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ПАКЕТ ОТ СОЦИАЛНИ И ИКОНОМИЧЕСКИ МЕРКИ
НА ПРАВИТЕЛСТВОТО ЗАРАДИ ПАНДЕМИЯТА
ИЗВЪНРЕДНАТА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА У НАС СЕ УДЪЛЖАВА ДО 31 АВГУСТ

Правителството ще отпусне
1 млрд. 163 млн. за социални
мерки заради коронакризата.
Още 731 милиона ще отидат
за икономически мерки, свързани с пандемията, обяви министър-председателят
Бойко
Борисов на 27 юли на брифинг
след провелия се коалиционен
съвет.

те към пенсиите са предвидени
317 милиона лева.
Ще бъдат дадени допълнително и 122 милиона лева по бюджета на социалното министерство за лични асистенти.
Увеличава се и минималният
размер на дневното обезщетение за безработица от 1 октомври - от 9 на 12 лева.
Сред мерките са и увеличаването на разходите за персонал
с 30% на органите на областните
администрации, които са натоварени със справяне с последиците от коронавируса, както и увеличаване на ставката за нощен
труд. Това ще коства около 92
млн. лева.

Премиерът представи подробно социалните мерки.
По 50 лева допълнително
ще получат всички пенсионери
за три месеца. Ако пандемията
продължи, след изтичането на
тези три месеца, мярката отново
ще бъде обсъждана. За добавки-

Ще продължи и изплащането
на 1000 лева към заплатата на
всички, които работят на първа
линия в борбата с Covid-19.
Увеличава се субсидирането
на болници със 17,3 млн. лева,
за да се повиши капацитетът за
лечение на пациенти с коронавирус.
Дават се допълнителни средства по бюджета на министерството на културата за проекти на
творци на свободна практика в
размер на 15 млн. лева.
9.5 милиона лева пък се предоставят на министерството на
икономиката за насърчаване на
местните и чуждестранните инвестиции у нас.

НОВИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
ГЛУХИТЕ
НА УЧЕНИТЕ ЗА КОРОНАВИРУСА ОТКРИВАТЕЛИ НА СВЕТА

Този ужасен натрапник - Ковид-19, все още си върлува по
планетата. Някъде, съвсем нелогично взима много жертви, другаде - като че ли не може.
България все още е една от
страните, където жертвите му са
малко. Дали Господ е българин,

или други неща го унищожават
на наша територия, никой още
не може да каже.
Но учените се опитват да го
разгадаят. И знаете ли - много
любопитни теории създават и изследват напоследък.
Ако прочетете написаното

на стр. 6-7 ще останете удивени от разнопосочните им догадки.
Дали пък, може би скоро, всички тези теории и пробиви в науката, няма да дадат някакъв общ
извод, за да се създаде лекарство
или ваксина, която да го спре?

ЧЕТЕТЕ В БРОЯ
Международни новини

Много хора все още са изненадани, че глухите могат да
шофират, или да пътуват сами по
света. Нищо изненадващо обаче
няма и нищо невъзможно, защото усещането за зрение е най-важното при шофирането.
За съжаление, в света все
още има повече от 20 държави,
в които правото на свободно
движение (член 13 от Всеобщата
декларация за човешките права)
е ограничено поради липсата
на разрешение за глухи хора да

Бизнес

С надеждата да направи кафето по-достъпно
за най-различни хора, „Starbucks” наскоро откри
първото кафене в Япония, което се грижи за глухите хора – на 24 юни „Starbucks Coffee” в Япония
обяви в туитър, че на 27 юни открива в град Кунитачи, който се намира в западната част на Токийския мегаполис първия си магазин с използване
на жестов език. Градът е известен с това, че в него
живеят голям брой хора с увреден слух.
Четете на стр. 4
за големия успех на това начинание

Тази снимка на глухата Антония Да Силва от Швеция обиколи
света със 190 хиляди гледания за един ден

Жестовият език
е в началото на говора
Представиха проекта I-SPK - метод за активиране на езика с помощта на жестове.
В Рим, Италия, официално беше оповестено
стартирането на проект, който чрез използване на езика на знаците при деца с нарушение
и/или липса на комуникация спомага за развиване на тяхното умение и способности да общуват или предават състоянието си на околните.
Но стр. 4 ви представяме
успехите на този проект

притежават шофьорска книжка.
Има обаче и други, където глухите могат дори да карат професионално камиони.
Но знаете ли, визуалното
изживяване с езика на знаците
при пътуването и усещането за
принадлежност към общността
на глухите има толкова предимства...
Четете на стр. 5
предоставения ни
материал от Росица
Караджова
Нурул Хумайра
(Сингапур)
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За СГБ и Русе – с гордост и любов
За поредна година членовете
на русенската организация отбелязаха 12 юли, рождения ден на
Съюза на глухите в България. И
тъй като имаше обявена извънредна епидемична обстановка
заради Ковид-19, решението
беше честването да се проведе
на открито, с разходка, започваща от някогашното доходно здание (театъра) и забележителния
паметник на Свободата, дело на
италианския архитект Арнолдо
Цоки. Тук всички присъстващи
бяха посрещнати и поздравени
от председателя Владимир Владимиров и заместник председателя Мариана Маркова, а след
това поеха на дългата разходка
из любимия град.
Русе има свое лице, своя съдба, свой характер, свой дух, свои
мечти. Разположен на десния
бряг на река Дунав, която можем
да оприличим като огледало в
което се отразяват миналото, настоящето и бъдещето на града;
река, където легендите и историята се сливат… Градът и реката
са неразривно свързани и ние не

можехме да се наситим на красивите гледки от реновирания кей.
На всяка крачка не само архитектурата искаше да покаже, че
РУСЕ е минало: Сексагинта Приста – пристанище на шестдесет кораба; РУСЕ е РУСЧУК – седалище
на Туна вилает (Дунавска област)
по времето на Митхад паша;
РУСЕ е възраждане – стигат му
само баба Тонка и Захари Стоянов; РУСЕ е драма – да споменем само бунта на русофилите;

РУСЕ е революция – от подвига
на невръстното момче Райчо Николов, което по време на Кримската война преплувало с кратунки Дунава, за да предупреди
руските войски... РУСЕ е възход
– освобождението му дава небивал икономически тласък; РУСЕ
е първият с първата жп линия
Русе-Варна, първата кинопрожекция, първата банка, първото застрахователно дружество,
първото модерно земеделско

стопанство, първото в страната
ушно отделение… РУСЕ е пантеон на възрожденците, съхранил
костите на баба Тонка, Захари
Стоянов, Ангел Кънчев, Любен
Каравелов, Стефан Караджа,
Панайот Хитов, Тома Кърджиев,
Никола Обретенов и други. РУСЕ
е мостът на дружбата построен
през 1954 година, свързал България с Европа…
В Русе са бесени комити и войводи от четите на Филип Тотю, Ха-

джи Димитър и Стефан Караджа.
На пристанището захапва дулото
на пистолета Ангел Кънчев.
Разходката ни завърши с кафе
в центъра на града. Чрез обиколката ни из любимия роден много
обичан град почувствахме своя
празник – защото се гордеем както с организацията си, така и със
своя град.
Стефка Тончева,
координатор РО
на глухите в Русе

ПЪТЕШЕСТВЕНИЦИ

По пътя на Ботевата чета

Продължаваме да публикуваме
в рубриката „Пътешественици”
разказите със снимки на членове от районните организации на
глухите от страната, които в условията на извънредната епидемична обстановка заради коронавируса се възползваха от възможността да правят разходки на
открито из красивите и паметни
кътчета на родината ни. В този
брой Георги Панталеев от София
разказва за велопрехода, който е
направил, вдъхновен от подвига
на Христо Ботев и четата му.

