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Виена, 05.02.2019
Многоуважаеми лидери на политическите партии в Народното Събрание на Република
България!
ЕДИНЕНИЕТО ПРАВИ СИЛАТА!
С този призив се обръщам към Вас с надежда да подкрепите дарителската кампания „Локомат за
България”. Изпращам и своето предложение за проявяване на социална отговорност чрез
даряване на част от държавната субсидия на партиите, които ръководите, на благотворителни
каузи и обществени проекти. Използвам възможността също така да Ви запозная със себе си и
кампанията “Локомат за България”.
Желанието ми да се обърна към политическите партии и лично към Вас - техните лидери, е
провокирано от обществения дебат по темата за държавните субсидии на партиите. Както добре
знаете, в новия бюджет за 2019 година размера на субсидиите от 11 лева за получен глас беше
запазен. На инициирания през 2016 година национален референдум 2 516 791 български
граждани или над 72% от гласувалите подкрепиха намаляването на държавните субсидии на
един лев. Това не доведе до никакви резултати и предложението за намаляването на
финансовата подкрепа за политическите партии, получили над 1% на последните
парламентарни избори, не беше прието. Предлагам пред Вас алтернативен начин да
удовлетворите волята на народа без непременно да променяте драстично размера на
субсидията, която партиите Ви получават. Аз съм на мнение все пак, че всяка партия,
независимо дали е на власт или е в опозиция, държи на своята социална политика и търси
възможности да я изяви.
Според данните за субсидии, които партиите получават, ако всяка партия ЕДНОКРАТНО отдели
по 10% от годишните си субсидии, ще се даде възможност да се революционизира
рехабилитацията в България и да се създадат 4 центъра за модерна рехабилитация в страната
и да се спрат кампаниите за събиране на средства за такава в чужбина, както и изпращането на
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деца за лечение по чужди клиники. Инвестиция, която се възвръща на държавата само за три
години, но ще помогне не само на 100, а на между 1000 и 2000 пациенти.
Позволявам си да направя едно примерно изчисление за размера на средствата, които ще
бъдат предоставени, в случай че приемете моето предложение. Допълнително включване и
изчисление за това колко робота “Локомат” могат да бъдат закупени с тези средства. Повече за
самия Локомат и за кампанията “Локомат за България” може да прочетете в следващите редове.
Извинявам се, ако в пресмятанията ми съм допуснала някоя неточност:

Държавна субсидия за партиите сумарно: 31 706 323
лева/годишно.
10% се равняват на 3 170 632 лева/годишно, т.е. 1 521 118. 3 €, с които могат да бъдат закупени
четири робота “Локомат”.
На всяка партия поотделно:
ГЕРБ -12 619 695 лева/годишно; 10% = 1 261 970 лева/годишно
БСП-10 507 354 лева/годишно; 10% = 1 050 735 лева/годишно
Обединени патриоти /АТАКА, ВМРО, НФСБ/ - 3 503 632 лева/годишно; 10% = 350 363 лв/годишно
ДПС - 3 473 646 лева/годишно; 10% = 347 364 лева/годишно
ВОЛЯ - 1 603 996 лева/годишно; 10% = 160 400 лева/годишно
Това не е първото ми писмо до институции и се надявам да сте запознати с проблемите, които
засяга кампанията, но въпреки това използвам възможността да Ви запозная още веднъж със
себе си и кампанията.

Как се роди кампанията “Локомат за България”?
Казвам се Анелия Хохвартер и съм родена в с. Горна Митрополия, Плевенска област. Следвах
обща медицина в Плевен и завърших образованието си във Виена, където живея от двадесет и
седем години и работя като офталмолог от 1999г. Участвала съм в много социални проекти,
голяма част от които са свързани с моята специалност: лекарски мисии в Йемен (2009),
Зимбабве (2011 и 2012), както и в Етиопия (2014 и 2015, 2017, 2018), където изградих първия
център за ретинална хирургия в страната.
В класацията за заслужили жени на Австрия „Leading Ladies Awards 2009“ заех трето място в
категорията „Социален ангажимент“. През 2017 година в България бях номинирана за
кампанията ми „ЛОКОМАТ за БЪЛГАРИЯ“ в класацията на радио FM+ „Будител на 2017“, където
се класирах на второ място в общото класиране, взех приза „Будител на България извън
България 2017“ и специалната награда „Човекът с голямото сърце “ на Стримона ЕООД. Бях
номинирана и за „Самарянин на 2017“ в Стара Загора и съм една от десетте наградени.
В Етиопия започнах да работя върху първия си роман „Пътуване“, който е издаден от издателска
къща „Персей” през август 2016 на български, през септември 2016 на немски език, а през 2017
година - на руски и английски. Приходите от продажбата на книгата ще бъдат предоставени
изцяло на дарителската кампания „Локомат за България”, инициирана и провеждана лично от
мен. Повече информация за кампанията може да получите на страницата ни във “Фейсбук”:
https://goo.gl/i4HY8K.
