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   „Смелостта не е липсата 
на страх, а способността да 
направиш така, че той да не 
те парализира“ 

Уважаеми колеги,

Динамичен и бързо променящ се е светът днес. Пандемията, която трайно 
се настани в живота, преобърна представите ни за него и промени ценностната 
ни система. Преоткрихме значението на думите съпричастност, взаимопомощ и 
всеотдайност. За съжаление, в обществото трайно се настаняват паниката 
и страхът. Надяваме се вие да не сте част от тази суматоха.

Ние, като ваши верни партньори Ви уверяваме, че правим всичко възможно да 
отговорим на очакванията Ви. Преструктурирахме логистиката си, екипите си, 
начина на заделяне на поръчки и експедиция. Внедрихме в дейността си кризисен 
план за действие. Работим на непрекъснат режим, с което гарантираме лоялни 
и партньорски взаимоотношения. Стараем се да обърнем максимално внимание 
на всеки детайл, поръчка, маршрут и артикул. Дефицитните стоки също са на 
фокус, но не всичко е в нашите възможности. Има обстоятелства, които не 
контролираме по отношение на доставките или ситуации на бързи експедиции, 
но винаги Ви информираме.

Аплодираме Ви за съпричастността към всеобщата кризисна обстановка, за 
смелостта и милосърдието Ви, за адекватните действия и дори за скромните  
искания на фона на всички, търсещи помощ. Призоваваме Ви, като здравни 
специалисти на първа линия да запазите здравето си и спокойствие, за да
можете  адекватно да изпълнявате професионалния си дълг.

На страниците на априлския брой публикуваме много информация за създалата се 
ситуация, дори и интервюта с колеги от Италия и Франция, които споделят своя 
опит в борбата с ограничаване на разпространението на коронавируса. Пускаме 
и препоръките на СЗО, които може да изрежете и поставите в аптеките си. 
Във връзка с новия Закон за мерките и действията по време на извънредното 
положение, с колегите от Инициативен комитет изпратихме писмо до НС, което 
представяме и на вашето внимание. По този начин смятаме, че представихме 
мнението Ви и защитихме интересите ни. Нашата социално отговорна и 
консултантска функция е да бъдем до нашите клиенти, дори в най-трудните 
моменти. Бъдете здрави!



  

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.

С предговор от Бил Гейтс

Тази книга е за личната трансформация, за промените в 
„Майкрософт“ и технологиите, които скоро ще окажат 
огромно влияние върху живота на всички хора. Тя оповестява 
настъпването на нова ера в дигиталните иновации – като 
изкуствения интелект, смесената реалност и квантовите 
компютри. Тя показва как хората, организациите и обществата 
могат и трябва да се променят – да натиснат бутона Refresh – 
в непрестанното си търсене на нова енергия и нови идеи.

Главният изпълнителен директор на „Майкрософт“ – Сатя 
Надела, разказва за изумителния си път от детството си в 
Индия до заставането му начело на компютърния гигант в 
условия на тежка конкуренция и остра нужда от обновление.

Той разкрива как е променил корпоративната култура 
на компанията и е помогнал „Майкрософт“ да преоткрие 
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Сатя Надела
„Да натиснем Refresh“

Да преоткрием духа на Майкрософт и да си 
представим по-добро бъдеще за всички
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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

истинската си същност: създаването на могъща 
технология, достъпна за всеки човек и всяка 
организация. От гледната си точка не само 
на инженер и ръководител, но и на филантроп, 
Надела очертава визията си за развитието на 
технологиите в помощ на обществото. Той 
призовава лидерите по цял свят да се стремят 
към интензивното им въвеждане и обучението 
на следващите поколения. Не просто с цел 
икономически растеж, а най-вече в името на по-
добро бъдеще за цялото човечество.



през третото тримесечие и 2,5% 
през четвъртото тримесечие. Ще 
бъде по-лошо от глобалната рецесия 
от 2001 г. Докато политическият от-
говор ще осигури по-ниска защита, 
основните щети от въздействието 
на Covid-19 и по-строгите финансови 
условия ще доведат до значителен 
шок за глобалната икономика. 

Новият основен сценарий на Morgan 
Stanley предполага загуба от 360 
млрд. $ от номиналния брутен вът-
решен продукт (БВП) в САЩ. Банка-
та очаква тримесечният БВП на 
САЩ да се забави и да не се възста-
нови до първата половина на 2021 г. 
Morgan Stanley изчислява, че амери-
канската икономика ще отбележи 
1,8% ръст през първото тримесечие 
на 2020 г., 0,3% през второто, 0,2% 
през третото и 0,2% през четвър-
тото тримесечие.

При рецесия Доналд 
Тръмп ще получи голяма 
част от вината

Министри на финансите и управите-
ли на централни банки от цял свят 

се събраха между 18 и 20 октомври 
във Вашингтон за да обсъдят гло-
балната икономика, която се нуждае 
от лечение. Повечето казват, че 
разбират опасностите, но това из-
глежда спорно. На фона на очевид-
ните факти и необходимостта от 
промени в политиката, те не пока-
заха особено чувство за неотлож-
ност и още по-малко признаци за дей-
ствие. Подтикнат от обърканата 
администрация на САЩ, светът мо-
же да залитне към следваща глобал-
на рецесия, пише Bloomberg.

Международният валутен фонд от-
ново понижи прогнозите си за рас-
тежа. Предвижда се, че глобалният 
БВП ще нарасне с едва 3% през 2020 
г. (спад от прогнозираните през про-
летта 3,3%) и с все още вялия темп 
от 3,4% (намаление от 3,6%) през 
2020 г. Икономическата инерция от-
слабва почти навсякъде, като МВФ 
нарича това „синхронизирано заба-
вяне“. Ревизираната перспектива 
вече е най-слабата след кризата 
преди 10 години, като рисковете 
в прогнозата са до голяма степен, 
както казват икономистите, в 
посока надолу.

 Covid-19
Глобална икономика

Глобалната рецесия през 2020 г. 
вече е основният ни сценарий“, 

пише главният икономист на 
Morgan Stanley Четан Ахия.

„С разпространението на Covid-19 
в Европа и САЩ, след като удари 
Азия, сривовете и дислокациите в 
икономиката и пазарите ще преди-
звикат свиване на годишна база 
още през първата половина на 2020 
г. Morgan Stanley вярва, че прави-
телството на САЩ предприема 
„силен отговор на паричната и фис-
калната политика“, който „ще по-
могне за възраждане на глобалния 
растеж“ през третото тримесе-
чие на тази година. Азия заяви, че 
глобалният икономически растеж 
ще се забави до 0,9% през тази го-
дина, „най-ниският от световната 
финансова криза.“

Основният сценарий на компания-
та за глобален растеж е – 0,3% 
през първото тримесечие, – 0,6% 
през второто тримесечие, 1,8% 

 

Прогноза: Този път 
ще бъде по-лошо от 
рецесията от 2001
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Фарма общество
Това би било притеснително при вся-
какви обстоятелства, но перспек-
тивата за рецесия при настоящите 
условия е наистина тревожна. Колеб-
ливото възстановяване през послед-
ното десетилетие изчерпа конвен-
ционалните инструменти на макро-
икономическата политика.

В много страни – не на последно 
място САЩ – фискалните стимули 
и постоянният бюджетен дефицит 
вдигнаха съотношението на публич-
ния дълг към националния доход. 
Следващия път правителствата 
ще откажат да се облегнат толкова 
силно на допълнително публично зае-
мане, за да повишат търсенето, 
страхувайки се, правилно или пог-
решно, от липса на фискално прос-
транство. Паричната политика 
също е почти изчерпана, като лих-
вените проценти са или близки до 
тяхната ефективна долна граница 
(както в САЩ), или понижени под 
нея (както в ЕС).

Друго наследство от предишната 
рецесия и извънредните мерки, пред-
приети за нейното овладяване, e за-
силена финансова нестабилност. 

С изобилието от количествени об-
лекчения и свръхниски лихви, финан-
совите условия бяха разхлабени, за 
да поддържат цените на активите, 
да потиснат доходностите и да за-
силят търсенето. Мерките бяха не-
обходими, но резултатът е „отвър-
зани“ оценки на активите и повишен 
кредитен риск. Безразсъдно надути-
те цени на жилищата бяха основна 
причина за кризата. В много страни 
те се покачиха отново заради евти-
ния кредит. Банките увеличиха капи-
тала си след 2009 г., но не доста-
тъчно, за да бъдат сигурни при 
нов голям икономически спад. 