Всяка година в началото на юни
си припомням за подвига на човека,
който даде всичко за България, заедно
със съмишлениците си – ХРИСТО БОТЕВ. Още през 2005-2006 г. с един приятел искахме да минем неговия път с
четата му, но и така не се случи това
тогава. През зимата на 2020 г. същата
идея отново се появи в резултат на
каране на колело в района на другото
ни село. След доста дълго и подробно
проучване реших да го мина с колело
за два дни, т. е. разделих условно на
два етапа предстоящия ми велопоход.
Първият етап беше с начало от кораба
„Радецки” до село Борован; а вторият
– от село Борован до връх Околчица
във Врачанския балкан.
Историята, както навсякъде, има
спорни доказателства... В случая – за
точния маршрут на Ботевата чета,
както и къде точно и от кого е убит Ботев, се спори и досега. Но това не ме
спря да отдам своята почит към Ботев
и четата му. Най-вече да усетя отблизо как ли са извървели пеша Ботевите
четници с тези тежки оръжия и тогавашната екипировка... През кои села
са минали, на какви гледки са натъкнали, исторически места на сраженията, срещи и почивки и т. н. Първия
етап осъществих на 8 юни, но не до
Борован – имах сили да продължа по
маршрута и го завърших в подножието на северния склон на рида Веслец
– общо изминах 92 км., без бързане
и спокойно, с почивки, за да снимам.
И така – на Козлодуй за първи
път видях кораба „Радецки”... Задължително по-натам ще го посетим с
децата! А Дунав… тихият бял Дунав…
Той бе величествен и неповторим!
Не бях ходил преди в Козлодуй,
видя ми се много приятен град, с чудесни крайпътни дървета. За да стигна до кораба „Радецки”, който е на
запад от Козлодуй трябваше да мина
през града.
Който не знае – корабът не е оригиналният, а е възстановен. И след

като си направих снимки за спомен,
продължих нататък. Спрях за малко
между Козлодуй и Бутан, при строежа на прочутия водопровод. В с. Бутан също спирах, за да видя Поповото ханче, където се е отбила Ботевата
чета. Продължавам към Софрониево
и спирам на моста при река Огоста
между селата Бутан и Софрониево,
малко преди да приеме един от
най-големите й притоци – Скът, за
да снимам. Отсечката от с. Липница до с. Алтимир съвпада с шосето
за Оряховo и беше доста неприятно
за каране, дори опасно - липсваха
банкети, а имаше съвсем сериозен
трафик на тирове за ферибоотната
връзка Оряхово-Бекет. Минах този
етап внимателно и бързо.
Близо до с. Добралево ясно се
показват първите възвишения на юг,
Борованската могила вляво, Милин

камък вдясно и зад него – Веслец и
Врачанският балкан… Натъкнах се на
чудна чешма до Добралево. Водата й
– бистра и вкусна, много ме съживи
от жегата…
Горите по северния склон на
рида Веслец са прекрасни. Все едно
се намирах в самата Стара планина…
Стигнах до историческата Ботева поляна на билото на рида Веслец, откъдето ми предстоеше спускане по
южния склон на рида. А то се оказа
много приятно – наклонът беше идеален и не се наложи непрекъснато
да ползвам спирачките. Отсреща ме
чакаше още едно препятствие във
височина – най-голямото – катеренето във Врачанския балкан.
Ботевият път във Врачанския
балкан се движи по пътеката с жълта маркировка, като до местността
„Избата” си беше цяло изпитание, на

95% не можеше да се кара и падна
яко бутане, а имаше и скалисти участъци по пътеката. Затова пък пред
очите ми се разкри страхотна панорама от местността „Таушаница”!
Пътя край река Крушовица на практика го минах пеша, с колелото на
рамо, теренът беше много стръмен и
пресечен, със скали. За моя неприятна изненада, чешмата в местността
„Избата” се оказа пресъхнала...
И ето ме вече на лобното място на
Христо Ботев. Тук ще отворя една скоба – на 100% не е сигурно, че точно
това е мястото, където е убит Христо
Ботев. Само един (!) човек – Никола
Обретонов, е посочил мястото, почти
50 години по-късно през 1876 г. А и
самият той никога не е казвал, че Ботев е убит от „турски” куршум! Същото важи и за това, къде е роден Христо Ботев – и досега е спорно дали е в
Калофер или в село Осен, Врачанско.
След почивка със снимки на лобното място на Ботев се отправям към
връх Околчица. Само веднъж съм ходил там, през далечната 1994 година
с моя четвърти клас и то в непрогледна октомврийска мъгла. Едва сега
имам възможността да се насладя
на гледките от върха! Тук, на Окол-

чица, завършвам Ботевия път. Оттук
оцелелите Ботеви четници се отправили към Рашов дол и Лютиброд.
Започвам и обратния път, като
минавам край неработещата хижа
„Околчица” и след яко спускане стигам шосето за Челопек към Враца,
откъдето ме прибират, като пътем
снимам водопада „Шопката”. В този
ден имаше малко вода.
Завърших пътуването си с колелото изключително доволен от видяното. Реално с колело от кораба
„Радецки” до връх Околчица, през
лобното място на Ботев по Ботевия
път са общо 115 км. Да, възможно
е и за един ден да се направи преходът – за един добре трениран колоездач, но аз не бих се изхвърлил,
предпочитам да не бързам, да се
наслаждавам на гледките и да правя
почивки. А и да направя много и хубави снимки също!
Защото идеята ми за този албум
със снимки беше колкото може повече от хората да видят и да усетят
Ботевия път, макар виртуално. И не
само това – искам да запаля и други
хора да тръгнат по този маршрут.
Текст и снимки
Георги Панталеев
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НА СОЦИАЛНО-ЕТИЧНИ ТЕМИ

Щастието - единственото истинско житейско злато
Човешкият живот е вселена от чувства и преживявания. Необятна вселена. Погледнато реално, за живота
на всеки един човек може да се напише роман. Красив
или тъжен финал ще има такъв роман, зависи и от самия него.
Разбира се, че има и „съдба” понякога. Но каква ли
може да е съдбата и дали не може да се промени, ако
със силата на духа всеки един се научи как да загърби
житейските неволи. И да бъде щастлив!
Много е трудно. Но никак не е невъзможно.
Да съхраниш щастието си като „златна нишка” на живота, означава воля да опознаеш себе си, но и сила да
намериш подкрепата на близките до теб. А това е култура. Култура на живота, която с доброта всеки може постигне.
Предлагаме ви днес едно изключително полезно четиво. Ако го запазите в библиотеката си и го прочетете
още няколко пъти – сигурно е, че всеки оттук нататък не
само ще помисли за живота си досега, но и ще направи
нещо, за да бъде по-щастлив.

„Десет закона на щастието”

Помнете – да бъдеш щастлив не означава над теб да
има безоблачно небе, пътища без препятствия, работа
без умора, връзки без разочарования. Да бъдеш щастлив

означава да намериш сила в прошката, надежда в битките, сигурност в страха, любов в разделите! Да бъдеш
щастлив не значи просто да цениш усмивката, а да въздействаш върху тъгата! Не само да празнуваш успеха, а
да се учиш от провалите! Не само да празнуваш успеха, а
да изпитваш удоволствие от аплодисментите, а да намериш радост в неизвестността!
Да бъдеш щастлив означава да признаеш, че си струва да живееш, въпреки всички предизвикателства, неразбирателства и кризисни периоди.
Да бъдеш щастлив не е случайност на съдбата, а завоевание на този, който може да пътешества дълбоко в
душата си!
Да бъдеш щастлив, означава да не бъдеш жертва на
проблемите си, а да се превърнеш в автор на житейската
си история. Да пребродиш пустините извън теб, но да си
способен да откриеш оазиса, скрит в душата ти! Всяка сутрин да благодариш на Бога за чудото на живота!
Да бъдеш щастлив означава да не се страхуваш от
собствените си чувства! Да можеш да говориш сам със
себе си! Да имаш смелостта да чуеш „Не.” Да имаш сили
да понесеш критиката, дори тя да е несправедлива! Да
целуваш децата си, да се радваш на родителите си и да
изживяваш приятни моменти с приятелите си, дори когато те нараняват!
Да бъдеш щастлив означава да покажеш веселото,

