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СТАНОВИЩЕ 

 
На проф. д-р Панайот Куртев -   

Изпълнителен директор на „УСБАЛ по онкология“ ЕАД, гр. София 

 

 

 

        УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

        УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, 

 

        Във връзка със засилено медийно внимание относно освобождаването на 

началника на „Клиника по медицинска онкология‘ към лечебното заведение, на 

основание получени от Министерство на здравеопазването писма, организирани 

кампании в социалните мрежи от медицински специалисти, работещи в лечебното 

заведение и подписка на пациенти на клиниката, изразявам следното официално 

становище в качеството ми на изпълнителен директор на „УСБАЛ по онкология“ ЕАД. 

 

        На 25.03.2022 г. комисия, назначена със Заповед № З-46#2/24.03.2022 г. на 

изпълнителния директор на „УСБАЛ по онкология“ ЕАД е провела конкурс за 

началник „Клиника по медицинска онкология“ към „УСБАЛ по онкология“ ЕАД. 

       На 03.05.2022 г., с избраният след проведения конкурс кандидат е сключен трудов 

договор и е назначен на работа като началник на „Клиника по медицинска онкология“ 

към „УСБАЛ по онкология“  ЕАД.  

 

        С Протокол № РД-16-138/08.07.2022 г. на едноличния собственик на капитала на 

„УСБАЛ по онкология“ ЕАД, гр. София за членове на Съвета на директорите на 

лечебното заведение са назначени проф. д-р Панайот Фотев Куртев и д-р Александър 

Йорданов Йорданов със срок до провеждане на конкурс и е сключен Договор № РД-16-

139/08.07.2022 г.            

        Вписването в Търговския регистър на заявените за промяна обстоятелства е с дата 

18.07.2022 г. 

 

        На  05.10.2022 г. в 20:01 часа, в ОАИЛ на „УСБАЛ по онкология“ ЕАД умира 

пациент на 32 години, който е лекуван в  болницата от 2020 г. След проведена среща с 

близките на починалия и запитване от тяхна страна за изясняване на причините довели 

до смъртта на пациента с Писмо № 681/10.10.2022 е изискано становище от началника 

на „Клиника по медицинска онкология“ и началника на ОАИЛ. Становището им е 

отразено в Доклад № 690/11.10.2022 г. 

 

        Пациентът е постъпил за лечение на 16.03.2020 г. в „Клиника по медицинска 

онкология“ към „УСБАЛ по онкология“ ЕАД с диагноза: СА ЕПИФАРИНГС. СТ 

ПОСТ БИОПИАМ. МЕТ. Л. Н. КОЛИ. СТ. ПОСТ ХИМИОТЕРАПИАМ. Започнато е 

ление с Ербитукс, Доцетаксел, 5 ФУ, Цисплатина. Проведено е последващо 

лъчетерапия  за назофарингс и двустранна шийна област, съчетана с Цисплатин и 

пациента е оставен на поддържаща терапия с Цетуксимаб за шест месеца. 

 



             Тумора е прогресирал през м. май 2021 г. с далечна метастаза в дясна орбита и е 

извършена циторедуктивна операция. Проведени са отново два курса химиоетрапия по 

същата схема с последваща дефинитивна лъчетерапия с платина вдясно параартално то 

70 Грей. Персистенция на тумора и преминаване на втора линия лечение с Опдиво, като 

не става ясно защо е втора линия, като реално пациента вече е преминал през две линии 

химиотерапия и биологична терапия. 

           През м. март 2022 г. е описана трета линия, която всъщност е пета лечебна линия 

отново и отново с 5 ФУ и Цисплатина. При всички случаи, заболяването вече е било 

резистентно на 5 ФУ и другите флуоропиримидни, както и на платинови 

координационни комплекси. 

           Преминаването на толкова много линии, излиза извън стандартното поведение, 

особено на фона на тежко претретиран терен при едно доста изначално резистентно 

заболяване на химиотерапия. Отново е провеждано палиативно лъчелечение и е 

започната още една системна терапия, при това включваща 5 ФУ в неприемлива за 

претретирания терен доза и е добавен Доцетаксел безмислено късно в лечението на 

болестта, като очаквано при пациента настъпва тежка костно-мозъчна токсичност и 

конституционална такава.  

            В обективното състояние е записано, че пациентът е в тежко увредено общо 

състояние и в ECOG:3, което във всички гайдлайни е абсолютно противопоказание за 

провеждане на химиотерапия. 

            За съжаление очакваната развръзка се е състояла и пациента е починал с 

картината на интоксационен и цитопеничен синдром, особено при дози в протоколите 

на 5 ФУ, надхвърлящи по 4 гр. За лечебен курс на практика на изчерпан костно-

мозъчен резерв. Поведението е неиздържано при пациент в IV стадий на блестта, 

когато не може да се постигне коретивен ефект и всяко излизане извън гайдлайните на 

поведение на практика би коствало живота на такъв претретиран болен. 

          Туморите на главата и шията най-често се диагностицират в авансирал стадий, 

когато оперативното лечение е неприложимо на само заради напредналата фаза на 

развитие на карцинома, но и заради риска от тежки мутилиращи интервенции. 

           В напреднал стадий, болните с тумори на главата и шията са със смутено 

хранене, консумативен синдром след проведена лъчетерапия, с редица придружаващи 

заболявания.  

           Прилагането на несъобразена със състоянието и придружаващите заболявания 

лечебна схема, неминуемо води до изразена токсичност – хематологична и 

гастроинтестинална. 