Прословутият „омагьосан кръг“ на 
рисковия държавен дълг и банковата 
несъстоятелност – признат за ос-
новна опасност след 2008 г. – остава 
в същината си неразкъсан в Италия 
и други страни. С всички тези уязви-
мости на преден план и с малко ре-
гулаторни варианти за справяне с 
евентуална криза, президентът на 
САЩ Доналд Тръмп започна търгов-
ска война с Китай и заплаши други 
страни със същото. Това поразител-
но безразсъдство, необяснимо толе-
рирано от Конгреса, вече нанесе 

огромни икономически щети и не на 
последно място на Америка. Ако син-
хронизираното забавяне се превърне 
в откровена световна рецесия, пра-
вителството на САЩ ще получи за-
служено голяма част от вината.

Но отговорността е по-широка. 
Други държави биха могли да нап-
равят много повече, за да се пред-
пазят от тези повишени рискове.
Китай, например, е твърде бавен в 
справянето с финансовите си дисба-
ланси. Без съмнение, търговската 
война на Тръмп направи това по-
трудно, но правителството на Пе-
кин не постигна голям напредък в 
поправянето на своята система за 
разпределяне на кредити. Под на-
тиск произтичащите финансови 
уязвимости могат да излязат рязко 
на повърхността, като последст-
вията ще бъдат не само за Китай. 
Напоследък Великобритания изглеж-
да, че е склонна да разруши икономи-
ката си и системата на управление 
в преследването на Brexit. ЕС имаше 
години, за да оборудва еврозоната 
с двете основни потребности на 
единната валута – общ бюджет за 
смекчаване на рецесиите и функци-
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2010 г. Анализаторите на агенцията 
смятат, че за разлика от кризата, 
която някои експерти все пак бяха 
предвидили, епидемията от вируса 
се случи неочаквано за всички и ока-
за отрицателно въздействие върху 
някои важни показатели за бъдещо-
то развитие на икономиката.

„Пандемията на коронавирус може 
да бъде по-съществен „черен лебед“ 
(неочаквано, трудно предвидимо съ-
битие с потенциално значими отри-
цателни последици – бел. ред.), от-
колкото глобалната финансова криза 
или Голямата рецесия през 2008-
2009 г.“, пише проучването на рей-
тинговата агенция Moody`s.

В допълнение към непредсказуемост-
та, скоростта на разпространение 
в различни страни и потенциално 
пандемичния характер на китайския 
коронавирус, анализаторите на Mo-
ody's вече записаха тревожни сигна-
ли за отрицателното въздействие 
на епидемията върху някои ключови 
показатели, които влияят върху не-
посредствените перспективи на 
световната икономика, а именно 
цените на индустриалните метали 
(мед, никел, цинк, алуминий и др.).

Агенцията отбелязва, че между 1987 
и 2019 г. световната икономическа 
активност и ценовият индекс на ин-
дустриалните метали показаха ясна 
връзка помежду си. За девет години, 
когато индексът показа значителен 
спад (повече от 5%), динамиката на 
световната икономика беше ниска: 
средногодишният растеж не надви-
шава 2.7%. За 15 години, когато ин-
дексът показа значителен растеж 
(повече от 5%), динамиката на све-
товната икономика демонстрира 
висок средногодишен ръст от 4.4%. 

ониращ банков съюз – и не постигна 
нищо. Във всяка част на света пра-
вителствата се бавят с реформите, 
които биха направили икономиките 
им по-продуктивни и стабилни. Тъй 
като рисковете нарастват почти 
навсякъде, политическата нефункци-
оналност допринася за влошаването 
на нещата.

Като се има предвид наличната во-
ля, всички тези проблеми са решими. 
Някои, трябва да признаем, могат да 
бъдат разрешени с един замах. Рис-
ковете, породени от търговските 
войни на Тръмп, например, биха се 
изпарили, ако той просто се въздър-
жа от предизвикването на безсмис-
лени конфликти. Другите са много 
по-сложни. Намаляването на неста-
билността изисква по-интелигентно 
регулиране, за да се признаят риско-
вете, които произтичат от посто-
янно развиващите се финансови сис-
теми. Възраждането на макроиконо-
мическата политика в свят на ус-
тойчиво ниски лихви изисква ново 
мислене както на монетарния, така 
и на фискалния фронт. Отговорите 
ще бъдат намерени и започват да 
се появяват, но правителствата 
трябва да ускорят темпото.

Тези въпроси не могат да чакат по-
вече. Световната икономика е в 
опасно положение и отчаяно се нуж-
дае от по-мъдро и по-ефективно уп-
равление. Докато такова не бъде 
осигурено, рисковете е малко 
вероятно да се уталожат.

Рейтинговата агенция на Moody's 
публикува проучване, в което не из-
ключва, че китайският коронавирус 
може да има по-сериозни последици 
за световната икономика, отколко-
то финансовата криза през 2008-
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В други години, когато индексът по-
каза средна динамика (растеж или 
спад не повече от 5%), глобалният 
икономически растеж също се оказа 
среден – около 3.2% годишно. Гово-
рейки за последните две години, 
Moody`s отбелязва, че през 2018 г., 
когато световната икономика пока-
за ръст от 3.6%, индексът на индус-
триалните метали показа увеличе-
ние от 7%. 

Медицински съвет

Със заповед на министър-председа-
теля Бойко Борисов започна работа 
Медицинският съвет към Министер-
ския съвет с председател проф. д-р 
Коста Костов. Задачата му е да по-
могне на държавата да се справи 
със здравен проблем, за който здрав-
ната ни система не е подготвена. 
Лекарите, които виждате пред вас, 
нямат никакво намерение да крият 
истината, заяви проф. Коста Кос-
тов, председател на Съвета. 

Ударът очаква и нас, ако не се при-
държаме към стриктите епидемио-
логични мерки. Нашата единствена 
цел е да направим всичко по силите 
си, за да излезем с най-малки загуби, 
каза Костов. Членовете на Съвета 
са избор на професор Костов зара-
ди доброто име и високия професио-
нализъм. „Убеден съм, че можем да 
се справим, защото сме силни и 
можещи“, каза проф. Костов. 

Членовете на Медицинския съвет са:
	 •	проф.	Радка	Аргирова,	клиничен	
вирусолог от МБАЛ „Токуда“;
	 •	проф.	Галина	Кирова,	началник	
на клиника по образна диагностика 
от МБАЛ „Токуда“;
	 •	проф.	Савелина	Поповска,	



В момента у нас се правят тестове 
за потвърждаване на една установе-
на инфекция, каза доц. Мангъров. 
Настоящият медицински съвет ще 
комуникира само от медицинска 
гледна точка, насочено към конкрет-
ното заболяване и усложненията от 
него, каза експертът по медицинско 
право д-р Мария Петрова. 

В кратки срокове ще бъде изготвен 
правилник за основните принципи, 
на които работата на Съвета ще 
се базира. Изключително важно е в 
настоящата обстановка да бъде 
гарантирана сигурната безопасна 
среда на всички медици и в същото 
време да не потъпкваме правата 
на българския пациент.

F
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товерна информация. Доц. Атанас 
Мангъров разясни повече за тесто-
вете. Той обясни, че болен с корона-
вирус отделя вируса в околната сре-
да. Това се случва около 4-5 дни преди 
да се проявят клиничните симптоми 
и 20-30 дни след края им. През това 
време вирусът може да бъде хванат 
с бързи и бавни тестове.

Какво обаче се случва с контактите 
на един болен? Едните може да са 
го заразили, но вече да не са в със-
тояние да отделят вируса в околна-
та среда. Когато на тези контакт-
ни се прави тест, не се намира ни-
що. За да се установи, че те са били 
болни трябва да се направи сероло-
гично изследване – имунохромато-
графски тестове, с които се уста-
новява, че ако има антитела, това 
означава, че е карал коронавирусна-
та инфекция.

Ако това не се направи този човек 
е в графата отрицателен, което 
се случва масово, заради което при 
значителна част от контактните 
не се установява нищо.

Втората група контактни, са тези, 
които болният е заразил. Ако той ги 
е заразил сравнително скоро, защо-
то той е отделял вируса поне 4-5 
дни преди да се проявят клиничните 
симптоми, то тези хора няма да от-
делят вируса и няма как да ги хванем 
с нито един тест. Тази втора група, 
ако се изследва само с методи, с ко-
ито се открива отделяне на виру-
са в околната среда, ще останат 
неоткрити.

