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Уважаеми колеги, на прага на пролетта нека да се откъснем от сивото зимно 
ежедневие и се насладим на красотата, която носи. Ако разгадаем скритото 
послание на пролетта ние ще успеем да открием обновлението и да се потопим 
в нежната песен на прелетните птици. 

Тази година светът отбелязва 250 години от рождението на Лудвиг ван Бетовен. 
Той оставя за поколенията около 240 произведения, като всяко едно от тях има 
собствено звучене. Специалистите го определят като гений и перфекционист. 

„Музиката като маркетингов инструмент – Кое е петолинието на успеха?“ 
Това е основната тема на Дванадесетата маркетингова конференция за 
фармацевти, която Стинг АД организира. В музиката ритмиката е един от 
основните елементи, заедно с хармонията и мелодията. Тя се определя като 
отмерено и закономерно движение на еднакви елементи и е присъща за много 
човешки дейности. На събитието ще открием как петолинието предопределя 
успеха в маркетинга. Ще потърсим акорда, който отключва потенциала на 
всеки един от нас и ни помага да подхождаме творчески към решаването на 
проблемите. Под звуците на класическата композиция ще се опитаме правилно 
да формулираме и да насочваме маркетинговите си кампании.

Така, както нотите могат да бъдат прочетени само при използване 
на определен ключ, така ние трябва да намерим ключа до нашите пациенти
/клиенти. Това може да стане само, ако се движим в такт 
по правилното петолиние за по-добро здравеопазване. 

Колеги, бъдете наши гости на конференцията и заедно 
да чуем музиката на пролетта в оригинал. Очакваме Ви!

„Пролетта е времето 
на планове и проекти“ 
 Лев Толстой



  

Съдържание

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.

Всеки ден се сблъскваме с негативизма, завистта и 
съперничеството. Какво би станало обаче ако се освободим 
от страха и всички предразсъдъци, които не ни позволяват 
да се развиваме, и започнем да си помагаме? Запознайте се 
с невероятните истории на дамите, разгадали тайния код 
на женския успех, и открийте онова място в себе си, където 
всичко е възможно.
 
Припомнете си трудностите, които сте преодолели, и 
използвайте тези спомени, за да се убедите, че можете 
да направите и да бъдете всичко, което пожелаете.
 
Само с няколко дребни промени в на чина на мислене можете 
да разбиете „кода на женския успех“ и да се превърнете в по-
щастливи, удовлетво рени и уверени жени с кариера. Няма 
нужда да криете инфор мация, връзки или прозрения. 
Мъдростта ви е дадена, за да се споделя.
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предприемачи“
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Фармацевтично 
общество 

Четенето е здраве!

Кампания за стимулиране на четенето – 
инициатива на „СТИНГ“ АД
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Пътеводител в бъдещето 
на социалните мрежи

Girl Code няма да ви научи как да изградите компания за милиони. Няма 
да ви разкаже за системи и операционни процеси. Но ще ви научи как 
да вярвате в себе си, как да установите връзка с вътрешния глас, 
питащ „защо“, как да изкорените завистта и в крайна сметка да 
овладеете силата на общуването.

Защото това е целта на живота и бизнеса.



на здравеопазването, а непосредст-
вено преди назначаването й през 
2017 г. е директор на дирекция в Ми-
нистерството на финансите. Опре-
делена е за председател на Надзор-
ния съвет на НЗОК.

Бойко Пенков е заместник-министър 
на здравеопазването за трети път, 
назначен през 2017 г. Той е възпита-
ник на Медицинска академия – София 
и е магистър по медицина, със спе-
циалности по „Вътрешни болести“ и 
по „Белодробни болести“. Има над 37 
години трудов стаж и професиона-
лен опит в областта на здравеопаз-
ването, като е заемал отговорни 
длъжности в лечебни заведения, ка-
сата и министерство на здраве-
опазването.

Росица Велкова е зам.-министър  на 
финансите. До назначаването й на 
този пост е дългогодишен ръково-
ден служител в Министерството на 
финансите. Била е и зам.-председа-
тел на Държавната агенция за оси-
гурителен надзор.

