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Скъпи колеги,
Юни е месецът, в който ние фармацевтите, от години 
празнуваме професионалния си празник. За първи път тази традиция 
няма да се проведе и няма да се усети единението и професионалния дух на 
Еньовден за нас, фармацевтите. Но ние се надяваме, че чрез нашата ежедневна 
комуникация, споделяния и виртуални срещи можем да се заредим позитивно-
емоционално, а чрез българската традиция за 24 юни и легендарния магичен 
характер на преданията за брането на 77 лековити билки, да се почувстваме 
по-здрави и силни, защото красотата на Еньовден се крие в българския дух, който 
се е запазил през дългите векове на развитие и повратности в историята. 
Необезпокоявани нито от времето, нито от действителността, тези 
традиции ни вдъхват надежда, а чрез своята мистична красота навярно 
завинаги ще живеят по прекрасните земи на нашата България. 

Това което Ви предлагаме на самия 24 юни е уебинар (онлайн семинар), чрез който 
ще се поздравим, ще чуете интересни кратки теми, от професионални лектори 
и ще се проведе дискусия по въпроси от фармабизнеса. За повече информация 
относно програмата и начина на включване в Zoom, можете да се обърнете 
към търговските ни представители. Наблюденията ни са, че тази платформа е 
надеждна, лесна за работа и достъпна. Регистрацията в zoom.us е безплатна и 
бърза. Необходимо е да въведете e-mail и след потвърждение имате възможност 
веднага да го използвате. В Zoom имате възможност да се включвате от много 
устройства едновременно – десктоп, мобилен телефон, таблет. 

На 24 юни изразяваме своя респект и уважение към най-хуманните здравни 
специалисти. Професията фармацевт е отговорност и призвание. За нея се 
изисква постоянно усъвършенстване, интелектуални усилия и всеотдайност, 
защото най-бързо развиващите се научни области 
са фармацевтичните и биотехнологичните.

В тези трудни дни Вие колеги, ежедневно доказвате и отстоявате 
консултантската роля и авторитет на фармацевтите. Успявате да намерите 
деликатния баланс между професионализма и етичността в отношението си 
към пациентите. С достойнство изпълнявате мисията, на която сте 
се посветили – здравето на нашите сънародници.

Честит професионален празник! 



  

Списанието е специализирано 
за фармацевти. Разпространява 
се безплатно с рекламна цел. 
Редакцията не носи отговор-
ност за предоставените 
материали. Препечатване на 
текстове, илюстрации или 
обособени части от списанието 
може да става само след пис-
меното съгласие на издателя.

„Малките данни. Дребните детайли, които разкриват мащабни 
тенденции“ от Мартин Линдстрьом е книга, която разкрива 
какво е това, което стои в основата на преуспяващия бранд.
Мартин Линдстрьом е маркетингов консултант, прочут 
с бестселъра си „Биология на купуването. Основи на 
невромаркетинга“, в който разкрива неподозирани факти 
и закономерности за начина, по който хората възприемат 
посланията на бранда.

Основната тема на „Малките данни. Дребните детайли, 
които разкриват мащабни тенденции“ са „малките данни“ и 
„желанията“, които според автора са основата на бранда и 
неговото изграждане. Малките данни са дребните и на пръв 
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Четенето е здраве!

Кампания за стимулиране на четенето – 
инициатива на „СТИНГ“ АД

поглед дори незабележими данни, които разкриват 
истинската човешка същност – това са например 
ритуалите, навиците, жестовете, предпочитанията 
на потребителите от определена група, които биха 
могли да разкрият мащабни тенденции в човешкото 
поведение и по-конкретно кои желания остават 
неудовлетворени.

Събрани и интерпретирани по подходящ начин, 
малките данни разкриват техните неудовлетворени 
желания. Успеем ли да въплатим това в марката 
на продукта (както и в личната си марка), то 
това означава, че марката ще завладее трайно 
вниманието на потребителите.



изискване, съгласно което право 
да закупуват и съхраняват нарко-
тични вещества и да отпускат ле-
карствени продукти, съдържащи 
наркотични вещества, имат само 
лицата, получили лицензия по реда 
на ЗКНВП. В този смисъл на лечебни-
те заведения, които не притежават 
собствена аптека не могат да заку-
пуват посочените лекарствени про-
дукти, съответно не могат да бъ-
дат издавани първични счетоводни 
документи при извършването на 
съответната стопанска операция, 
посочват в аргументите си от 
здравното ведомство. 

Така няма да има пречки при осигуря-
ването на непрекъснатост в лече-
нието на българските пациенти с 
лекарства, съдържащи наркотични 
вещества.

В проектодокумента се прецизират 
и регламентираните в наредбата 
продукти, имащи пряко отношение 
към здравето на човека, които се 
предлагат в аптеките.

Изменението засяга групите биоци-
ди и е съобразено с Регламент (ЕС) 

№528/2012 на ЕП и на Съвета от 22 
май 2012 г. Има и промени във връзка 
с влезлите в сила изменения на За-
кона за съсловните организации на 
медицинските сестри, акушерките 
и асоциираните медицински специа-
листи, на зъботехниците и на по-
мощник-фармацевтите. С тях по-
мощник-фармацевтите са опреде-
лени като медицински специалисти, 
които са част от персонала на 
аптеката.

„Очакваните резултати от предло-
жените промени са свързани на пър-
во място за преодоляване на затруд-
нението при снабдяване от страна 
на лечебните заведения, които ня-
мат разкрита аптека с лекарствени 
продукти, съдържащи наркотични 
вещества, вследствие на което ще 
се осигури непрекъснатост на дос-
тъпа на българските пациенти, ко-
гато в назначената им лекарствена 
терапия се прилагат посочените 
лекарствени продукти“, се посочва 
в мотивите на вносителите. Пред-
лаганият документ е качен на сай-
та на МЗ, като срокът за общес-
твеното обсъждане е до 
12 юни.

	 МЗ
Аптеките	на
лечебните	заведения	

трябва да имат лиценз за продажба 
на лекарствени продукти, които 
съдържат наркотични вещества, 
ако имат договор за снабдяване на 
болниците с такива медикаменти. 
Това е записано в предложение на 
МЗ за промяна в Наредба 28 от 
2008 г. за устройството, реда и 
организацията на работа на апте-
ките и номенклатурата на лекар-
ствените продукти.

Изменението се налага поради съ-
ществуващите проблеми при снаб-
дяването на лечебните заведения, 
които нямат разкрита аптека за 
задоволяване на собствените нуж-
ди с лекарствени продукти, съдър-
жащи наркотични вещества, 
обясняват от МЗ. 

