига на кислород (пациента не се
задъхва, дори и ако кислородът
в кръвта е много малко). Това е
вроден рефлекс на организма, за
който тази част на мозъка отговаря. Как вирусът попада в мозъка,
още не е установено и това е голям въпрос. Един от възможните
пътища е чрез носа, това предстои учените да изяснят и дали
има и други „обходни пътища”.
Стомахът
При някои пациенти заболяването се съпровожда с проблеми
с стомашно-чревния тракт: диария и болки в стомаха. Установено е, че коронавирусът остава
в изпражненията на заразените
хора, дълго преди да се появят
първите симптоми.
Как именно протича заболяването в един или друг случай,
какви подтипове на коронавирус
атакуват организма, а също така
и какви медикаменти за лечение
да се използват - всичките тези
важни въпроси все още са задача
пред много медицински и научни центрове в света и за решаването им може да са необходими
години.
Превод от руски
Пламък Занев
Източник Вести.Наука.ру
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МЛАДИТЕ ХОРА ВЪВ ВРЕМЕТО НА ИЗОЛАЦИЯ

Националният младежки форум
стартира инициатива: #ВремеЗаТеб

Още в първите дни на обявеното извънредно положение в
България, Националният младежки форум (НМФ) стартира
своята нова инициатива, с цел
да насърчи младите хора да
продължат развитието на своите знания и умения. И въпреки
социалната изолация да останат
активни.
Ето защо кампанията се нарича #ВремеЗаТеб и подчертава, че
времето на младите хора трябва
да бъде запълнено с различни
ресурси и предложения за развиване на техните умения и компетенции.
Организациите –членове на
Националния младежки форум,
какъвто е и Съюзът на глухите
в България, и в частност Младежката организация към СГБ,
се обединиха около кампанията, за да предоставят различни
възможности, от които младите
хора могат да черпят вдъхновение и нови познания.
В допълнение към предлагането на ресурси, Национален
младежки форум провежда и се-

рия от така наречените уебинари
(от английската дума webinar –
изграждане на уеб сайтове чрез
използването на съвременни уеб
технологии и стандарти). Те са
безплатни и ще се излъчват седмично, като предлагат теми, пряко свързани с младите хора. По
време на уебинарите е осигурен
жестов превод от страна на СГБ
в лицето на Силвана Павлова, а
координация по темите, които
касаят глухите младежи, ще осъществява председателят на МОСГБ Росица Караджова.

Първият уебинар беше насочен към психичното здраве
на младите хора по време на
социалната изолация. Вторият
обхвана темите за младежката
работа, младежкото включване
и младежките пространства. А в
следващите издания предстои да
се обхванат теми, свързани с дигиталната младежка работа и методите, с които младите хора могат да реализират своите идеи.
Всички уебинари ще се излъчват
на живо във фейсбук страницата
на НМФ, като всеки уебинар се

записва и остава достъпен за гледане по всяко време.
Председателят на Национален младежки форум, Симона
Димитрова споделя: „Като свидетели на ситуацията в момента, доста от нас ще претърпят
загуби в различни аспекти, но
това не трябва да ни разфокусира и демотивира, а напротив.
Точно сега светът ще разчита на
креативни идеи и обединени
усилия от страна на младите
хора, защото точно те са ресурсът, с който може да се постигнат по-малко загуби и по-бърза адаптация към променения
свят. Освен, че е време младите
да вземат думата, мисля че е
време и да вземат действието в
свои ръце!
#ВремеЗаТеб цели да провокира младите хора освен да седят вкъщи, да използват времето, с което разполагат, за нещо
градивно и полезно, за нещо,
което ще донесе добавена стойност на тях като личности, както
и ще се отрази на обществото по
време, на, и след извънредното

положение. Ние призоваваме
младите хора не просто да останат активни, а напротив - да
станат още по-активни, защото
точно сега имаме нужда от младежкия ентусиазъм и дух, както и
от отговорност!”
„Това е време на предизвикателства, което ни провокира да
бъдем още по-заедно, по-адаптивни и креативни. Ние вярваме,
че можем да използваме тази
възможност, за да преоткрием
своето бъдеще и ще се справим
заедно!” казва и Розалина Недкова, заместник председател на
НМФ.
Росица Караджова, председател на МОСГБ ще приема
всички предложения за бъдещи теми, които касаят глухите
младежи в България, както и
коментари за гледаните от вас
издания. Тя е упълномощена и
да събира въпроси по темите
на които в най-кратко време
ще бъде отговаряно на фейсбук
страницата на МОСГБ, чрез видео информация.
Силвана Павлова

В ПОМОЩ НА ХРОНИЧНО БОЛНИТЕ

БЕЗПЛАТНА ЛЕКАРСКА КОНСУЛТАЦИЯ
ПО ТЕЛЕФОНА ЗА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ
допълни д-р Хасърджиев, като
уточни, че това не е обща линия
за COVID-19: „Тя е за безплатни
консултации на пациенти с белодробни заболявания, със сърдечни заболявания, диабет и т. н.,
за евентуални мерки, които биха
могли да предприемат в тази ситуация. Хората, които се обаждат
на тази линия, в работно време
от 9 до 18 ч. ще бъдат консултирани, осигурена е възможност за
виртуален преглед по документи
във виртуални стаи. Безплатният
телефон за консултации на пациенти с хронични заболявания
е: 0800 14 515 .