Галя Димитрова е назначена за из-
пълнителен директор на Национал-

ната агенция за приходите през 2017 
г. Преди това е зам.-изпълнителен 
директор на НАП с ресор в област-
та на контрола и ревизиите. Преди 
това оглавява териториална дирек-
ция „Големи данъкоплатци и 
осигурители“ на НАП.

Народните представители приеха 
правилата за избор на нов управи-
тел на НЗОК. Докладът по тях пред-
стави председателят на парламен-
тарната комисия по здравеопазване 
д-р Даниела Дариткова. В документа 
е посочено, че до 5 дни от приемане-
то им партиите ще могат да номи-
нират кандидати за поста.

В гласуването участие взеха 106 на-
родни представители. От тях 83 бя-
ха „за“, 9 бяха „против“, а 14 се въздър-
жаха. Така на ход вече са парламен-
тарно представените политически 
сили, които трябва да внесат в пис-
мена форма, чрез председателя на 
Народното събрание до Комисията 
по здравеопазването своите номи-
нации за управител на Касата. Пред-
ложенията трябва да бъдат придру-
жени с писмени мотиви, които аргу-
ментират добрата професионална 

 НЗОК
Надзорен съвет

Правителството избра предста-
вителите на държавата в Над-

зорния съвет на здравната каса, 
като на практика препотвърди 
досегашните членове на НС. 

Причината за решението на МС е 
изтичането на мандата на Надзора 
на 23 февруари 2020 г. В състава на 
Надзорния съвет за следващия пет-
годишен мандат са определени Же-
ни Начева, Бойко Пенков, Росица 
Велкова и Галя Димитрова, в качес-
твото й на изпълнителен директор 
на Националната агенция за прихо-
дите. Това са членовете на съвета 
от квотата на държавата и сега. 
В НС влизат още един представи-
тел на пациентските организации, 
двама на работниците и служите-
лите и двама на работодателите. 

Жени Начева е доктор по икономи-
ка, заемала е отговорни длъжности 
в областта на бюджета и финанси-
те в НЗОК, която по-късно оглавя-
ва. Понастоящем е зам.-министър 

 

Избрани са 
представителите 

на правителството 
в Надзорния съвет 

на НЗОК
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Фарма общество
репутация на кандидата. Изборът 
на управител на НЗОК ще се излъчва 
в реално време в страницата на 
Народното събрание.

Управителят на НЗОК д-р Дечо Де-
чев обяви, че си тръгва през март, 
след като изтече мандата на проф. 
Камен Плочев, който той изпълнява. 
Тогава той заяви, че едно от най-
важните неща, които трябва да се 
направят, е ревизия на броя на болни-
ците и въвеждането на национална 
информационна система. Политичес-
ките партии трябва да предложат 
кой да бъде новият управител на 
НЗОК. Има вероятност да има само 
един номиниран, който да е обща 
кандидатура на ГЕРБ и „Обединени 
патриоти“.

Той оглави касата през юли 2018 г. 
д-р Дечев бе избран за нов управител 
преждевременно, след като проф. Ка-
мен Плочев се оттегли от ръковод-
ната длъжност. Той взе решение да 
се раздели с управителния пост след 
хаоса с неизплатени дългове на каса-
та към чуждите здравни фондове. На 
практика д-р Дечо Дечев довършва 
мандата на своя предшественик 

проф. Камен Плочев. През януари д-р 
Дечо Дечев обяви, че си тръгва от 
НЗОК през март като паралелно ак-
центира върху сериозни проблеми в 
здравната система. След като бъ-
дат официално обявени, кандидати-
те подлежат на публично изслушва-
не, а победителят се определя след 
гласуване в пленарната зала.

Лекарствата 
без рецепта 

ще могат да поскъпват само с про-
цента на отчетената инфлация. То-
ва реши правителството, като прие 
предлаганите от МЗ промени в На-
редбата за условията, правилата и 
реда за регулиране и регистриране 
на цените на лекарствените продук-
ти. Притежателите на разрешения 
за употреба или упълномощените им
представители не могат да заявя-
ват увеличение на регистрираните 
цени на лекарствените продукти, 
отпускани без лекарско предписание, 
с по-голям процент от статисти-
чески отчетената инфлация за пе-
риода на действие от последната 
регистрирана цена. 

