
 

 

Коронавирус – отговори на вашите въпроси 
 

Какво е коронавирус?  

Коронавирусите са голямо семейство вируси, които могат да причинят заболявания 
при животни и хора. При хората е известно, че няколко коронавируси причиняват 
респираторни инфекции, вариращи от обикновена настинка до по-тежки заболявания 
като Middle East респираторен синдром (MERS) и тежък остър респираторен синдром 
(SARS). Най-скоро[no откритият коронавирус причинява заболяването COVID-19. 

COVID-19 е инфекциозното заболяване, причинено от най-скоро открития 
коронавирус. Този нов вирус и болест бяха неизвестни преди началото на епидемията 
в Ухан, Китай, през декември 2019 г. 

Какво прави индустрията в Европа, за да подпомогне битката срещу коронавируса?  

Като индустрия ние #НямаДаСпрем да се броим с пандемията COVID-19 и 
предотвратяването на бъдещи огнища. Първите ни мисли са с всички засегнати от 
пандемията на коронавирус. Като индустрия ние сме решени да работим съвместно в 
изследователските и медицинските общности, използвайки нашите водещи в света 
наука, хора и ресурси за справяне с тази епидемия. Нашите цели в това време на криза 
в общественото здраве са: осигуряване безопасното снабдяване с лекарства на 
пациентите, които се нуждаят от тях, изследване и разработване на нови ваксини, 
диагностика и лечение за употреба в борбата срещу COVID-19 и партньорски и 
подкрепящи организации на място за борба срещу COVID-19. 

Къде мога да намеря актуална информация по темата?  

Съществуват редица източници на точна и актуална информация за епидемията от 
коронавирус, като част от тях са сайтовете на Световната здравна организация и 
Европейския център за превенция и контрол на заболяванията. Актуални съвети 
относно здравни въпроси можете да намерите на сайтовете на Министерство на 
здравеопазването, Националния център по заразни и паразитни болести или на 
Военномедицинска академия.  

Поради нарастващия обем съдържание за COVID-19 социалните медии, не забравяйте 
да проверите източника / източниците, от които получавате информацията, за да 
проверите дали тя е надеждна.  

Има ли ваксини или възможности за лечение на пациенти с COVID-19? 

Понастоящем няма одобрени ваксини или терапии за предотвратяване на предаване 
или лечение на вируса COVID-19. Въпреки това, одобрените лечения са използвани за 

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
https://www.ecdc.europa.eu/en/novel-coronavirus-china
https://www.mh.government.bg/bg/novini/aktualno/ministerstvoto-na-zdraveopazvaneto-startira-dms/
https://www.mh.government.bg/bg/novini/aktualno/ministerstvoto-na-zdraveopazvaneto-startira-dms/
https://www.ncipd.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=546:ncov-012020&lang=bg
https://www.vma.bg/%D0%97%D0%90-%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%96%D0%94%D0%90%D0%9D%D0%98.html


 

 
облекчаване на симптомите и адресиране на усложненията на пациентите. Членовете 
на EFPIA работят денонощно за намирането на ваксини, диагностика и лечение, които 
да се използват в борбата с коронавируса. 

Има няколко текущи клинични проучвания (82 клинични изпитвания, планирани или 
предстоящи в световен мащаб на 16 март 2020 г.), като три вече се провеждат в 
Европейския съюз. 

Какво е ваксина? И как работят ваксините? 

Ваксината е биологичен препарат, използван за производство или подобряване на 
имунитета срещу определена болест като COVID-19. Чрез поставяне на убити или 
отслабени болестотворни микроорганизми (или ключови фрагменти, продукти или 
техни производни) се стимулира производството на антитела. Ако и когато имунната 
система се сблъска с причиняващия болестта микроорганизъм, тя сама по себе си 
предотвратява болестта, като реагира бързо и ефективно. 

Човешката имунна система е система от биологични структури и процеси, която ни 
предпазва от болести, като разпознава микроби, които влизат в тялото като чужди 
нашественици (напр. патогени). Те се означават като антигени, термин, който означава 
„генератор на антитела“. Когато антигени нахлуват в човешкото тяло, имунната 
система реагира, като произвежда протеинови вещества, наречени антитела и високо 
специфични клетки, които могат да се борят с нахлуващите микроби. 

Имунитетът е успешната защита на организма срещу патоген. Когато организмът 
произвежда достатъчен брой антитела за борба с болестта, се получава имунитет, 
осигуряващ защита срещу нея в продължение на много месеци, години или дори цял 
живот. Ако по-късно човек отново влезе в контакт със същия този патоген, имунната 
система ще бъде в състояние бързо да произведе същия тип антитела, 
предотвратяващи развитието на болестта или намаляване на тежестта й и 
елиминиране на патогена от тялото. Чрез „имунологична памет“ се изчислява, че 
имунната система може да запомни или разпознае и ефективно да се бори със стотици 
хиляди, може би милиони, различни чужди организми. 

Ваксинацията включва въвеждането на ограничено количество антиген за специфична 
болест в човешкото тяло, стимулиращо имунната система, достатъчно, за да 
произведе необходимото количество антитела, като същевременно не причинява 
болестта. 

Как се разработват ваксините? 

Разработването на ваксини е сложен и отнемащ време процес, който се различава от 
разработването на конвенционални лекарства. Всъщност ваксините са предназначени 
за употреба при здрави индивиди като превантивна мярка, докато конвенционалните 
лекарства са насочени към лечението на състояние. Клиничните изпитвания за ваксини 
се фокусират върху демонстриране на ефикасност и безопасност, което предполага, 
че ще е необходим по-голям брой пациенти, отколкото при традиционните изпитвания 
с лекарства. 



