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БГ Наука вече е в Sofia Tech Park, в надъхващата
компания на всички дейни хора от Groworking

Четете всяка статия онлайн на www.nauka.bg
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Новини от портала за наука
на МОН - www.naukamon.eu
Комюнике на ЕС за ролята на
Seoul Global Challenge 2021
инвестициите в научни изследвания
и иновации и за европейското
Онлайн конференция „Цифрово
научноизследователско пространство +/- присъствие“ организирана от
Фулбрайт България
Анализ и препоръки на екип от
експерти от офиса на Световната
банка – политики и инструменти
за развитие на българската наука и
иновациите

Международна конференция на тема
“Изследвания върху социалните и
икономическите преходи”

Oнлайн семинар на тема „Разбиране
на цикъла на репликация на SARSCOV-2 в човешки клетки“
Изследване на JRC за публичночастните партньорства за научнотехнологични паркове

Семинар на тема “Възможности
за финансиране на научни и
иновационни проекти по Рамковата
програма на ЕС”

Четете всяка статия онлайн на www.nauka.bg
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Събития от Европейската нощ на
учените, които си заслужават

БГ Наука – Европейска
нощ на учените 2020
- https://nauka.bg/bgnauka-nosht2020

ВИДЕА:
• Какво представлява оптометрията | ас. Мила Драгомирова
• Какво има в лабораторията по
атомна и молекулна спектроскопия | проф. дфзн Асен Пашов
• Как се изследва кривината на роговицата | ас. Никола Пеев
• Софийски университет провежда
Четете всяка статия онлайн на www.nauka.bg

скринингът на очите (на зрение)
на деца из страната | ас. Мила
Драгомирова
• Българските студенти са несъвместими | доц. д-р Станислав
Балушев

ДЕКЕМВРИ 2020

Българска наука

9

БГ НАУКА

ТОП 11 най-добри интервюто на
нални богатства
учени през 2020 г.
– https://youtu.be/PDGBFoLSLiM
• „Зная че има ужасно добри спе• Разговор за имунология, covid-19,
циалисти в България“
науката в България и др. с проф. – https://youtu.be/wT_5kE-dsm0
Сорен Хайрабедян
• В БАН изследват български бил– https://youtu.be/AzvFRdGJP70
ки за бъдещи лекарства
• Можем да живеем екологично – https://youtu.be/yllJpxGyl78
ако се вслушаме в природата
• С какво се занимава Институтът
– https://youtu.be/h-o8QfzT228
GATE
• д-р Калоян Златанов се връща в – https://youtu.be/UeqaUlWoqw4
България да прави наука
• Интервю с директора на Инсти– https://youtu.be/GIxRd6H3hgU
тута по Органична Химия с Цен• В България се откриват кости от
тър по Фитохимия – БАН
динозаври
– https://youtu.be/Wct8pQXHiFM
– https://youtu.be/7gksYQYXNs4
• Карина Ангелиева: „Covid-19 по• БГ Наука ще популяризира науказа колко е важно значението,
ката в София Тех Парк
ролята и мястото на науката“
– https://youtu.be/M5vi3bsVmls
– https://youtu.be/MsZmzaKcJ0s
• Архива на БАН съхранява нацио-

Четете всяка статия онлайн на www.nauka.bg
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Европейска историческа вечер с MOTUS и
ISHA
• Възстановяване на бойните изкуства на средновековна и ренесансова Европа – Мирослав Лесичков
– https://youtu.be/Xz71vu3uMmk

• Македония и разпадането на
• Ролята на кучетата в АнтичностЮгославската федерация (1991та – Стела Николова
1993) – Красимира Тодорова
– |https://youtu.be/PVGJ5oN2jWI
– https://youtu.be/a_MceYYR5pw

Четете всяка статия онлайн на www.nauka.bg
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Smart cities: умен градски начин на живот - част от
MOVE.BG: Нощ на учените 2020 (3 виртуални събития)

гледай тук:
https://youtu.be/b-kst-CUXpU

Наши гости са:
Проф.д-р Силвия Илиева – директор
на института “Gate” към Софийския
университет;
Борислав Игнатов – архитект, завършил специалност “Градоустройство”
в УАСГ, както и Advanced Architectural
Design в Колумбийския университет
на Ню Йорк;
Стефан Спасов – изпълнителен директор на Spark;
Доц.д-р Елисавета Гюрова – Факултет по математика и информатика на
Софийския университет “Св. Климент
Охридски”.

Как технологиите могат да ни помогнат да живеем по умен начин в градовете, без да вредим на природата и на
здравето ни? Как можем да се справим
с основни предизвикателства като
транспортния трафик, излъчването
на вредни емисии и високото потребление на ресурси? Каква е ролята на
модерните архитектурни решения и
как те могат да помогнат градовете
ни да бъдат зелени?
За умните градове ще си говорим през
погледа на учения, архитекта и предприемача.
Модератор: Саша Безуханова, основател на MOVE.BG.
Четете всяка статия онлайн на www.nauka.bg
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Кръгова икономика - част от MOVE.BG: Нощ на
учените 2020 (3 виртуални събития)

гледай тук:
https://youtu.be/Aq-706pjxAM
Защо кръговата икономика е стратегия за икономическо развитие и социален просперитет? Какви са предизвикателствата пред България и Европа?
Кои са работещите примери? Какво е
нужно за ефективното преминаване
от линеен модел на икономика към
кръгов?
Специалната дискусия “Кръгова икономика: перспектива пред България”
се организира от MOVE.BG и “Институт Кръгова Икономика” и е част от
“Европейската нощ на учените 2020”.