от стр.1
„Експерти подготвиха пакет
от мерки, които да помогнат на
националния оперативен щаб за
борба с коронавируса с цел да се
намали рискът при пациентите с
хронични заболявания и високата смъртност сред тях” - обяви на
брифинга на щаба д-р Станимир
Хасърджиев от Националната
пациентска организация. Той
уточни, че похватът не е нов и се
използва и при други инфекции.
„Идеята е да се пазят най-уязвимите групи. Първият етап от
това, което разработваме, е да
се подава правилно информация
към пациентите с хронични заболявания. Поради тази причина
Националната пациентска организация от днес открива безплатна телефонна линия, дарена
от „Виваком”. Лекари-специалисти от съответните дружества
ще дават консултации на пациенти с хронични заболявания”,

В тази връзка се свързах с
д-р Хасърджиев, като отправих
следното запитване:
- Как ще процедирате при хора
с напълно или частично загубен
слух, които имат такива хронични заболявания и се нуждаят от
консултация, но не могат, поради
увреждането си, да ползват услугата, която предоставяте? Сред
тях има много над 60-годишна
възраст с хронични заболявания,
те не могат да разговарят по телефона.
Специално за читателите на
в. „Тишина” д-р Хасърджиев отговори:
- Пациентите с хронично заболяване, които имат слухово увреждане, могат да се възползват
от безплатната консултация със
специалист в съответната област
чрез приложението MedCare.
Необходимо е пациентът да влезе през посочения линк в сайта:
https://app.medcare.bg/index.php
и да се регистрира. След това
от списъка със специалисти през
филтъра „Търсене по име” трябва

да се изпише „НПО”. Ще излезе
списък с различни кабинети, за
които пациентът може да си запази час за консултация във виртуалния кабинет на специалиста,
от когото има нужда. НПО разполага с виртуален кардиологичен кабинет, ендокринологичен
кабинет, неврологичен кабинет,
онкологичен кабинет, инфекциозен кабинет и кабинет с психолог. Във всички тях е възможна
комуникация както в писмена
форма, така и чрез видеовръзка,
като платформата дава възможност пациентът да приложи и
документи, в случай на необходимост. Бъдете здрави!
Допълвам казаното от д-р
Хасърджиев с нещо важно – на
страницата на Националната асоциация на преводачите
на жестов език (НАПЖЕБ) във
фейсбук е публикувано видеосъобщение с предоставени

телефонни номера за връзка с
доброволците-преводачи, които могат да осъществяват, при
нужда, връзка чрез вайбър или
видеовръзка с конкретния лекар. За тази доброволческа инициатива на НАПЖЕБ писахме в
предишния брой на вестник „Тишина”. Припомням част от публикацията: „НАПЖЕБ има екип
от доброволци, които са готови
да съдействат с превод от и на
жестов език на глухите хора при
необходимост да се свържат със
своите лични лекари. Ако имате някакви съмнения за зараза,
връзката с преводачите ще бъде
онлайн и дистанционно. За целта
глухият човек, който има нужда
от преводач, е необходимо да се
свърже чрез вайбър (услугата за
видео и чат VIBER) на видеочат
със следните телефонни номера: 0882 640 878 и 0884 310 179,
от които ще бъдат насочени към
конкретен преводач. Отново

връзката ще бъде онлайн дистанционно и чрез видео разговор. Преди да позвъните на нашите номера, много молим да
знаете точните имена на Вашия
личен лекар, неговия телефонен
номер и конкретната причина,
поради която го търсим. Това е
необходимо, ако се налага телефонен разговор между преводача и лекаря. Ако глухият човек е
вече при своя лекар, тогава ще се
направи конферентен разговор
чрез видео връзка. Молим глухите хора да се свързват с нас при
наистина сериозни и основателни причини, касаещи здравето! А
не ей-така, от любопитство, скука
или за забавление! Само когато
има сериозна необходимост от
връзка с Вашия лекар.
Нашият екип от доброволци
е: Милена Гъркова-Калинова,
Марина Пенева, Бонка Саздова и
Камелия Ангелова.”
Петра Ганчева
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ОТ СВЕТОВНАТА ФЕДЕРАЦИЯ НА ГЛУХИТЕ:

ПОЧТИ 100 СТРАНИ ИМАТ ЖЕСТОВ ПРЕВОД

Една от водещите новини в сайта
на Световната федерация на глухите
(СФГ), придружена с карта на света,
на която са оцветени страните, осигурили жестов превод на важните за
глухите хора новини, свързани с пандемията от коронавирус и на информации от решаващо значение, излъчвани по телевизионните канали.
В тази връзка президентът на СФГ
Джоузеф Мъри в специално изявление споделя:
„Знам, че броят на жестовите преводачи нараства и все повече правителства признават необходимостта
от въвеждане на преводачи на своите пресконференции и съобщения. В

това отношение най-големи адмирации заслужава премиерът на Нова
Зеландия Джасинда Ардерн. Тя е
модел за достъпност на преводача.
Жестовите преводачи в почти 100
страни по света, независимо дали
са глухи или чуващи, вече са част от
екипа на правителството при отговори на жизненоважни новини, свързани с пандемията от коронавирус.
Все още обаче в някои от тези
страни глухите хора в градовете имат
достъп до телевизии, но в селата или
в селските райони нямат и са принудени да разчитат на своите телефони, така, че информацията, която
получават, е чрез видеоклипове,
публикувани в социалните медии.
Има и страни, в които в селата или
селските райони няма достъп до интернет връзка. В тези страни асоциациите на глухите трябва да се борят
за достъп до телевизиите. Нашата
позиция и цел по отношение на достъпа на жестов превод или достъпа
до обществено здраве е, че трябва
да се използват всички платформи,
всички канали, всички медии.
СФГ и Световната здравна организация (СЗО) работят заедно и
координирано по отношение на коронавирусните реакции и редовно
изпращаме писма до СЗО, като им

Една българка, с която и
светът може да се гордее!