Затова са важни имунохроматограф-
ски тестове, с които можем да по-
лучим данни за това, че някой е пре-
карал коронавирусната инфекция. 

патолог;
	 •	адвокат	д-р	Мария	Петрова,	
експерт по медицинско право;
	 •	д-р	Цветеслава	Гълъбова,	
психиатър;
	 •	доц.	Атанас	Мангъров,	инфек-
ционист и педиатър, началник на 
Клиника по детски и инфекциозни 
болести – Инфекциозна болница –
София;
	 •	доц.	Васил	Велчев,	кардиолог
	 •	доц.	Любомир	Киров,	
общопрактикуващ лекар;
	 •	проф.	Георги	Момеков,	
фармаколог;
	 •	д-р	Валентин	Павлов,	зам.-
председател на Българския 
зъболекарски съюз;
	 •	проф.	Николай	Младенов,	
специалист по анестезиология и 
интензивни грижи;
	 •	доц.	Росен	Калпачки,	невролог
	 •	доц.	д-р	Александър	Симидчиев,	
пулмолог;
	 •	Константин	Вълков,	програмен	
директор на „Дарик радио“.

Целта	на	Медицинския	съвет	е	из-
готвяне на алгоритми, препоръки 
за диагноза и лечение на Covid-19 и 
неговите органни инфекции. Меди-
цинският експертен съвет има на-
мерение да създаде още по-високо 
доверие у обществото за предпри-
етите мерки. Същевременно да за-
сили информативността за всичко 
онова, което се прави в областта 
на медицината за справяне с 
коронавируса.

Негова цел е да помогне и на гражда-
ните да се чувстват по-сигурни и да 
им се дава навременна информация.
Представителите му ще дават по 
две пресконференции седмично – във 
вторник и петък. Ще бъде създаден 
и фейсбук портал с актуална и дос-



енни материали, дезинфектанти, 
медицински изделия и лични предпаз-
ни средства, както и за медицински 
изделия и лабораторна апаратура, 
необходими за диагностика и лече-
ние на заразените пациенти.

	 •	В	Наказателния	кодекс	се	съз-
дава нов текст, свързан с огранича-
ване на спекулата по време на из-
вънредното положение, според кой-
то лице, което продава стока на 
цена над определената или преди 
да е определена, или утвърдена 
по установения ред, или получи за 
услуга възнаграждение, по-голямо 
от законно допустимото, може да 
получи наказание от една до три 
години затвор и глоба от 5 000 
до 10 000 лв.

	 •	Нормативният	акт	оправомо-
щава министъра на здравеопазва-
нето да налага своевременни огра-
ничителни мерки, с оглед на епиде-
мичната обстановка. Военнослуже-
щите имат право да проверяват 
самоличността на гражданите, да 
ограничават придвижването на ли-
ца, за които има данни, че не спаз-
ват правилата за предотвратяване 

на разпространението на вируса, 
да извършват проверки и да ограни-
чават превозни средства на про-
пускателните пунктове.

	 •	Удължават	се	сроковете	за	
ползване на права по социалното 
подпомагане и сроковете, свързани 
с пенсионната уредба.

	 •	Спират	се	публичните	продаж-
би, описи на имущества, налагане 
на запори на сметки от трудови 
възнаграждения и пенсии, както и 
на сметките на лечебни заведения;

	 •	Въведени	са	строги	санкции	за	
неспазване на карантинните мерки. 

	 •	Работодателите	имат	право	
по своя преценка да налагат дис-
танционна и надомна работа, нама-
лено работно време и временно 
преустановяване на работата, вкл.  
и с възможност да дават платен 
годишен отпуск на работниците 
и служителите си. 

	 •	До	отмяна	на	извънредното	
положение не се прилагат последи-
ците от забава за плащане на задъл-

Правни промени в законода-
телната уредба по време на 

извънредно положение

	 •	На	24.03.2020	г.	в	държавен	
вестник излезе публикацията на 
Закона за мерките и действията 
по време на извънредното положе-
ние, обявено с решение на Народ-
ното събрание от 13 март 2020 г. 
Законът предвижда спиране на 
всички процесуални срокове по съ-
дебни, арбитражни и изпълнителни 
производства, с изключение на сро-
ковете по наказателни производс-
тва, по Закона за екстрадицията 
и Европейската заповед за арест.

	 •	Спират	да	текат	давност-
ните и други срокове, предвидени 
в нормативни актове, с изключе-
ние на сроковете по Наказателния 
кодекс и Закона за администра-
тивните нарушения и наказания.

	 •	Срокът	за	подаване	на	
годишни финансови отчети е 
удължен до 30 септември 2020 г.

	 •	Няма	да	се	обявяват	общест-
вени поръчки за закупуване на хиги-

На основание чл. 84, т. 8 и чл. 

86, ал. 1 от Конституцията 

на Р. България и чл. 19, ал. 1. 

от Закона за здравното оси-

гуряване, за управител на 

НЗОК беше избран Петко 

Ненков Салчев. Решението е 

прието от 44-то Народно съб-

рание на 13 март 2020 г. обн., 

ДВ, бр. 23/14.03.2020
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жения на частноправни субекти, в 
т.ч. лихви и неустойки и забава, как-
то и непаричните последици като
 предсрочна изискуемост, разваля-
не на договор и изземване на вещи.                                                                       

	 •	Промени	при	отпускането	на	
ЛП по НЗОК. Във връзка с въведено-
то в България извънредно положе-
ние и с цел избягване на напрежение 
и струпване на пациенти в лекарс-
ките кабинети, при обслужване на 
хронично болни пациенти за издава-
не на рецепти за лекарствени про-
дукти по протокол и рецептурна 
книжка, се въведе с Решение от 13
март 2020 г. на НС нов режим на 
предписване и отпускане на лекар-
ствените продукти по НЗОК.

Разписани са нови указания, като са 
информирани аптечните ИТ специа-
листи. Фирма АСС е направила необ-
ходимите промени. Т.е.за утвърде-
ни протоколи, изтичащи в периода 
до 16.04.2020 г., които не изискват 
промяна на терапевтичната схема, 
ще бъде направено служебно продъл-
жение в информационната система 
на НЗОК за срок от един месец, 
считано от датата, до която е 

валиден всеки конкретен протокол. 
Хартиените протоколи няма да 
бъдат презаверявани от РЗОК.

Поради специфика при лечението не 
се удължава срокът на протоколи-
те за заболявания, при които лече-
нието е за определен срок – лече-
ние на хроничен вирусен хепатит 
С; лечение на хемангиоми в кърма-
ческа и ранна детска възраст; лече-
ние с Palivizumab на деца с бронхо-
пулмонална дисплазия, възникваща в 
перинаталния период, ниско тегло 
при раждането и вродени сърдечни 
малформации.

Аптеките могат да отпускат ле-
карствени продукти по удължени-
те протоколи, както и за лекарст-
вените продукти от Приложение 1 
на ПЛС, за които не се изисква екс-
пертиза по чл.78, т.2 от ЗЗО само 
по рецептурна книжка, без предста-
вяне на рецепта. Отпускането ще 
се извършва в аптеките, където е 
осъществено последното отпус-
кане по дадена рецепта (видно от 
печата в рецептурната книжка), 
съобразено с последно вписаните 
в рецептурната книжка данни за 

отпуснати лекарствени продукти.
На лицата, които са се обърнали за 
рецепта в кабинетите на лекарите, 
могат да бъдат издавани рецепти 
за всички лекарствените продукти 
от Приложение 1 на Позитивния 
лекарствен списък (ПЛС).

За новоиздадени рецептурни книж-
ки, както и при вписване на нови 
диагнози в рецептурна книжка, е 
създаден ред за обмен на инфор-
мация между общопрактикуващия 
лекар (ОПЛ) и РЗОК. Аптеката от-
пуска лекарствените продукти по 
незаверена рецептурна книжка, с 
попълнени данни на ОПЛ.

Тези промени важат до изтичане 
на извънредното положение.

F
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ля, спазвайте дистанция!“, „Моля, 
дезинфекцирайте ръцете си!“;
	 •	Станция	за	дезинфекция:	дис-
пенсър за дезинфектант при входа;
	 •	Инсталирайте	предпазна	пре-
града между работното ви място 
и общото пространство, ако не 
разполагате с такава;
	 •	Увеличете	разстоянието	меж-
ду служителите на гишетата, в слу-
чай, че е по-малко от метър.