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Какво е Локомат и защо е важна тази кампания и тази промяна
в здравното обслужване?
На първо място място ме впечатли фактът, че общо 95% от всички молби за лечение в чужбина
от България са за рехабилитация!
Рехабилитацията в България е най-слабото развито звено в медицината, а тя помага на
обществото да има по-малко хора в неравностойно положение.
Колкото и да бягаме от думата „ИНВАЛИД“, тя не е обида, а е факт. Статистическите проучвания
показват, че при липса на съответни мерки, тяхната численост се увеличава, съответно и
разходите по тях.
Локоматът е създаден през 2000 г. Използва се в 50 страни в света, в 150 клиники и е продаден
800 пъти.
Това е робот за лечението и рехабилитацията на пациенти с цялостна или частична загуба
на двигателни функции, хора болни от множествена склероза, детска церебрална
парализа, пациенти, прекарали инсулт или претърпели мозъчна травма, както и с
болестта на Паркинсон, с цел да им се помогне да проходят отново.
Най-новият модел е от 2011 година с надградена програма FreeD Module от 2014 г. Клиниките в
западна Европа подменят вече старите си Локомати с новия модел LokomatProV6.
Лечение: 3 пъти седмично по един час в продължение на 4-11 седмици. Поддържаща терапия 24 седмици 2 пъти годишно.
Годината има 52 седмици (52-2 за празници= 50 седмици). На месец се обслужват по 16 болни,
на година – 192.
Положението сега:
30 деца (неофициални данни, дано са повече) на година се изпращат за лечение в чужбина за 34 седмици. 30 х 15 000 € = 450 000 € изтичат от България - т.е. сума, по-висока от цената на един
Локомат с всички допълнителни модули. Това лечение е недостатъчно и не отговаря на
международните стандарти за рехабилитация. Както и една седмица рехабилитация след
инсулт, които поема здравната каса в момента в България, са хвърлени на вятъра средства. Все
едно при една гнойна ангина да дадем на пациента една таблетка пеницилин и да очакваме
оздравяване.
За възрастни – няма опция за лечение изобщо! Ако се закупи такъв робот за България, ще
бъдат спестени тези средства годишно и използвани за други нужди при лечение на
пациенти с редки или нелечими в страната ни заболявания.
Нуждаещите у нас са над 20 000 и то те не само деца. В България такъв вид
рехабилитация не съществува.
Изобщо в областта на физикалната медицина и рехабилитация не се правят никакви иновации.
Уредите в България за локоматизирана терапия, закупени от Българската Коледа през 2013 г.,
се казват LokoHelp, те са само за частична рехабилитация и се използват за деца до 6-годишна
възраст.
За други възрастови групи лечение в България няма. Децата порастват и няма къде да
продължат лечението си, което обезсмисля започването му. Локоматът е на фирмата
„HOCOMA“, Швейцария и е единственият по рода си за цялостна, а не частична
рехабилитация на тялото.
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За този вид рехабилитация виждаме по сайтовете многобройни дарителски кампании за лечение
в чужбина. Офертите за такова лечение са от порядъка на 15 000 - 20 000 € за 3 седмици.
Лечението, което е необходимо обаче трае от 4 до 11 седмици, както и годишни поддържащи
терапии, за които пациентите не могат да съберат сумите и по този начин губят и малкото, което
са успели да възвърнат от тяхната подвижност и самостоятелност. Малка част от нуждаещите се
успяват да подадат молби към Център “Фонд за лечение на деца”, но там се допускат засега
само деца, без възможност на поддържаща рехабилитация. Комисията за лечение в чужбина не
приема молби за рехабилитация от възрастни. Тези пациенти нямат никакъв шанс за лечение в
България и са оставени на произвола на съдбата.
Една рехабилитация би осмислила и работата на ортопеди, неврохирурзи, невролози.
Рехабилитацията осмисля една оперативна интервенция.
Поради липсата на рехабилитация в България, децата с детска церебрална парализа се
изпращат за оперативни интервенции, а центърът “Фонд за лечение на деца” поема разходите
за операции, които биха могли да се правят и в България (от порядъка на 7-10 000 €), защото в
България няма следоперативно лечение. Например за една фасциотомия при детска
церебрална парализа не се изисква специално оборудване на операционната зала, но без
следваща рехабилитация се обезсмисля. Друг проблем е, че много от нужните операции се
извършват в рамките на една операция в чужбина: детето се приспива (обща анестезия) и се
прави операция на всички засегнати групи, а не както в България, да се прави по една
фасциотомия на месец, понеже здравната каса признава и заплаща само една оперативна
интервенция. Ако детето има нужда за операция на двете ръчички, двете коленни, глезенни и
лакътни стави (общо 8 операции по 20 мин), то се оперира в западна Европа в рамките на една
операция, заздравява за една седмица и се започва с рехабилитацията. В България то се
оперира в продължение на 8-10 месеца: този месец лява ръчичка, другият месец - дясната и т.н.