напомняме за тяхната отговорност
да осигуряват достъп чрез средствата на международния език на знаците/жестовия език. В СЗО имат специални „Насоки за хората с увреждания”, в които е казано, че трябва да
се включват преводачи на езика на
знаците „ако е възможно”. Но ние
от СФГ не смятаме, че е приемливо
да предоставяме достъп само „ако
е възможно” – трябва да има преводачи на жестов език на всяка цена,
когато става въпрос за живота на хората с увреден слух!
Затова СЗО трябва да препоръча
всяка държава да предоставя преводачи на жестов език.
СФГ наскоро участва в уебинар
с много други организации. Един
представител беше помощник генерален директор по заразни болести.
Той имаше задачата да отговори на
въпроси, свързани с коронавируса.
Аз взех думата и казах, че 125 държави в света, които са членове на СФГ,
работиха усилено, за да осигурят
чрез своите преводачи на жестов
език достъп до актуалните новини,
свързани с коронавируса Ковид-19
и попитах защо в СЗО при техните
брифинги за пресата не предоставят
превод на жестов език? СЗО, в лицето на своя представител, в отговор

БЪЛГАРИТЕ ПОЗНАВАТ КАРАНТИНАТА ОТДАВНА

Неотдавна със самолет C-17 „Глоубмастър”, използван от България в
рамките на партньорската Програма
за стратегически въздушен превоз
на НАТО пристигнаха договорените
от правителството ни медицински и
предпазни материали от Китай - 568
000 маски с най-високо качество,
както и друга защитна екипировка,
като ръкавици и калцуни и др.
В Програмата за стратегически
въздушен превоз (SAC) участват 10
съюзници от НАТО (България, Естония, Унгария, Литва, Нидерландия, Норвегия, Полша, Румъния,
Словения и САЩ) и две страни от
„Партньорство за мир” (Финландия
и Швеция). SAC се реализира чрез
съвместно придобити самолети C-17
„Глоубмастър”, базирани в авиобаза
„Папа” в Унгария.
Екипажът на самолета C-17 „Глоубмастър”, с който пристигнаха медицинските материали в нашата страна
от Китай, беше в състав от 14 военни
– шестима от САЩ, двама от Нидерландия и по един от Швеция, Финландия, Полша, Норвегия, Румъния
и България.
Командир на полета беше българката капитан Жасмина Христова.
Тя е една от първите жени, които са
пилоти в Българските военновъздушни сили. От 6 месеца служи в
крилото за превози на стратегически

Какво е
карантина
въздушен транспорт на НАТО. А това
е поредният полет, който тя извършва, за да доставя помощ за справяне
с пандемията.
„Чувството е на гордост и удовлетворение. Много съм щастлива, че
имам възможността да бъда част от
състава на екипажа и да донеса тези
медицински оборудвания, от които
нашата страна се нуждае”, казва капитан Жасмина Христова.
„В момента имам задачи, които
са в услуга на 12 държави, участващи в организацията Strategic Airlift
Capability за доставка на медицинско оборудване. Но само преди 2
седмици бях в състава на екипаж,
който пък превози нашите военни
от контингентите, участващи в задграничните хуманитарни мисии от
Пловдив до Афганистан. Горда съм
като българка и се чувствам полезна
с всичко, което мога да правя сега” –
казва Жасмина Христова.
„Пожелавам на мен, на моето
семейство, на децата ми и на целия
български народ да бъдем сплотени,
здрави и да вярваме, че ще преодолеем тази криза и ще се справим с
този проблем!“
Сега капитан Жасмина Христова
е в базата на НАТО в Унгария. Тя ще
прекара там следващите 14 дни под
карантина, а след това отново ще
лети на помощ.
Една българка, с която и светът
може да се гордее!
Публикацията подготви:
Йорданка Димитрова

и спомагат информацията да достига
до всички хора с увреден слух.”
Съюзът на глухите в България се
гордее, че е една от страните-членки на СФГ, осигурила този жизненоважен превод на жестов език по
време на пандемията и извънредното положение, като благодари от
сърце не само на преводачите, но
и на правителството за предоставения достъп до информация на глухите хора.
Петра Ганчева

ОТ МИНАЛИТЕ ВРЕМЕНА

Наложеният в България карантинен режим заради пандемията
от коронавирус съвсем не е непознато явление по българските
земи.
Много строги мерки за изолация е имало по нашите земи и в
миналите времена заради заразни болести, предизвикани от вируси. Това се съобщава в едно научно изследване на професора по
историческа демография ЩЕЛИЯН ЩЕРИОНОВ от Института за
изследване на населението към
БАН.
*Самолет на НАТО, пилотиран
от българка, достави наскоро защитни медицински материали от
Китай, договорени между ръководителите на правителствата на
двете страни.
*Капитан ЖАСМИНА ХРИСТОВА, пилот от Българските военно
въздушни сили и командир на полета, прелетя половината земно
кълбо, за да докара в България
пратка със защитни материали
от Китай.

призна, че са трябва да предоставят
осигуряването на достъп и сега работят по него.
Накрая бих искал да завърша с
искрена благодарност към всички
асоциации на глухите по света, които работиха неуморно, за да накарат
правителството да разпространява
здравна информация сред глухите.
Самите асоциации, от своя страна,
поеха отговорността да правят видеоклипове на живо във Facebook. Те
също така създадоха WhatsApp групи

Карантината, както и действията, свързани с нея, възникват през
средновековието. Тогава 25 милиона души умират в Европа в средата на 14 век от „черната смърт”. Чумата покосява практически тогава
всеки трети европеец. Неслучайно
малко по-късно венецианците забраняват достъпа до своето пристанище на подозрителни кораби,
които могат да разпространят чумата.