Организация

	 •	Планирайте	работния	си	гра-
фик (училищата и градините могат 
да бъдат затворени). Персоналът, 
проявяващ симптоми (температура 
и кашлица), трябва да остане вкъщи 
и да съобщи за своите симптоми;
	 •	Планирайте	използването	на	
ръкавици и маски в екипа: целта е 
както да се осигури добра защита 
на екипа и клиентите, така и да се 
използват ресурсите възможно най-
ефикасно;
	 •	Уверете	се,	че	персоналът	за	
почистване все още е на разположе-
ние, дори когато всичко останало е 
затворено;
	 •	Определете	какъв	максимален	

брой клиенти могат да влязат в ап-
теката наведнъж (с не по-малко от 
1,5 м разстояние един от друг), на-
чертайте кръстове на пода с ле-
пенки или тиксо, на които те да 
чакат, а ако всички са заети, да се 
чака навън;
	 •	Пригответе	се	за	извънредно	
много работа, ние имахме рекордно 
ниво на клиенти, въпреки забраните 
да се излиза от вкъщи.

Стокови поръчки

	 •	Снабдете	се	с	максимално	
количество дезинфекционен гел 
и спирт:
	 •	Въпреки	че	ние	го	направихме,	
количествата пак не стигат;
	 •	Продажбата	им	е	ограничена	
на един на човек;
	 •	При	продажба	към	фирми,	с	
приоритет да бъдат лекарските 
кабинети и супермаркетите;
	 •	Други	стоки,	за	които	има	го-
лямо търсене са витамин С (във 
всякакви форми), термометри, па-
рацетамол, ибупрофен и всякакви 
лекарства против простуда и грип;
	 •	Маски	и	ръкавици!

С десетки хиляди случаи на за-
болели и стотици починали, 

коронавирусната инфекция нанася 
огромни щети в Италия. Ситуа-
цията в област Южен Тирол не е 
в критичните нива като тази в 
Ломбардия, но въпреки това там 
също е обявен извънреден режим.

Поради липсата на достатъчно 
инструкции за това как да се про-
цедира, Стефан и Флориан Пиър 
трябвало да импровизират и да 
се адаптират, за да успеят да съ-
хранят аптеките си. Те са едни 
от първите фармацевти в Европа, 
които изпитаха епидемията в та-
кива нива и затова искат да спо-
делят опита си с останалите си 
колеги на континента, за да ги 
подготвят предварително. Посла-
нието им е: „До преди две седмици 
и ние бяхме спокойни, подгответе 
се отсега, защото ще е трудно.”

Оборудване / Обзавеждане

	 •	Поставете	знаци	на	входна-
та врата за правилно поведение 
при влизане в аптека: „Останете 
навън докато дойде реда ви!“, „Мо-

Споделен опит 
от Италия и 

Франция

Covid -19: чеклист 
за фармацевти



Ексклузивно интервю с маг. фарм. 
Таня	Ценкова,	аптека	Pharma	

Saint Louis в Париж, специално за 
списание Стинг „Фармацевтични 
продукти“

Какви мерки предприемат 
френските фармацевти, 
работещи в аптеки, срещу 
коронавируса?

 – В началото, когато все още не 
бяхме под карантина, давахме пре-
поръки на всеки пациент с темпера-
тура или прибиращ се от силно рис-
кова държава, да потърси консулта-
ция на номер 15 (samu). След като 
издадоха инструкции да се намалят 

излизанията, много лекари предло-
жиха да правят видеоразговори, за 
да могат да разпределят кои случаи 
са наистина за бърза помощ и кои 
могат да третират симптомите 
си вкъщи, за да се обърне внимание 
на наистина нуждаещите се. Пред-
лагахме на някои клиенти доставки 
по домовете, за да не излизат. 

Сега, в разгара на епидемията и 
предвид строгата карантина се 
спазват стандартните препоръки 
за борба с пандемията. Фармацев-
тите носят маски и ръкавици, паци-
ентите спазват дистанция от 1,5 
м., за целта се обозначават с надпи-
си и маркировка. Има защитни екра-

ни между нас и пациентите. Дезин-
фекцира се всяка сутрин с антисеп-
тик от рода на Dakin, който съдържа 
белина. В съдружие с аптеки, които 
изпълняват рецепти, приготвяме 
хидро-алкохолен разтвор за дезин-
фекция. Това е отбелязано със 
стикер на витрината.

Какви препоръки давате на 
пациентите? 

 – Препоръките са насочени осо-
бено към по-възрастните, да спаз-
ват правилата за дезинфекция и да 
ограничат излизанията максимално. 
Най-главното е „Стойте си вкъщи!“ 
и „Пазете се!“.

F
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дейност в аптечната мрежа, както 
и в производствените процеси, ко-
ето ще окаже негативно въздейст-
вие и върху оказването на професио-
нални услуги. За кратък период от 
време сериозно ще се застраши ле-
карстворазпространението в стра-
ната ни и това може да доведе до 
трайна липса на лекарства, което 
ще провокира дългосрочна 
хуманитарна криза.

Смятаме че, фиксирането на цено-
ви равнища не е правилен инстру-
мент за ограничаване на опасност-
та от спекула и няма да доведе до 
търсения благоприятен ефект (нис-
ки цени), а до тежки последици за 
българската икономика – дефицит 
на стоки и услуги, хаос, корупция, фа-
лити, спекула, черна борса, увелича-
ване на сивия сектор и спад на при-
ходите в държавния бюджет.

Единствено свободната конкурен-
ция може да гарантира ниски цени.
Ние разбираме, че потребността 
от ограничаване на спекулата с ня-
кои продукти и стоки от първа не-
обходимост като предпазни средс-
тва, дезинфектанти и много други 

артикули, търсени в аптечната 
мрежа, е изключително важна мярка, 
която обаче, трябва да се реализи-
ра посредством премерени интер-
венции от страна на държавата – 
например осигуряване на количест-
ва дефицитни стоки, възлагане на 
целеви производства, проверки от 
компетентните органи за неправо-
мерно пазарно поведение и други.                                                                                                                
Трябва да се вземе под внимание, 
че въвеждането на фиксирани цени 
е изключително опасно, тъй като 
ще доведе до огромни пазарни 
диспропорции и злоупотреби.

Например дезинфектантите съв-
сем ще изчезнат от пазара, защото 
в момента себестойността им (за-
ради цената на спирта) е в пъти по-
висока от средноаритметичната 
им цена през последните 3 месеца. 
Така е и с много други стоки, които 
не са лекарства и се продават в 
аптеката.
20.03.2020 г., София 

С уважение,   
Аделина Любенова
бивш зам. председател на БФС и 
член на Висш съвет по фармация;

УВАЖАЕМИ НАРОДНИ 
ПРЕДСТАВИТЕЛИ,

Считаме, че разпоредбата на §12 
а. от Преходните и заключителни 
разпоредби на Закон за мерките и 
действията по време на извънред-
ното положение, която гласи: „всич-
ки стопански субекти са длъжни 
да предоставят на населението 
предлаганите от тях стоки и ус-
луги на цени, равни на средноарит-
метичните цени на предлаганите 
от тях стоки и услуги през послед-
ните три месеца“ е неприложима в 
сектора на търговията на едро и 
дребно с лекарствени продукти.
Затова текстът следва да 
отпадне.

Ние подкрепяме мерките за пре-
дотвратяване на разпростране-
нието на коронавирус (COVID-19) в 
България, но призоваваме българс-
ките институции да не вземат 
окончателни решения преди да се 
съгласуват със заинтересованите 
страни и да не внасят допълнител-
но напрежение в изключително на-
товарената работа на  аптеките.
С приемането на този текст ще 
се наруши нормалната стопанска 

СТАНОВИЩА
относно Закона за 

мерките и действията 

по време на извънредното 

положение

Инициативен 

комитет на 

на магистър-

фармацевти, 

членове на 

БФС



Константин Георгиев Качулев, 
председател на РФК Благоевград, 
член на ИК; Олга Александровна 
Кондратиева, бивш член на 
Етична комисия на БФС, член на 
ИК; Николай Христов Кос-тов, 
председател на Асоциацията на 
собствениците на аптеки, член 
на ИК; Пенка Атанасова Минева, 
председател на РФК Пазарджик, 
член на ИК; София Петрова Захари-
ева-Петрова, бивш член на централ-
ното ръководство на БФС и Висш 
съвет по фармация, член на ИК; Ве-
личка Севастакиева Бочкова, пред-
седател на РФК Перник, член на ИК; 
Цветан	Асенов	Николов,	председа-
тел на Етичната комисия и Коми-
сията по качество на БФС, член на 
ИК; Милена Маркова Каменова, ма-
гистър-фармацевт, член на ИК.