КУЛТУРА

свободно и непринудено дете, което живее във всеки
от нас! Да си достатъчно зрял, за да кажеш „Сгреших!”;
да притежаваш смелостта да изречеш „Прости ми!”; да
имаш чувствителността да промълвиш: „Имам нужда от
теб”; да можеш да прошепнеш: „Обичам те!”
Пожелавам животът да ти даде многобройни възможности да бъдеш щастлив! Бъди влюбен в радостта през
твоята пролет! Бъди приятел на мъдростта в твоята зима!
И когато сбъркаш пътя, започни всичко отначало! Така все
по-силно ще обичаш живота!
И ще откриеш, че да бъдеш щастлив не означава да
имаш идеален живот!
Трябва да използваш сълзите, за да откриеш толерантността!
Да използваш загубите, за да изгладиш търпението!
Да използваш провалите, за да изваеш спокойствието!
Да използваш болката, за да усетиш удоволствието!
Да използваш препятствията, за да отвориш прозорците на интелекта!
Никога не се отказвай от себе си!
Никога не се отказвай от хората, които обичаш!
Никога не се отказвай да бъдеш щастлив, защото животът е спектакъл, който не може да бъде пропуснат!
А ти си специален човек...
Публикацията подготви Вера Василева

ПОБЕДИТЕЛИ НА ДВЕ КОЛЕЛА

България отбеляза 170 години Васил Грозев с медал от „XCO Uzana“!
от рождението на Иван Вазов
Знаете ли, че
като министър
на народното просвещение ИВАН ВАЗОВ
ДАВА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ
НА ПЪРВОТО БЪЛГАРСКО УЧИЛИЩЕ
ЗА ГЛУХИ ДЕЦА

На 9 юли преди 170 години е
роден великият български поет,
писател и драматург Иван Вазов,
често „патриарх на българската
литература”.
Вазов има големи заслуги в
развитието на българската литература и култура, взима и дейно
участие в обществения живот на
България. Малко се знае за неговия принос в полагането на основите на образованието за глухите
български деца. През 1897 година Иван Вазов става министър на
народната просвета в кабинета
на К. Стоилов. Две години по-късно, през 1898 г., в ежедневния
български печат се появява едно
кратко съобщение под надслов
„Училище за глухите”, в което се
съобщава, че за пръв път в България немският учител Фердинанд
Урбих открива училище за глухи
и неми деца, в което ще преподава „според най-новата звучна
метода на български език всички
предмети по програмата на основното училище в България” и
така е положено началото на образованието на лишените от слух
деца в България, за които дотогава никой не се е замислял.

Това довежда и до особено
внимание към обучението и
възпитанието на глухите деца от
тогавашния министър на народното просвещение Иван Вазов.
Благодарение на даденото от
него разрешение, на 15 април
1898 г. в София отваря врати
първото българско частно училище за глухи деца, на което Урбих е директор. Първоначално
са приети за обучение 12 глухи
деца на различна възраст, чиито
родители били заможни.
През 1906 г., когато министър на народното просвещение е
д-р Иван Шишманов, с решение
на Народното събрание частното
училище на Урбих се поема от
държавата и става Държавен институт за глухонеми с директор
Фердинанд Урбих. В него учениците, освен музикално образование, получават възможност
и за усвояване на занаят (като
кошничарство, метларство, пантофарство, четкарство, ръчно и
машинно плетиво).
Публикацията подготви
Лъчезар Стоичков по данни
от Уикипедия

Има една страница във фейсбук
мрежата, която все повече набира
популярност и се нарича „Velosigners”. За непосветените – името й е
съчетание от две думички: „Вело” е
от „велосипед” а „Сигнерс” е от английското значение на думата „знак,
знаков език” или език на знаците,
какъвто е жестовият език на глухите
хора.
Попаднах в нея благодарение на
виртуалния глух приятел Васил Грозев, в началото на този месец публикува пост със снимки, запаметили
моменти от награждаването му след
като успешно финиширал най-възрастния колоездач в състезанието
„XCO Uzana 2020”. Текстът под снимката с гордо позиращия с медала си
Грозев беше: „Днес, 5 юли 2020 г, Васил Грозев си тръгна горд с медала.
Кой казва, че си прекалено стар за
колоездене? Васил Грозев доказа, че
възрастта е само цифра!
От сърце – честито! Гордеем се с
неговото постижение и му пожелаваме да е жив и здрав още дълги години и все така да побеждава!
В страницата има и още едно
съобщение, което също е повод за
гордост:
Александър Иванов в топ 10 на
„Джуренец Куест”
На състезанието „Джуренец Куест” Александър Иванов – в категорията „мъже 19-40” се е класирал на
7 място от общо 91 колоездачи.
Победите на колоездачите ни с
увреден слух са започнали още от
началото на велосезона 2020 – в състезанието „XCM Плана”. Александър
Иванов завършил на второ място в
категорията „Индивидуално преминаване”; в същата категория Василен
Грозев се класира на 7-о място от
общо 36 мъже; а Христина Каципиду
се пребори за 3-о място в категорията „жени”, в която са участвали 22
планински колоездачки.
Поздравления за всички тях!
Нека знаят, че са нашата гордост! Да
са живи и здрави!
Петра Ганчева
Снимки фейсбук страницата
Velosigners
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Веригата „Старбъкс” („Starbucks”) отваря магазини в Япония,
където целият персонал владее езика на знаците

Кафето е една от най-популярните напитки по целия свят и
това се дължи най-вече на факта, че твърде много хора са пристрастени към него. Не е тайна, че мнозина от нас се нуждаят от
този бърз и ароматен „ритник” всяка сутрин, за да се разсънят и
почувстват освежени и готови за поредния работен ден.
С надеждата да направи кафето по-достъпно за най-различни хора, „Starbucks” наскоро откри първото кафене в Япония,
което се грижи за глухите хора – на 24 юни „Starbucks Coffee”
в Япония обяви в туитър, че на 27 юни открива в град Кунитачи, който се намира в западната част на Токийския
мегаполис първия си магазин с използване на жестов език.
Градът е известен с това, че в него живеят голям брой хора
с увреден слух.
Целта на веригата „Starbucks” е да създаде приобщаваща
среда, като призовава за многообразие и достъпност за всички,
които са с нарушена реч или слух и им позволява да се насладят
на кафе непринудено и социално.
„В новооткрития магазин 19 глухи служители ще обслужват професионално глухите клиенти – откакто компанията
„Starbucks” е навлязла в Япония, тя наема глухи и слухови партньори (служители) които се оказаха с невероятно въздействие
в своите общности. Вдъхновени от страстта, с която те работят,

компанията реши да създаде този магазин като място за принадлежност, където нашите партньори и клиенти могат да останат верни на бранда. Този магазин предоставя безкрайни възможности за всички”, казва пред медиите Такафуми Минагучи,
изпълнителен директор на „Starbucks Coffee Japan”.
За момента, докато пандемията на коронавирус все още
е на свобода, магазинът ще предлага само кафе. Клиентите
ще билет с номер на него, преди да бъдат обслужени, за да
се избегне струпването и по този начин да се гарантира безопасността на всички. Въпреки, че кафенето се фокусира върху
хората със слухови и говорни увреждания, то ще е отворено
за всички хора, независимо дали имат проблеми с комуникацията. Има специален лист с менюта и специални знаци за
улеснение на комуникацията за клиентите, които не владеят
езика на знаците. Специализираните кафенета „Starbucks”
могат да бъдат разпознати по редица уникални знаци: логото включва жестове на ръце, различни знаци и интериорни
естетически решения се въртят около темата за глухотата и
технологиите за нея, цифрови бележници и конзоли за поръчка и др.
„Откриването на този наш магазин в Япония е важен момент, който представя невероятната страст на нашите глухи и

чуващи партньори в Япония. Искаме да покажем как талантът
на общността на глухите и чуващите може да разпали връзките, да вдъхнови за нови възможности и да помогнем на нашите
партньори да разгърнат кариерата си в нашата компания”, заяви Риотаро Сато, супервайзър в „Starbucks Coffee Japan”. Новооткритият магазин на компанията в Япония, не е първият по
рода си. Тя има пет такива магазини във Вашингтон, Китай, като
първият такъв магазин беше открит в Куала Лумпур, Малайзия,
през 2016 година.
Освен това, Токио е дом и на много други заведения за хранене, които имат специализиран персонал с жестов език – Nok
Café Tokyo, Sign Café, Social Cafe и много други.
Според Световната здравна организация около 466 милиона души по света са с установена пълна или частична загуба
на слуха. Наличието на такива места като кафенета, ресторанти,
общи магазини и други подобни бизнеси стават по-достъпни за
хората с различни увреждания, което е чудесна стъпка напред,
тъй като не само прави публичните места по-приобщаващи към
хората с увреждания, но и служат като място, което обучава
обществото относно това какво означава да живеем с такива
увреждания и насърчава положителните социални промени,
наред с много други неща.