Цените на лекарствените продук-
ти, отпускани без лекарско предпи-
сание, не подлежат на регулация, 
те са на регистрационен режим. 

Предвид това, по правилата на На-
редбата притежателите на разре-
шения за употреба можеха да заявя-
ват увеличение на цените на тези 
продукти без ограничение във вре-
мето и без да бъдат ограничавани в 
размера на това увеличение. В този 
смисъл и доколкото лекарствата 
без рецепта са продукти, които се 
използват масово, честите увеличе-
ния на цените им се отразяваха не-
благоприятно върху възможностите 
на населението за закупуването им, 
респективно ограничаваше достъпа 
до тези продукти, заявяват от МС.

Индексирането на цените на меди-
каментите, които се продават сво-
бодно, с процента на инфлация е въ-
ведено още с приемането на наред-
бата през 2013 г. В периода от края 
на април 2014 г. до началото на ав-
густ 2014 г. е отменено и тогава е 
отчетен среден ръст на цените от 
26%. Затова и обвързването на пови-
шението на цените с инфлацията е 
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Според Асоциацията на собствени-
ците на аптеки картата ще доведе 
до редица ограничения. Определят я 
като „способ за ограничаване на кон-
ституционно установения принцип 
за свободна стопанска инициатива“. 
Изтъкват още, че ще бъде използва-
на за преграждане възможността на 
стопанските субекти за разкриване 
на нови аптеки в икономически раз-
витите населени места на страна-
та. Освен това посочват, че е въз-
можно свързаната с Националната 
аптечна карта регулация да бъде из-
ползвана, за да постави дадени сто-
пански субекти в привилегировано 
положение пред други.

Друго несъвършенство на картата 
отчетоха от БФС. Те констатираха 
липса на гаранции за нейното функ-
циониране. „Когато въз основа на На-
ционална аптечна карта се устано-
ви недостиг от аптеки и дейности, 
които те извършват, е предвидено 
да се прилагат мерки за стимулира-
не на осигуряването на лекарствени 
продукти. В такива населени места 
ще осъществяват дейност на вто-
ри/следващ адрес аптеки, получили 
разрешение за търговия на дребно 
с лекарствени продукти.“

И тук идва голямото притеснение 
на помощник-фармацевтите относ-
но работното време, което според 
новите текстове е заложено само 
като минимално такова, за аптека 
на втори или следващ адрес. От Асо-
циацията изразяват подкрепата си 
за това, че БАПФ е включена в със-
тава на Експертния съвет по търго-
вия на дребно и в състава на комиси-
ите, които ще съставят Национал-
ната аптечна карта и Областните 
аптечни карти. От БФС предлагат 
Националната аптечна карта да е 

възстановено в разпоредбите. Съз-
даването на разпоредбата има за 
цел да осигури лекарствени продук-
ти без лекарско предписание на дос-
тъпни цени за българските гражда-
ни, съобразени с покупателните им 
възможности. В резултат от прие-
мане на постановлението ще се ог-
раничи възможността за увеличение 
на цените на тези продукти.

Националната аптечна карта изос-
три страстите в сектора. Това 
става ясно от становища на Асоци-
ацията на собствениците на аптеки 
и от БФС. Помощник- фармацевти-
те пък са притеснени за контрола 
при продаването на лекарства.

Българска асоциация на помощник-
фармацевтите настоява в проекта 
за изменение и допълнение на Закона 
за лекарствените продукти в хуман-
ната медицина да се внесат корек-
ции на текста, касаещ работата, 
извършвана на втори адрес на апте-
ката. Те искат да бъде отразена 
квалификационната им характерис-
тика за специалността, според коя-
то помощник-фармацевтът работи 
под методологичното ръководство 
на магистър-фармацевт в аптека 
при отпускане на лекарствени сред-
ства по лекарско предписание и са-
мостоятелно в аптеки и дрогерии 
при отпускане на лекарства без 
лекарско предписание.

В проекто-документа е разписано, 
че „няма да се изисква на следващия 
адрес да работят маг.-фармацевти 
на пълен работен ден, а ще се допус-
ка работното време да бъде не по-
малко от два дни седмично по 4 ча-
са“. Кой ще е натоварен с контрола 
и дали текстовете се спазват въл-
нува помощник-фармацевтите.