Четете всяка статия онлайн на www.nauka.bg

Наши тости са:
Проф. Ирина Рибарова – преподавател в УАСГ, мениджър на един от
най-големите научни проекти в подкрепа на кръговата икономика у нас
– “Clean&Circle”.
Атанас Енев – основател на иновативния български стартъп за биоразградими опаковки и мебелни плоскости
Biomyc.
д-р Нинела Иванова – интердисциплинарен дизайнер, специализирала в нови материали, потребителско
преживяване, мултисензорен дизайн,
модни технологии и включващи иновации.
ДЕКЕМВРИ 2020
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Предизвикателства и възможности пред жените в
STEAM: поглед към решенията

гледай тук:
https://youtu.be/3pVZI7ZfZKA

С участието на:

Проф. Ана Пройкова – преподавател
в Софийския университет и ръководител на лабораторията по високопроизводителни изчисления в София Тех
Парк;
Д-р Зорница Йорданова – главен
асистент в Бизнес факултета на УНСС
и ръководител на два научни проекта
за иновации във висшето образование и използването на игровизация в
бизнеса и обучението;
Проф. дбн д-р Яна Топалова – преподавател в Софийския университет и
координатор на проекта “Чисти технологии за устойчива околна среда
– води, отпадъци, енергия за кръгова
икономика”.

MOVE.BG в партньорство с Българският център на жените в технологиите
(BCWT) организира специална кръгла
маса, посветена на жените в сферата
на науката, технологиите, инженерството, математиката и изкуството –
STEAM.
Дискусията се случва в разгара на дебата за изработване на програмата за
възстановяване на Европа след коронавируса. Една от двете основни цели
на „Next Generation EU“ е подпомагане на дигиталната трансформация.
Ключова роля в този процес ще имат
именно специалистите в STEM, защото те имат познанията, за да участват
в изграждането на икономиката на
бъдещето.
Модератор: Саша Безуханова, основател на MOVE.BG.
Четете всяка статия онлайн на www.nauka.bg
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„100 лица зад българската наука”

е проект на списание „Българска наука“, който цели да интервюира българи,
които се занимават с наука както в България, така и в чужбина. Искаме да
запознаем широката публика с лицата и съдбите, които стоят зад призванието
да бъдеш учен. Вярваме, че това би дало позитивна нагласа в обществото към
учените като личности и към науката – като начин на живот.
Изтегли безплатно: https://image.nauka.bg/magazine/BG-Science-100-Lica-2020.pdf
Четете всяка статия онлайн на www.nauka.bg
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Гледай тук:

https://www.facebook.com/ratio.bg/
videos/838269820265436

Ratio представя: Европейска нощ на
учените
Включете се в Европейската нощ на
учените – тази година от вкъщи. Ще си
говорим за ДНК, динозаври и свръхдетайлни наблюдения на живи човешки
клетки!
Ще ви срещнем с двама български учени:

никват между 10 000 и 100 000 такива
грешки!
Имало ли е динозаври на територията
на България преди милиони години?
Владимир Николов ще ни отведе една
разходка във времето, която ще ни отведе до град Трън.
Събитието е част от инициативата
Европейска нощ на учените 2020 г.
и проекта KTRIO 4 и се организира с
подкрепата на Melon.
Гледай тук:

С Радослав Александров ще изследва- https://www.facebook.com/ratio.bg/
ме грешките в нашето ДНК. Във всяка videos/838269820265436
една човешка клетка за 24 часа въз-

Четете всяка статия онлайн на www.nauka.bg
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Гледайте тук:
https://fb.watch/20WFs0Iv6t/
За трета поредна година „Абордаж“
се включва в Европейската Нощ
на Учените Мотото на 2020г.
е “Науката променя начина на
живот" и затова посвещаваме това
специално издание на "Наука на
борда" на новите тенденции в
медицинските технологии. Наш
гост ще бъде д-р Ваньо Везиров:
медик по образование, визионер и
предприемач по призвание.

Четете всяка статия онлайн на www.nauka.bg
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Фондация Карол Знание ви среща в
Европейската нощ на учените с трима впечатляващи млади учени, лауреати за 2020:

в Българската наука? Какво е да
държиш в ръцете си кост на 83
милиона години? Какво разказват
древните фосили? Тръгваме по
следите на динозаврите, живели
По следите на динозаврите, живели по българските земи с Владимир
на нашите земи
Николов, редовен докторант към
Национален природонаучен музей
Видео гледай тук –
при БАН, носител на докторантската
https://youtu.be/BtqStQso9fI
стипендия на фондация Карол Знание
за 2020 г.
Как една докторантска стипендия
направи възможно пътуване
Още за докторантската стипендия на
във времето и един млад
фондация Карол Знание:
палеохистолог отвори нова страница https://karollknowledge.bg

По следите на динозаврите, живели на нашите земи
| Фондация Карол Знание

Четете всяка статия онлайн на www.nauka.bg
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Мисия: Планетариум в София
Видео гледай тук –
https://youtu.be/qdVjPyTGwUk

БГ НАУКА | БРОЙ 136

лав Веселинов, носител на наградата
Предприемач в науката, основател
на Експериментално конструкторско
бюро Фотоника

Кой иска да изгради първия планета- Още за програмата Предприемачи в
риум в София? Как мечтата се превър- науката на фондация Карол Знание:
на в план, планът – в проект, а проектът се превръща сега в планетариум https://karollknowledge.bg
„Андромеда“. Ще може ли да се изграждат с готовата вече матрица още планетариуми? Реалистично ли е в малки
градчета, училища или музеи да се появят копия на „Андромеда“. Разказва
докторантът от физическия факултет
на СУ „Св. Климент Охридски“ Недис-

Мисия: Планетариум в София
| Фондация Карол Знание

Четете всяка статия онлайн на www.nauka.bg
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Екологична батерия
магнезий-въздух