С ЕЗИКА НА ЖЕСТОВЕТЕ

Представиха проекта I-SPK - метод
за активиране на езика с помощта на жестове
В Рим, Италия, официално беше оповестено стартирането на проект, който
чрез използване на езика на знаците при
деца с нарушение и/или липса на комуникация спомага за развиване на тяхното умение и способности да общуват или предават състоянието си на околните.
Съкращението I-SPK произлиза от
I SPEAK „Говоря” или по-скоро „I If I Can
Komunico” (да мога да комуникирам) – защото това е мисията на проекта: да се
предостави комуникационен инструмент
и терапевтичен път, който да позволи на
невербалните деца и възрастни да могат
да влизат в отношения помежду си и да общуват.
В света има много генетични заболявания и
синдроми, в които съществува липса на словесен език, спомагащ за общуване и това пречи
на много деца и млади хора с тежък двигателен или когнитивен дефицит, прави ежедневието им едновременно емоционално и трудно.
Невъзможно е да не общуваме – ако човек
бъде лишен от възможността да развива изречения, да изразява желания, да изразява страдания и съмнения, тогава цялото му развитие
е в криза.
Невербалната комуникация е в основата
на взаимодействието, обменът на усмивки, погледи, поза, изрази, съставляват матрицата на
интерактивния обмен, но понякога за дете или
възрастен това не е достатъчно, за да открие,
че неговият вътрешен свят, може да бъде затворен завинаги.
С течение на годините са се развили различни компенсаторни инструменти като писане, алтернативна усилваща комуникация,
използване на изображения, използване на
най-модерни технологии, необходими инстру-

развитие, деца с физически увреждания или с
генетични синдроми. Опитът ни научи, че всяко дете има ресурси и способности и тяхното
засилване води и до използването не само на
инструмент за езикова комуникация, но и до
нов начин, за да порасне.
Целта, която проектът I-SPK има, е да даде
на детето най-подходящия инструмент, за да
може то активно да общува с хората край него.
И на въпроса „Ще се научи ли детето ми да
говори?” правилният отговор е: може би не, то
няма да говори, но ще може да съобщава за
настроенията си, да направи избор, да расте и
да влиза в отношения, да комуникира.
Как работи проектът? Ние сме екип, който работи в Рим, съставен от психолози, психотерапевти, преводачи на езици на знаците,
асистенти по комуникация. Първите срещи са
насочени към оценка на качествените ресурси
на детето чрез индивидуална и семейна история. Срещите се провеждат в съответното
териториално студио. След оценката се прави

менти и комуникационни умения, които обаче
не заместват напълно използването на словесен език.
„С нашия проект,” казват създателите
му, „искаме преобърнем нещата и да докажем, че ако на всеки бъде даден подходящия
инструмент за точната дума, всеки би
могъл да общува. Това е, което проектът
ни иска да предложи: активиране на думите чрез италианския език на знаците (LIS).”
Езикът на знаците вече е използван за реабилитация на езика и комуникацията, както
за остатъчни езикови умения, така и при липса или наличие на проблеми, свързани с емоционално-поведенческата сфера, със или без
когнитивни нарушения, при деца със синдром
на Даун, деца с аутизъм, деца с дефицит на

Страницата подготви Петра Ганчева

предложение за поемане на отговорност, което зачита възможностите и целите, които могат
да бъдат определени за развитието на комуникацията. Интервенцията е от смесен тип, може
да се извърши у дома, интегрирана с подобрения в студиото и подкрепена от обучителен
курс за родители.
По проекта беше организиран и проведен
курс за родители, който имаше за цел да научи родителите на основите на италианския
жестомимичен език. Курсът е разделен на три
макрообласти: комуникативните аспекти, които ще позволят те да направят първите си стъпки на езика на знака; езиковите аспекти, които
ще дадат основните правила на граматиката
на маркираните езици, културните и идентичните аспекти, които да подчертаят културата
на глухите и мотивационно-релационните аспекти, за да се даде глас и да се изправят пред
трудностите, с които се сблъсква един родител
във връзка със собственото си дете. Курсът
включваше теоретични и практически уроци,
класни упражнения, ролеви игри и симулации.
Курсът включваше общо 52 часа, а преподавателите бяха професионалисти – бивши преподаватели, преводачи и глухи местни учители.
Чрез проекта беше осъществен и тримесечен курс на знаците и комуникационните устройства. Курсът беше насочен
към учители, логопеди, психолози и всички
онези, които от любопитство и нужда се
чувстват, че искат да открият този език.
В училищата и социалните служби често се
сблъскват с увреждания и това създава множество проблеми и въпроси за това как да се
свържем и общуваме с тези деца или млади
хора. Този курс беше именно затова - освен да
даде основите на общуването, да даде стабилна подготовка на цялата диагностична и рехабилитационна теоретична рамка с недостиг
на комуникация. Курсът включваше общо 56
часа, преподавателите бяха професионалисти –
преподаватели на курсове, преводачи и глухи
местни учители.
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ОТКРИВАТЕЛИ

ГЛУХИ ПЪТНИЦИ БЕЗ БАРИЕРИ

Много хора все още са изненадани, че глухите могат да
шофират, или да пътуват сами по света. Нищо изненадващо
обаче няма и нищо невъзможно, защото усещането за зрение
е най-важното при шофирането.
За съжаление, в света все още има повече от 20 държави,
в които правото на свободно движение (член 13 от Всеобщата
декларация за човешките права) е ограничено поради липсата
на разрешение за глухи хора да притежават шофьорска книжка.
Има обаче и други, където глухите могат дори да карат професионално камиони.
По отношение на свободното пътуване има някои ограничения, които засягат главно морската навигация, или пилотирането на самолети. Но там транснационалният опит и визуалната комуникация с езика на знаците е дори по-добро умение
от това да чуваш. Визуалното изживяване с езика на знаците и
усещането за принадлежност към общността на глухите предоставя предимства.
Предимства за глухите пътешественици
Глухите пътешественици обикновено споделят общи предимства и опит в своите пътувания. Някои от тях са следните:
1. Езикът не е проблем: използването на жестове им помага
да преодолеят бариерите в езиковата комуникация във всяка
страна по света, благодарение на придобитите си умения чрез
езика на знаците.
2. Шумът също не е проблем: ако трябва да спите в импровизирано помещение в шумна зона или среда, това няма да е
пречка да заспите и да почивате.
3. По света има глухи хора: доста лесно е да срещнеш глухи
хора в почти всяка страна или да ги намериш чрез асоциациите
на глухите. Те могат да ви предложат полезна информация за
вашето пътуване или дори да ви се предложат като ваши водачи.
4. Спестявате пари: много музеи, увеселителни паркове или
обществен транспорт често предлагат отстъпки за хора с увреждания или дори безплатен прием за инвалиди.
5. Понякога в много страни глухите хора са много добре оценени и дори почитани.
Калвин Йънг (САЩ)

Антония Родригес Да Силва (Швеция)
Ние знаем малко за тази глуха пътешественичка, но преди
две години тя публикува видео във фейсбук, което е получило
повече от 190 хиляди гледания и е споделено стотици пъти. Във
видеото тя обяснява, че един ден видяла коментар във фейсбук, със запитване как може да пътува до Виетнам без кохлеарен имплант.
Във видеото тя показва как е пътувала през различни страни
по света и е преживяла различни приключения с езика на знаците. Тя също така показва как знанията й по езика на знаците
й осигуряват транснационално предимство, където се среща с
глухи хора с голямо културно многообразие.