Становище от 
Сдружение 
„Асоциация на 
собствениците 
на аптеки“

До Комисията по здравеопазването 
към Народното събрание, с копие до 
Комисията по правни въпроси към 
Народното събрание на Р. България

От: Сдружение „Асоциация на собс-
твениците на аптеки“, вписано в 
ТРРЮЛНЦ	към	Агенция	по	вписвани-
ята с ЕИК 175349764, със седалище 
в гр. София и адрес на управление: 
гр. София 1000, СО-район „Средец“, 
ул.	„Цар	Иван	Шишман“	№17,	предс-
тавлявано от представляващия 
член на УС Николай Христов Костов

Относно: §12 а от Закона за мерки-
те и действията по време на извън-
редното положение, обявено с ре-
шение на Народното събрание от 
13 март 2020 г., приет от 44-то На-
родно събрание на 20 март 2020 г.
Правно основание: чл. 26, ал. 2 ЗНА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА 

ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО КЪМ 
НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ НА Р. 
БЪЛГАРИЯ, УВАЖАЕМА ГОСПОЖО 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО 
ПРАВНИ ВЪПРОСИ КЪМ 
НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ НА 
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ,

Сдружение „Асоциация на собстве-
ниците на аптеки“, вписано в 
ТРРЮЛНЦ	към	Агенция	по	вписвания-
та на Р. България с ЕИК 175349764, 
със седалище в гр. София и адрес на 
управление: гр. София 1000, СО-район 
„Средец“,	ул.	„Цар	Иван	Шишман“	№17	
е създадено и функционира като юри-
дическо лице с нестопанска цел. 

Същото осъществява дейност на 
територията на Р. България в част-
на полза и с цел съхранение и разви-
тие на аптеките в съответствие с 
най-добрите европейски и световни 
стандарти, усъвършенстване на за-
конодателната рамка в областта на 
търговията на дребно с лекарстве-
ни продукти, защита и работа за до-
брата репутация на аптеките, на 
своите членове, да прави достояние 

F

13

Фарма общество



Закона за защита на потребите-
лите, като към целите на закона 
се добавя и правото на защита от 
необосновано високи цени по време 
на извънредно положение и бедст-
вия. Без съмнение така проклами-
раната цел на закона е обществено 
полезна и защитаваща интереса 
на потребителите, които в общия 
случай се считат за икономически 
по-слабия субект в отношенията 
потребител-търговец. 

Притеснително е обаче липсата на 
легална дефиниция на законовото 
понятие „необосновано високи це-
ни“, което обстоятелство позволя-
ва на контролните органи субек-
тивно тълкуване на цитираната 
правна норма, водещо до възмож-
ност за корупционни практики или 
оказване на необоснована репресия 
върху бизнеса, който е основния 
данъкоплатец и двигател на 
икономиката на държавата.  

С т. 2 на §12 а от приетия закон се
създава нова Глава осма „а“ с чл. 177 
а и 177 б в Закона за защита на по-
требителите. Алинея 1 на чл. 177б 
императивно задължава всички сто-
пански субекти да предоставят на 
населението предлаганите от тях 
стоки и услуги на цени равни на 
средноаритметичните цени на пре-
длаганите от тях стоки и услуги 
през последните три месеца преди 
обявяването на извънредно положе-
ние или настъпването на бедствие 
по смисъла на Закона за защита при 
бедствия. Поддържаме, че описано-
то законово положение по никакъв 
начин няма да доведе до защита 
интереса на потребителите. 

Напротив, с това законово положе-
ние е много вероятно да се пос-

приносът им в развитието на 
аптечната дейност, да насърчава 
всяко сътрудничество или инициа-
тива, водещи до подобряване здра-
вето на българските граждани, да 
подкрепя съответните правителс-
твени институции и организации в 
това отношение, представителст-
во и подкрепа на членовете си при 
защита на техните законни инте-
реси, свързани с частната и инте-
лектуална собственост, професио-
нална етика, спазването на норми-
те, правилата и стандартите за 
добра фармацевтична практика, 
изразяване и популяризиране на об-
щите интереси на членовете си, 
като формира положителни нагласи 
в обществото за ненакърнимостта 
на частната собственост по отно-
шение на аптеките, подпомагане на 
устойчивото развитие и ефектив-
ното управление на аптеките на 
своите членове, създаване и поддър-
жане на високи стандарти за рабо-
та на аптеките на своите членове. 

В Сдружение „Асоциация на собстве-
ниците на аптеки“ членуват значи-
телен брой лица – собственици на 
аптеки, от името на които предс-
тавям на вниманието Ви следното 
изложение:

С оглед на предоставената от за-
кона – чл. 26, ал. 2 ЗНА, правна въз-
можност вземаме становище, до-
сежно предвидените и приети изме-
нения в ЗЗП съгласно § 12 а от За-
кона за мерките и действията по 
време на извънредното положение, 
обявено с решение на Народното 
събрание от 13 март 2020 г., приет 
от 44-то Народно събрание на 20 
март 2020 г. С т. 1 на §12 а от го-
реописания нормативен акт се 
създава нова т. 9 на чл. 1, ал. 2 на 
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тигне обратен ефект, като по то-
зи начин се отворят широко врати-
те към „черния пазар“ на стоки и 
продукти, чието надлежно разпрос-
транение в търговската мрежа ще 
се окаже икономически нецелесъо-
бразно за търговците. Много веро-
ятно е по този начин да се достиг-
не и до дефицит на стоки и продук-
ти, търговията с които ще се бъде 
неизгодна за търговците. 

Считаме, че това законово разре-
шение не отчита в достатъчна 
степен динамичността през този 
тримесечен референтен период 
на взаимоотношенията с търговс-
ките партньори (доставчиците 
на едро и производителите). При 
действието на мярката не могат 
да бъдат съобразени и сезонните 
характеристики на дадени продук-
ти, измененията на борсовите цени 
на субстанции и стоки, цената на 
труда, ценообразуващите компо-
ненти, изобщо не могат да бъдат 
съобразени каквито и да било па-
зарни характеристики. 

Тази мярка не може да бъде реали-
зирана в условията на свободна па-
зарна икономика, същата е присъща 
единствено на плановата икономи-
ка и не отговаря на обществено-
икономическия строй, установен 
в Р. България.

При внимателния анализ на чл. 177 б, 
ал. 1. ЗЗП може да се заключи, че се 
въвежда фиксиране на всички цени 
на стоки и услуги, с което се огра-
ничава естествената възможност 
на пазара (търсене-предлагане) да 
регулира цените. Това на свой ред 
може да доведе до необосновано 
завишаване на цените на таргети-
раните продукти и стоки, доколко-



на на доставчиците на едро или 
производителите. Считаме, че по 
този начин основните пазарните 
механизми, присъщи на пазарната 
икономика ще бъдат съхранени и 
ще продължат да действат, с кое-
то в крайна сметка ще бъде защи-
тен и интереса на потребителите.  
При нужда от допълни-телно съдей-
ствие моля да имате предвид, че 
екипът ни остава на разположение.

С уважение: 
Николай Христов Костов, 
представляващ Сдружение 
„Асоциация на собствениците 
на аптеки“
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да съществува без свобода на 
договаряне и конкуренция, които 
именно ще бъдат ограничени с 
въвеждането на гореописаната 
правна конс-трукция.

Предвид изложеното считаме, че 
действието на §12 а от Закона за 
мерките и действията по време на 
извънредното положение, обявено с 
решение на Народното събрание от 
13 март 2020 г., приет от 44-то На-
родно събрание на 20 март 2020 г. 
следва да бъде своевременно отме-
нено, доколкото същото е нецеле-
съобразно и притежава потенци-
ала да засегне значително устои-
те на пазарната икономика като 
основен фундамент демокрацията.