Островът

Остров Карантина днес

Тъкмо тогава възниква и терминът „карантина”.Самата дума произхожда от латински, минава през
френски и италиански и всъщност
обозначава 40-дневната изолация
на заразени или здрави хора. 40
дни - такава е била обичайната продължителност на карантината срещу най-смъртоносните инфекциозни болести през Средновековието.
Карантината налага максимално
ограничение на свободата на движение на здравите хора! И от древността до наши дни е безспорно
една от най-ефикасните мерки за
борба срещу епидемиите.

В България
Българските земи не са пощадени от трите най-смъртоносни
болести от древността до началото на 20 век - чумата, холерата
и едрата шарка. Професорът по
историческа демография Щелиян Щерионов посочва, че в миналото основни преносители на
заразите са били армиите във
времената на многобройни войни между империите. През Кримската война във Варна са разположени френски части, които донасят холера. През 1854 година
тя предизвиква тежка и продължителна епидемия.
По онова време българското
население снабдява Истанбул и
цялата Османска империя с основни храни и занаятчийски изделия.
Включително и поради тази причина Високата порта въвежда строги
мерки срещу честите епидемии и
активно прилагала тази форма на
превенция още през 19 век.
Щерионов разказва, че първите
карантинни служби по българските земи са основани само пет години след като през 1831 г. в Истанбул е създадена централна служба
за противодействие срещу холерната епидемия, върлуваща тогава
в османската столица.

От 1839 година в Пловдив и Търново работят постоянни карантинни служби. В онези години методите и средствата за изолация все
още с твърде примитивни, а сред
хората се ширят невежество и недобросъвестност.
Въпреки това изградените до
Освобождението
карантинни
служби във всички по-големи български градове и по граничните
пунктове съдействат за ограничаване на пораженията от епидемиите, смята ученият от Института за
изследване на населението към
БАН. Той разказва и за ролята на
миниатюрния остров „Св. Иван“
срещу Созопол, където за периоди
до 6 седмици са били изолирани
екипажите на чуждите кораби в
Черно море.
В научно отношение Османската империя определено изостава
от Европа, но независимо от това
се стреми да ограничи пораженията от заразните болести. И през
1866 г. дори изгражда най-модерния за времето си комплекс
за продължителна изолация на
остров Карантина срещу Измир.
През същата година в Истанбул се
провежда вторият световен конгрес по епидемиология. Някои
от подходите си за борба срещу
опасните инфекции османските
власти заимстват от арабската
медицина. През 1718 година съпругата на британския посланик
в Истанбул, която проучва тези
методи, позволява да бъде направена примитивна имунизация на
шестгодишния й син срещу вируса на едрата шарка. Ваксинациите
видимо са успешни, а в резултат
започва повсеместно въвеждане на това първо сериозно средство в медицината срещу една от
най-опасните вирусни инфекции,
която е изкоренена едва през
1977 година.
Публикацията подготви:
Йорданка Димитрова
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В Стара Загора имплантираха устройство за
предаване на звука по костен път на 8-годишно
момиченце с увреден слух
„Bonebridgе”, първата в света активна имплантна система
за предаване на звука по костен
път, е ефикасно решение за хора
с продължителна загуба на слуха
след операция на средното ухо,
малформации или най-общо – в
случаите на проводна или смесена загуба на слуха. Системата е
подходяща и за хора с едностранна глухота. При проводната или
смесената загуба на слуха звукът
не може да премине по естествения път през външното и средното ухо до вътрешното ухо. С
„Bonebridgе” звуковите вълни се
предават чрез костната проводимост директно към вътрешното
ухо, където се обработват като
естествен звук.
Системата „Bonebridgе” гарантира оптимално качество на
чуване през деня, като в същото
време остава дискретна и незабележима. Тази елегантна система се състои от носения отвън
аудио процесор „Samba” и от
оперативно поставен непосредствено под кожата имплант за
предаване на звука по костен път
(BCI). Компактният аудио проце-

сор може да се носи дискретно
под косата.
Имплантът за предаване на
звука по костен път (BCI) е имплантираната част на системата
„Bonebridgе” и се състои от: вътрешна предавателна намотка;
магнит, който задържа аудио
процесора „Samba” над импланта; демодулатор, който преобразува сигнала от аудио процесора
и вибриращо устройство за костна проводимост „Floating Mass

Transducer” (BC-FMT), което създава вибрации на черепа.
Както е известно, слуховото
възприятие се предава по два
начина - обикновено звуковите
вълни във въздуха достигат до
тъпанчето по ушния канал и причиняват неговата вибрация. Слуховите костици пренасят вибрациите към вътрешното ухо и кохлеата. При хора с нормален слух
почти цялата звукова информация се обработва по този начин,

Съдии и адвокати направиха портал
за правата по време на кризата

СЪДИЯ НЕЛИ КУЦКОВА
Съдии, адвокати и правозащитници направиха портал за
правата по време на кризата,
предизвикана от коронавирусната пандемия. Сред инициаторите
на инициативата #ПраваПоВремеНаКриза са съдиите Нели Куцкова, Калин Калпакчиев, Владислава Цариградска и адвокатите
Михаил Екимджиев и Мария
Шаркова.
Извънредната ситуация, в която се намираме, изисква бързи и
адекватни решения, но и анализ
върху пораждащите се правни
предизвикателства за институции, бизнес, граждани, уязвими
групи, обясняват юристите. Те напомнят, че мерките и действията
по време на извънредното положение трябва да са съразмерни
на заплахата и ограничени във
времето. Трябва и да са обосновани и пропорционални, когато
поставят правата ни „под карантина”. Иначе може да се породи криза след кризата - правна,
демократична, засягаща дългосрочно върховенството на правото.
Според юристите възможните
негативни последици от ограниченията ще бъдат минимизирани, ако се анализират бързо,