Стейси Марлен (САЩ)

Джоел Бариш (САЩ)

След като завършва специалността „Кино, телевизия и фотография” в университета „Галаудет” през 1992 г., Джоел Бариш
основава „Глухите нации” като сайт за популяризиране на езика
и културата на общността на глухите. Той също така организира
успешни национални изложби в САЩ. Неговите видеоклипове
по света са много популярни в интернет с хиляди гледания. Те
показват глухи художници и предприемачи от всички страни.
Видеоклиповете на Джоел показват също невероятни умения
на глухи хора: които могат да правят невероятни неща – от сглобяване на двигатели на самолети до циркови артисти.
Нурул Хумайра (Сингапур)
Глух по рождение, Нурул започва да пътува през 2015 г.,
вдъхновен от Калвин Йънг (виж по-горе). Сега е фотограф на
свободна практика, който пътува и снима – професия, в която
се надява да продължи да се развива и да може да се посвети
на това на пълен работен ден. С тези пътувания и фотография се
надява да вдъхнови други глухи хора да постигнат мечтите си.
Хосе Луис Гинард (Испания)

Този глух авантюрист изостави успешна бизнес кариера от
повече от пет години в стартираща мултимедийна продукция,
за да възприеме мечтата си да пътува по света.
Калвин започва да пътува до Тайланд, Виетнам, Камбоджа
и Европа за по два месеца. След завръщането си в САЩ той разбира, че неговите пътуващи истории служат като вдъхновение
за други хора. Вместо да разказва своите преживявания на всеки, той стартира като влогър в интернет, за да може да бъде
следван по целия свят.
Неговата цел е да „покаже на глухите общности, че пътуването сам може да бъде безопасно, лесно и забавно. „Чрез пътуванията си искам да вдъхновя глухите хора, за това, че те могат
да правят всичко, което искат.” – казва Калвин.

Silencio”. Създал е 50-минутен документален филм за пътуването си през Камбоджа и Лаос, който беше на прага на излъчване
по местна телевизия на живо (Канал 9 от Валенсийската общност), но за съжаление, веригата се затвори преди датата на излъчването. По време на това пътуване Хосе Луис измина 1 568
километра за 38 дни, докато посещава училища за глухи деца.

Хосе Луис Гинард е напълно глух, от Майорка (Испания),
който обикаля света с колело. В която и да е страна той посещава училища за глухи деца и събира техния опит в „Rutas del

Стейси е глуха жена със смесен произход - мексиканско-американски. Родена и израснала в Калифорния, САЩ. След като
загубва единствения си близък човек – леля си, тя разбира, че
има само един живот и започва да пътува. До този момент тя
е пропътувала през 18 държави по целия свят с раницата си.
Владее американски жестомимичен език, както и международния език на знаците. Сега изучава Лингва де Сеньяс Мексикана
(LSM/мексиканския жестомимичен език) и корейски жестомимичен език).
През 2015 г. стартира влога си Deafinitely Wanderlust в социалните медии, в който споделя опита си за пътуване, предоставя
ресурси за пътуване на езика на знаците и споделя историите на
глухите общности по света. Тя бързо достигна почти 60 000 последователи във фейсбук и 10 000 последователи в инстаграм.
Гери Хюз (Обединеното кралство)
Този глух по рождение шотландец беше първият глух моряк,
обиколил света сам през 2013 г., истински подвиг, като се има
предвид, че само 300 души в света са го постигнали.
Гери става първият патрон на кораба в Обединеното кралство през 1981 г. и оттогава не спира да плава, редувайки се с
другите си страсти: голф и преподаване. Всъщност Гери завършва математика в отворения университет и става първият учител
на глухите в Шотландия през 1995 г. след повече от 100 години.
Той завърши своето ветроходно пътуване по света на 8 май
2013 г. след повече от шест месеца самостоятелна и неспомагаема навигация и така става 201-ят човек в света, който го
получава и първият глух човек. Всички тези подробности са на
неговия уебсайт и социалните мрежи. В Можете да видите вълнуващото му пристигане след завършването на кръга по света
в интернет.

НЯМА НЕВЪЗМОЖНИ НЕЩА

Южнокореец стана първия глух тенисист,
победител в турнира Уинстън-Салем

За Дъх Хий Лий тенисът е най-добрата възможност да „оцелее в обществото”. Той загубва слуха си едва 6-годишен, но не
позволява това да го спре в преследването на кариера на професионален тенисист и вестникът ни преди нящолко години
разказа за неговия труден път към успеха. А резултатът от неимоверните му усилия вече е налице.
21-годишният Лий, който е номер 212 в света, победи
швейцареца Хенри Лааксонен със 7:6, 6:1 в първия кръг в Уинстън-Салем и се превърна в първия глух тенисист с успех в основната схема на турнир от АТП тура.
„Хората ми се смееха заради увредения слух. Казваха ми, че
не трябва да играя тенис. Определено беше трудно, но моите
приятели и семейството ми мe подкрепиха и ми помогнаха да
мина през това. Исках да покажа на всички, че мога да го направя. Моето послание към всички хора с нарушен слух е да не
се обезкуражават. Ако се бориш здраво, можеш да постигнеш
всичко!”, сподели пред сайта на ATP Лий.
Той не владее жестомимичния език. Като дете неговата
майка го кара да се научи да чете по устните, за да улесни комуникацията му с околните. Самият той признава, че е било доста
сериозно предизвикателство да започне да разбира съдиите
или съобщаването на резултата.

Липсата на слух го кара да развие зрението си и да подобри
придвижването си по корта, за да компенсира невъзможността
да чува как топката се отбива от ракетата на съперника.
Лий става професионалист на 15 години, а през април 2017 г.
стига и кариерен връх – номер 130 в света. На три пъти обаче
после се проваля в последния рунд на квалификациите за вли-

Страницата подготви Росица Караджова

зане в основната схема на турнири от „Големия шлем”.
Американският тенисист Тенис Сангрен говори с безкрайно
уважение за Лий след един от тези мачове: „Когато го победих,
той дойде при мен с гугъл преводач след мача и ме попита:
Какви са слабостите ми? Знаете ли, толкова много информация
може да получиш на корта за това как съперникът ти играе, от
звука при удара. Ако не можеш да го чуеш..., трябва да имаш
феноменални умения и феноменален талант. Лий явно го има!”
А бившият тенисист №1 в света - двукратен олимпийски
шампион и двукратен победител на „Уимбълдън” Анди Мъри,
говори за него с невероятно възхищение: „Ако играех със слушалки, щеше да ми е изключително трудно да установя скоростта на топката и спина, идващ от ракетата... Ние инстинктивно
разчитаме на слуха си, за да разберем едно или друго. Очевидно, ако си глух, другите са с голямо предимство пред теб. И за да
парираш това, което противникът ти прави, се изисква огромно
усилие! Лий е невероятен, нямам представа как го прави, но
безкрайно го уважавам.”
21-годишният южнокореец се надява, че с победите си ще
послужи за пример, че няма невъзможни неща, стига да се бориш здраво! Помислете само – в световния елит на мъжкия тенис, след него са толкова чуващи „майстори” на ракетата.
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За Ковид-19 от първо лице
Един свестен лекар,
който работи и за
хората с увреден слух

Д-Р ДОНЧО ДОНЧЕВ e военен лекар
– оториноларинголог, отоневролог, аудиолог. Има богат опит в УНГ-заболяванията. Преминал е през редица квалификационни курсове по аудиология в Прага,
Виена, Будапеща, Загреб. Като военен
лекар има натрупан опит от няколко
задгранични мисии в Грузия, Ирак, Косово, Босна и Херцеговина, Словения, Румъния, Македония. Работил е в оперативната щабквартира на НАТО в Неапол,
Италия 2007 – 2010 година. Преди пандемията лекарят по професия и призвание
помага на най-малките пациенти – лекувайки ушите, носовете и гърлата им.
След като коронавирусът идва на територията на България обаче, професионалният път на д-р Дончев се променя: „Бях
свидетел как моите колеги от инфекциозната клиника във ВМА месеци наред работеха
все по-натоварено и по-натоварено. Надминаха предела на физическите си възможности”, разказва той. Заради това медикът
решава да остави комфорта на кабинета и
се включва в битката на първа линия – става