със солена вода и е напълно безвредна. Тя вече съществува и се нарича
Oxymet. Вижте я в прототипите, върху
които работи д-р Илиян Попов, главен
Видео гледай тук –
асистент в Института по Електрохиhttps://youtu.be/VIWoRDHcFA0
мия и Енергийни Системи при БАН,
Може ли една започната преди 40 го- носител на докторантската стипендия
дини научна разработка да бъде ко- на фондация Карол Знание за 2020 г.
мерсиализирана сега и да даде живот
на екологични батерии? Знаете ли, Още за програмата Предприемачи в
че България е била една от четирите науката на фондация Карол Знание:
страни в света със собствено производство на литиево-йонни батерии? https://karollknowledge.bg
Представете си батерия, която работи

Екологична батерия магнезий-въздух
| Фондация Карол Знание

Четете всяка статия онлайн на www.nauka.bg
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От БГ Наука решихме, че с всеки нов брой ще пускаме и
документален филм. Надяваме се, да ви хареса първият от
новата ни поредица документални филми - "Българските
ледници"
Виж повече тук - https://bit.ly/3kfB1FS

Четете всяка статия онлайн на www.nauka.bg
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Университетските класации се
нуждаят от преосмисляне

Автор: Елизабет Гад

кога да използват публикации и цитати за оценка на научните изследвания
зследователите често се и изследователите.
оплакват от показателите,
които комисиите по наема- Използването на класации за оценка
не и безвъзмездна помощ на университетите също се нуждае от
използват, за да ги оценят. През по- преосмисляне. Тези таблици на лигаследните десет години инициативи та, които са изготвени от Академичнакато Декларацията от Сан Франциско та класация на световните универсиза оценка на научните изследвания и тети (ARWU) и Times Higher Education
Лайденския манифест накараха уни- World University Ranking (THE WUR)
верситетите да преосмислят как и и други, определят допустимостта за

И
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стипендии и други доходи и се променят, когато учените решат да работят
и учат. Правителствата разработват
политики и отклоняват средства, за
да помогнат на институциите в своите страни да издигнат тези класации.
Изследователите в много институции,
като моята, пропускат възможностите
поради поставянето им в такива класации.

Преди две години Международната
мрежа на организации за управление
на научните изследвания (INORMS),
която е колектив от организации за
управление на научни изследвания,
ме покани да председателствам нова
работна група за оценка на научните
изследвания с членове от дузина държави. Още от първата ни среща бяхме
единодушни относно нашата основна
грижа: необходимостта от по-справедливи и по-отговорни университетски класации. Когато изготвихме
критерии за това какво тези класации
ще доведат и оценихме класациите, то
техните недостатъци станаха ясни.
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Литературата за управление на научните изследвания изобилства с критики на класациите. Класирането се
оспорва методологически – често се
използват неподходящи показатели,
като например броенето на възпитаниците, носители на Нобеловите награди като гарант за предлагане на
качествено образование. Те предпочитат публикации на английски език
и институции, които са се справили
добре в предишни класации. Така че,
по-старите, по-богати организации в
Европа и Северна Америка се нареждат постоянно в класациите. Класирането прилага комбинация от показатели, които може да не представляват
конкретни мисии на университетите
и често пренебрегват социалното въздействие или качеството на преподаване.
Въпреки това те се утвърдиха, като
всяка година се появяват нови класации. Както при фактора на въздействие на списанието, студентите,
преподавателите и финансиращите
органи се обръщат към класациите
като мързелив гарант за качество, независимо от недостатъците. Последиците са твърде реални: възпиран талант, засегнат доход. И неравенствата
бързо се появяват.

Тази седмица Глобалният съвет за
изследвания, който включва ръководители на агенции за финансиране
на науката и инженерството, събира онлайн експерти, за да обсъди как
оценяването може да подобри изследователската култура. Това трябва да
включва как се изграждат и използ- Нашата работна група комбинира
ват класациите на университетите.
различни литературни източници,
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за да разработи нашите критерии, и
помоли за обратна връзка от различни общностни по дискутираните въпроси, които са отворени за учени, за
специалисти в подкрепа на научните
изследвания и за подобни групи. Ние
синтезирахме обратната връзка в 20
принципа, включващи добро управление (като декларация за финансов
конфликт на интереси), прозрачност
(на цели, методи и данни), измерване
на това, което има значение (в съответствие с мисията на университета)
и строгост (показателите са добри помощници за това, което твърдят, че
измерва).

Четете всяка статия онлайн на www.nauka.bg

След това превърнахме тези принципи в инструмент за оценка на класирането, качествено и количествено
(вижте go.nature.com/2ioxhhoq). Ангажирахме международни специалисти, за да направим оценка на шест
от най-известните класации в света,
и поканихме оценяваните да се самооценят. (Само един, CWTS Leiden, го
направи.) Ричард Холмс, редактор на
блога на University Ranking Watch, обобщи резултатите, които представихме като профили, а не като класиране.
Класирането с най-голяма аудитория
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(ARWU, QS World University Ranking,
THE WUR и глобалната класация на US
News & World Report) се оказа най-желаното, особено по отношение на „измерване на важното“ и на „строгост“.
Нито една от тези „водещи“ класации
не разглежда темите за отворения
достъп, равенството, разнообразието, устойчивостта или други насочени
към обществото програми. Никой не
позволява на потребителите да оценят показателите, за да отразят мисията на университета. И все пак всички класации твърдят, че определят
най-добрите световни университети.
Класациите могат да твърдят, че нашите принципи са нереалистични – че
е невъзможно да бъдем напълно справедливи при такива оценки и че простите, всеобхватни показатели имат
своето място. Противопоставям се, че
сме извлекли принципите от очакванията за най-добри практики в общността и ако класиращите не могат
да отговорят на тях, може би трябва
да спрат класирането или поне да бъдат честни относно присъщата несигурност в заключенията си (по наша
оценка само CWTS Leiden направи
опит) .
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вател Wellcome ще финансира само
организации, които представят доказателства, че извършват справедливи
оценки на резултатите на изследователите. По същия начин Декларацията за визия на Европейската комисия
„Към 2030 г.“ призовава висшето образование да премине отвъд настоящите системи за класиране и оценка
на университетските резултати, тъй
като те са ограничени и „прекалено
опростени“.
Надяваме се, че насочването на вниманието към техните слабости ще
привлече съюзници, които да настояват за промяна, като неутрален, независим надзор и стандарти за етика
и строгост, които са приложими към
други аспекти на академичните среди.