В случай, че предложението ни бъде 
отклонено, считаме, че следва да 
бъде изменено така съдържанието  
на §12 а от Закона за мерките и 
действията по време на извънред-
ното положение, обявено с решение 
на Народното събрание от 13 март 
2020 г., приет от 44-то Народно съ-
брание на 20.03.2020 г., че на тър-
говците на дребно да се предоста-
ви възможност за начисляване на 
определен и справедлив размер на 
търговска надценка върху достав-
ната цена на продуктите от стра-

то всеки търговски субект може 
да и най-вероятно ще предпочете 
да продава на по-високата цена, а 
не на реалната пазарна. 

По този начин ще пострадат в 
крайна сметка потребителите, 
чийто достъп до стоки включител-
но и медикаменти от първа необхо-
димост може да бъде значително 
ограничен. Практически цитирана-
та правна норма унищожава свобо-
дната конкуренция, която е основ-
ният двигател в развитието на  
икономиката, а също така и осново-
полагащ принцип в правото на ЕС.
  
На следващо място неизпълнението 
на цитираната правна норма предс-
тавлява и законова предпоставка 
за ангажиране на отговорността 
по чл. 225е ЗЗП. Санкцията по тази 
норма е прекомерно висока и може 
да се окаже унищожителна за много 
търговци, в т.ч. и аптеки. Угрозата 
от тази санкция може да подтикне 
много от нас превантивно да преус-
тановят разпространението на да-
дени стоки или медикаменти, ко-
ето на свой ред освен негативен 
ефект за самите аптеки ще резул-
татира и върху потребителя.

На собствено основание считаме, 
че процесната норма на  §12 а от 
Закона за мерките и действията по 
време на извънредното положение, 
обявено с решение на Народното 
събрание от 13 март 2020 г., приет 
от 44-то Народно събрание на 20 
март 2020 г. е и откровено проти-
воконституционна, нарушаваща раз-
поредбата на чл. 19, ал. 1 КРБ, съг-
ласно която икономиката на Р. Бъл-
гария се основава на свободната 
стопанска инициатива. Свободна 
стопанска инициатива не може 



закъснение до дистрибуторите. Об-
съждат се от правителствата въз-
можности за създаване на т. нар. 
„зелени коридори“ за лекарства, хра-
ни и стоки от първа необходимост, 
които да улеснят доставките. Пан-
демии от този калибър носят сери-
озна несигурност както в бъдеще, 
така и в краткосрочен план, но Мон-
тавит не очаква затруднения с на-
личностите на медикаменти за 
българските пациенти. 

 Астра Зенека

Във време на безпрецедентна 
криза хиляди фармацевти в Бъл-

гария демонстрират изключителен 

 Монтавит

Вече повече от 75 години, като 
фамилна фармацевтична ком-

пания, „Монтавит“ изследва, разра-
ботва и произвежда продукти, за 
да помогне на хората да се чувст-
ват отново здрави. Основните ни 
области на дейност са урология, 
пулмология, гастроентерология, 
гинекология, лечение на алергии 
и др в областта на билковите 
лекарства.

От самото му учредяване преди 
две декади, като търговско предс-
тавителство в България, стреме-
жът на Монтавит е да лансира на 
българския пазар стойностни ле-
карствени средства и фармацев-
тични продукти, които да са в съ-
звучие с един от основните посту-
лати в медицината, а именно подо-

бряване качеството на живота.
В тази световна кризисна ситуация 
непосредственият риск от недостиг 
на лекарствени продукти е серио-
зен проблем. Затруднения биха мог-
ли да възникнат на всички нива във 
веригата, от производството през 
регулаторните одобрения, качест-
вения контрол, до доставките във 
всички точки на света. 

Основните производствени мощнос-
ти на компанията се намират в Ти-
рол, Австрия, държава предприела 
редица сериозни мерки срещу раз-
пространението на COVID-19. Те оба-
че от своя страна,  приоритизират 
производството на лекарства, въ-
веждайки най-високи стандарти на 
стерилност, в комбинация с нов мо-
дел на работа на служителите, като 
на първо място стоят тяхната бе-
зопасност и здраве. Компанията 
продължава да работи при пълен 
производствен капацитет. 

Друг въпрос е транспортът, макар 
и в границите на ЕС, на вече произ-
ведените лекарства. Ситуацията 
към момента е предизвикателна, 
като продуктите се доставят със 

 

ПОДКРЕПА

 

Марио 
Илиев
 
изп. директор 
на Монтавит
България

Зоя 
Паунова

изп. директор 
на Астра 
Зенека – 
България
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професионализъм и лидерство, своя-
та висока обществена отговорност!
Усилията им заслужават признание и 
адмирации. В извънредното положе-
ние, те го правят в името на паци-
ентите, за да не прекъсват своята 
терапия и за да бъде преодоляна най-
сериозната досега здравна и иконо-
мическа криза в световен мащаб. Не-
що повече, те са наясно, че периода 
след кризата ще е труден за всички 
– институции, бизнес, медии, НПО. 

В момент на голяма несигурност, 
подвигът на фармацевтите, както 
и събраната от дарения само за 8 
часа сума 250 000 лв за обдишващи 
апарати са забележителен пример 
за солидарност, обединяване на сили, 
идеи, ресурси, за да помогнем на пър-
вата „фронтова линия“ в усилията да 
се справим с общото изпитание. 

Мисията, на нас фармацевтите, е 
чрез силата на науката да бъдат 
разработвани и създавани лекарст-
вени продукти за заболявания, за ко-
ито липсват ефективни терапев-
тични решения. Разработката на 
нови лекарства ангажира сериозен 
финансов и интелектуален ресурс, в 

името на крайната и най-важна цел, 
новите терапевтични решения, да 
достигат до пациентите.

С мисъл за здравето и сигурността 
на партньорите и екипа ни, за да ре-
агираме на бързо променящата се 
среда, свързана с разпространение-
то на коронавирус COVID-19, както и 
с предприетите мерки от българс-
кото правителство, препоръките на 
СЗО и глобалните указания на компа-
нията, Астра Зенека България взе 
решение да отложи всички срещи, 
конференции и събития до 30-ти ап-
рил. Астра Зенека, като иновативна 
компания и дългогодишен партньор 
на научната общност, ще трансфор-
мира срещите, които позволяват в 
дигитални и ще поддържа постоянен 
контакт чрез  телефонно обаждане, 
Veeva Engage, Microsoft Team, Zoom. 
Предприемаме тези мерки, заявявай-
ки социално отговорната си позиция 
относно превенцията срещу раз-
пространението на заболяването.
С възхищение, признание и благодар-
ност към всички фармацевти, рабо-
тещи в режим 24/7! Бъдете здрави, 
пазете се, сила и дързост!  
BG-2257

 Пфайзер

Като много други социално отго-
ворни компании, Pfizer предприе-

ма всички необходими мерки за защи-
та на здравето и благополучието на 
нашите служители, като в същото 
време минимизира въздействието 
върху нашата дейност. Ние се със-
редоточаваме върху две области, в 
които можем конкретно да помог-
нем за борба с това заболяване:

 1. Обезпечаване на регулярни дос-
тавки на критични за болниците ле-
карствени продукти, необходими за 
лечение на пациенти с COVID-19;
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Д-р Мила Елисеева

управител и ръководител на бизнес 
направление „Вътрешни болести“ на 
Пфайзер за България и Украйна.



тва, които биха подпомогнали лече-
нието на пациенти с инфекция от 
коронавирус (COVID-19), по-специално 
антивирусни средства и антибиоти-
ци за борба с пневмонията. В този 
труден момент, призоваваме към 
единство и изказваме нашите искре-
ни благодарности към всички меди-
цински специалисти – лекари, меди-
цински сестри, фармацевти, санита-
ри, към всички доброволци, към всич-
ки хора, които в момента и са на 
предна линия в борбата с COVID-19.
BG2003812743/25-MAR-2020

 Санофи
Как ние се борим с COVID-19
 

В момент, в който светът е из-
правен пред безпрецедентна 

здравна криза и хората се страху-
ват за здравето си и това, на свои-
те близки, нашата мисия в Sanofi е 
да се ангажираме с  подкрепа на па-

Лора Ивчева

генерален мениджър на Sanofi 
Genzyme за Централна и 
Югоизточна Европа

 Сандоз
в подкрепа на пациентите и 
медицинските специалисти

Ние от Sandoz, като дивизия на 
Novartis, следим ситуацията с 

COVID-19 с голяма загриженост за 
безопасността на служителите и 
пациентите по целия свят и поема-
ме ангажимент за подкрепа на ефек-
тивно здравеопазване в условията 
на пандемия. Изправени сме пред 
безпрецедентна криза в областта 
на общественото здраве, която 
поставя на изпитание здравната ни 
система и изисква сътрудничество 
между правителството, общест-
вото и бизнеса.