6

задължителна при откриване на вси-
чки аптеки, а не само при откриване 
на аптеки на втори или трети адрес 
и в населени места без аптека. „В 
БФС постоянно постъпват писма и 
жалби от пациенти от различни на-
селени места и пациентски органи-
зации, че вкл. в големи и областни на-
селени места няма достъп до опре-
делени видове фармацевтични услуги 
или че не е равномерен“, посочват 
от Фармацевтичния съюз.

КНСБ подкрепят промените в Зако-
на за лекарствата, като изтъкват 
ролята на Националната аптечна 
карта. Според синдиката тя ще до-
веде до оптимален достъп на насе-
лението до лекарствени продукти. 
От КРИБ разкритикуваха текстове-
те, свързани със забраната за инте-
грация между търговец на едро и 
търговец на дребно на лекарст-
вени продукти.

„Въвеждането на изричен текст от-
носно невъзможността за притежа-
ние на едно и също лице на лиценз за 
търговия на едро и дребно не проме-
ня настоящата регулаторна мярка“, 
изтъкнаха от конфедерацията. Те 
заявиха, че смятат за икономически 
несъобразно и в ущърб на обществе-
ния интерес продължаващата поли-
тика за натиск вържу маржовете 
на търговците на дребно.

Повече от 
2 млн. българи 

нямат достъп до лекарства, защото 
живеят в населени места без апте-
ки. Това заяви от парламентарната 
трибуна депутатът от БСП Дора 
Янкова. В тази връзка тя попита 



Отлагателният период за въвежда-
нето на видеозаснемане на опреде-
лени оперативни интервенции за 
специалност „Офталмология“ е до 1 
май. От тогава лекарите задължи-
телно ще правят видеозапис чрез 
оперативния микроскоп при опреде-
лени оперативни интервенции. (КП 
№132 и 135). Записът ще се съхраня-
ва от лечебното заведените. 

За АПр. №19 (катаракта) редът и 
условията за наблюдение, както и 
срокът за въдеждане на видеозаписа 
предстои да се изготвят съвмест-
но от БЛС и НЗОК, уточняват от 
съсловната организация. От 1 май 
влизат в сила завишени цени на две 
клинични пътеки в Кардиохирургия-
та. Това са КП №:119.1 „Оперативни 
процедури при комплексни сърдечни 
малформации с много голям обем и 
сложност в условия на екстракор-
порално кръвообращение, при лица 
над 18 години“ – цената от 13 500 лв. 
става 16 500 лв. За клинична пътека 
№120.1 „Лечение на полиорганна не-
достатъчност, развила се след опе-
рация“ цената от 13 500 лв. става 
17 500 лв.
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Българският 

лекарски съюз 
публикува анекса към НРД 2020. С не-
го се коригират допуснати техни-
чески грешки в алгоритми на клинич-
ни пътеки. Става въпрос за тексто-
ве, които фигурираха в НРД, без да 
са договорени между БЛС и НЗОК. 
Председателят на Съюза д-р Иван 
Маджаров заяви категорично, че те 
няма да останат в договора. С анек-
са се запазва болничният престой по 
диагнози, който беше неправомерно 
увеличен в отделни случаи. Увелича-
ват се цените на клинични пътеки в 
кардиохирургията, въвежда се и от-
лагателен период за видеозаснемане
на определени оперативни интер-
венции от областта на медицинска 
специалност „Офталмология“ и др. 
 
Промените, записани в анекса, пред-
виждат при ревматологичните кли-
нични пътеки №89, 90 и 91 болнич-
ният престой да се върне на 2 дни. 
Отпада задължителното изискване 
за КАТ или ЯМР (Компютърна акси-
ална томография или Ядрено магни-
тен резонанс) за отчитането на 
посочените пътеки. В КП №50.1; 50.2 
„Диагностика и лечение на исхеми-
чен мозъчен инсулт без тромболиза" 
минималният болничен престой се 
връща на 4 дни. 