Подобен натиск може да доведе до
по-голямо съгласуване между подходите на световните класации и очакванията на общността за висше образование относно честно и отговорно
класиране. Това може също да помогне
на потребителите да разберат ограниченията на класирането и да проявят
дължимата предпазливост, когато ги
използват за вземане на решения. И
двете биха били напредък.

В крайна сметка рейтингът трябва
да бъде по-отговорен. Ще се радвам Nature 587, 523 (2020)
от сърце от новите очаквания за това Превод: Ваня Максимова
как се оценяват изследователите. От Източник: nature.com
януари 2021 г. британският изследо-
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Научното наследство на Тръмп

Доналд Тръмп подписва изпълнител- Зеленото бездействие
на заповед за енергетиката и инфраструктурата.
Едно обещание, което Тръмп спази, е
излизането на САЩ от Парижкото спорез последните четири годи- разумение за климатичните промени
ни на отминалия си мандат от 2015 г., в което почти всички дърТръмп обеща да промени жави се съгласиха с целите за намаляправилата за опазването на ване на въглеродните емисии в опит
околната среда и политиката спрямо да запазят глобалното затопляне с под
изменението на климата, да отмени и 2°C над прединдустриалните нива.
замени забележителната здравна политика на своя предшественик Барак По време на предизборната си реч през
Обама и да съживи съдбата на НАСА. май 2016 г. Тръмп заяви: „Ще отменим
Да видим доколко той успя да изпъл- Парижкото споразумение за климата
ни всичко това.
и ще спрем всички американски пла-

П
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щания по програмите на ООН за глобалното затопляне.“ След като встъпи
в длъжност на поста си, той обявяви
през юни 2017 г., че САЩ ще се откажат от споразумението, въпреки че
Конгресът продължава да финансира
такива програми на ООН.
Участниците в кампании за опазване
на околната среда бяха ужасени. Тъй
като САЩ са втората икономика по големина на генерираните въглеродни
емисии след Китай, борбата с глобалното затопляне би могла да се води
успешно, само когато и те участват в
нея.
„Алтернативата е краят на света, такъв какъвто го познаваме“, казва Каси
Сийгъл от Центъра за биологичното
разнообразие във Вашингтон. „Ние
знаем това отдавна, знаехме какво изисква науката.“
„Парижкото споразумение за климата
сковава икономиките и не е направило нищо за намаляване на емисиите
на парникови газове“, казва Джъд Дир,
заместник-прессекретар на Белия
дом.
САЩ излязоха официално от Парижкото споразумение на 4 ноември, деня
след изборите, според правилата за
оттегляне в споразумението. Сийгъл
смята, че повторното присъединяване
може да се случи бързо при друг президент, но други промени в политиката за околната среда може да бъде
по-трудно да се прокарат.
Четете всяка статия онлайн на www.nauka.bg
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Администрацията на Тръмп отмени
десетки разпоредби, като например за
защита на застрашени видове, ограничения на емисиите на парникови газове и стандарти за емисиите от електроцентрали и превозни средства.
„Има цял набор от неща, предназначени да подсигурят възможно най-много производството на изкопаеми горива“, казва Сийгъл.
Те включват отслабване на регулациите, въведени съгласно плана за чиста
енергия (CPP) на администрацията на
Обама. Неговото заместване от ерата
на Тръмп, правилото за достъпна чиста енергия, отменя федералните стандарти за емисии и дава отговорността
за определянето на тези стандарти на
правителствата на отделните щати.
Това ефективно спъва Агенцията за
опазване на околната среда на САЩ,
която отговаря за нарушенията, но в
момента не може да зададе общи стандарти.
CPP призова за намаляване на емисиите на парникови газове от енергийния сектор с 32% между 2005 и 2030 г.
и би разчитал на държавите, които се
отказват от използването на въглищни електроцентрали. Елиминирането
му улеснява по-дългото поддържане
на въглищните централи.
Производителите на изкопаеми горива също са се възползвали от дерегулацията по други начини. Администрацията на Тръмп проби дупки в
правило, което изисква въглищните
ДЕКЕМВРИ 2020
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централи да намалят емисиите си на
токсичен живак. Междувременно петролните и газовите компании вече
не трябва да докладват и отстраняват
изтичането на метан. Метанът е особено важен парников газ в краткосрочен
план, тъй като има по-силен ефект на
затопляне от въглеродния диоксид.
„Нефтеният и газов сектор е източник
на метан, а технически е осъществимо
и изключително евтино и лесно да се
спрат тези течове“, казва Сийгъл.
Тръмп многократно е твърдял, че САЩ
имат най-чистия въздух и вода в света,
което не е вярно. Всъщност усилията
за намаляване на замърсяването са
отслабени под неговото ръководство.
Например, стандартите за емисии от
времето на Обама за превозни средства, които изискват 5% намаляване
на въглеродните емисии всяка година, сега са понижени до 1,5%, докато
разширяването на федералната защита на Обама за потоци и влажни зони
сега е преустановено, с дългосрочни
последици.
„Въздействието, което ще се получи е,
че изворите и периодичните потоци
във влажните зони ще бъдат по-малко защитени, но ще отнеме известно
време докато това проличи действително“, казва Дюрел Скот от Вирджиния Тех. Деградиралите екосистеми,
замърсителите във водата и влошеното здраве на хората и животните ще
започнат да се усещат след около 10
години, твърди той.