доброволец при колегите си и още първият
досег до болни пациенти му показва, че ситуацията наистина е сериозна.
След месец и половина на първа линия
д-р Дончев вече е от другата страна – заразява се с COVID-19. Болестта обаче оставя трайни последици в живота му: „Имам
по-малко бял дроб. Една голяма част от
белия ми дроб вече не съществува.” Куражът и силата на д-р Дончев му помагат да излезе като победител от битката с
COVID- 19 и го учат на ценни уроци: „Този
вирус, без да твърдя, че е най-смъртоносен, е изключително силно заразен,
той настъпва, завзема територия и не си
тръгва! Всички тези неща – шлемовете,
ръкавиците, предпазните очила, маските
и дезинфектантите, си остават като обезателни стриктни мерки на съблюдаване
на хигиена. Но те са за превенция, те се
включват в борбата за предотвратяване
на разпространението на Ковид-19. Те
трябва да се спазват, тъй като до момента ние нямаме нито лекарство, нито ваксина срещу този вирус. Всеки поотделно
трябва да си дава сметка какво става около него, с кого контактува, какво става с
неговите близки, роднини и познати. Така
или иначе, един от факторите за разпространението на това коварно заболяване е,
че половината от заразените са безсимптомни. Не трябва да омаловажаваме този
вирус, защото 20% са със средна и тежка
протичаща форма. Заболяването е много
страшно, продължително и тежко. Съветвам всички да се ваксинират октомври
месец против грип. В интерес на истината,
тези, които са против ваксините, разчитат
на онези, които се ваксинират и така да се
предпазят и те. Важната разлика между
грипа и Ковид-19 е в разпространението
на двете заболявания. Грипът тръгва като
една вълна, обикновено от Източна Азия,
минава през Централна Азия, Европа,
Америка и приключва. А Ковид-19 както
вече казах, настъпва, завзема територии
и не си тръгва. Затова и в този случай ще
трябва да разчитаме както на защитната
профилактика, така и на лекарство и ваксина. Смисълът на профилактиката е да се
защитим максимално.”

Коронавирусът
не е обикновена
пневмония!

Д-Р АЛЕКСАНДЪР СИМИДЧИЕВ, пулмолог, началник на отделение „Функционална диагностика“ в Медицински
Институт на МВР, гр. София, и медицински директор на Центъра за дистанционно обучение към Медицински университет, гр. Пловдив, е категоричен: „Коронавирусът засяга кръвоносната система в
белия дроб и не е обикновена пневмония! Пневмония е, когато навлезе бактерия в дихателната система и слезе надолу по бронхите и влезе в белия дроб,
където процесът се разпространява по
дихателните пътища и затова се нарича
бронхопневмония. Докато коронавирусът засяга цялата тъкан на белия дроб,
минава и от обратната страна, където
са кръвоносните съдове и предизвиква
възпаление в кръвоносните съдове, т.
нар. васкулит. Когато кръвоносните съдове се възпалят, кръвта, която протича
през тях, започва да се съсирва, защото
съсирването е вид защитен механизъм,
който не позволява на места, които са
възпалени, да има кръвоток през тях,
понеже там явно има проблем. И когато започне да се съсирва кръвта, белият
дроб не може да изпълнява функцията
си. А когато кръвоносните съдове са увредени, често се получават тромбози в
тях. Тромбът се откъсва, тръгва да пътува
и така запушва кръвоносните съдове в

белия дроб. Това се нарича белодробна
тромбоемболия. Оказва се, че пациенти с коронавирус, които не са лекувани
с противосъсирващи средства, много
по-често стигат до белодробна тромбоемболия, защото техните кръвоносни
съдове са увредени от възпалението.
И когато това се случи в множество
малки кръвоносни съдчета, както при
Ковид-19, се получава голям проблем.
Защото множество малки, но много разпространени запушвания в кръвоносните съдове водят до голямо намаляване
на преминаването на кръв през белия
дроб или през другите органи – могат да
пострадат мозъкът, бъбреците, сърцето и
нервната система.
Това, което е различно, е нашият
имунен отговор към този вирус. Има
хора, които имат много адекватен имунен отговор, те много бързо обезвреждат вируса и го ликвидират. При други
хора вирусът навлиза на различни места
и понякога предизвиква толкова силна
и бурна имунна реакция, че се стига до
т. нар. цитокинова буря, която всъщност
е свръхсилна реакция на имунитета. Голяма част от това, което се случва при
тази болест, не е в резултат на вируса, а
е в резултат на имунната система. И не
може да се гарантира, че човек, който
има антитела, непременно е защитен.
Или пък, че човек, който няма антитела, не е защитен. Хора, които живеят
в по-мръсна околна среда, по-ниско образовани, в по-лоши социални условия
и пр., те много по-адекватно реагират
на инфекции, включително и на коронавируса. Те се заразяват, може и да боледуват, но по-рядко стигат до цитокинова
буря, защото имунният им отговор е трениран от множеството боклуци, с които
ежедневно живеят. Антитялото не може
да убие собствена наша клетка. Затова са нужни специални клетки убийци.
Клетъчният имунитет върши тази работа, убива клетките, които възпроизвеждат вируса.
Със съкращения по данни от онлайн
медиите подготви Петра Ганчева

В ТЪРСЕНЕ НА ВАКСИНА

Компанията „Модерна”
с успешни резултати
при доброволци

Обещаващи резултати при изпитването на ваксина в
ранен стадий върху хора, сочат данни, публикувани в „Ню
Ингланд джьрнъл ъф медисин” („The New England Journal
of Medicine”). В първата фаза на проучването потенциалната ваксина е показала, че е безопасна и е предизвикала
имунен отговор при всички 45 доброволци в изследването. А тези от доброволците, които са получили две дози
от ваксината, са имали високи нива на антитела, които
надвишавали средните нива, наблюдавани при хора,
които са се възстановили от Covid-19, съобщава екипът
от учени. При нито един от доброволците ваксината не
е дала сериозни странични ефекти. Повече от половината доброволци съобщават за леки или умерени реакции
като умора, главоболие, втрисане, мускулни болки или
болка на мястото на инжектиране, като те се появяли
след втората доза и при хора, които са получили най-високата доза. Проучването разделя участниците в групи от
по 15 доброволци на възраст между 18-55 години, които
са получили по две дози в разстояние на 28 дни. На трите
групи са поставени съответно 25, 100 или 250 микрограма от ваксината.

Тези данни от изпитателната фаза 1 показват, че ваксинацията предизвиква здрав имунен отговор при всички
нива и ясно подкрепя избора на 100 микрограма в първоначален и засилващ се режим, заяви Тал Закс главен
медицински представител на „Модерна”. Той добави, че
проучването на ваксината във фаза 3 ще започне по-късно този месец.
Д-р Антъни Фаучи, директор на Националния институт по алергии и инфекциозни заболявания, определи
резултатите като „добра новина”, отбелязвайки, че „проучването не открива сериозни нежелани реакции и ваксината произвежда „разумно високи нива на антитела”.
Ако ваксината може да предизвика отговор, съпоставим
с естествената инфекция, тя е победител. Ето защо сме
много доволни от резултатите”, допълни той.
Правителството на САЩ подкрепя ваксината на „Модерна” с близо половин милиард долара и я избра за
една от първите, които започнаха мащабни изпитвания
върху хора. Успешната ваксина може да бъде повратна
точка за базираната в Кеймбридж, Масачузетс компания,
която никога не е имала лицензиран продукт. Ваксината
на „Модерна” използва рибонуклеинова киселина (РНК),
стимулирайки човешките клетки да произведат протеини, които имитират външната повърхност на коронавируса, които тялото разпознава като чужд нашественик и
предизвиква имунен отговор.