„Затруднението произтича от по-
ставеното в чл. 55 от Закона за 
контрол върху наркотичните ве-
щества и прекурсорите (ЗКНВП) 
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	 НЗОК
Клинични	пътеки	
и	процедури

Общо 614 228 381 лв. е платила здрав-
ната каса за болнична медицинска 
помощ (клинични пътеки, клинични и 
амбулаторни процедури) на лечебни-
те заведения към 30 април 2020 г., по-
казват данните, качени на сайта на 
НЗОК. За същия период на миналата 
година болниците са получили 654 
500 743 лв.

Причината за приблизително същи-
те средства, заплатени на лечебни-
те заведения, въпреки драстичното 
намаление на дейността в много от 
тях, е решението касата да покрие 
85% от очакваните приходи на бол-
ничните. А те са по-големи от реал-
но постигнатото през 2019 г. тъй 
като в новия рамков договор цените 
на повече от 200 клинични пътеки и 
процедурите са по-високи. Между 150 
и 170 млн. лв. е отпускала касата на 
месец за болниците през миналата 
година, такива са сумите и за 2020 г. 
 Разликата обаче се усеща при запла-

тените средства за медицински из-
делия, прилагани в болничната меди-
цинска помощ. За първите три месе-
ца на 2020 г. касата е дала 6 311 925 
лв. За сравнение през същия период 
на миналата година НЗОК е платила 
23 980 484 лв., което означава, че 
клиниките са получили близо 4 пъти 
по-малко пари по този параграф. 

Причината е в намаления брой хоспи-
тализации, при които се влагат те-
зи изделия. Така например само през 
март за стави, клапи и други изде-
лия, които се поставят по време на 
операции на пациентите в болници-
те, касата е платила през 2019 г. об-
що 7 474 076 лв., докато през 2020 г. 
е дала едва 2 896 018 лв. За април 
тенденцията се запазва – миналата 
година са изплатени 7 762 618 лв., а 
тази - 2 797 211 лв., показват дан-
ните на НЗОК.

От отчета на касата за онкологич-
ните лекарства, платени на болни-
ците, не става ясно има ли увеличе-
ние на средствата, тъй като през 
2019 г. данните са само за медика-
ментите за злокачествени заболя-
вания, а тази година са прибавени и 

лекарствените продукти при жи-
вотозастрашаващи кръвоизливи 
и спешни оперативни и инвазивни 
интервенции при пациенти с вро-
дени коагулопатии, в условията на 
болничната медицинска помощ, ко-
ито НЗОК заплаща извън стойност-
та на оказаните медицински услуги.

Вече е изготвен график за изграж-
дане на националната здравна инфор-
мационна система. Предвидено е тя 
да е готова до ноември месец тази 
година. Тогава ще има информация за 
смъртността в реално време и по 
причини. Това каза министърът на 
здравеопазването Кирил Ананиев в 
отговор на въпрос на депутата от 
БСП проф. Георги Михайлов относно 
данните за смъртността на тери-
торията на Република България през 
първото четиримесечие за години-
те 2017, 2018, 2019 и 2020 г.

Министърът отговори, че тъй ка-
то МЗ не събира данни за смърт-
ността в страната, те са предос-
тавени от НСИ. За 2017 г. има 40 825 
смъртни случаи, за 2018 г. – 38 603, 
2019 г. – 39 529, 2020 г. – 37 808. „Пре-
доставените ни за 2020 г. данни са 
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търът на здравеопазването Кирил 
Ананиев в отговор на въпрос на де-
путата от ГЕРБ д-р Румен Генов по 
време на проведения блиц контрол в 
парламентарната здравна комисия.

„Ние знаем, че в такава ситуация 
има притеснения на хората да по-
сещават лечебните заведения и от-
лагат посещението си. Болниците 
не могат да осигурят необходимия 
ресурс. Същевременно лекарите и 
персоналът трябва да бъдат посто-
янно на разположение. Целта на ме-
ханизма на финансиране беше да 
съхраним здравната система през 
този труден период“, каза още той. 

В интервю за БНТ министърът на 
здравеопазването Кирил Ананиев ка-
за, че промяната в модела на финан-
сиране на системата ще стане след 
епидемичната обстановка. Тя беше 
поставена под голямо напрежение и 
е очевидно, че има нужда от пре-
структуриране. Реформа трудно се 
прави в такава обстановка. Предс-
тои да се извърши промяна в модела 
на финансиране системата на здра-
веопазването. Ще се търси консен-
сус, но това ще стане след периода 
на епидемичната обстановка.

На въпроса дали ще бъде увеличена 
здравната вноска, той отговори, че 
първо трябва да оптимизираме сис-
темата при този финансов ресурс и 
след това може да се мисли за уве-
личаването й. По отношение на фи-
нансирането на болниците по време 
на извънредната ситуация, минис-
тър Ананиев заяви, че те катего-
рично са достатъчно финансирани. 
„Предприехме извънреден механизъм 
на финансиране на лечебните заве-
дения, който осигурява нормалното 
им финансиране при ограничен брой 

предварителни. От НСИ уточняват, 
че има закъснение в регистриране-
то/обработването на някои съобще-
ния за смърт, поради което броят 
на смъртните случаи за 2020 г. ще 
се променя при всяко следващо гене-
риране на справката подадена ни по 
седмици. Информация за смъртност 
по причини към момента не е пре-
доставена на Министерство на 
здравеопазването“, каза министър 
Ананиев.

Проф. Михайлов репликира, че тези 
данни не носят никаква информация 
за медицинската общност и освен 
създаването на регистрите в Наци-
оналната информационна здравна 
система, тя трябва да предоставя 
информация и за причините за 
смъртност. Припомняме, че МЗ под-
писа меморандум с „Информационно 
обслужване“ АД и сдружение Българ-
ска аутсорсинг асоциация за изграж-
дане на ключови системи за елект-
ронното здравеопазване“. Това са 
електронната рецепта, електрон-
ното направление, електронното 
досие, ключови регистри, система 
за проследяване и анализ и лекарст-
вата и информационна система за 
диагностициране и лица под 
карантина.

Министър Ананиев обяви, че с общи 
усилия на съсловните организации и 
НЗОК ще се изпълни всичко в рамки-
те на бюджета. Няма да има връща-
не на средства, които НЗОК допла-
ща до 85% от дейността на лекари, 
зъболекари и болници. Финансиране-
то се прави на база средномесечни-
те стойности на болниците, а за 
доболничната помощ – на базата на 
стойностите от януари. Който е 
изработил повече от 85%, ще си по-
лучи изработеното. Това каза минис-

6

пациенти в извънредна ситуация. 
Осигуряваме 85% от средномесечния 
разход и никакви пари няма да се връ-
щат“, заяви министър Ананиев.