 

 
Преди ваксината да бъде лицензирана и пусната на пазара, тя преминава през дълъг и 
строг процес на изследване, последван от много години тестване, за да се спазят 
строгите регулаторни изисквания. 

Колко време отнема разработването на ваксина? 

Обикновено периодът за развитие на ваксината е 12 до 15 години. 

Защо някои медии истории съобщават, че ваксините могат да бъдат достъпни след 
около 1 година? 

Компаниите-членки на EFPIA и разработчиците на ваксини имат дълбоки научни 
знания, натрупани от десетилетия опит с подобни вируси като MERS, SARS, грип, ХИВ 
и хепатит С. Тези знания значително подобряват нашата вероятност за успех в 
разработването на ефективна ваксина и идентифицирането на съществуващите 
лечения за тези, които са заразени. Компаниите, членуващи в EFPIA, работят 
денонощно, за да използват тези знания и всички възможни ваксини или лекарства в 
процес на разработка могат да бъдат използвани в борбата срещу COVID-19. 

Биофармацевтичните компании разработват ли лечение или ваксини за справяне с 
кризата? 

Да, полагат се значителни усилия за диагностициране, лечение и предотвратяване на 
инфекции, причинени от вируса. Компаниите са дарили съставки с потенциал за 
лечение на коронавирус за спешна употреба и клинични изпитвания, включително 
такива, които преди това са тествани върху други вирусни патогени като Ебола и ХИВ. 

Други проучват кандидат-ваксини или идентифицират допълнителни потенциални 
лечения за НИРД. Компаниите също проучват и различни начини за използване на 
съществуващите технологии, които осигуряват възможност за бързо увеличаване на 
производството, след като бъде идентифицирана потенциална кандидат-ваксина. 

Практически пример за това съществено научноизследователско сътрудничество е 
призивът на Инициативата за иновативни лекарства 21. Тя обединява водещи световни 
учени и изследователи от индустрията и академичните среди, за да ускори 
производството на диагностика и терапии за използване в борбата с коронавируса. 

Какви други начини са компаниите, подкрепящи борбата срещу COVID-19? 

Компаниите, членуващи в EFPIA, отделят милиони евро в подкрепа на организациите 
в основата на кризата, които са в състояние да окажат незабавно въздействие върху 
заразени пациенти и общности. 

Бяха дарени и различни важни консумативи, включително модерно оборудване, 
антибиотици, оборудване за дезинфекция, витамини, защитно облекло, очила, маски, 
ръкавици и други. Освен това се даряват антибактериални лекарства, одобрени за 
лечение на вторични инфекции като пневмония. Тук можете да намерите множество 
примери. 

https://www.imi.europa.eu/apply-funding/open-calls/imi2-call-21
https://www.efpia.eu/news-events/the-efpia-view/statements-press-releases/european-pharmaceutical-industry-response-to-coronavirus/


 

 
Биофармацевтичната индустрия сътрудничи ли или координира с правителствените 
агенции? 

Компаниите си сътрудничат с европейските и глобалните институции в сектора на 
опазване на общественото здраве, включително Европейската комисия, Европейската 
агенция по лекарствата, Инициативата за иновативни лекарства, държавите-членки и 
техните органи. 

Какви са рисковете от недостиг на лекарства, причинени от настоящата ситуация? 

От последната информация, получена от членовете на EFPIA, съществува ограничен 
непосредствен риск, че COVID-19 ще повлияе на производството и доставката на 
лекарства в Европа в краткосрочен план. 

Тъй като Европа сега е в епицентъра на пандемията от коронавирус, има непрекъснати 
предизвикателства при получаването на лекарства на пациенти в цяла Европа. 
Предизвикателства, с които компаниите-членки на EFPIA се срещат. Те включват 
логистични проблеми, при които доставките на лекарства, ваксини и полуготови 
продукти в цяла Европа се организират все по-трудно. Има повишено търсене на някои 
терапии, използвани за овладяване на симптомите на COVID-19, което може да се 
засили чрез инициирани на национално ниво решения от държавите-членки. В 
допълнение, могат да възникнат предизвикателства при снабдяването в резултат на 
неуспех да се управлява „паническото“ купуване и презапасяване с лекарства, 
отпускани по лекарско предписание на ниво аптека. Друг възникващ проблем е 
намаляването на въздушния трафик, което води до по-малък капацитет за движение 
на лекарства и материали в Европа и извън нея. Решаването на този проблем изисква 
координация между Европейската комисия, правителствата, въздушните превозвачи, 
логистичните оператори и индустрията, за да гарантираме, че можем да продължим 
да произвеждаме и изпращаме лекарства там, където са необходими. 

Днес (23 март 2020 г.) запасите от лекарства и ритъмът на производство се поддържат. 
Ситуацията остава непроменена, пандемията от този мащаб съдържа неизбежна 
несигурност, но към този момент членовете на EFPIA не предвиждат въздействие 
върху техните вериги за доставки, освен ако прекъсването поради усложнената 
обстановка, вследствие на COVID-19 не продължи няколко месеца. 

Членовете непрекъснато мониторират своите вериги за доставки и планове за 
действие в извънредни ситуации, както и поддържат връзка с Комисията, 
Европейската агенция по лекарствата (EMA), държавите-членки и техните 
компетентни органи за решаване на проблеми, в момента на възникването им. 
Използват се прагматични подходи, които поставят на първо място нуждите на 
пациентите. В същото време изследователи от компаниите членове ще продължат 
стремежа да намерят начини за диагностициране, ваксини и лечение за справяне с 
кризата. 