Sandoz, като световен лидер в про-
изводството на генерични лекарст-
вени продукти и №1 производител 
на генерични антибиотични лекарс-
тва в целия свят, поема ангажимент 
по отношение на цените на генерич-
ните лекарства в световен мащаб. 
В отговор на нарастващите опасе-
ния за потенциално въздействие на 
огнището на COVID-19 върху светов-
ните вериги на доставки, ние рабо-
тим непрестанно за обезпечаване 
на стабилно предлагане, наличност 
и цени.

Ние вярваме, че генеричната фарма-
цевтична индустрия носи особена 
отговорност в този момент да га-
рантира качество и непрекъсна-
тост на веригата на доставките, 
за да получат пациентите лекарст-
вата, от които се нуждаят. Ето за-
що, въпреки несигурната ситуация, 
Sandoz се ангажира да поддържа 
стабилни цените на основни лекарс-

 2. разработване на медицинско 
решение за борба с това заболяване. 
Към днешна дата всички наши заво-
ди работят с пълен капацитет по 
плана за готовност за пандемия на 
Pfizer. Идентифицирахме 74 лекарст-
вени продукти използвани в свето-
вен мащаб, които са най-важни в 
днешната ситуация за болниците и 
засегнатите пациенти, като разра-
ботихме рискови планове за монито-
риране на търсенето и поддържане 
на по-големи запаси. За да не подла-
гаме на риск производството, огра-
ничихме достъпа само до тези коле-
ги, които са критични за продължи-
телните операции. 

Ще продължим да наблюдаваме ситу-
ацията, в случай че се наложат до-
пълнителни мерки. Участваме и в 
разработването на противовирусни 
терапии и ваксини срещу COVID-19 – 
като се надяваме, че ще успеем да 
допринесем за общественото здра-
веопазване с противовирусен про-
дукт, който може да бъде на разпо-
ложение за клинична употреба преди 
края на 2020 г., и с ваксина, която да 
бъде тествана до няколко месеца
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ват да се грижат за нуждите на па-
циентите!“, подчерта Лора Ивчева, 
управляващ директор на Sanofi.
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ните усилия компетентно да съвет-
ват пациентите и продължаваме 
нашите образователни и рекламни 
кампании. Наша грижа е и да не спи-
раме да консултираме фармацевти-
те по отношение на продуктите ни, 
а търговските ни представители 
са готови да посрещнат дистанци-
онно, по телефона всички въпроси, 
които те могат да имат.

Искрено сме щастливи, че в този 
труден момент ние, а също и вие – 
нашите партньори, можем да про-
дължаваме да работим активно за 
запазване и подобряване здравето 
на българските граждани! Да оста-
нем на поста си и неуморно да под-
крепяме фармацевтите, които днес 
носят огромната отговорност еже-
часно да поемат риск и да продължа-

циентите, здравните специалисти 
и здравните власти.

В България ние приемаме сериозно 
тази отговорност и нашите основ-
ни усилия са насочени към поддържа-
не на доставките на всички наши 
лекарства и ваксини, критични за 
пациенти с други заболявания и за 
поддържане на общественото здра-
ве като тясно си сътрудничим с на-
шите доставчици по целия свят. В 
световен мащаб нашата глобална 
индустриална мрежа функционира, 
включително във Франция, Китай 
и Италия, а разнообразието на на-
шите производства позволява не-
прекъснатостта на бизнеса за всич-
ки наши лекарства за момента.
Екипите ни в България продължават 
да подкрепят фармацевтите в тех-



Новата световна
опасност

Коронавирусната болест 
(COVID-19) е инфекциозно 

заболяване, причинено от 
новооткрития коронавирус.

Повечето хора, заразени с вируса 
COVID-19, ще получат леки до уме-
рени респираторни заболявания и 
ще се възстановят, без да се изис-
ква специално лечение. Възрастни-
те хора и тези с основни медицин-
ски проблеми като сърдечно-съдови 
заболявания, диабет, хронични рес-
пираторни заболявания и рак са по-
склонни да развият сериозно 
заболяването.

Най-добрият начин за предотвра-
тяване и забавяне на предаването 
е, да бъдете добре информирани за 
вируса COVID-19, какво я причинява 
и как се разпространява. Предпаз-
вайте себе си и другите от инфек-
ции, като миете ръцете си често 
или  втривате в тях продукт на 
алкохолна основа. Не докосвайте 
лицето си! Вирусът COVID-19 се 
разпространява главно чрез кап-

чици слюнка или секрет от носа, ко-
гато заразен човек кашля или киха. 
Особено важно е да практикувате и 
дихателен етикет (напр. да кашля-
те в салфетка или кърпичка, която 
изхвърляте веднага, а при липса 
това да става в огънат лакът).

Понастоящем няма специфични вак-
сини или лечения за COVID-19. Въпре-
ки това има много текущи клинични 
изпитвания, оценяващи потенциал-
ното лечение. СЗО ще продължи да 
предоставя актуализирана информа-
ция веднага, щом станат достъпни 
клиничните резултати.

Това ли е 
ефикасното 
лекарство срещу 
COVID-19?

ЕК очаква да има ваксина до есен-
та, а САЩ започнаха клинични 

тестове на препарат срещу вируса 

Антигрипният препарат „Фавипира-
вир” (известен и като „Авиган”) е по-
казал ефективност при лечение на 

пациенти с COVID-19. Това е стана-
ло при клинични изпитания, обяви ръ-
ководителят	на	Центъра	по	биотех-
нологии към Министерството на на-
уката и техниката на Китай Чжан 
Синмин, цитиран от световните ме-
дии и БГНЕС. При пациенти, трети-
рани с „Фавипиравир“, отрицателни 
тестове на коронавирус са получени 
още на четвъртия ден след начало-
то на лечението, докато при оста-
налите са били необходими средно 
около 11 дни. Наблюдава се значител-
но по-добро състояние на белите 
дробове у всички, лекувани с анти-
грипния препарат. Той е одобрен за 
клинична употреба в Япония през 
2014 г. и до момента, по време на 
изпитанията, няма данни за 
странични ефекти. 

Председателката на ЕК Урсула фон 
дер Лайен изрази надежда, че вакси-
на срещу коронавируса вероятно ще 
бъде разработена през втората по-
ловина на годината. Германската 
компания „Кюрвак“, която получи фи-
нансиране от ЕС в размер на 80 млн. 
евро за развитие и производство на 
такава ваксина, вече активно рабо-
ти. „Надявам се, че с тази подкрепа 
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ще имаме на пазара ваксина, може би 
преди есента. Това ще спаси живота 
на хора в Европа и също в останалия 
свят“, каза Фон дер Лайен във видео-
обръщение. Подкрепата на ЕК ще бъ-
де под формата на гаранция за заем 
на подобна стойност. Инвестиция-
та се осигурява чрез механизма за 
иновативно финансиране на инфекци-
озни болести, която е част от про-
грамата за научни изследвания и 
иновации „Хоризонт 2020“.

САЩ

Първи клинични тестове на ваксина 
срещу коронавируса започнаха в аме-
риканския град Сиатъл, обявиха са-
нитарните власти в САЩ, цитирани 
от информационните агенции. В из-
питанието участват 45 пълнолетни 
доброволци на възраст между 18 и 
55 г., които са в отлично здраве. Тес-
товете се провеждат в научния цен-
тър Kaiser Permanente и ще продъл-
жат около шест седмици. Четирима 
доброволци вече са получили експе-
рименталната ваксина. Американс-
ките експерти са на мнение, че ще 
са необходими между година, годи-

на и половина преди масовото раз-
пространение на ваксината срещу 
коронавируса, ако всички фази на 
изпитанието преминат успешно и 
се установи, че тя е ефикасна и бе-
зопасна. Ваксината mRNA-1273 е раз-
работена от Националните здравни 
институти на САЩ и биотехноло-
гичната фирма „Модерна“ от 
Кеймбридж, щата Масачузетс.