Четете всяка статия онлайн на www.nauka.bg

Една от емблематичните кампании
на Тръмп, за изграждане на гранична
стена между САЩ и Мексико, също се
отрази на природните ресурси.
„Администрацията на Тръмп извлича
стотици милиони галони вода от пустинните водоносни хоризонти, за да
забърква бетона за 3-метровите стени
на границата“, казва Лайкен Йордал от
Центъра за биологично разнообразие,
който работи в граничния регион в
Аризона.
Американските митнически и гранични служби твърдят, че са издигнати
580 километра гранична стена. Докато недоброжелателите на президента
често изтъкват, че голяма част от това
е просто подменена стена, новите
по-високи бариери имат много по-голямо въздействие върху дивата природа, казва Йордал.
Това е засегнало 93 растителни и животински видове, които са изложени
на опасност, застрашени или защитени видове, казва той.
Прикритата здравна криза

Законът от епохата на Обама, против
който Тръмп се е насочил най-яростно, е Законът за достъпни грижи
(ACA), известен още като Obamacare,
в резултат на който още 20 милиона
души получиха здравно осигуряване.
Той все още е в сила, но президентът
го отблъсква малко по малко от деня
на встъпването си в длъжност.
ДЕКЕМВРИ2020
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На 20 януари 2017 г. той подписа изпълнителна заповед, в която заявява намерението си да търси неговата
„незабавна отмяна“ и позволява на
американските агенции да премахнат
части от закона, които поставят икономическа тежест върху пациентите,
застрахователите, производителите
на лекарства, лекарите и отделните
щатите.
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поредица от предложени и в крайна
сметка неуспешни законопроекти. До
октомври 2017 г. Тръмп взе нещата в
свои ръце. Той подписа изпълнителна
заповед за разрешаване на по-малко
здравни осигуровки чрез АСА, като
краткосрочни планове, които могат
да изтекат когато някой е все още по
средата на лечението си.

През декември 2017 г., като част от
данъчен законопроект, подписан от
Тръмп, ключова част от ACA беше отменена. Индивидуалният мандат, който изискваше повечето хора в САЩ
да имат здравно осигуряване или да
плащат такса, беше отменен. Това изискване поддържа по-младите здрави
хора осигурени заедно с по-възрастните хора и тези със здравословни
проблеми, като намалява разходите,
тъй като по-младите и по-здрави хора
плащат, но се нуждаят от по-малко леХора във Вашингтон протестират в чение.
подкрепа на Закона за достъпни грижи
(ACA).
През следващите години броят на
неосигурените хора в САЩ нарастна.
Това орязване във финансирането на Според данните на Бюрото за препрограми, помагащи на хората да по- брояване през 2017 г. са се осигурили
лучат здравни грижи чрез ACA, доведе 25,6 милиона души, цифра, която се е
до спад на получилите грижи с около увеличила до 27,5 милиона през 2018
400 000 души по-малко, през следва- г. По-нови данни показват, че през
щата година. В опит да изпълнят оста- първите три години от управлението
налата част от обещанието на Тръмп, на Тръмп, до края на 2019 г., броят на
републиканците в Конгреса на САЩ неосигурените хора в САЩ е нараснал
прекараха голяма част от 2017 г. в оп- с 2,3 милиона. Тъй като много хора в
ити да отменят закона, започвайки САЩ имат здравно осигуряване чрез
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работодателя си, кризата covid-19
също доведе до значително намаляване на здравното покритие. През месеците между февруари и май се наблюдава най-голямото увеличаване
на броя на неосигурените възрастни
- скок от 39%, или 5,4 милиона души
- според проучване на Националният
център за иновации в осигуряването
във Вашингтон.
Тръмп многократно е обещавал да изготви план за здравеопазване, който
да замени ACA, но така и не изпълни
това обещание. През май 2018 г. той
каза, че планът му ще излезе след четири седмици. През юни 2019 г. той
каза, че ще бъде пуснат до два месеца.
По време на пандемията той няколко
пъти е споменавал, че е на път да разкрие нов план за здравеопазване. Но
това тепърва трябва да се материализира.
Фокусът върху пандемията прикрива съществуващата здравна криза в
САЩ: големият брой смъртни случаи
поради предозиране с опиоиди.