Въвежда се диференцираната цена 
за процедура №3: „Интензивно лече-
ние, мониторинг и интензивни гри-
жи с механична вентилация и/или 
парентерално хранене“. Или: за не по-
вече от 30% от обема на случаите 
по КПр №3 на всяко лечебно заведе-
ние, на база съответния месец на 
дейност през 2019, НЗОК заплаща 
цена от 720 лв. Гореизложените 
корекции влизат в сила от 1 март.

министър Кирил Ананиев какви мер-
ки предвижда ведомството, за да се 
изпълни програмата на правителст-
вото за подобряване достъпа до ап-
теки и до фармацевтична грижа. Ми-
нистър Ананиев обясни, че ведомст-
вото е изготвило проект за проме-
ни в ЗЛПХМ, който предвижда създа-
ване на Национална аптечна карта.

„Основната цел на реализирането й 
е да се определят потребностите 
на населението от достъп до лекар-
ствени продукти, осигурявани от ап-
теки и да се идентифицират облас-
тите, общините и населените мес-
та с недостиг от аптеки“, поясни 
той. И допълни, че на базата на кар-
тата ще се стимулират действащи-
те аптеки да разширят своята дей-
ност в малките села и градове като 
отварят филиали. 

„Разкриването на втори и следващ 
адрес на аптека ще изисква по-малки 
инвестиции и разходи, защото усло-
вията са облекчени“, каза той. Няма 
да се изисква на следващия адрес да 
работят маг.-фармацевти на пълен 
работен ден, а ще се допуска работ-
ното време да бъде не по-малко от 
два дни седмично по 4 часа. Според 
министъра тези предложения няма 
да попречат на конкурентната сре-
да, но ще осигурят „приближаването“ 
на аптеките до пациентите в мал-
ките населени места. Министърът 
поясни, че дебатите за нощните 
аптеки ще продължат, въпреки 
че фармацевтите са били против 
дежурствата.

Промените в закона вече са гласува-
ни на първо четене в парламентар-
ната комисия, предстои разглежда-
нето им в пленарна зала, допълни 
още министър Ананиев.



за заплащането на хематологичните 
клинични пътеки в случаите, когато 
те са отчетени като амбулаторна 
процедура (АПр) „Предсрочно изпъл-
нение на дейностите по КП“. „НЗОК 
и БЛС се съгласиха с принципа, че не 
е задължително във всеки случай на 
хематологично заболяване, всяко 
здравноосигурено лице да бъде отчи-
тано по клинична пътека с посоче-
ния минимален престой, а е възможно 
този престой на болнично лечение 
да бъде по-кратък, при осигуряване 
на необходимите медицински проце-
дури от диагностично-лечебния алго-
ритъм“, обясни Ананиев. 

Вместо една клинична пътека да се 
отчита с предсрочно изпълнение в 
областта на медицинската онколо-
гия и хематологията са разработени 
амбулаторни процедури, които не 
изискват болничен престой с препис-
ване и техния алгоритъм се изпълня-
ва в рамките на няколко часа, добави 
още той. „Не може с лека ръка един 
пациент от клинична пътека да оти-
де в процедура. Това го вършат само 
хора, които са поставили в своето 
верую, не грижата за болния, а финан-
сирането на лечебното заведение. 
Много са ниски параметрите на фи-
нансиране на тези пътеки“, комен-
тира проф. Михайлов. Той призова за 
сериозно преосмисляне на цялото фи-
нансиране в онкологията и хемато-
логията и изтъкна проблема с непре-
къснато увеличаващите се разходи 
за лекарства. 

Проф. Михайлов сподели опита в чуж-
бина, където за приложението на 
скъпо струваща химиотерапия се 
искат определени изисквания за па-
циента. А какво се случва у нас, не 
искам да ви споделям. Лавинообразно 
нарастване на случаи, които нямат 

Договорът за изменение и допълне-
ние на Националния рамков договор 
за медицинските дейности за 2020-
22 г. влиза в сила от 1 март 2020 г. с 
изключение на задължителните ви-
деозаписи чрез оперативния микрос-
коп на определени оперативни ин-
тервенции в „Офталмология“, генери-
ране на QR код и условието за сключ-
ване на договор с НЗОК за задължи-
телно оборудване с операционен ми-
кроскоп с видеоапаратура, които 
влизат в сила от 1 май 2020 г. Лекар-
ският съюз публикува на страницата 
си в интернет и съвместно указа-
ние на БЛС и НЗОК по прилагане на 
НРД в болничната помощ. 