„Дълбок поклон пред лекари, медицин-
ски сестри, медицински и немедицин-
ски персонал в болниците. Те реаги-
раха изключително професионално и 
благодарение на тях овладяваме та-
зи ситуация“, допълни той. Министъ-
рът уточни, че в дарителската 
сметка на МЗ са постъпили 4,6 млн. 
лв., а по DMS сметката – над 450 
000 лв. Тези средства се използват 
основно за апаратура, за предпазни 
средства, за тестове, за всичко, 
което е необходимо на лечебните 
заведения. „Държавата можеше да 
ги осигури, но това показва, че бъл-
гаринът, в трудни условия, иска да 
е част от решението на проблема“, 
каза той.

По думите му здравната система 
ще издържи. В някои лечебни заведе-
ния има проблеми, но сме предприели 
спешни мерки. Там, където е възмож-
но, командироваме медици или изпра-
щаме доброволци. Изпращаме в дру-
го лечебно заведение, увеличаваме 
броя на спешните медици и линейки-
те“, каза още министърът.

Запитан дали не е изпуснал контрола 
на ситуация, когато е издавал запо-
веди, които по-късно е отменял, ми-
нистър Ананиев отговори: „Ние 
знаем, че това е ново заболяване, 
непознато за света. Ние искахме 
да предприемем най-адекватните 
и своевременни мерки, за да може 
да намалим разпространението на 
това заболяване. В цял свят е така. 
Даже в един период от време СЗО 
караше държавите да действат по 
метода проба-грешка, т.е. да се опи-



и 8, влиза в сила от 01.08.2020 г. При-
веждане на дейността в съответс-
вие с наредбата за лицата, регист-
риращи и отчитащи продажбите с 
ИАСУТД влиза в сила от 31.07.2020 г.

Привеждане на дейността в съот-
ветствие с наредбата за лицата, ко-
ито извършват сервизно обслужване 
и ремонт. Всички издадени удосто-
верения за регистрация на сервизни 
фирми се считат за валидни до 31 
юли 2020 г. Влиза в сила от 30.06.2020 
г. Разпространяване на софтуер, ко-
йто не отговаря на изискванията, 
определени в §26 от производител 
или дистрибутор до 31.07.2020 г.

Във връзка с влизане в сила на разпо-
редбите на Наредба Н-18, в срок до 
31.07.2020 г., е необходимо да опре-
делите, дали софтуерът за управле-
ние на продажбите във Вашата фир-
ма ще работи в режим СУПТО или 
не. Вие трябва да изберете версия/
режим СУПТО, ако в търговския 
обект се приемат плащания, за ко-
ито се изисква издаване на фискален 
бон (в брой, с ваучер, кредитна или 
дебитна карта или други замест-
ващи парични средства) и в този 
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През последните две години има уве-
личение на продължителността на 
живота на българските граждани с 
година-година и половина. Притесни-
телни са раждаемостта и смърт-
ността в страната, но правим всич-
ко възможно да намалим тези пока-
затели“, каза още министър Ананиев.

Промени	и	нови	срокове 
в	Наредба	Н-18

Всички търговци, независимо дали 
са или не са регистрирани по ДДС, 
използващи софтуер за управление 
на продажбите, трябва да сменят 
или модифицират касовите си апа-
рати и да приведат използвания от 
тях софтуер в съответствие с нор-
мативните изисквания. От 1 август 
2020 г. софтуерът следва да управля-
ва всички фискални устройства, на-
миращи се в търговския обект. Кра-
ен срок за деклариране на използвано 
СУПТО в търговския обект в НАП: 
30.09.2020 г.

Собствениците и ползвателите на 
електронни магазини, които извърш-
ват продажби на стоки или услуги 
чрез електронен магазин и не използ-
ват друг софтуер за управление на 
продажбите, извършвани чрез елек-
тронния магазин, освен софтуера 
на електронния магазин, са длъжни 
да приведат дейността си в съот-
ветствие с всички изисквания на 
наредбата от 31.07.2020 г.

Изискване при използване на разпла-
щания чрез ППП (пощенски паричен 
превод) към клиента да се предос-
тавя хартиен или в електронен вид 
документ, съдържащ най-малко ин-
формацията по чл. 26, ал. 1, т. 1, 4, 7 

тат всички възможни варианти, с 
които да се намали рискът от забо-
ляването. Нормално е понякога да се 
допуснат такива грешки, но те в ни-
какъв случай не са умишлени, а единс-
твено с цел да запазим живота и 
здравето на хората.“

Попитан защо е говорил Национал-
ният оперативен щаб, а не той, ми-
нистърът отговори, че такива ща-
бове има в почти всички държави. 
„Най-добре е в този оперативен щаб 
да бъдат лекари, които имат прак-
тика в лечението на такива вирусни 
заболявания и медици от висок клас. 
Аз работя прекрасно с щаба, ние ви-
наги координираме нещата, но виж-
дате, че по време на брифингите се 
задават много медицински въпроси 
и те имат познанията да им отгово-
рят. Не се чувствам изместен по 
никакъв начин, защото ние сме не-
прекъснато заедно“, каза Ананиев.

Той допълни, че щаба ще го има до-
тогава, докато прецени министър-
председателят, тъй като е създа-
ден с негова заповед, но най-малко 
до края на извънредната епидемио-
логична обстановка. „Наблюдаваме 
ежедневно разпространението на 
вируса и няколко дни преди изтича-
нето на обявения период, ще уведо-
мим българските граждани, за да 
може те да бъдат предварително 
информирани какво ще правим от-
тук нататък“, каза Ананиев.

В отговор на обвиненията на пре-
зидентството за демографската 
криза, министърът заяви, че рязко 
намалява детската смъртност, а 
продължителността на живота се 
увеличава. „От 2000 г. е намаляла 2 
пъти. Особено през последните 2-3 
години е осезаемо намалението. 



	 ЕМА
Комитетът на EMA по лекарстве-
ните продукти за хуманна употреба 
(CHMP) препоръча спирането на 
всички лекарства, съдържащи рани-
тидин в ЕС поради наличието на при-
мес, наречен N-нитрозодиметиламин 
(NDMA). Очаква се финалното реше-
ние на Европейската комисия. NDMA 
е класифициран като вероятен кан-
цероген за човека въз основа на изс-
ледвания върху животни. Той присъс-
тва в някои храни и течности и не 
се очаква да причини вреда при пог-
лъщане в много ниски дози. Налични-
те данни за безопасност не показ-
ват, че ранитидин увеличава риска 
от рак и вероятният риск е много 
нисък. Въпреки това, NDMA е от-
крит в няколко лекарства, съдържа-
щи ранитидин, над допустимите 
нива, а има и нерешени въпроси за 
източника на примесите.