ако се споделят опит и добри
практики. „Инициативата е отворена и насърчава всички колеги,
които се натъкват на конкретни
казуси и желаят да споделят своя
анализ или информация с добавена стойност, да го направим
заедно”, пишат създателите на
портала.
Те подчертават, че не целят
критики без доводи и аргументи
и политически тези, които нямат
никакво отношение към кризата
и предприетите мерки.
Всеки може да се обърне към
инициативата на rights.in.crisis@
gmail.com.
Първата статия в портала е
на адвокат Михаил Екимджиев, който проследява мерките,
предприети от държавата в първия месец от извънредно положение, които най-съществено
засягат основни права и свободи.
Адвокатът оценява тяхната законосъобразност и необходимост.
Според него много от ограниченията, наложени със заповедите
на здравния министър, са противоконституционни. Причината
е, че мерките не са наложени
със закон, нито в изпълнение на
закона. „Трайната практика на
Конституционния съд (КС) е, че

налагането на мерки, ограничаващи основни права и свободи,
е изключителен прерогатив на
парламента и не може да бъде
делегиран на друга власт”, напомня адвокатът. Той обръща и
внимание, че заради големия
брой заповеди, някои от които
частично отменят, изменят и допълват предходни, дори за юристите става все по-трудно да се
ориентират точно кои ограничения са в сила към даден момент.
Това нарушава принципа за яснота на правните норми, залегнал в
Закона за нормативните актове и
в практиката на съда в Страсбург.
Екимджиев се спира и на липсата на каквато и да е нормативна гаранция срещу злоупотреба
с достъпа до трафични данни.
„Чрез прекия и незабавен достъп
до тези данни, дори да не се разкрива съдържанието на комуникацията, може да бъде събрана
и злоупотребена чувствителна
информация за начина на живот,
контактите, навиците, придвижването, хобитата, интересите, политическите и други предпочитания на контролирания обект”,
обяснява той.
Публикацията подготви
Петра Ганчева

който е известен като „въздушна
проводимост”. Но, същевременно, черепът също пренася звуковите вълни директно към кохлеата. Системата „Bonebridgе”
използва това свойство, известно
като „костна проводимост”. Имплантът за предаване на звука по
костен път се поставя директно в
костта под кожата и предизвиква
вибрации на черепа и така се постига усилването на естествените
звукови сигнали. Благодарение
на това, до кохлеата може да
достигне по-голямо количество
акустична информация.
Продължителността на имплантацията
на
системата
„Bonebridgе” е около един час.
В рамките на интервенцията се
извършва поставяне на импланта под кожата зад ухото. Операцията се извършва под обща или
местна анестезия. След това, в
срок от две до четири седмици,
след като шевовете зараснат, имплантът може да бъде активиран
чрез поставяне на аудио процесора. Тъй като имплантът се намира изцяло под кожата, той не
се вижда отвън и случаите на ус-

ложнения са много редки.
Именно системата „Bonebridgе”
наскоро помогна в максимална
степен на 8-годишно момиченце
от Стара Загора да чува отново.
Имплантацията бе извършена в
Тракийския център по кохлеарни
имплантации на болница „Тракия”
от нейния ръководител доц. д-р
Петър Руев. Досега детето е било
слухопротезирано с конвенционални апарати по костен път заради вроден двустранен холестеатом с наличие на други малформативни белези. Момиченцето е
многократно оперирано заради
тези заболявания в УНГ отделението на болницата.
Цената на този вид слухови
импланти е около 10 000 евро.
Те все още не се реимбурсират от
здравната каса, но след преминаването на Агенцията за деца с
физически увреждания в структурата на касата, финансирането е
станало възможно по индивидуален път.
Публикацията подготви
Петра Ганчева
Снимки фейсбук страницата на Med-El

СЪС ЗАТОПЛЯНЕТО НА ВРЕМЕТО
ЗАБОЛЕЛИТЕ С COVID-19 ЩЕ НАМАЛЕЯТ

Това предвижда началникът на
катедра „Инфекциозни болести“
във ВМА доц. д-р Георги Попов.
Възможно е обаче да има втора
вълна при следващото застудяване.
„Лечението на коронавирусната
инфекция е комплексно.Ние натрупахме значителен опит откакто бе
регистриран първият заразен пациент в България. Започнахме с хлорохинфосфат, който обаче има значително повече странични ефекти.
След това включихме хидроксихлорохина. Наблюденията ни също са
противоречиви. В ранните стадии
на заболяването, когато имаме индикации, че ще протече тежко, използването на хидроксихлорохинът
е много удачно. В напредналите
стадии или, когато болният постъпи
късно за лечение, почти няма ефект“,
обясни пред медиите началникът на
катедра „Инфекциозни болести“ във
ВМА доц. д-р Георги Попов.
Той отбеляза, че е възможно да
има втора вълна на COVID-19 при
следващото застудяване на времето през есента или зимата.
„Ако се стигне до пик на заболя-

ването сега, след това вероятно ще
има дълъг период на спад. Спадът на
заболеваемостта не е една обратна
синусоида на качването. Ще слизаме
доста плавно до свършване на тази
инфекция. Епидемията, вероятно ще
се проточи много по-дълго от 13 май‘,
посочи началникът на катедра „Инфекциозни болести“ във ВМА.
Във връзка с това дали маските
имат значение за предотвратяването
на пандемията, доц. Попов каза, че
коронавирусът е респираторно заболяване, чието разпространение могат
да предотвратят не само маските, но
и дезинфекцията на повърхностите.
От интернет:
Василена Василева

Пуснаха нова онлайн услуга за
получаване на помощи

Държавна агенция „Електронно
управление” предостави достъп до
нова електронна услуга за еднократна помощ за граждани „Отпускане
на еднократна помощ по реда на
Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане” чрез
единния портал за достъп до електронни административни услуги
https://egov.bg/.
С тази услуга се предоставя възможност на гражданите по електронен път да могат да заявяват еднократна помощ, която се отпуска за
инцидентно възникнали здравни,
образователни, комунално-битови
и други жизненоважни нужди, по
реда на Правилника за прилагане
на Закона за социално подпомагане. Услугата е особено актуална в
периода на извънредно положение
и от нея ще могат да се възползват