се дължат на опиоиди. Това е увеличение от около 65 000 смъртни случая
от предозиране през 2017 г., според
американските центрове за контрол
и превенция на заболяванията. Това
също е обрат на краткосрочната тенденция, която показва, че смъртността от предозиране с лекарства леко
намалява през 2018 г., главно поради
намаляването на смъртността от опиоиди, отпускани по лекарско предписание. Възникването на смъртни
случаи от предозиране с незаконни
опиати обърна този напредък. През
2020 г. смъртността от предозиране
отново се увеличава, според Американската медицинска асоциация.
През 2017 г. администрацията на
Тръмп обяви опиоидната криза за извънредна ситуация в областта на общественото здраве, въпреки че Службата за отчетност на правителството
на САЩ установи, че това е имало минимално въздействие. Администрацията ускори проучване за тенденциите при лекарствата, отпускани по
лекарско предписание и се отказа от
По време на предизборната си кампа- някои бюрокрации за изследване на
ния през 2016 г., Тръмп заяви, че ще се лечението.
справи с това и макар че администрацията му е предприела стъпки в тази През 2019 г. Тръмп обяви, че федералнасока, тя не е успяла да спре вълна- ното правителство ще задели 1,8 мита. През 12-те месеца, предхождащи лиарда долара за лечение и профилакфевруари 2020 г., смъртните случаи от тика. Щатите са използвали парите за
предозиране с лекарства в САЩ дос- лечение след предозиране и финанситигнаха аналогичен максимум от над ране на програми за възстановяване.
72 000, като повече от две трети от тях
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Отдалечаването от Луната
Космическата политика на Обама
беше объркана. Той отмени програмата от ерата на Джордж Буш за изпращане на астронавти до Луната в полза
на фокусирането върху Марс и човешка мисия до астероид, което получи
хладна подкрепа.
По времето на Тръмп Луната отново попадна здраво в полезрението на
НАСА. „Този път ние не само ще забием знамето си и ще оставим своя отпечатък, но и ще създадем основа за
евентуална мисия до Марс и може би
някой ден до много други светове отвъд“, обяви Тръмп през 2017 г. на 45та годишнината от Лунното кацане на
Аполо 17.
През 2019 г. вицепрезидентът Майк
Пенс определи амбициозен график,
насочвайки НАСА да се върне на Луната до 2024 г. „В целта за 2024 г. се
вложи малко енергия в системата, тя
беше агресивна и помогна за по-бързо задвижване на нещата“, казва Мери
Лин Дитмар от Коалицията за дълбоко космическо изследване. Остава да
видим дали космическата политика
на Тръмп всъщност може да постигне
това.
Програмата “Артемида” на НАСА има
за цел да изпрати мъж и жена на Луната до четири години и Дитмар смята,
че това е предизвикателна цел. „Никога не съм виждала управляем космически полет да идва навреме от нико-
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го, от която и да е нация“, казва тя.
Но НАСА върви бързо напред. „Този път
не вървим сами, а с търговски и международни партньори. За да постигне
тези цели, този президент призова за
исторически увеличения на бюджета
на НАСА“, припомня Уил Боингтън от
Националния космически съвет.
На 13 октомври осем държави се присъединиха към предложеното от САЩ
споразумение за Артемида, което определя правила за лунните ресурси
и стандарти за изпращане на роботи и хора на повърхността на Луната. Надеждата е с него да се избегнат
потенциални бъдещи спорове за използването на материали, извлечени
от Луната, въпреки че Китай и Русия
- като основни играчи в космическата
надпревара - не са го подписали.
Отделно от НАСА, през 2019 г. Тръмп
ръководи създаването на Космическите сили на САЩ, които бяха рекламирани като нов клон на военните.
„Това е същото като армията и флота,
само че в космоса, тъй като харчим
много пари за космоса“, казва той. В
действителност това е по-скоро бюрократично разместване на съществуващото космическо командване далеч
от военновъздушните сили, армията
и флота, към които са се водели преди.
Администрацията на Тръмп също
така се зае да разработи стандарти
около управлението на космическия
трафик, проблемите на киберсигурността на сателитите и правилата за
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изстрелване.
„Някои от тях ще бъдат приложени до
края на президентския мандат. През Източник: New Scientist Magazine
последните 20 години се фокусирахме Превод: Радослав Тодоров
повече върху опитите за справяне с
някои от тези структурни проблеми“,
казва Дитмар.

Вечен абонамент
ПОЛУЧАВАШ ДОСТЪП ДО:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

сп. Българска наука всеки месец
Всички броеве до момента
Намаление в онлайн магазина Купи Наука
Аудио медицински списания
Имейл с най-доброто през месеца от БГ
Наука
Всички специализирани PDF броя
„(Не)обикновените животни“ (e-book)
Възраждане – 10 книги издадени преди
100 г.
Специален имейл с всички дигитални
ресурси
Всичко, което издадем и пуснем онлайн

С всяка покупка от kupinauka.com Вие подкрепяте
списание Българска наука и помагате за
популяризирането на науката в България!

Всички бъдещи броеве без
допълнително плащане - завинаги!
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Носителите на Нобелова
награда за 2020 г.

Бюст на Алфред Нобел в Каролинския
институт в Стокхолм. Снимка: Джонатан Накстранд / Агенция Франция-Прес

С

езонът на Нобеловите награди започва всеки октомври,
тъй като комисиите в Швеция
и Норвегия назначават лауреати за различни награди в областта
на науките, литературата и икономиката, както и за мироопазването. Обявяванията започнаха с връчването на
наградата по физиология или меди-
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цина и приключиха с обявяването на
наградата на Sveriges Riksbank за икономически науки в памет на Алфред
Нобел.
През годините Нобеловите награди се
връчваха на получателите им в Стокхолм и Осло през декември. Но поради
пандемията от коронавирус комитетите промениха подходите си.
Някои от събитията в Стокхолм ще
бъдат отменени в полза на онлайн церемония за нобелистите, а медалите
и грамотите трябва да бъдат раздадени на посолствата на получателите и
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връчени в родните им страни. Получателите могат да бъдат поканени на
церемонията по награждаването за
2021 г., ако тогава е възможно.
Церемонията в Осло за наградата за
мир ще бъде по-скромна, отколкото
през повечето години, с ограничена
публика.
Нобеловият комитет обяви още една
промяна миналия месец: всяка награда ще се увеличи до 10 милиона
шведски крони, с 1 милион повече в
сравнение с предходната година. Това
е повишение на стойността на наградата от около 112 000 щатски долара

по текущи валутни курсове.

Победителите за 2020 г.

Физиология или медицина

Д-р Харви Дж. Алтър, Майкъл Хутън и
Чарлз М. Райс в понеделник получиха наградата за откриването на вируса на хепатит С. Нобеловият комитет
заяви, че тримата учени са „направили възможни кръвни тестове и нови
лекарства, които са спасили милиони
животи“.