Обещаващи изпитания на
„BioNTech“ и „Pﬁzer“

Ваксината срещу Covid-19, разработена от немската биотехнологична фирма „BioNTech” и американския
фармацевтичен гигант „Пфайзер” („Pfizer”), показа потенциал, като беше установено, че се понася добре при
изпитанията върху хора в ранния стадий на тестове. Това
е четвъртата експериментална ваксина за коронавирус,
която показва обещаващ потенциал, заедно с проектите
на други компании като „Moderna”, „CanSino Biologies” и
„Inovio Pharmaceuticals”.
Тестването на две дози от тази ваксина (BNT162b1)
върху 24 здрави доброволци показва, че след 28 дни те
са развили по-високи нива на антитела срещу Covid-19,
отколкото обикновено се наблюдават при заразени с

коронавируса хора. По-високата от двете дози – и двете
прилагани чрез две инжекции в рамките на три седмици една от друга – е последвана от кратко повишаване
на температурата при трима от четирима участници след
втората инжекция. Трета доза, тествана в по-висока концентрация в отделна група, обаче не е била повторена
поради болки при инжектирането.
„Тези първи резултати от изпитанията показват, че
ваксината води до имунна активност и предизвиква силен имунен отговор”, каза съоснователят на „BioNTech” и
главен изпълнителен директор Угур Сахин, като посочи,
че се подготвят по-големи изпитания, които да покажат
дали досегашните резултати означават реална защита
срещу истинска инфекция.
Подготви Петра Ганчева
по данни от онлайн медиите

COVID-19
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Борбата с вируса продължава

(РАН). Огромният Сибир се затопля по-бързо от останалия свят и за втора поредна година
е обхванат от безпрецедентни горещини.
Изминалият юни беше най-горещият в познатата история. Средната температура на Земята
надхвърли с повече от 5 градуса по Целзий обичайните за месеца нива, по данни на европейския
институт за наблюдение на атмосферата „Коперник”.
Топенето на ледовете може да събуди вируси на древни екосистеми В почвата там се съдържат отлагания, замръзнали преди милиони години. Тогава е съществувала огромна екосистема от
мамути, мусусен бик, вълнести носорози и всички те са имали своите заболявания. Всичко това е
било замръзнало и сега започва да се топи.
„Откриват се нови вируси, които за щастие не винаги обръщат внимание на хората”, отбелязва Сергей Давидов от Тихоокеанския институт по география. Ученият подчертава, че в останките
от мамути наскоро е открита сибирска язва – едра шарка. А намаляването на броя на юкагирите
(народност в Североизточен Сибир), се дължи на едрата шарка, която на север е взела много
жертви. Не е изключено в замръзналата почва вирусът на едрата шарка да се е запазил, смята
Давидов. Може там някъде да се е запазил и коронавирусът, който ни изненадва с появата си
сега и за който все още нямаме познания.
Заради глобалното затопляне се наблюдават промени в растителността, в състава на видовете птици и риби на север. А топенето на ледовете в океана води до увеличаване на количеството
метан. Което, от своя страна, влияе на природния феномен на рифовете – и те започват да се
разрушават.
Човекът и природата – какво ли е това, създадено от небитието взаимно съществуване на
планетата Земя?!? Кой го е създал и защо никога не може да бъде нарушено?

В Германия

Прасетата имат имунитет срещу коронавируса

В САЩ
Революционна теория за коронавируса

Коронавирусът може да
е бил в латентно състояние преди пандемията

Старшият научен сътрудник от Оксфордския център за медицина Том Джеферсън, смята, че от
различни страни идват все повече доказателства, че коронавирусът е присъствал в латентно състояние, доста преди да се появи в Азия. Според Том Джеферсън, „вероятно това е бил „спящ вирус”.
Испанските епидемиолози миналата седмица съобщиха, че следи от вируса Ковид-19, са открити в проби на отпадъчните води в Барселона от март 2019 г. – тоест девет месеца преди да
бъдат съобщени първите случаи на заразата в китайския град Ухан. Такива следи са намерени и в
проби от отпадъчни води от италианските градове Милано и Торино, взети през декември миналата година, както и в бразилския град Флорианополис, но от ноември 2019 г.
„Мисля, че вирусът вече е бил по света т. е. „тук” в смисъла на „навсякъде”. Възможно е да
имаме работа със „спящ вирус”, който се е активирал от условията на околната среда”, посочва
Джеферсън. „В началото на февруари на Фолклендските острови засякоха случай. Откъде дойде?
На круизен кораб, плаващ от Южна Джорджия (субантарктически остров в Южния Атлантически
океан), до Буенос Айрес едва на осмия ден, беше регистриран първият случай” , отчете ученият.
Джеферсън прави аналогия с масовата пандемия от „испански грип”, от която от 1918 до 1920
г., според различни оценки, загиват над 70 милиона души, а почти всеки трети жител на планетата е заразен. „В случая с испанския грип също се наблюдават странни неща. През 1918 г. около
30% от населението на Западна Самоа умира от испански грип, въпреки че по това време те нямат
контакт с външния свят”, казва ученият.
„Обяснението за това може да е, че тези патогени не идват отникъде и не отиват никъде. Те
са винаги „тук” и понякога нещо ги активира. Може би плътността на световното население, или
условията на околната среда и това е, което трябва да проучим”.

В Испания

Разбиха мита за стадния
имунитет срещу коронавируса
Едно от най-мащабните досега изследвания на коронавируса постави под съмнение възможността за така наречения „стаден имунитет” като начин за справяне с пандемията.
Идеята за стадния имунитет е, че ако достатъчно голяма част от човешката популация има
имунна защита срещу вируса, той няма да може да се разпространява повече и пандемията ще
утихне. За целта обаче антитела трябва да са развили над 70% от хората.
Данните от проучването, обхванало 61 000 души в Испания, сочат, че само около 5% от населението е развило антитела срещу Ковид-19.
Въпреки, че Испания е една от най-тежко засегнатите от пандемията държави, с близо 300
хил. заразени и над 28 хил. починали, делът на тези, които имат имунна защита срещу коронавируса, варира между 3% в крайбрежните райони до малко над 10% в някои части от вътрешността
на страната, като столицата Мадрид. Според авторите на изследването данните ясно показват, че
въпреки сравнително широкото разпространение на заразата в Испания, броят на заразените не
е достатъчен за постигане на стаден имунитет.
При повечето потвърдени с PCR тест случаи на коронавируса, има откриваеми антитела. Но
значителна част от хората със симптоми на Ковид-19 не са тествани. А поне една трета от заразените не са проявили симптоми. Тези резултати подчертават необходимостта от поддържане на
мерки за обществено здраве, за да се избегне нова епидемична вълна.
Според авторите, цената на човешки животи за постигане на стаден имунитет би
била огромна, а здравните системи ще бъдат претоварени. В тази ситуация социалните
мерки за дистанция и усилията за идентифициране и изолиране на новите случаи и техните контакти, са наложителни за бъдещия епидемичен контрол.
(Подобни проучвания в САЩ и Китай, показват сходни резултати).

В Русия бият тревога

Топенето на ледовете може да събуди вируси
„Тревожното е, че Арктика се затопля по-бързо от останалия свят. Топенето на ледовете във вечно замръзналите територии може да изкара на повърхността части от
древни екосистеми, включително вируси, смятат учени от Руската академия на науките

Резултатите показват, че прилепите и поровете са податливи на инфекцията, но прасетата не са.
В Германия след избухването на заразата в кланиците на месопреработвателното предприятие „Тьонис” въпросът за това, дали коронавирусът се предава от домашните животни силно
разтревожи обществото.
Оказало се, че прасетата, за разлика от редица други животни, имат имунитет срещу новия
коронавирус. До този извод са стигнали изследователи от Института „Фридрих Льофлер”.
Още преди месеци учените са направили тестове дали прасета, кокошки и пуйки могат да
се заразят и да предават Ковид-19. Изследванията са извършвани в лаборатория на изолиран
германски остров.
Резултатите показали, че прилепите и поровете са податливи на инфекцията, но прасетата –
не. Те не предават заразата, дори след като вирусът е вкаран в тялото им. А прасетата са най-близки до хората в някои генетични дадености. Но същото се отнася и за пернатите селскостопански
животни като кокошки, патици и пуйки. Все още не са приключили изследванията върху крави и
друг едър рогат добитък. Това е ново предизвикателство за учените.
В Германия прасетата задължително се ваксинират срещу редица заболявания. Но дори да
има одобрена ваксина за Ковид-19, тя няма да е необходима за тях.