родители на деца до 12 г., които
най-малко 20 дни са в неплатен отпуск заради невъзможност да работят от вкъщи.
За да заявите услугата, е необходимо да притежавате профил в
системата за сигурно електронно
връчване (http://edelivery.egov.bg/.
За удостоверяване на Вашата самоличност при регистрация в системата е необходимо да притежавате квалифициран електронен подпис или
10-значен буквено-цифрен персонален идентификационен код (ПИК) на
Националния осигурителен институт
(НОИ). Попълнената и съхранена
форма, както и необходимите придружаващи документи, можете да
изпращате чрез системата за сигурно
електронно връчване към дирекция
„Социално подпомагане” по настоящ адрес.
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МТСП предлага: без такси за хора с
увреждания за социални услуги

„Министерството на труда и социалната политика подготвя постановление на
МС по отношение на наредбата за таксите
за социалните услуги, с което се дава право на хората с увреждания, които посещават дневни центрове, за обществена подкрепа или за социална рехабилитация, да
не плащат такси, докато трае извънредното положение,” съобщи заместник-министърът на труда и социалната политика
Адриана Стоименова. „Има хора с увреждания, за които въпреки възможностите
за дистанционна работа със специалисти
и въпреки помощта на близки или роднини, имат затруднения при получаване
на услугите. Не всички хора на този етап
се справят с дигиталните умения. Поради
това считаме, че хората трябва да бъдат
подкрепени. Търсим решения и гледаме
да намерим онези гъвкави форми, с които
да бъдем максимално полезни”, каза още
Стоименова.
Заместник-министърът съобщи още, че
според отчет на Агенцията за социално
подпомагане, от януари до март 2020 г. са
усвоени 123 484 000 лв. Това е финансовата подкрепа за 658 493 лица с решения на
ТЕЛК. „Хората с увреждания продължават
да получават подкрепа по отношение на

ползването на безплатни винетки, целеви
помощи за технически помощни средства,
за ремонт на моторни превозни средства,
за плащане на общински наеми, както и
за картите за градски транспорт”, отбеляза
Адриана Стоименова.

„Не е спряла подкрепата и по Закона за
личната помощ”, допълни тя. „Новоподадените заявления за достъп до механизма
се преразглеждат от Агенцията за социално подпомагане в дистанционен режим
по телефона, така че допълнителната социална оценка да бъде извършена навреме и да не се спира достъпа на лицата”.
„По Закона за личната помощ предстои
изготвянето на анализ за това по какъв
начин работи самият закон, дали е действително полезен на хората с увреждания.
Този анализ се изработва от МТСП и ще
бъде внесен в Народното събрание в срок
до 30 юни.
Министерството, съвместно с Агенцията за социално подпомагане, търсеше механизъм, по който да не се спира
достъпът до ползването на важни социални услуги за хората с увреждания
и не само. Постъпват сигнали както от
граждани, така и от организации на хора
с увреждания за негови слабости. Имаме становища от Агенцията за социално
подпомагане, Сдружението на общините, като основните критики са за качеството на самата услуга или по отношение
на начина, по който трябва да бъде изготвен договора с личния асистент – да
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не е точно трудов. Ето защо анализът,
който правим, е много важен. Второто
нещо, върху което сме се съсредоточили
е плавното преминаване на предоставянето на техническите помощни средства (инвалидни колички, декубитални
дюшеци, проходилки и др.) от Агенцията за социално подпомагане към НЗОК.
По този въпрос сме в напреднала фаза.
Услугите действат и за всички групи в неравностойно положение – това са деца,
възрастни хора, жени претърпели насилие. Включих се в една благотворителна кауза на министерството – екипът ни
реши доброволци психолози да предоставят емоционална подкрепа на горещата телефонна линия на МТСП. С всеки
изминал ден все повече хора се обаждат,
за да чуят просто добра дума, да бъдат
успокоени. Това, което правим като екип
и професионалисти, е да намерим решения за всеки един случай според възможностите и силите, които имаме. Важното е да бъдем спокойни и да спазваме
здравните препоръки.”
Публикацията подготви
Петра Ганчева
Източник МТСП

КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЕМ ЗА…

Закупуване на храна и
лекарства

Ако имате нужда от помощ във връзка със закупуването на хранителни продукти, лекарства и продукти от първа необходимост, можете да се възползвате от услугата
„Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания”. Необходимо е да проверите дали тя се предоставя
в общината, в която живеете.
Можете да се обадите на социалната служба в общината, в която живеете или в дирекция „Социално подпомагане”. Можете да проверите онлайн чрез търсачката
Гугъл общините, които организират доставка по домовете на лекарства, храни и продукти от първа необходимост
за възрастни хора в невъзможност за самообслужване,
лица с увреждания и хора в риск, като потърсите сайта на
конкретната община или нейната фейсбук страница. Там,
в раздел „Контакти” или направо чрез месинджър, може
да отправите запитването си.
Ако желаете да се запишете за получаване на топъл
обяд, проверете дали общината, в която живеете участва
в програмата за предоставяне на топъл обяд на самотно
живеещи възрастни, хора с увреждания и с доходи под
линията на бедност.