Няма лимити 

за ПЕТ скенер

Отпадат ограничението НЗОК да 
заплаща до две изследвания на здрав-
ноосигурен пациент годишно. Това 
съобщи здравният министър Кирил 
Ананиев по време на блиц контрол в 
парламента, като обясни, че корек-
цията ще фигурира в Анекса към НРД 
2020-2022 г. Той отговори на няколко 
въпроса на проф. Георги Михайлов от 
БСП, който призова към цялостно 
преосмисляне на финансирането в 
онкологията и хематологията. 

Министърът заяви, че такъв анализ 
ще бъде направен. Лимитирането на 
РЕТ/СТ по АПр №36 не е адекватно 
при пациентите с много сериозни 
заболявания, както и че не отговаря 
на световните стандарти от 4 про-
следявания годишно, каза проф. Геор-
ги Михайлов. Ананиев обясни, че въ-
просът е обсъден и изчистен в хода 
на преговорите с БЛС и че такова 
ограничение няма да има в НРД. 
Проф. Михайлов постави и въпроса 
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строги клинични индикации. Цялото 
преосмисляне на финансирането на 
онкологията трябва да бъде сериоз-
но дискутирано консенсусно, за да не 
се стига до такива неудовлетвори-
телни сигнали от колегите и се чу-
дят как да могат ефективно да про-
веждат лечебната доктрина при 
такива тежки пациенти“, каза още 
той. Министър Ананиев заяви от 
своя страна, че през следващите 
месеци ще започне процедурата за 
бюджет 2021, както и изготвянето 
на средносрочната бюджетна 
прогноза. 

 ИАЛ
Комитетът за оценка на риска при 
проследяване на лекарствената бе-
зопасност (PRAC) към Европейската 
агенция по лекарствата (ЕМА) пре-
поръча лекарствата, съдържащи 
дневни дози равни на и по-големи от 
10 mg ципротерон да бъдат използ-
вани както следва:
 •За показанията андроген-зави-
сими заболявания като хирзутизъм 
(увеличено окосмяване); алопеция (оп-
лешивяване); акне и себорея да бъдат 
прилагани, само когато други възмож-
ности за лечение, вкл. лечение с по-
ниски дози ципротерон са били из-
ползвани без успех. Когато с високи 
дози се постигне ефект, те тряб-
ва да бъдат намалени постепенно 
до най-ниската ефективна доза.
 •Лекарствените продукти с 
ципротерон трябва да се употребя-
ват за потискане на либидото при 
сексуални отклонения у мъже, само 
когато няма други подходящи въз-
можности за лечение. Няма промяна 
в употребата на тези лекарства 
при мъже с рак на простатата. На-
правените препоръки са следствие 
от проведен преглед на риска от 



През последното тримесечие на 
2019 г. разходите на човек са средно 
118 лв., при 82 лв. през 2018 г. В резул-
тат на това месечните разходи на 
домакинствата за лекари изследва-
ния и лекарства са се увеличили до 
85 лв. Хората отделят значителни 
суми от доходите си при положение, 
че осигуровките са доста високи. 
Всяко домакинство дава за осигуров-
ки средно по 90 лв. на месец, като су-
мата нараства с близо 12% за годи-
на. За данъци се отделят 64 лв. от 
семейния бюджет, като ръстът на 
увеличение при тях е 7.4%. Този про-
блем, високите преки разходи за 
здравеопазване, беше поставен 
и от докладите на ЕК. 

Министерство на здравеопазването 
на Гърция е внесло предложение да 
се свалят данъците на всички лекар-
ства и терапиите за тежко болни-
те. Ще се гласува промяна в данъчно-
то облагане и така данъкът върху 
лекарствата, необходими за хората 
с тежки хронични заболявания, от 
24% ще се намали на 6%. Очаква се 
и спад на цената на всички изслед-
вани, както в държавните болници, 
така и в частните клиники.
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главния и гръбначния мозък. Обикно-
вено този тумор не е злокачествен 
и не се счита за рак, но той може да 
доведе до сериозни проблеми поради 
разположението си в и около главния 
и гръбначния мозък.