При тази практика все има прясно оперирано място или неоперирано, което не позволява да се
започне раздвижването. Последствията са, че оперираните в началото области заздравяват пак
неправилно, понеже няма ортопедични шини и рехабилитация. Резултат – никакъв. Източване
на здравната каса и подлагане на децата на ненужни общи анестезии. Тази практика е
безотговорна и опасна.
Локоматът е не само робот за рехабилитация, а и диагностичен уред.
Само с една процедура от 10-15 минути може да се свали статуса на детето относно
работата на мускулните групи, състоянието на сухожилията и спазъма, което дава
възможност да се поставят индикациите за оперативна намеса, т.е. нужна ли е операция
или състоянието подлежи на лечение само с ортопедични шини и рехабилитация.
Да се даде отговор нужна ли е операция изобщо. Ако нямаме тази възможност, то просто си
оперираме… А могат да се спестят на дечицата толкова излишни операции. Не тъжно, а
безотговорно.
Цяла северна България е ощетена от дарителски кампании и не получава уреди и средства. На
институции дори не се разрешава да кандидатстват за големи уреди. Кандидатите са преди
всичко от София, но как едно семейсто може да си позволи квартира, такси, сини и зелени зони
и скъпия живот в столицата? А има центрове, които трябва да обслужват пациенти от няколко
области и няма с какво. Там и общините са благонамерени да подпомагат, но уреди няма.
Целта на кампанията е да се закупи Lokomat ProV6, който е с два модула: за деца и
възрастни.
Смяната на модулите отнема 10 минути, така че един ден може да се работи с деца, а на
следващия – с възрастни. В цената от 343 500 CHF (швейцарски франка) е включена доставката
на уреда, обучението на персонала и гаранция „пълно каско“ за две години (офертата е
изключение само за дарителската кампания, гаранцията в целия свят е само една година).
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Lokomat ProV6 е най-новия вариант на този робот, който позволява да се надгражда и да се
включват към компютъра-майка допълнителни модули за терапия. Например модул за деца
(детски ортози, за цена 92.500 SF), което дава възможност за два уреда в един и използването
му за всички възрастови групи. Предходните варианти на робота не дават тази опция.
Целта на кампанията е да не принуждаваме нуждаещите се да поемат дълъг път в тяхното
състояние (те са или в инвалидни колички или в легнало положение), да плащат само част от
терапията, понеже за цялостна не достигат даренията и да не финансираме локоматите в
чужбина! В Австрия, една сравнима по територия и население държава, има общо 28 локомата,
като през последната година 3 от тях са заменени с новата генерация от тип Lokomat ProV6. В
Румъния например има 10 локомата. Дори Албания е дала поръчка за първия в страната, по
убеждение и предложение на министъра на икономиката. Да помогнем на нашите деца и
приятели да проходят отново или поне да придобият независимост, за да могат да се обслужват
сами. Шансът им е 50% според научните публикации по темата.
Обръщам се с призив да отделите внимание на тези проблеми и да се консултирате със
съответните специалисти по физикална медицина и рехабилитация, за да не са обречени хората
на смърт. В България смъртността след прекаран инсулт е четири пъти по-висок от тази в
Германия поради липсата на адекватни мерки в оздравителния период. И поради липсата на
рехабилитация.
Обръщам се към Вас с молба да се присъедините към каузата, която ще помогне на много хора
и ще остави нещо трайно. Роботът да е в България и да дарим надежда, че сме направили
всичко възможно за тези ХОРА, според стандартите на световната рехабилитация.
Очаквам отговор и реакция с предложения за подкрепа, да се осъществи тази промяна, защото
ситуацията отдавна би трябвало да е друга. Всеки един ден на обсъждане, гласуване, приемане,
отхвърляне, обжалване и т.н. води до ненужни разходи и загуби. Загуби на парични средства,
надежда, вяра, отговорност. Загуба на човешкото в нас. Вярвам, че политическите партии могат
да предприемат тази стъпка и да дарят част от субсидията си на една подобна кауза, чието
реализиране може да помогне на стотици хиляди.
Благодаря за отделеното време.
Бъдете здрави!
С уважение:
Д-р Анелия Хохвартер
Адрес за кореспонденция:
Dr. Anelia Hochwarter,
Kefedergrundgasse 28A, 1210 Vienna, Austria
Тел: 00436503180966
ahochwarter@hotmail.com
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