Харви Алтър, Майкъл Хутън и Чарлз Райс споделиха Нобелова награда за физиология или
медицина за 2020 г. Изображение: Джонатан Накстранд / Агенция Франция-Прес
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Физика
Роджър Пенроуз, Райнхард Генцел и
Андреа Гез получиха наградата за
своите открития, които подобриха
разбирането ни за Вселената, включително и с изследванията си върху черните дупки.

Литература

Нобеловата награда за литература
беше присъдена на Луиз Глюк, една от
най-известните американски поетеси, „за нейния безпогрешен поетичен
глас, който със строга красота прави
Химия
индивидуалното съществуване униНобеловата награда за химия беше версално“.
присъдена съвместно на Емануел Шарпентие и Дженифър А. Дудна за тяхНаграда за мир
ната работа по разработването на
Crispr-Cas9, метод за редактиране на
генома.
Нобеловата награда за мир бе присъдена на Световната програма по прехраната за усилията й в борба с нарастването на глобалния глад на фона
на пандемията от коронавирус, която
обхвана целия свят с опустошителното си въздействие.
Четете всяка статия онлайн на www.nauka.bg

ДЕКЕМВРИ 2020

Българска наука

35

БГ НАУКА

засегнати от пандемията от коронавирус. Снимка: Francois Lenoir/Reuters

Икономическа наука
Пол Р. Милгром и Робърт Б. Уилсън
бяха удостоени с Нобелова награда за
икономическа наука в понеделник за
подобрения в теорията на търговете и въвеждането на нови аукционни
формати.

Медицински консумативи на асфалта
на летище Лиеж, Белгия, преди да бъ- Източник: The New York Times
дат натоварени на самолет, нает от Превод: Радослав Тодоров
Световната програма по прехраната,
в помощ на развиващите се страни,
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Въпроси и отговори:
Общественото доверие в
коронавирусната ваксина
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Желанието на хората да им бъде поставена ваксина се променя в зависимост от това на какъв риск чувстват,
че са изложени, казва антропологът
Хайди Ларсън. Изображение: Pexels

ционните програми в някои европейски страни, предупреждава професор
Хайди Ларсън, директор на Проекта за
доверие във ваксините и антрополог
в Лондонското училище по хигиена
и тропическа медицина, във Великосилията за постигане на ста- британия.
ден имунитет срещу Covid-19
чрез ваксинация могат да Проучванията, проведени от проекта
бъдат възпрепятствани от по време на пандемията, показват, че
ниските нива на доверие в имуниза- много хора все още не са сигурни от-

У
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носно безопасността на потенциалните ваксини против Covid-19 и доколко
ефективни ще бъдат те. Проф. Ларсън
смята, че е необходима по-открита и
честна дискусия с обществеността, за
да се отговори на въпросите, които
вълнуват хората.

Какво представлява доверието във
ваксината?

тъй като индивиди, общности и дори
правителствени ръководители се колебаеха дали да въведат ваксините.

Но те не се разделят просто на хора,
които са про и анти ваксъри - има много хора по средата, които не са сигурни, някои може и да приемат, но други
не. Световната здравна организация
формулира това като „ваксинална колебливост“.
Не разполагахме с никакви данни до
каква степен това е проблем, така че
нашият индекс за доверие във ваксината се опитва да предвиди желанието на хората да приемат ваксина, като
измерва тяхното доверие във ваксините.

Преди около две десетилетия в имунизационните програми в различни краища на света започнаха да се наблюдават все повече хора, които отказват да
им бъдат поставени ваксини по различни причини, някои от които всъщност се приготвят в продължение на
седмици, месеци и дори години. Това
беше нарастващо предизвикателство, Какво определя доверието на хора-
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та във ваксините?
В днешно време живеем в свят, в който хората имат изключително много
информация на една ръка разстояние.
Това означава, че лесно могат да се
завъртят слухове около определени
ваксини. Хората разглеждат съставките и се съмняват дали няма да има нежелани ефекти, свързани с ваксината.
При някои като HPV ваксината, която
се дава на юноши, може да има последици за сексуалното им поведение, с
които хората не са съгласни.
Всяка ваксина е различна, както и последствията, които засягат хората. В
някои случаи това е свързано повече
с общественото доверие в правителството или здравните власти. Някои
хора имат по-широки философски или
религиозни причини да не искат ваксини или пък възразяват срещу други
неща, които са задължителни, просто
защото не обичат да им се казва какво
да правят. Но също така не бива да отхвърляме факта, че има и все по-силно
организирани антиваксинални движения, които са по-скоро заинтересовани да подриват обществото, отколкото се вълнуват от самите ваксини.

Медицинската общност трябва да
реагира на притесненията на хората
относно ваксините или рискува да отчужди хората от себе си, според проф.
Ларсън. Снимка: Хайди Ларсън.
Виждат ли се подобни опасения
около надпреварата за производство на ваксина срещу Covid-19?
Един от проблемите е, че това се оформя като състезание. Състезание с
времето в известен смисъл, но има и
друго усещане, че то се развива твърде бързо и че е противопоставяне на
една компания срещу друга компания.
Има осезаем скептицизъм, че ваксините могат да бъдат бързо прокарани
по политически причини. Някои хора
също смятат, че ваксината реално ще
бъде от полза само за големия бизнес.
Но обществеността е най-загрижена
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за ефективността на ваксината и риска от странични ефекти, които имат
голямо влияние върху приемането на
ваксината. Някои хора са искрено загрижени за това, че ваксините са съвсем нови и предпочитат да изчакат,
за да видят какво ще стане след като
други хора първо изпробват.
Промени ли се доверието към ваксината против Covid-19 по време на
пандемията?