В България

Правим трети вид тестове

Имунолозите са установили, че напълно точен резултат от PCR тест може да се даде
едва след шестия ден от досега на пациента със заразата.
Всеки резултат, направен преди този инкубационен период, е неточен, категорични са от лабораторията на болницата „Свети Иван Рилски”: „Важно е да се хване т.
нар. „диагностичен прозорец”. Много ранното изследване, когато все още няма достатъчно вирусно натоварване, може да пропусне и PCR. Когато пък вече вирусът изчезва, е следващата сива зона, в която тестът дава фалшиво негативен резултат”, заяви
Ирена Иванова, началник на лабораторията в болница „Свети Иван Рилски”.
Междувременно, в различни клиники в страната вече се правят трети вид тестове,
които имунолозите определят като междинни. Ползата от тях е, че дават много по-точен резултат от бързите и стават по-бързо от PCR.
За по-лекото изкарване на заболяването се оказва, че има значение и носенето на
маска – когато устата и носът са прикрити, в организма попадат по-малко единици от
вируса, а така тялото на пациента се бори по-успешно.

Създаването на лекарство въз основа на
антитела ще отнеме по-малко време от
създаването на ваксина
Специалисти от медицинския център на Колумбийския университет в Ню
Йорк, САЩ, са успели да отделят антитела, които са най-активни спрямо новия коронавирус и които помагат значително да се подобри състоянието на
болните от Ковид-19 в ранните стадии на болестта и да се предотврати риска
от заразяване.
„Смятаме, че пациенти, намиращи се в тежко състояние в продължение
на дълго време са били изложени на въздействието на голям брой вирусни
частици, което е позволило на имунната им система да изработи по-силна ответна реакция”, подчертава ръководитeлят на изследването, преподавателят
по медицина в университета проф. Дейвид Ху.
Въпросните антитела могат да бъдат възпроизведени в големи количества
под формата на лекарства от фармацевтични компании. Според учените полученият препарат ще може да се приема при лечение на пациенти в ранните
етапи на Ковид-19, както и за профилактика на заболяването дори и при възрастни хора.
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Полезни съвети за
здрава и гладка кожа

Здравословното хранене
Външният вид е отражение на
начина на хранене. Процесът винаги започва отвътре навън.
Със сигурност сте чували
твърдението, че ние сме това, с
което се храним.
Ако се храните нездравословно, това ще се отрази не само
на здравето ви, но и на вида на
вашата кожа. Действието на свободните радикали, образувани
от токсините във вредните храни, водят до появяване на ранни
бръчки и потъмняване на тена на
вашата кожа.
Почистването
и хидратирането на
кожата е особено важно
Почиствайки и овлажнявайки
кожата сутрин и вечер, вие премахвате натрупалите се токсини
и вредни вещества през деня. С
течение на времето, те увреждат
здравия и красив вид на кожата.
Хидратирането на кожата вечер
преди лягане и след като станете
сутринq е най-важният процес в
грижата за кожата. Така постигате
целта си да се радвате по-дълго
време на здрава, гладка и красива
кожа, независимо от възрастта ви.
Маските –
важен „помощник”
Маските за лице са важна част
от поддържане на кожата здрава.
Те стимулират кожата, снабдяват
я с ценни вещества и забавят стареенето и я правят свежа и гладка. Ако можеш да хапнеш това,
което слагаш на лицето си, тогава

маската е най-полезна и качествена. Затова домашно приготвените маски са най-ефективни.
Слънцезащита
Свежата, здрава и гладка кожа
изисква ежедневно използване
на слънцезащитни средства, които я предпазват от вредните UVA
и UVB лъчи. Нанасяйте слънцезащитния продукт върху лицето си
преди грима. Ще се уверите, че
с редовното използване на слънцезащитни средства, кожата ви
ще е здрава и красива.
Сънят
Нищо не възстановява кожата
ви по-добре от пълноценния 8-часов сън през нощта. Докато спите,
свободните радикали от клетките
ви биват премахнати, което позволява максималното им снабдяване с кислород и спомага синтеза
на колаген и възстановява кожни-

СУДОКУ

те тъкани. Сънят е най-ефикасният начин за постигане на красива,
гладка и здрава кожа.
Позитивно
отношение към живота
Избягвайте стреса, тревожността и негативните мисли. Те
със сигурност оказват влияние
върху добрия външен вид на кожата ви. Как да го избегнете или
намалите?
Спортувайте, разхождайте се
повече сред природата, заобиколете се с приятни, ведри и усмихнати хора. Поддържайте баланса
на тялото и духа си. Бъдете себе
си и се радвайте на всеки миг от
ежедневието. Бъдете щастливи.
Възможно е да се радвате на
прекрасен външен вид, без значение на каква възраст сте. Достатъчно е да прилагате тези съвети.
Мария Димитрова

29 юли 2020

ЛЮБОПИТНО

Планетата, на която
вали дъжд от… метал

Телескопът „Хъбъл” засне необичайна екзопланета. Тя се откроява със своето жълто небе, а
на нея вали дъжд от… желязо. Екзопланетата WASP-79b е открита
от астрономи от обсерваторията
„Магелан”, няколко университета и сателита за търсене на екзопланети TESS, съобщава официалният сайт на „Хъбъл”.
WASP-79b се намира на 780
светлинни години от Земята. Атмосферата на екзопланетата е
необичайна и според учените
има „знаци за протичането на
непознат атмосферен процес,
който не се вписва в познатите
ни физични модели”, казва Кристин Шоуолтър, член на изследователския екип.
Небето на Земята изглежда
синьо заради т. нар. разсейване
на Рейли. То се получава заради малки частици в атмосферата, които разсейват определени
диапазони на светлината. Така
късите дължини, т. е. сините цветове, се разпръскват повече и небето изглежда синьо през деня.
Учените са очаквали да засекат подобен процес и на WASP79b. Данните обаче показват, че

степента на разсейване на светлината вероятно прави небето на
екзопланетата жълто. Астрономите признават, че за първи път
наблюдават подобен ефект и нямат обяснение на какво се дължи
той. Но имат обяснение за дъжда
от разтопен метал. Екзопланетата е много близо до звездата
си – обикаля я за три и половина
земни дни. Затова атмосферата ѝ
е много гореща и достига 1 648
градуса по Целзий. В нея се образуват облаци от манганов сулфид и силикат, а заради високите
температури от тях може да вали
разтопен метал.
Самата планета е т. нар. „горещ Юпитер”, защото е подобна
на Юпитер, но с много по-високи
температури. Тя има и необичайна полярна орбита и затова
е интересна за учените и как се
е формирала. Това обаче са въпроси, които ще очакват своя
отговор едва след по-детайлни наблюдения с помощта на
бъдещия космически телескоп
„Джеймс Уеб”.
Публикацията ни предоставиха от вестник „АзБуки”

КРЪСТОСЛОВИЦА

Судоку се играе на решетка която се
състои от 9 x 9 пространства разпределени на 9 реда (разположени хоризонтално) и 9 колони (разположени вертикално)
групирани в квадрати с размери 3 x 3.
Всеки ред, колона и квадрат (9 пространства всеки) трябва да бъде попълнен
с числата от 1 до 9 без да се повтарят никакви числа в ред, колона или квадрат.
Отговор от бр. 13/2020 г.

Водоравно: 1. Прозвище на Скобелев. 2. Превозно средство. 6. Река в Русия. 8. Градински червен зеленчук. 10. Дебел тепан вълнен плат. 12. Съгласие. 13. Вид изкуствена
прежда. 15. Украса за стена. 16. Обвивка на дърво. 17. Граматическо понятие.18. Музикална нота. 20. Абревиатурата на народното събрание. 21. Името на последния фараон
от първа династия на древен Египет. 22. Място за съхранение на транспортни превозни
средства. 23. Абревиатурата на европейския съюз. 25. Род папагали. 26. Музикална
нота. 27. Известен замък, в близост до Париж. 28. Отрицание. 29. Малкото име на известна американска кънтри певица. 31. Десен приток на река Дунав. 32. Аржентински
футболист, национал. 33. Град в западна Италия.
Отвесно: 1. Черен човек. 2. Частица от съдружие. 3. Перилен препарат. 4. Течност за
лакиране на нокти. 5. Жребец. 7. Български игрален филм. 8. Името на български музикант и певец. 9. Чиста победа. 11. Военно подразделение. 14. Минерал съдържащ
арсеник. 18. Фамилията на английски филмов и театрален актьор (р. 1955) – „Взвод”.
19. Вид скъпоценен камък. 21. Съд за течности. 24. Река във Франция. 29. Положителен
отговор. 30. Вид руски самолети.
Съставила Зоя Гюрова