Препоръките на PRAC ще бъдат пре-
доставени на Координационната 
група за децентрализирани и проце-
дури по взаимно признаване (CMDh), 
която ще одобри позиция по въпроса. 
CMDh е група, в която са предста-
вени държавите-членки на ЕС, както 
и Исландия, Лихтенщайн и Норвегия. 
Тя отговаря за осигуряване на хар-
монизирани стандарти по отноше-
ние на безопасността на лекарства-
та, разрешени в ЕС.

 МС
По-добре защитени хора при извън-
редни здравни ситуации, универсално 
здравно покритие за всички и по-
ефективна СЗО. Това предвижда про-
ектът за двугодишно споразумение 
между правителството и Регионал-
ния офис за Европа на СЗО, одобрен 
на заседание на правителството. 
Общият бюджет на споразумението 
за сътрудничество 2020-2021 г. е 185 
000 $. Включените средства са от-
пуснати от СЗО и са разпределени 
за сътрудничеството на Регионал-
ния офис у нас. Планираните дейнос-
ти за сътрудничество са функция 
от политиките на организацията в 
глобален и регионален план и прило-
жението им на национално равнище 
е в съответствие със здравните 
приоритети на България.

Разходите за здраве 
са нараснали с 44%

редкия тумор менингеом при упо-
треба на ципротерон. Като цяло то-
зи нежелан ефект се среща рядко: 
при 1 до 10 души от 10 000, в зависи-
мост от приложената доза и продъл-
жителността на лечението. Рискът 
се увеличава с увеличението на куму-
лативната доза. Наличните данни не 
предполагат риск за комбинираните 
лекарствени продукти, съдържащи 
ниски дози ципротерон – 1 или 2 mg 
в комбинация с етинилестрадиол или 
естрадиолов валерат, които са пока-
зани за лечение на акне, хирзутизъм, 
като противозачатъчни или като 
заместителна терапия. Въпреки то-
ва, като предпазна мярка те не тряб-
ва да се използват от хора, които 
имат или са имали менингеом. Лекар-
ствата, които съдържат високи до-
зи ципротерон имат вече включено 
такова противопоказание.

Лекарите трябва да наблюдават па-
циентите за симптоми на менинге-
ом, които могат да включват: нару-
шения в зрението; загуба на слуха 
или звънтене на ушите; загуба на 
обонянието или паметта; главобо-
лие; гърчове или слабост в ръцете и 
краката. Ако пациентът има диаг-
ностициран менингеом, лечението с 
ципротерон съдържащи лекарства, 
трябва да се преустанови завинаги.

Като част от задължението за наб-
людение на безопасността на лекар-
ствените продукти, от фармацев-
тичните компании, които предлагат 
лекарствени продукти, съдържащи 
ципротерон в доза равна на или над-
хвърляща 10 mg, ще бъде изискано 
провеждане на проучване за оценка 
на осведомеността на лекарите от-
носно риска от менингеом и как да 
бъде избегнат. Менингеомът е рядък 
тумор на обвивките, покриващи 



Не, не си мислете, че сме разочаро-
вани, всички инакомислещи са огор-
чени от атмосферата на този Кон-
грес, както и от дейността на 
БФС през последните години.

Добре режисираната програма от 
предишните управляващи, затвър-
ди мнението ни, че демократично 
провеждане на Конгрес не е по си-
лите на съсловието. Питаме се от-
ново – кой наднича отзад, какви ли 
интереси ще бъдат засегнати, ако 
се промени досегашната политика 
на БФС, ако се наруши комфортът 
на определени „персони“ или кор-
поративни структури?!

Факт е, че са налице непреодолими 
личностни и професионални разли-
чия,липсата на желание за промени, 
което е в ущърб на интересите на 
независимата аптечната дейност, 
а това е основната структурна 
единица в бранша – 90% са работе-
щите в аптечния сектор, от които 
около 50% са със собствен фамилен 
бизнес. Болшинството от тези хо-
ра извоюваха преди тринадесет го-
дини създаването на закон за със-
ловната организация, с идеята да 

се защитават интересите на про-
фесията и възможността да се уп-
равлява прозрачно собствен, фами-
лен бизнес. Те се бореха, за етичен 
модел на собственост, фиксирани 
цени на лекарствата, аптечна ре-
гулация, но за съжаление всичко си 
остана на хартия, химери...