Индивидуална оценка на
уврежданията

Имайте предвид, че индивидуалната оценка на потребностите на хората с увреждания се извършва по телефона по време на извънредното положение и ако не
можете лично да се обадите, използвайте доброволческата услуга на НАПЖЕБ за оказване на помощ в такива
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e-mail: petra.gantcheva@gmail.com

ситуации с помощта на жестов преводач.
При подготовката на индивидуална оценка на потребностите на хората с увреждания служителите на дирекциите „Социално подпомагане” провеждат интервю по
телефона с тях или с техен представител. Това е въведено
с промени в Правилника за прилагане на Закона за хората с увреждания (Обн. ДВ, бр. 33 от 07 арил 2020 г).

само с осигурителен стаж, придобит след пенсионирането, съответно – след последното преизчисляване на
пенсията; съобразно осигурителните данни, постъпили
от осигурителите и самоосигуряващите се лица, включително и за месец март 2020 г., които следва да постъпят в
информационната система/регистрите на НОИ най-рано
в края на април 2020 г.

Валидност на ТЕЛК решения

Отпускане на лекарства

Имайте предвид, че сроковете на експертните решения на ТЕЛК и НЕЛК за определяне на трайно намалена
работоспособност/вид и степен на увреждане, при които
срокът на инвалидност изтича по време на действие на
закона, са с продължено действие до два месеца след
отмяната на извънредното положение. Във връзка с
това Националният осигурителен институт (НОИ) изменя служебно срока на отпуснатите на съответните лица
инвалидни пенсии и добавки за чужда помощ съобразно
продълженото действие на експертните решения.
Имайте предвид, че заради извънредното положение
се въведоха промени в Закона за хората с увреждания съгласно чл. 22, ал. 5 от закона при обявено извънредно
положение по чл. 84, т. 12 от Конституцията на Република България при заявена, но не навременно установена
потребност на човека с увреждане, лицето има право на
вида подкрепа от датата на подаване на документите по
чл. 21, ал. 3, въз основа на заключенията от изготвената
индивидуална оценка на потребностите по чл. 20.

Пенсии

Ако сте работещ пенсионер, имайте предвид, че личните трудови пенсии се преизчисляват по служебен ред.
Преизчисляването се извършва: считано от 1 април 2020 г.;

Дизайн
Борис Зл. ПАВЛОВ
Администратор на Фейсбук страницата на СГБ
Росица КАРАДЖОВА
http://www.facebook.com/udbbulgaria
Печатница
ВЕДА ПРИНТ, тел.: 088 932 11 77

Имайте предвид, че
аптеките могат да отпускат лекарствени продукти само по рецептурна
книжка, без представяне
на рецепта съобразно
последно вписаните в рецептурната книжка данни
за отпуснати лекарствени
продукти, при условия и по ред, определени от Националната здравноосигурителна каса, до отмяна на извънредното положение и два месеца след неговата отмяна.
В случай, че нямате издадена рецептурна книжка, се
обърнете към личния лекар, който ще ви насочи към съответните процедури. На лицата, които са се обърнали за
рецепта в кабинетите на лекарите, могат да бъдат издавани рецепти за всички лекарствените продукти.

Социални помощи

Ако искате да получите социална помощ, подайте заявление-декларация по електронна поща или по
пощата с обратна разписка до дирекция „Социално
подпомагане” по местоживеене с настоящ адрес. Заявление-декларация за осигуряване на социални права
може да подавате на място само при възникнала неотложна необходимост.

Настаняване в институция

Имайте предвид, че центровете за социални услуги са
затворени за външни хора. Посещенията и свижданията
в специализираните институции и социалните услуги в
страната, особено в тези за възрастни, са забранени.
Близки на настанените може да получават информация от директорите на услугите и от общините, които са
доставчици. Преустановено е настаняването в специализирани институции и социални услуги от резидентен тип
за пълнолетни лица.
Публикацията подготви Петра Ганчева

АДРЕС НА РЕДАКЦИЯТА:
1000 София,
ул. „Денкоглу” № 12-14
тел.: (02) 980 47 78
e-mail: tishina@sgbbg.com
Електронен формат на в. „Тишина“:
http://tishina.sgbbg.com

Официален сайт на СГБ:
www.bg.sgbbg.com
Александър ДОБРЕВ,
администратор
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НАШЕТО ПРЕДАВАНЕ

29 април 2020

ПИСМА ДО РЕДАКЦИЯТА
„Здравейте, мили колежки от редакцията на вестник „Тишина”! От много време се каня
да ви пиша и ето, че моментът дойде - държа в ръцете си поредния брой на вестника, който, както винаги, е изпълнен с интересно, актуално и разнообразно съдържание.
Искам да изкажа възхищението си от всеотдайността и професионализма, с който не
се разделяте, дори и в този труден за всички ни период, вие двете – Йорданка Димитрова и
Петра Ганчева!
За малцина, за съжаление, е ясно колко трудно е да съществува такъв вестник – единственото засега специализирано печатно издание за хора с увреден слух, с толкова малоброен състав. Понякога трудът на журналиста остава неразбран, недооценен и скрит както за
читателите му, така и за всички останали.
Въпреки това за мен, като човек от бранша, вече няколко години, е пределно ясно колко
безсънни нощи минават пред мониторите в търсене на любопитни, актуални и стойностни събития, които да представите навреме на своите читатели.
Чест е да ви познавам и спокойно мога да ви нарека свои учители! Бъдете здрави!
С уважение, Надежда Мирчева, редактор в БНТ

Благодарим на Надя!
Всъщност, тя винаги е била с нас. Чувстваме я и сега до нас, на нашата територия, на глухите
в България. Защото независимо, че медиите ни коренно се различават като изразни средства,
задачите и целите ни винаги са били общи – да информираме глухите хора в България за случващото се в живота. Но и много, много да ги обичаме.
А в годините от миналото Съюзът на глухите в България е създал „кадрите” за националната
телевизия на България. Преди 38 години първият водещ на Специализираното предаване за
хора с увреден слух, е бил един от работещите в Централното управление на Съюза на глухите
в България.
Днес Надя е също наш кадър, като член на Националната асоциация на преводачите на жестов език в България.
И поздравления заслужава самата тя, защото надгражда стореното досега! Новата концепция на предаването в националната телевизия с новото си име – „Светът на жестовете”, ще осъществява целите си сред нашите членове. Нека да пребъде идеята й – за добро ще е!
Представяме Ви нейния иновативен проект за предаването. За нас е прекрасен – за Българската национална телевизия вероятно ще е ползотворен.
Четете за новата визия на предаването по БНТ за хората, които не чуват, сега.