Виждаме паралели между общата
увереност в други ваксини и желанието да се приеме ваксината срещу
Covid-19, но и тук ситуацията също зависи от това до каква степен е заплаха
болестта във всяка държава.
Франция е с едни от най-ниските нива
на приемане на ваксината - някои учени от Френския национален институт
по здравеопазване и медицински изследвания (Inserm) направиха проучване, в което установиха, че 26% заявяват, че не биха искали ваксина. Това
не предизвика особена изненада, тъй
като по принцип и в предишни проучвания, където спрямо доверието във
ваксините в 149 страни, французите
имат най-ниския индекс на доверие в
целия свят. В Германия 9% казват, че
ще откажат ваксина против Covid-19,
докато 20% казват същото в Швейцария, а в Австрия те са 18%.

Желанието на хората да приемат ваксините се променя в зависимост от
това доколко те се чувстват в риск.
Проведените проучвания в различни
страни, потвърждават това. В края на
март, само 7% от представителната
извадка във Великобритания, например, заявиха, че определено няма да
вземат ваксина против Covid-19. Този
брой се е увеличил на 14% до края на
лятото, така че това е удвояване на
броя на хората, отказващи да приемат
ваксина.
Какво въздействие може да има
това?
Но това отразява състоянието на пандемията. През март и април беше пи- Тук идва проблемът със стадния имукът на регистрираните смъртни слу- нитет. Напоследък все по-често се
чаи, които дотогава бяхме виждали, чува, че ще се нуждаем от 60-70% имутака че мотивацията и отвореността низирани за да получим стаден имуна хората към ваксина тогава разби- нитет. Но в повечето страни сме далеч
раемо бяха малко по-високи.
от тези проценти по отношение на желанието и възможностите.
Какво е положението в различните Отделните индивиди, които бъдат
страни?
имунизирани, ще получат защитата,
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която предлага ваксината, но цялото
население няма да получи допълнителните ползи ако не се ваксинират
достатъчно хора.

СЗО. През 2009 г. много гняв се изсипа
и около ваксината срещу грип H1N1,
защото някои кръгове от обществеността смятаха, че правителството е
купило твърде много ваксини, с цел
Все още дори официално нямаме вак- да обслужва дадени бизнес интереси.
сина и съществуват реални опасения
дали ще можем да произвеждаме дос- Доверието е наистина важен въпрос.
татъчно в началото, така че достига- Наскоро във Филипините имаше ново
нето на тези 70% ще бъде трудно. Ще идентифициран риск за нова ваксина
трябва да подходим много внимател- срещу денга, която стана доста полино към здравните работници от първа тизирана. Хората загубиха доверие в
линия и към тези, които са най-силно цялата система - те не само не вземаха
изложени на риск.
ваксината срещу денга, но не приеха и
ваксини срещу морбили и спряха деЗащо доверието във ваксините е цата си от достъп до ваксини срещу
толкова ниско в някои страни?
обезпаразитяване.
Франция си има дълга история на
ерозията в доверието между обществеността и правителството. Тя датира от откриването на ХИВ в една от
публичните кръвни банки (през 1991
г.), за което обществеността не е била
информирана достатъчно навременно. Същото беше и по времето, когато
имаше подозрения, че ваксината срещу хепатит В има странични ефекти,
че може да увеличи риска от множествена склероза. Това беше подробно
разследвано и не се намериха доказателства за каквато и да било връзка, но поради обществената паника
френският министър на здравеопазването по това време, спря програмата за ваксинация срещу хепатит В в
училищата в разрез със съветите на
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Как може да се подобри доверието
във ваксините?

Трябва да бъдем много внимателни
и да не допускаме някой да бъде прибързано слаган в тази „антиваксинална“ група или пък уволнен само защото задава въпроси. Напълно законно
и отговорно е да задавате въпроси.
Много от младите майки, които ходят
на консултации казват, че трябва да
има повече съпричастност от медицинската общност.

И ако не реагираме на обществените
опасения без да им даваме ухо, може
да произлязат още по-широки обществени ефекти вследствие отчуждаването на хората. Ако експертите говорят
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само за цифри, това може да изглежда,
така сякаш нямат чувства. Трябва да
се проявява повече честност и по-човешко лице в начина, по който се поднася информацията за ваксините пред
обществото.

Възможно ли е това да достигне до
тези, които имат силни убеждения
и възражения?

кова, колкото и обществеността в момента. Може да се каже, че е по-добре
да разчитаме на известни достоверни
източници като университети, органи
за обществено здравеопазване, СЗО.
Един от много полезните източници
на информация е например Vaccine
Safety Net - това е наистина добър ресурс от уеб сайтове, които предоставят надеждна информация по темата.
Може да не намерите всичко, което искате, но е чудесно място откъдето да
започнете.

Това всъщност не е ново. През 1800
г. първото движение срещу ваксини
в света е във Великобритания, след
като ваксината срещу едра шарка ста- Източник: horizon-magazine.eu
ва задължителна. Хората тогава са Превод: Радослав Тодоров
смятали, че това не е естествено, или
че е „против Божия план“. Днес виждаме подобни неща при съвременните
зелени движения. Това е дълбоко вкоренена част от начина на живот сред
редица млади майки, които не приемат противозачатъчни средства, без
глутен или раждат вкъщи.
И няма причина едното да изключва
другото. Просто трябва да намерим
подходящата зона, където да може да
се проведе разговорът. Истината е, че
ваксините всъщност задействат нашата естествена имунна система.

Къде хората могат да получат надеждни съвети за ваксините срещу
Covid-19, когато те бъдат готови?
Реалността е, че учените научават тол-
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