Много лекарства с ранитидин не 
се предлагат в ЕС от няколко месе-
ца. Това се взе като предпазна мярка 
от някои регулатори, докато тече 
преразглеждането на ЕМА. Нашата 
Изпълнителна агенция по лекарства-
та също предприе мерки в тази по-
сока в края на миналата година. То-
гава препарати срещу язва и кисе-
лини бяха изтеглени от пазара.

От 2018 г. в редица лекарства са от-
крити NDMA и подобни съединения, 
известни като нитрозамини, като 
регулаторите на ЕС предприемат 
действия за идентифициране на въз-
можните източници на примеси и 
поставят строги нови изисквания 
към производителите. В началото 
на април FDA също разпореди изтег-
лянето на всички продукти в САЩ, 
съдържащи ранитидин.

обект се използва софтуер за управ-
ление на продажбите или програма 
за издаване на фактури от Microin-
vest. Ако приемате плащания по бан-
ков път или чрез лицензирани пла-
тежни оператори и за тях не се 
изисква издаване на касов бон (не 
е налично фискално устройство в 
обекта), следва да изберете версия, 
която НЕ е СУПТО.

Какви са новостите в 
СУПТО версиите?

 • УНП. За всяка стартирана про-
дажба се генерира Уникален Номер 
на Продажба (УНП), като в този УНП 
участва и серийният номер на ФУ. 
При всяка операция програмата пра-
ви проверка за връзка с фискално ус-
тройство и няма да позволи създа-
ване на документ, ако няма наличие 
на такава връзка.

 • Плащане. За всички начини на 
плащания, изискващи издаване на 
касов бон, се отпечатва такъв на 
свързаното фискално устройство.

 • Сторно. Въвежда се понятието 
„Сторно“. При необходимост от ко-
рекция на приключена продажба, се 
изпълнява операция Сторно. Попъл-
ват се всички реквизити, необходи-
ми за сторниране на продажбата, 
отпечатва се сторно фискален бон 
с причина за сторнирането (опера-
торска грешка, връща/рекламация, 
намаляване на данъчната основа).

 • Одиторски профил. Съгласно 
разпоредбите на Наредба Н-18 във 
всички СУПТО версии се въвежда 
„Одиторски профил“, който има дос-
тъп до справочната и конфигураци-
онната част на софтуера с права 
само за четене.
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	 СЗО
Ваксина	срещу
COVID-19
Ръководителят на Международната 
федерация на дружествата на Чер-
вения кръст и Червения полумесец 
(IFRC) Франческо Рока призова света 
да работи заедно за създаването на 
ваксина срещу коронавирус, предаде 
Агенция Ройтерс. Той предупреди, 
че трябва да има съпротива срещу 
едностранни действия, които биха 
могли да попречат на достъпа до 
ваксина на бедните страни.

„Реалността е, че този риск съще-
ствува“, каза Рока, който е и предсе-
дател на Италианския Червен кръст. 
Лидерът на IFRC ръководи най-голя-
мата мрежа за помощ при бедствия 
в света. Днес IFRC има 14 милиона 
доброволци в 192 страни. „Всеки тря-
бва да има достъп до тези спасител-
ни процедури“, категоричен бе той.

С изказването си Франческо Рока 
коментира отхвърлянето от САЩ 
на текст в резолюцията на СЗО, кой-
то имаше за цел да гарантира на 
бедните страни достъп до лекарс-
тва. Аргументите на САЩ бяха фо-
кусирани в полето на интелектуал-
ната собственост и иновациите.

„Ако някой е на мнение, че създаване-
то на ваксина е интелектуалната 
собственост на компанията, която 
я е създала, ако бъдат определени 
високи цени на ваксините, което ще 
направи достъпа до тях труден и 
дори невъзможен, това със сигур-
ност ще има ефект върху най-уязви-
мите“, каза Рока. Той направи изявле-
ние в Рим малко след срещата си на 
практика с генералния секретар 

  



АбВи	придоби	Алерган

Компанията за биофармацевтични 
продукти АбВи (NYSE: ABBV) обяви, 
че придобиването на Алерган е 
финализирано след получаване на 
регулаторно одобрение от всички 
държавни органи.

„Радваме се, че достигнахме до то-
зи важен момент за компанията, за 
екипа ни, за акционерите и пациен-
тите, които обслужваме“, казва 
Ричард А. Гонсалес, председател и 
главен изпълнителен директор на 
AбВи. „Приветстваме нашите нови 
колеги от Алерган за всичките им 
усилия, заедно с тези на служители-
те ни, благодарение на които успях-
ме да постигнем тази повратна 
точка за компанията ни. 

С новото си разширено портфолио 
АбВи ще бъде още по-добре диверси-
фициран лидер в изключително важни 
терапевтични категории както на 
пазара, така и по отношение на ино-
вациите – обект на проучване, а фи-
нансовата ни сила ще ни позволи да 
продължим да инвестираме в инова-
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но се дистанцираха от формулиров-
ките в  резолюцията, свързани с 
интелектуалната собственост и 
услугите за репродуктивно здраве, 
уточнява Ройтерс.

В изявление американската мисия в 
ООН в Женева се казва, че прегле-
дът на борбата с пандемията ще 
осигури „пълно и прозрачно разбира-
не на източника на вируса, времева-
та линия на събитията и процеса по 
вземане на решения от страна на 
СЗО в отговор на коронавируса“.

Представителите на САЩ обаче 
посочиха, че трябва да се „разграни-
чат“ от препратките в т. нар. „пан-
демична резолюция“ по отношение 
на интелектуалната собственост 
съгласно споразумението „TRIPS“, ко-
ето позволява задължително лицен-
зиране на лекарства и ваксини по 
време на извънредна здравна ситуа-
ция. Подобен език би „изпратил греш-
но съобщение до новаторите, които 
ще бъдат от съществено значение 
за решенията, от които се нуждае 
целият свят“, се отбеляза в амери-
канското изявление. Администрация-
та на Тръмп също така „вярва в за-
конната защита на неродените“ и 
не би могла да приеме идеята за меж-
дународно право на аборт, добавиха 
представителите на САЩ в Женева.

Независимо от общото съгласие за 
независимо проучване на глобалния 
отговор по време на пандемията, 
президентът на САЩ Доналд Тръмп 
за пореден път отправи критики 
към работата на СЗО и призова до 
30 дни тя да реорганизира дейност-
та си. Тръмп отново заплаши с огра-
ничение на финансирането за СЗО 
от страна на САЩ, ако тя не про-
мени начина си на работа.

на ООН Антониу Гутиереш. 
Двамата са обсъдили значението на 
многостранното сътрудничество и 
мултилатерализма като подход по 
време на пандемията.