Германия

Люта битка тече между САЩ и ЕС 
за създаването на ваксина срещу 
коронавируса. Вчера стана ясно, че 
„Кюрвак“ е отказала да продаде на 
САЩ правата за разработката си 
на ваксина. Твърдеше се, че прези-
дентът Доналд Тръмп е поискал да 
купи ексклузивен достъп до потен-
циална ваксина, разработена от 
германска фирма. Тръмп бил предло-
жил „1 милиард долара“, за да имат 
„само САЩ“ правата върху изследва-
нията на ваксината на германската 
фирма в сферата на биотехнологи-
ите „Кюрвак“ (CureVac)“, написа в. „Ди 
Велт“, позовавайки се на източници 
в правителството. „Германия не 

е за продан“, каза по този повод 
икономическият министър Петер 
Алтмайер, а вътрешният – Хорст 
Зееехофер, отбеляза на свой ред 
„Мога да кажа само, че няколко пъти 
чух това от правителствени предс-
тавители“ и добави, че това ще 
бъде обсъдено на заседание на 
кризисния комитет.

Самата CureVac пусна изявление, 
че се „въздържа да коментира спеку-
лации и отхвърля твърденията за 
оферти за придобиване на компания-
та или нейни технологии. Компания-
та е основана през 2000 г. в провин-
ция Тюрингия с клонове във Франк-
фурт и Бостън. Лабораторията й 
сега работи в тандем с Института 
„Пол Ерлих“, който е свързан с гер-
манското здравно министерство.

Миналата седмица „Кюрвак“ изне-
надващо съобщи, че изп. директор 
Даниел Менихела е заменен от Инг-
мар Хьоер, само седмици след като 
се е срещнал с Тръмп, вицепрезиден-
та му Майк Пенс и представители 
на фармацевтични компании във 
Вашингтон. „Убедени сме, че ще мо-
жем да разработим силна ваксина 
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ботвано за борба с ебола.

Експерименталното 
лекарство 
Ремдисивир срещу 
COVID-19

Предвид факта, че за разработване-
то на ваксина срещу корона вируса 
ще е необходима поне още една го-
дина, учените изследват съществу-
ващи лекарства за възможно лече-
ние. Ремидисивир (Remdesivir) за мо-
мента има най голям потенциал, 
въпреки че според здравните специ-
алисти е твърде рано да бъде пот-
върдено каквото и да било.
Remdesivir е антивирусно интраве-
нозно лекарство разработено от 
Gilead Sciences срещу епидемията 
от Ебола през 2014. Оттогава обаче 
съединението съществува като 
експериментално и няма одобрение 
от Американската администрация 
по храните и лекарствата или от 

в рамките на няколко месеца“, каза 
той. Инвеститорите във фирмата 
обявиха, че няма да продадат вакси-
ната на отделна държава.

Китай

Засега няма доказан начин за лечение 
на бързо разпространяващия се по 
света коронавирус. Китай одобри 
клиничните тестове на първата 
ваксина срещу COVID-19, съобщиха 
местните медии. Препаратът е 
разработен от екип, ръководен от 
Чън Вей, водещ китайски епидемио-
лог и генерал-майор в армията. Вак-
сината е получила одобрение да за-
почнат клинични изпитвания в Ки-
тай и в момента се търсят добро-
волци, които да участват в 
тестовете. 

В Китай учените тестват комби-
нация от лекарства срещу ХИВ, как-
то и експериментално лекарство, 
наречено Remdesivir, което е разра-
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която и да е друга агенция за одоб-
рение на лекарства. Сега то се под-
лага на множество клинични изпит-
вания по цял свят, за да се провери 
дали е безопасно и ефективно срещу 
коронавирусната инфекция при 
хората.

Кен Кайтин, директор на центъра 
за изследвания на лекарствата към 
университета Tuft, споделя, че е 
стандартна практика при подобни 
изненадващи епидемии, компаниите 
да изследват съществуващи лекарс-
тва и молекули, преди започването 
на разработването на нови.

Засега лекарството има доказан 
ефект срещу други два вируса от 
семейството на коронавирусите 
(пречи на процеса на репликация). 
След лабораторни тестове и из-
пробване върху животни, е открит 
лечебният ефект срещу SARS и 
MERS, които също предизвикаха 
епидемии преди години, но в по 
малки размери.

Първи доброволец 
инжектиран с тестова 
ваксина срещу коронавирус, 
https://bg-voice.com

   



   

фарма“ АД си го позволява? Докога и 
защо участниците в този пазар ще 
търпят нелоялни практики?! 

Къде остана професионалното 
самосъзнание, как едни могат да 
спазват морални, етични и пазарни 
правила, а други да действат под-
молно и да  раздават лицемерно 
благодеяние за аптеките? Дали 
сме единни и мислим за здравето 
на  българските граждани днес в 
условията на  световна криза?

Очевидно, в периода на извънредно 
положение, в което с приоритет 
НС приема закони за защита на 
населението е удобен момент за 
прокрадване на по-мащабни вер-
тикални интеграции в лична полза.
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Докато целият фармацевтичен 
бранш, особено търговците на 

дребно и едро преструктурират ло-
гистиките си, осигуряват с целия си 
човешки ресурс доставки и експеди-
ции в извънредно положение, опит-
ват се да отговарят максимално 
на свръх потреблението, фармацев-
тичната компания „Софарма Трей-
динг“ АД придобива групата аптеки 
„ЕС СИ ЕС Франчайз“, с цел да си оси-
гури по-силна пазарна позиция. Факт 
е официалното оповестяване на под-
писания договор за сделката между 
двете компании и предстоящото 
произнасяне на Комисията за защи-
та на конкуренцията.

Към началото на 2020 г. бранда  SO-
pharmacy обединява над 60 обекта, 
разположени в 10 населени места в 
България. „ЕС СИ ЕС Франчайз“ има 
над 150 аптеки в цялата страна.
Сливането на SOpharmacy и „ЕС СИ 
ЕС Франчайз“ цели осигуряването на 
още по-силна пазарна позиция и уве-
личаване възможностите на „Софар-
ма Трейдинг“ АД според Димитър 
Димитров, изпълнителен директор 
на компанията. „Обединението е в 
унисон с нашата стратегия за раз-

растване в национален мащаб на 
операциите ни в ритейл сегмента 
на аптечен пазар“, коментира той.
Припомняме, че през 2017 г. единс-
твено „Стинг“ АД оспори пред съда 
сделката за закупуване на аптеките 
„Фармастор“  от „Софарма трей-
динг“ АД и посочи неоспорими факти, 
че  Комисията за защита на конку-
ренцията не е изследвала в пълнота 
възможностите за осъществяване 
на контрол върху „Софарма“ АД, „Со-
фарма трейдинг“ АД и свързаните с 
тях вериги от аптеки, в резултат 
на което спечели делото пред три-
членен състав на Върховния адми-
нистративен съд. 

Ние считаме, че в България не е раз-
решено производител или ТЕ да при-
тежава аптеки и питаме, защо „Со-

Софарма 

Трейдинг АД 
купува групата аптеки 

SCS Franchise

Фарма общество
F







Aciclovir Vision 30 mg/g 
eye ointment



Aciclovir Vision 30 mg/g 
eye ointment

Rxпродукти                     Rx       



Волтарен Форте 2,32 % гел е лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни и юноши над 14 години. Съдържа диклофенак 
диетиламин. Преди употреба прочетете листовката. A 0152/01.08.2019 CHBA/CHVOLT/0015/19 Търговски марки, притежавани или лицензирани от 

групата компании GSK. ©2019 Групата компании GSK или техен лицензодател. 
Безопасността на пациентите е от първостепенно значение за ГлаксоСмитКлайн. Ако считате, че имате нежелана лекарствена реакция, ако 

междувременно е настъпила бременност, ако имате  неочаквана полза или липса на ефект, както и при предозиране или неправилна употреба, 
моля да се свържете с нас на телефон: (02) 953 10 34/ факс: (02) 950 56 05.

Намалява 
възпалението 

Лекува отока 
в дълбочина

До 12 часа  
без болка 
в ставите



Oтc продукти                     OTC       





Хранителни
добавки Хр





CHRONO C ZINC

STRENGTHEN YOUR 
IMMUNITY 
THROUGHOUT THE 
DAY

NUTRITIONAL ANALYSIS
PER 

STICK
% RI*

Vitamin C
(with Ester-C®) 320 mg 400%

Vitamin D3 5 µg 100%
Zinc 15 mg 150%
Selenium 55 µg 100%
L-histidine 25 mg -

Phyto-Matrix™
with polyphenols

120 mg
28 mg -

*RI – Reference Intake
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Стинг АД

www.stingpharma.com

web.stingpharma.com