От „Специализирано предаване за хора с увреден слух”до „Светът на жестовете” или 38 години национален ефир
Вече 38 години в родния ефир
расте и се развива едно необикновено предаване. За мнозина непознато, а за други чакано и обичано.
„Специализирано предаване за хора
с увреден слух” се заражда през далечната 1982 година с автор и водещ
Христо Семерджиев.
По онова време директор на Българската национална телевизия е
Стефан Тихчев. Излъчват се първа и
втора програма.
До 1989 г. темата за хората с различни увреждания е табу. Въпреки
това те са факт и съществуват в своите микро светове. Съюз на глухите,
Съюз на слепите, както и десетки са
предприятията, в които хора от глухата общност упражняват професии
като тапицер, стругар, дърводелец,
зъботехник, шивач и много други.
С огромната подкрепа на Съюза
на глухите авторът Христо Семерджиев събира екип и скоро в национален ефир се появява едно „специално предаване”, а именно предаване за хора с увреден слух.
Спецификите, породени от работата между света на звуците и този
на тишината допълнително усложняват телевизионния процес. Освен
журналистическа, работата на Христо Семерджиев е и образователна.
Налага му се да обучава всеки от
колегите си как се общува с нечуващи. С екипа му измислят сложен за
времето си реализационен процес,
който доскоро нямаше аналог в световен мащаб.
В предаването се представят разнообразни рубрики, проследява се
живота на глухата общност в България, успехите и неволите им. Екипът на Христо Семерджиев (автор
и водещ), Веселина Александрова
(редактор), Добрин Керестелиев (режисьор) и Антония Радичева (асистент-режисьор), периодично обикаля страната ни и представя новини
от районните организации на СГБ,
спортни мероприятия и други важни
за общността събития.
През 2017 година Българската
национална телевизия обявява конкурс за нов водещ на предаването,
поради пенсиониране на предходния екип. Надежда Мирчева е една
от многото явили се. Тя преминава и
трите кръга, и печели журито на своя
страна.
Оттогава тя заема мястото на досегашния титуляр. Надежда е автор,
водещ и продуцент на предаването.
От встъпването си в длъжност мечтае да обнови визията на предаването, което дискутира със самия Христо Семерджиев. Преди да излезе
в заслужена почивка, той въвежда
наследничката си в тънкостите на занаята, като й споделя голяма част от
професионалния си опит и знания.
До ден днешен тя изпитва огромно
уважение и благодарност за проявеното отношение.
През 2019 година генерален ди-

ректор на Българската национална
телевизия става Емил Кошлуков. По
негово нареждане се планува обновяване на визията на всички досега
излъчвани предавания, в това число и предаването за хора с увреден
слух.
До края на 2019 година Надежда
Мирчева работи в екип с дългогодишния и отдаден на професията си
режисьор – Добрин Керестелиев.
С идването на новата 2020 година, предаването стартира с нов
режисьор – Денислав Георгиев. Той
проявява интерес към глухата общ-

ност и споделя идеи за обновяване
на визията на предаването. Заедно
с продуцента разработват концепция за осъвременяване на визията
и съдържанието на предаването.
Работят почти денонощно с екип
графици и оператори, в рамките на
3 месеца, така, че да не разочароват вярната аудитория на предаването.
На 6 февруари 2020 година познатото ни досега „Специализирано
предаване за хора с увреден слух” се
преименува в „Светът на жестовете”
и започва обновеното си излъчване.

Екипът се спира на това заглавие, защото има двойствен смисъл. От една
страна „жестовете” наистина са света на нечуващите, а от друга страна
жестовете могат да бъдат всякакви
добротворства между всички нас.
Заглавието се ражда още през 2018
година при един разговор с водещата на „Референдум” Добрина Чешмеджиева, която е главен продуцент
на „Актуални предавания” в БНТ.
Идеята на екипа се състои в това
да не изтриват миналото на предаването, а да го надградят, като му придадат актуална и модерна визия. По
отношение на съдържанието се въвеждат рубрики „Актуални новини”,
„От света”, „Специалистът отговаря”,
„Любопитно” и др.
Иновативното е, че за първи
път в ефира на телевизията се дава
възможност на глух човек да води
рубрика. Тя се казва „От другата страна с …” . Екипът решава да
даде думата на различни нечуващи
гост-водещи, които да построят мост
между чуващото и глухото общество.

Предаването е единственото в
българския ефир, което е изцяло
на жестов език вече 38 години. От
2020 година обаче се случва нещо
от изключителна полза за глухата
общност и революционно за България. Благодарение на усилията
на екипа, предаването се излъчва
и със субтитри, които са предназначени за слабочуващата аудитория.
По този начин се осигурява абсолютен пълен достъп до съдържанието
на всички групи с някакъв процент
намаление на слуха.
Поради появата на коронавируса у нас Българската национална
телевизия промени програмата си
за периода в извънредното положение. Това наложи някои предавания да бъдат преустановени, за
да бъдат спазени мерките за безопасност, в това число и „Светът на
жестовете”. Екипът на предаването обаче съвсем не е в почивка. Те
събират материали и с нетърпение
очакват срещите със зрителите!
Надежда Мирчева