„Искаме да попречим на едностран-
ното решение, което може да дове-
де до невъзможност на всички хора 
по света да се лекуват и да имат 
достъп до ваксини“, заяви Франческо 
Рока. „В този момент някои страни 
не отдават достатъчно значение 
на ролята на мултилатерализма“, за-
ключи той, визирайки отказа на САЩ 
да признае ролята на СЗО, като я об-
винява в пристрастно отношение 
към Китай, довело до спирането на 
финансирането за световната орга-
низация от Доналд Тръмп.

Всички държави членки на СЗО прие-
ха единодушно резолюция на Светов-
ната здравна асамблея (СЗА) – годиш-
ната среща на здравните министри, 
в която призоваха за независимо про-
учване на глобалния отговор на пан-
демията от коронавирус, предаде 
Агенция Ройтерс.

Документът спечели одобрението 
на всичките 194 държави, в т.ч. и 
САЩ. Предложението, което той съ-
държа, е за „безпристрастна, незви-
сима и всеобхватна оценка“. Резолю-
цията бе внесена от страните от 
ЕС, UK, Австралия и Нова Зеландия с 
цел да се предотврати по-нататъш-
ното разпрос-транение на болестта 
и „да се намали рискът от подобни 
събития в бъдеще“. 

В отделно изявление говорител на 
ЕС изрази пълната подкрепа на Ев-
росъюза за дейността на СЗО по 
време на кризата. САЩ се присъеди-
ниха към постигнатия консенсус, 



   

Съвета на директорите на Алерган.
Съгласно условията на споразуме-
нието за сделката акционерите на 
Алерган ще получат 0,8660 акции на 
АбВи и 120,30 щатски долара в брой 
за всяка акция на Алерган, като об-
щото възнаграждение е 193,23 щат-
ски долара за акция на Алерган (въз 
основа на цената на придобиване 
на обикновените акции на АбВи от 
84,22 щатски долара към 7 май 2020 
г.). Обикновените акции на Алерган 
не се търгуват на Нюйоркската 
фондова борса към момента.

Алтерко	Роботикс

Българската IoT компания „Алтерко 
Роботикс“ представи нов смарт 
продукт на пазара под бранда MyKi. 
Устройството MyKi Tcam e умна 
камера за дистанционно измерване 
на телесната температура с точ-
ност от +/- 0,3°C. Самият скрининг 
отнема едва 0.5 секунди и при засе-
чена температура над 37.3°C каме-
рата влиза в предупредителен ре-
жим, като веднага се задействат 
вградените аларма и гласово 
предупреждение за наличие на 
висока температура.

„Това прави MyKi Tcam перфектното 
решение за превенция на епидемии, 
като камерата е подходяща за упо-
треба в офиси, заведения, хотели и 
други обществени места, където в 
момента е задължително измерване 
на температурата на посетители и 
служители“, коментират от компа-
нията. Tя тeжи caмo 735 гp, a в oc-
нoвaтa й имa cкoбa cъc cтaндapтнa 
peзбa 1/4, кoeтo я пpaви лecнa зa 
мoнтaж кaктo нa тaвaн, тaкa и 
нa пoд. Бaтepиятa нa кaмepaтa e 

тивна наука и да обслужваме неудо-
влетворени медицински потребнос-
ти на пациентите, които разчитат 
на нас. Гордея се с двете организа-
ции и съм ентусиазиран за огромни-
те възможности, които ни очакват.“ 
 
Сделката значително разширява и 
диверсифицира базата на приходите 
на АбВи и допълва съществуващите 
лидерски позиции в Имунологията 
с Adalimumab и с наскоро предста-
вените продукти Risankizumab и 
Upada-citinib, в Онкохематологията 
с Ibrutinib и Venetoclax. Алерган пре-
доставя нови възможности за рас-
теж в Неврологията с Botox® Thera-
peutics, Cariprazine и Ubrogepant и в 
своя глобален естетичен бизнес с 
водещи брандове, сред които 
Botox® и Juvederm®.

Това разнообразно пазарно портфо-
лио ще надгради съществуващата 
платформа за растеж на АбВи (из-
ключвайки Adalimumab) до приблизи-
телно 30 милиарда щатски долара 
приходи за 2020 г., като консолиди-
раните приходи с Алерган ще са 
близо 50 милиарда щатски долара. 
Това също така осигурява на компа-
нията повишен потенциал за дълго-
срочен растеж, нарастващ диви-
дент и инвестиции в иновации във 
всяка от терапевтичните катего-
рии, съобщиха от фирмата. Дружес-
твото очаква бързо изплащане на 
допълнителния дълг с нарастване 
на оперативния паричен поток.

Във връзка с финализирането на 
сделката Съветът на директори-
те на AбВи избра Томас К. Фрейман, 
бивш изпълнителен вицепрезидент и 
главен финансов директор на Абът, 
да се присъедини към борда на АбВи. 
Г-н Фрейман до момента бе член на 
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aкyмyлaтopнa c USВ зaxpaнвaнe и 
издъpжa дo 8 чaca в peжим нa paбo-
тa. Уcтpoйcтвoтo e нa цeнa € 699.

„МуКi Тсаm e тpeтият нoв пpoдyкт, 
кoйтo пpeдcтaвямe пpeз пocлeдния 
мeceц. Toвa e и пopeднaтa ни инoвa-
ция, нacoчeнa към cпpaвянe c нacтoя-
щaтa eпидeмичнa oбcтaнoвкa в цял 
cвят“, кoмeнтиpa Димитъp Димит-
poв, изпълнитeлeн диpeктop нa 
Aлтepкo Poбoтикc.

МуКi Тсаm имa вгpaдeнo двyпocoчнo 
ayдиo, кoeтo пoзвoлявa пpoвeждaнe 
нa paзгoвop пpи нeoбxoдимocт. Пpи 
дoближaвaнe нa кaмepaтa (нa 1 м) тя 
aвтoмaтичнo щe ви нaпoмни зa из-
мepвaнe нa тeмпepaтypaтa. Oбopyд-
вaнa e c ОLЕD диcплeй, нa кoйтo в 
peaлнo вpeмe ce пoкaзвa зaceчeнaтa 
тeмпepaтypa, кaтo cъщeвpeмeннo 
тя ce cъoбщaвa и глacoвo.

МуКi Тсаm имa вгpaдeн WiFi мoдyл, 
кoйтo пoзвoлявa cвъpзвaнeтo нa 
ycтpoйcтвoтo cъc cмapтфoн, тeлe-
визop или кoмпютъp и видeo нaблю-
дeниe нa живo. Toвa ce ocъщecтвявa 
в cпeциaлнo paзpaбoтeнoтo, бeз-
плaтнo пpилoжeниe FINDСАМ Мах, 
кoeтo e дocтъпнo кaктo зa iОS, 
тaкa и зa Аndrоid.