Големият абсурд е, че тези същите 
фармацевти не са променили очак-
ванията си за промяна, чинно участ-
ват в съсловния живот, надяват се, 
спазват правилата за членство, но 
не получават нищо насреща – цен-
тралните органи игнорират иска-
нията им, пренебрегва се мнението 
им, декларациите с решенията им. 
Образно казано – кръгом към 
изходната позиция!

И така, след десетчасови противо-
поставяния и нервни изблици из-
кристализира явната липса на най-
важното за един съсловен Конгрес 
– Визия за бъдещата мисия на про-
фесията фармацевт в България, на 
единна, прогресивна съсловна мисъл 
и единни професионални цели за ре-
ализация. И ако държавата ни е 
дала възможност да изказваме 

Уважаеми колеги, 
Използвам възможността да 

изкажа благодарността си към 
фармацевтите, които дойдоха 
като делегати на шестия Конгрес 
на БФС, застанаха с имената и 
лицата си, изказаха мнението 
си и защитиха позицията си с 
достойнство.

Да, отмина бурята около избора 
на нов председател на БФС, но 
остана чуството за несигурност 
в тези колеги, които гласуваха 
против статуквото и заблудата, 
че някой защитава професионал-
ните интереси, бизнеса и бъде-
щето на семействата им.

Благодаря им, защото отделиха 
от времето си, оставиха аптеки-
те в най-натовареното време, 
грипната епидемия. Дойдоха с иде-
ята за колаборативност и диало-
гичност, но се натъкнаха на злона-
мереност, наслушаха се на конфор-
мизъм, назидателен тон и без-
плодни отчети... 
Явно, че липсата на зрялост в 
управлението си каза думата 
за пореден път!

Отзвук от 
Шестия конгрес 

на БФС



Фарма общество
становища, то ние надали ще успе-
ем да се възползваме от тази сво-
бода на словото!

Изводът е, че най-същественият 
залог на тези избори е дали по няка-
къв начин ще има знак за край на съ-
словната хегемония от наложеното 
статукво, която продължи повече 
от шест години. Този знак би бил, 
ако заложените промени от МЗ в 
проекта на ЗЛПХМ, СЕСПА и пр. се 
променят към положителни и над-
граждащи дейността на фармацев-
тите, работещи в аптеки.

Ще бъде знак, че нещо се разклаща 
в тази хегемония, ако новоизбрани-
те застанат зад исканията на фа-
милните аптеки и становищата на 
19- те РФК, които искат защита 
на дейността си. Предизвикателс-
твата за справяне с популиското 
наследство, както и поляризирана-
та съсловна обстановка, които 
много затрудяват модела на един-
на съсловна организация.

Изминалите двадесет дни за съжа-
ление не показват такива нагласи, 
чувайки изказванията и становища-

та на новите управляващи пред 
здравните власти и медийните им 
изяви... засега виждаме търсене на 
баланс, опипване на нагласите, за да 
се блокира съсловното недоволство 
и обществените протести. Нужна 
ни е истинска промяна, която да 
е устойчива и професионално 
респектираща.

Уважаеми колеги, още веднъж 
благодаря на всички делегати, 
които подкрепиха програмата на 
Инициативен комитет. Ние смя-
таме, че този Конгрес обедини 
аптечния бизнес, големите и мал-
ките аптеки застанаха заедно в 
исканията си за промяна на бизнес 
средата. 

Колегите от страната са единни 
за бъдеще, уповаващо се на профе-
сионални ценности и минимали-
зиране на щетите от честите 
нормативни промени. 

Ние имаме имидж на формация, ко-
ято отстоява прозрачно и реално  
мнението ви, въпреки статуквото. 
Нашите становища се базират на 
решенията на членовете от всич-

ки РФК, които не са съгласни с 
готвените промени в норматив-
ната база. Нашият призив е да не 
се поддавате на лъжливи обещания, 
защото са важни делата, а не 
думите!

Желая ви здраве, оптимизъм 
и вяра в доброто! 

F
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