 

           3 седмици след смъртта на 32 годишния пациент, на друг болен на 78 години, 

който е с доказан тумор на основата на езика, с метастази в регионални лимфни възли, 

смущаващи гълтането, с редица придружаващи заболявания: предсърдно трептене и 

мъждене, състояние след инсулт, с остатъчна пареза, дихателна недостатъчност, 

бронхоспазъм, в тежко общо състояние  му се предписва схема и дози в комбинация с 

имунотерапия, които са противопоказани за стадия на заболяването и не съответстват 

на общото състояние на пациента. Близките му решават да го приведат за лечение в 

друго лечебно заведение след потърсено второ мнение и това му спасява живота. 

 

            Назначеното и проведено от началника на „Клиника по медицинска онкология“ 

лечение на починалият пациент говори ясно и недвусмислено за: 

1. Липса на знания, опит и несъобразяване с мнението на колеги с по-дълга 

практика; 



2. Непознаване на лечебните схеми и усложненията  от различните 

комбинирани режими и начина на приложение – инфузионен или болусен 

режим; 

3. Несъобразяване  с терапевтичната линия и най-вече с общото състояние на 

пациента, което е определящо при болни със смутено хранене заради 

разположението на туморите на главата и шията; 

 

         Със Заповед № З-251/04.11.2022 г. на изпълнителния директор на „УСБАЛ по 

онкология“ ЕАД е освободен  началника на „Клиника по медицинска онкология“ към 

„УСБАЛ по онкология“ ЕАД. 

 

         С писмо, изх. №  18-00-211/11.11.2022 г. е изискана проверка от Изпълнителна 

агенция „Медицински надзор“ за проверка на обстоятелствата, довели до смъртта на 

пациента. 

 

        След освобождаването си, началник „Клиника по медицинска онкология“ е 

назначен като лекар в НОМЦ ЕООД и е настанен в Кабинета по алергология, който е 

към „УСБАЛ по онкология“ ЕАД. 

 

         От 04.11.2022 г. в „Клиника по медицинска онкология“ всички пациенти са 

принудени да подписват подписка в защита на освободения началник. Тези, които към 

този момент не провеждат химиотерапия са потърсени по телефона, като данните им са 

извадени от Болничната информационна система и са повикани спешно да вземат 

участие в подписката. 

 

       На основание множеството сигнали, подписки на пациенти на лечебното заведение 

и писма на Министерство на здравеопазването са изготвени и изпратени 2 (два) броя 

становища до кабинета на Министъра на здравеопазването с изх. № 04-01-85/14.11.2022 

г. и изх. № 04-01-88/24.11.2022 г. 

 

        Към дата 24.11.2022 г., Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ не е влезнала 

на проверка в лечебното заведение. Искрено се надявам това да се случи и 

компетентните длъжностни лица да излезнат със заключение, от което да е видно, коя е  

причината довела до смъртта на 32 годишния пациент и кои са виновните медицински 

лица, отговорни за смъртта му. 

 

        Нека всеки от нас да се замисли, първо като човек и след това като лекар и да 

прецените как бихте взели решение кое има по-голямо значение – подписката в защита 

на освободения началник на „Клиника по медицинска онкология“ или мъката на 

семейството, причинена от  смъртта на едно момче, отишло си без време поради 

проявена  некомпетентност. 

 

      Семейството на починалият пациент не пише до Министерство на 

здравеопазването.  

      Семейството  на починалия пациент не прави подписка! 

      Това не означава, че това семейство не съществува!   
             

       Единственото лечебно заведение на територията на България, което осигурява 

комплексни грижи, които включват профилактика, превенция, диагностика, оперативно 

лечение и постоперативна терапия на всички видове онкологични заболявания е 



„Университетска специализирана болница по онкология“ ЕАД. В болницата работят 

изявени специалисти с над 35 годишен стаж във всички направления на онкологията. 

        „УСБАЛ по онкология“ ЕАД предоставя широки възможности за развитието на 

младите лекари в България. Убеден съм и твърдо вярвам, че само и единствено под 

ръководството и  обучението им при вече утвърдени имена в областта на онкологията, 

младите лекари ще имат необходимата професионална компетентност за развитие в 

сферата на онкологията и ще останат в страната ни. 

         Спасяването на човешки живот е ежедневната ми мисия и кауза повече от 35 

години като лекар в „УСБАЛ по онкология“ ЕАД 

         Искам да вярвам, че това е мисия и кауза на целият екип от лекари и медицински 

специалисти на „УСБАЛ по онкология“ ЕАД. Това дава смисъл на работата ни и ни 

прави удовлетворени. 

         Нямам никакво съмнение, че и занапред в „УСБАЛ по онкология“ ЕАД ще бъде 

предоставяно лечение, отговарящо на най-високите и най-съвременните световни и  

европейски медицински стандарти и изисквания. 

         Като изпълнителен директор не мога да допусна в повереното ми лечебно 

заведение да работят лекари, които уронват престижа на „УСБАЛ по онкология“ ЕАД, 

отказват да се съобразят с мнението на колегите си, които имат по-дълга практика и 

провеждат несъобразено с медицинските стандарти лечение. 

 

          Бялата престилка няма цвят! Тя не може и не следва да има политическа 

принадлежност. 

 

          Ние лекарите, принадлежим на нашите пациенти! 

 

 

 

 

 

 

С уважение, 

 

ПРОФ. Д-Р ПАНАЙОТ КУРТЕВ 

Изпълнителен директор на ‚УСБАЛ по онкология‘ ЕАД 
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