Интeлигeнтният интepфeйc нa 
пpилoжeниeтo дaвa cтaтиcтичecки 
дaнни зa измepвaниятa нa тeмпepa-
тypaтa в peaлнo вpeмe и пoзвoлявa 
cъxpaнeниe и дocтъп дo дaннитe зa 
нaпpaвeнитe измepвaния и видeo 
зaпиcи нaзaд във вpeмeтo. Дaннитe 
ce cъxpaнявaт нa вгpaдeнaтa кapтa 
пaмeт (128 GВ), а пpилoжeниeтo e 
мяcтoтo, къдeтo тe ca дocтъпни 
и мoгaт дa бъдaт пpeглeдaни и 
aнaлизиpaни пo вcякo вpeмe.



   

на, задочна, индивидуална и комби-
нирана форма на обучение и в дуална 
система на обучение, както и под-
крепата за личностно развитие, се 
осъществяват доколкото и ако е 
възможно от разстояние в елек-
тронна среда чрез използване на 
средствата на информационните 
и комуникационните технологии. 
Обучението включва дистанционни 
учебни часове, самоподготовка, те-
куща обратна връзка за резултати-
те от обучението и оценяване.

През учебната 2019-2020 г. в края на 
IV и Х клас не се провежда национал-
но външно оценяване. Степента на 
постигане на компетентностите 
за съответния етап на учениците, 
завършили IV и Х клас през учебната 
2019-2020 г., по решение на министъ-
ра на образованието и науката, мо-
же да се установи след началото на 
учебната 2020-2021 г. Приемането на 
ученици от обединените училища в 
XI клас за учебната 2020-2021 г. се
извършва само въз основа на окон-
чателните оценки по учебни пред-
мети от удостоверението за за-
вършен първи гимназиален етап 
на средно образование.

Фарма общество
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да бъде обявено за предсрочно изис-
куемо и договорът  не може да бъде 
развален поради неизпълнение.

	 Обществени	поръчки
Разпоредбите на Закона за общест-
вените поръчки не се прилагат два 
месеца след отмяната на извънред-
ното положение и за транспортни-
те услуги в случаите при закупуване 
от възложителите на хигиенни ма-
териали, дезинфектанти, медицин-
ски изделия и лични предпазни средс-
тва, необходими за обезпечаване 
на противоепидемичните мерки. 
Същото важи и при закупуване на 
медицински изделия, медицинска и 
лабораторна апаратура, необходими 
за диагностика и лечение на заразе-
ните пациенти, консумативите за 
тях, както и дейности, свързани с 
внедряването им.

	 Учебна	година	
До края на втория учебен срок на 
учебната 2019-2020 г. обучението на 
учениците, записани в дневна, вечер-

В Закона се предвижда глоба от 
300 до 1000 лв за лица, които не 

спазват мерките, приети от минис-
търа на здравеопазването и дирек-
торите на регионалните здравни 
инспекции. В размер на 5000 лв е гло-
бата за заразни лица, които наруша-
ват карантината, както и болни 
лица или такива, които имат кон-
такт с болни и влязат на терито-
рията на страната, без да спазят 
карантинния срок. 

Спират се до два месеца след отмя-
на на извънредното положение пуб-
личните продани и въводи срещу фи-
зичеки лица, обявени от държавните 
и частните съдебни изпълнители, 
след което се насрочват наново, ка-
то не се дължат такси и разноски.

До два месеца след отмяна на извън-
редното положение при забава за 
плащане на задължения на частно-
правни субекти, длъжници по дого-
вори за кредит и други форми на 
финансиране, предоставени от фи-
нансови институции по чл. 3 от За-
кона за кредитните институции, 
не се начисляват лихви за забава и 
неустойки, задължението не може 

Промени
 в Закона за 
    здравето

 

 



тения отпуск до 60 работни дни. До 
31 октомври 2020 г. безработни ли-
ца в трудоспособна възраст, които 
получават месечна помощ по Закона 
за социално подпомагане и не са 
включени в програмите за заетост, 
може да сключват трудови догово-
ри за краткотрайна сезонна селско-
стопанска работа за срок не повече 
от 120 дни, като това време не се 
признава за трудов стаж.

 Летен	сезон
За летен сезон 2020 г., считано от 
1 юни 2020 г., плажните принадлеж-
ности – чадъри и шезлонги, ще се 
предлагат на посетителите на пла-
жа на цени, намалени с не по-малко 
от 50% от цените за сезон 2019 г. 
или от максималните по съответ-
ния договор за концесия.

До издаването на съответния акт 
на директора на Агенция „Митници“ 
относно привеждане в съответст-
вие с чл. 47, ал. 7 – 10 от Закона за 
акцизите и данъчните складове ли-
цата, подали уведомление по ал. 1, 
продължават дейността си като 
лицензирани складодържатели, но 
не по-късно от 30 ноември 2020 г. В 
преходните и заключителните раз-

За преодоляване на настъпилите 
последици от COVID-19 въз основа на 
акт на Министерския съвет управ-
ляващите органи може да възложат, 
извън случаите по чл. 5 от Закона за 
управление на средствата от Евро-
пейските структурни и инвести-
ционни фондове, изпълнението на 
финансови ресурси и инструменти 
през програмен период 2014-2020 г. и 
чрез Българската банка за развитие.

Две години след отмяната на извън-
редното положение Министерство-
то на туризма предоставя на тур-
оператори, които използват въздуш-
ни превозвачи с български операти-
вен лиценз за изпълнение на чартър-
ни полети до Република България с 
цел туризъм, държавна субсидия в 
размер на 35 евро за всяка седалка 
от максималния пътнически капа-
цитет на самолета за всеки полет, 
изпълнен с български въздушен пре-
возвач.  Редът за предоставяне на 
субсидиятасе определя с акт на 
министъра на туризма.

Неплатеният отпуск по Кодекса на 
труда до 60 работни дни, ползван 
през 2020 г., се зачита за трудов 
стаж. През 2020 г. за осигурителен 
стаж по Кодекса за социално осигу-
ряване се зачита времето на непла-

поредби на Закона за изменение и до-
пълнение на Закона за корпоративно-
то подоходно облагане (обн., ДВ, бр. 
96 от 2019 г.; изм., бр. 18 от 2020 г.) в 
§38 се правят следните изменения:

 1. В ал. 1. думите „В тримесечен 
срок от влизането в сила на този 
закон“ се заменят с „В едномесечен 
срок след отмяната на извънредно-
то положение, обявено с решение 
на Народното събрание от 13 март 
2020 г.“.

 2. В ал. 4. думата „тримесечен“ 
се заменя с „едномесечен“.

 3. В ал. 5. думата „тримесечен“ 
се заменя с „двумесечен“.

	 НЗОК
В Закона за бюджета на Национална-
та здравноосигурителна каса за 2020 
г. (ДВ, бр. 99 от 2019 г.) в преходните 
и заключителните разпоредби в §12, 
ал. 1 и 2 думите „не по-късно от 30 
юни 2020 г., а за помощните средст-
ва, приспособленията, съоръженията 
и медицинските изделия за хората с 
увреждания, изработени по поръчка“ 
се заличават, а думата „октомври“ 
се заменя с „декември“.

12
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на критични лекарства за Европей-
ския съюз и САЩ, тази тенденция 
към аутсорсинг на ОКП може да бъ-
де обърната. А именно разходното 
предимство на преместването на 
продукцията да се компенсира от 
надеждността на доставките.

Достъп до ключови 
животоподдържащи 
и животоспасяващи 
терапии

Поради промяната на геополитичес-
ката и икономическа обстановка и 
за да се запази достъпът до живо-
топоддържащи и животоспасяващи 
лекарства за пациентите – компа-
ниите производители са изправени 
пред сериозни изпитания с цел да 
задържат пределната цена на ле-
карствата на достъпни нива.  

Много от регулациите при ценообра-
зуването и допускането на медика-
менти до европейския пазар започ-
ват да бъдат поставяни под въпрос. 
От една страна оптимизацията на 
публичния ресурс по време на криза 
е ключова, що се касае до стабил-
ността на фиска и задържането на 

имаше прекъсване на линията от 
доставки на определени базови 
стоки в т.ч. и активни вещества 
за лекарства.

Фармацевтичната индустрия е 
обект на постоянна промяна. През 
последното десетилетие производ-
ството на суровини и по-специално 
активни съставки все повече се мес-
теше в държави, където да се осъ-
ществява по-изгодно икономически. 
Аутсорсингът към контрактното 
производство към така наречените 
„Организации за контрактно произ-
водство“ (Contract manufacturing orga-
nizations, бълг. ОКП), става все по-по-
пулярен. Разширяването на веригите 
за доставки и неизбежната зависи-
мост от трети страни вече дове-
доха до сериозни затруднения в сна-
бдяването с лекарства в отделни 
случаи в миналото. Особено що се 
касае за ключови, животоспасяващи 
лекарства. 

Настоящата глобална пандемия 
COVID-19 може също да доведе до 
ограничения или дори до пречки за 
доставки на медикаменти. Въпреки 
това, за да се осигури доставката 

Всяка криза създава 
както проблеми, така 
и възможности

Настоящата се състои от два 
акта – пандемия, а впоследст-

вие и рецесия. Докато в края на 2019 
г. пандемията бе локална – основно 
в Китай и региона, през 2020 г. тя се 
глобализира. Паралел може да бъде 
направен и с рецесията – нейните 
наченки бяха видни в четвъртото 
тримесечие на 2019 г. и то по-спе-
циално за Европейския съюз, след 
разразяването на вируса и каран-
тината вследствие на това – стаг-
нацията на икономическия живот 
достигна невиждани за света нива. 

Всяка криза носи възможности, как-
то и опасности – съсредоточаване-
то на много от световните произ-
водства на територията на Китай 
бе практика в последните 20 години, 
защото оптимизираше ресурса на 
компаниите, както и понижаваше 
стойността на продуктите за край-
ния потребител, естествено водей-
ки до по-високо потребление на да-
дената стока. Вследствие на вируса 
и карантината, до която доведе, 

Кризата с 

COVID-19 
и отражението 
й върху 
фармацевтичния 
пазар
Аркади Шарков
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ефективността, но също и по 
отношение на цената. Всяка допъл-
нителна ценова регулация води със 
себе си желание или отказ за присъс-
твието на даден медикамент на 
пазара. Ето защо в години на реце-
сия и за да бъде осигурен и запазен 
достъпът до лекарства за пациен-
тите – част от тези регулации би 
следвало да бъдат олекотени. 

Дерегулация и сигурност 
за пациента

Олекотяването на регулаторната 
тежест може да бъде погледнато 
от два ъгъла – чрез премахване на 
част от ценовите и прескрипторни 
регулации и пречки пред навлизането 
на определени конкурентни играчи 
на пазара или чрез олекотяването на 
данъчната тежест върху лекарст-
вата. Прекият и бърз ефект върху 
потребителите, а също и върху 

ниски данъчни нива. От друга стра-
на – изместването на производст-
вото от по-икономично към по-сигур-
но води със себе си повишаването 
на крайната цена за потребителя – 
публичен фонд или частно лице (па-
циент). От друга – лекарствата са 
една от най-регулираните стоки – 
по отношение на качеството и 

бранша би дошъл от втория метод 
– олекотяване на данъчната ставка 
и по-специално редукцията на Данък 
добавена стойност. Тъй като лекар-
ствата подлежат на рестриктивна 
ценова регулация, а именно – макси-
мални продажни цени за лекарства-
та без рецепта, пределни цени за 
лекарствата с рецепта, а също и 
ценово рефериране за лекарства, 
заплащани напълно или частично от 
Националната здравноосигурителна 
каса (НЗОК). 

Това означава, че всяка добавка или 
редукция на данък ще има директен 
ефект върху цената за крайния по-
требител, както и за всички по ре-
дицата. Друга особеност на нама-
ляването на ДДС за лекарства е, че 
цената им е публична, което създава 
от една страна конкурентна среда 
между различните производители, 
а от друга – яснота за пациентите 
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засегнатите групи в обществото – 
хората в пенсионна възраст и со-
циално слабите, тези които ще 
бъдат най-застрашени от 
икономическата криза

Фарма общество

центно отношение ще проличи ди-
ректно за потребителя, а също и 
за фармацевта, който ще има по-
голяма гъвкавост при определяне 
на надценката. Намаляването на 
ДДС за лекарства като антикри-
зисна мярка ще спомогне както 
за увеличаване на достъпа до те-
рапии за българските пациенти, 
вследствие на занижената цена, 
така и до подобряване на ценовите 
условия за наличие на определени 
медикаменти на българския пазар.

Повишената конкуренция между 
лекарствените продукти допълни-
телно ще доведе до повишено качес-
тво, както на услугата в аптеките, 
така и до конкурентни цени, особено 
в години на рецесия. Като социална 
мярка тя е подходяща именно за най-

какво може да очакват, когато 
посетят аптеката.

България държи челните 
позиции в Европейския съюз 
по отношение на ДДС върху 
лекарствата

Единствената държава с по-високо 
ДДС в общността е Дания (25%). Ко-
гато говорим за директна корелация 
между данъци и цена на първо място 
може да бъде намалено ДДС за ле-
карствата, заплащани от НЗОК. 

Вследствие на външното и вътреш-
но ценово рефериране – цената на 
медикамента е сведена до най-нис-
ката на територията на референ-
тните за България държави, което 
означава, че понижаването и в про-
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ВИКС СИНЕКС АЛОЕ и ЕВКАЛИПТ
Вдишай живота отново!

Бързо 
отпушва 
носа

Продължително 
действие

Успокояващ 
ефект

Освежаващ 
ефект

 Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни и деца над 6 г. Преди употреба прочетете листовката. А173 / 20.07.2017
*VICKS е най-продаваната марка в света в категория простуда и грип DB6 за 2016 (източник: Nicholas Hall, 05.04.2017)

№1В СВЕТА ПРИ ПРОСТУДА И ГРИП.
ПО ПРОДАЖБИ*



Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни и деца над 12 г. Преди употреба прочетете листовката А174 / 20.07.2017

ВИКС АНТИГРИП КОМПЛЕКС
ТОПЛАТА НАПИТКА,  
КОЯТО ЕФЕКТИВНО  
ОБЛЕКЧАВА  
СИМПТОМИТЕ НА  
ПРОСТУДА И ГРИП,  
ВКЛЮЧИТЕЛНО КАШЛИЦА

ВИКС АНТИГРИП КОМПЛЕКС
Подпомага прочистването на дихателните пътища. 
Улеснява отделянето на бронхиалния секрет при влажна кашлица.

ВИКС АНТИГРИП МАКС
МАКСИМАЛНА СИЛА  
НА ДЕЙСТВИЕ ПРИ  
СИМПТОМИ  
НА ПРОСТУДА И ГРИП

Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни и деца над 16 г. 
Преди употреба прочетете листовката. А202 / 13.09.2018

*VICKS е най-продаваната марка в света в категория простуда и грип DB6 за 2017 (източник: Nicholas Hall, 03.04.2018)

№1В СВЕТА ПРИ ПРОСТУДА И ГРИП.
ПО ПРОДАЖБИ*





Хранителни
добавки р



BAШETO TЯЛO HE E
ЛAБИPИHT 3A HAC

Д И P E K T H O
TAM, KЪДETO ИMA HУЖДA
TOГABA, KOГATO ИMA HУЖДA

Biofar Direct





ЦИСТИТЪТ Е В ЧЕЛНИТЕ РЕДИЦИ ПО  
ЧЕСТОТА НА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ  

СРЕД ИНФЕКЦИИТЕ

Циститът е  възпаление на стената на пикочния мехур и е 
сред най- често срещаните, упорити и неприятни уроинфек-
ции, като се нареждат на второ място сред всички инфекции, 
след тези на дихателните пътища.

Според световната здравна статистика, около 80% от же-
ните поне веднъж в живота си са страдали от цистит, като 
при голяма част от тях, той периодично се повтаря т.е. ста-
ва рецидивиращ. Най-честата причина за развитието му е 
бактериална инфекция, предизвикана в повечето случаи от 
бактерията Ешерихия Коли.

ЗАЩО ЖЕНИТЕ ПО-ЧЕСТО СТРАДАТ ОТ ЦИСТИТ?
Поради своята специфична анатомия, жените са засегнати 
по-често от цистит, от мъжете. При тях уретрата, отвеж-
даща урината от пикочния мехур навън е много по-къса и за 
бактериите е много по-лесно да попаднат в пикочния мехур.

Възрастта, на която най-често се среща този вид възпале-
ние е около 40 години, но разбира се има хора и от всяка друга 
възраст, дори деца.

ПРИЧИНИ ЗА ПОЯВАТА НА ЦИСТИТ
Лошата хигиена или обратното – свръх дезинфекцията в 
интимната област, прекалената сексуална активност или 
недостатъчният прием на течности, които увеличава шан-
совете на бактериите да се размножават.

Бременността също е фактор, тъй като хормоналните про-
мени в този период, увеличават риска от инфекция.

Цистит може да се появи и при настинка, когато имунитета 
е отслабнал и  бактериите лесно нахлуват в тялото. 

СИМПТОМИ
Инфекцията започва с оскъдно, но често уриниране, придру-
жено със силно парене и болка. Появява се усещане за натиск 
и болка в тазовата област, а позивите за уриниране се уве-

личават. Мътната или със силно неприятна миризма урина 
също е сред симптомите на цистит.

Ако не се лекува навреме и правилно, циститът може да засег-
не бъбреците и да доведе до пиелонефрит или да хронифицира.

КАК ДА СЕ СПРАВИМ?
При първи симптоми на цистит препоръчваме прием на УРО-
ЦИСТ, който бързо и трайно облекчава симптомите на дис-
комфорт в уринарния тракт.

УРОЦИСТ не позволява на бактериите Ешерихия Коли да се 
захванат за стените на уринарния тракт. Така те по-лесно 
се изхвърлят от организма с урината. Продуктът е изключи-
телно подходящ и за профилактика на уроинфекциите, като 
самостоятелна или комбинирана терапия.

УРОЦИСТ е с патентован и изключително богат състав, кой-
то няма аналог на пазара! Съдържа биологично активните 
вещества D-маноза, екстракти от червена боровинка, Мечо 
грозде и Бета глюкани, които действат синергично и водят 
до високата ефективност на продукта.

УРОЦИСТ неутрализира уропатогенните бактерии и блокира 
ефикасно фимбриите, с които Ешерихия коли се захващат за 
стените на отделителната система.  Ускорява елиминира-
нето чрез урината на бактериите, които не могат да се при-
държат към уроепителя.

Освен това, подобрява имунния отговор на организма, чрез 
активиране на макрофагите и Т клетките убийци, като по 
този начин се изгражда защита, която спомага за премах-
ването на инфекцията и за предотвратяване на евентуален 
рецидив.

Има бързо действие и е без странични ефекти. Подходящ е за 
прием и от бременни. 

УРОЦИСТ е вашето най-добро решение за превенция и  лече-
ние на цистит.



КокоЛут Вижън е хранителна добавка под формата на разтворим прах за приготвяне на напитка с 
приятен вкус и аромат на горски плодове.

КокоЛут Вижън комбинира най-важните витамини (А, С, Е и D), Омега 3 мастни киселини, плод от черна 
боровинка необходими за развитието, както на детското зрение, така и на детския организъм като цяло.

КокоЛут Вижън съдържа                          – патентован комплекс от лутеин и зеаксантин – 
БИОкаротеноиди, извлечени от растението Тагетис, които са естествена защита на окото срещу 
вредните светлинни лъчи (синята светлина от цифровите и смарт устройства, които заемат все по-голямо 
място в ежедневието на децата и на възрастните). Лутеинът и зеаксантинът са мощни антиоксиданти, 
които служат като „естествени очила“, предотвратяващи увреждането на зрителните клетки в очите.

Коко Лут Вижън съдържа витаминен премикс на фирма DSM Nutritional Products, произведен във Франция.

Хранителна добавка за деца за по-добро зрение
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