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„Бъди готов да се промениш, но 
не изневерявай на ценностите, 
в които вярваш“
   Далай Лама

Уважаеми колеги,
Началото на лятото, Джулай морнинг, 
със символичното посрещане на изгрева, 
в очакване на нещо ново – всичко това 
символизира месец юли.

А ние готови ли сме да се променим, без да ни се налага да бъдем конформисти? 
Въпрос, на който всеки един от нас трябва да даде отговор. Защото ние се 
отчитаме пред цялото общество, което ни вярва и ни се доверява. То не се 
интересува дали залегналите принципи в нормативната база са изпълними 
и какви трудности ни създават. То иска от нас ежедневно да защитаваме 
високото отличие, с което ни е откроило от другите професии – „Най-
достъпният здравен специалист.“

Колеги, макар и отпускарски период, на нас ни предстои много работа. 
Факт е Наредба №4 от 31 май за специализираната електронна система за 
проследяване и анализ на лекарствените продукти. В чл. 5 е разписано, че 
притежателите на разрешение за търговия на дребно с лекарствени продукти, 
предоставят чрез системата ежедневно информация за доставените, 
отпуснатите и налични количества, посочени по лекарствени продукти, 
включени в Позитивния лекарствен списък. 

Как ще се реализират на практика тези задължения не е ясно. Няма 
функционираща електронна система, чрез която всяка аптека да подава 
данните в ИАЛ. Тя трябва да се разработи и внедри. Налагат ни се промени без 
ясни правила и инструкции. Предлагат се нови текстове в Закона на съсловната 
организация на фармацевтите. Остава открит въпросът чии интереси ще 
обслужват и защитават предложените изменения? 

Затова е важно  да следваме съвета на мъдреца и да съхраним ценностите,  
които изповядваме. С пожелание за сили да се справим с административните 
пречки, за да сме полезни на хората.



  

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.
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„География на блаженството: Един мърморко търси най-
щастливите места на света“

В продължение на десет години Ерик Уайнър е чуждестранен 
кореспондент на Националното обществено радио на САЩ. 
Работил е в Ню Делхи, Йерусалим и Токио, правил е репортажи 
в повече от 40 страни. Бил е кореспондент за НОР в Ню Йорк, 
Маями и Вашингтон, окръг Колумбия, бил е репортер на „Ню 
Йорк Таймс“. Автор е на книгите „География на блаженството: 
Един мърморко търси най-щастливите места на света“ и 
„Човекът търси Бог: Моят флирт с божественото“.

Дали швейцарците са по-щастливи, защото живеят в най-
демократичната страна на света? Дали жителите на Катар, 
потънали в петродолари, намират радост в това изобилие? 
Дали кралят на Бутан е визионер, щом е въвел Брутното 
Национално Щастие като национален приоритет? Защо 
жителите на Ашвил, Северна Каролина, са толкова доволни 
от живота? Къде живеят най-щастливите хора на света?

Преведеният ня 19 езика бестселър на Ню Йорк Таймс 
„География на блаженството“ е увлекателен разказ, изтъкан 
от психология, геополитика, наука, пътешествия и хумор, един 
провокативен и забавен анализ на това какво е щастието, 
какво не е и къде можем да го открием.
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клиничните пътеки. Засега това 
не застрашава бюджета на НЗОК, 
но той е напрегнат, каза за clinica.
bg д-р Иван Кокалов, вицепрезидент 
„Социална защита, безопасност и 
здраве при работа“.Той уточни, че 
болниците продължават да трупат 
надлимитна дейност, която в даден 
момент ще трябва да се плати, за-
това очаква към края на годината 
отново да има недостиг в бюджета. 
Има предложение парите над лими-
тите да се изплатят от бюджета 
за 2020 г. Възможно е ново увеличе-
ние на цени на клинични пътеки 
през септември.

БЛС подписа анекса към Рамковия 
договор за 2018 г. Става факт уве-
личението на всички детски клинич-
ни пътеки от 1 юни. Скокът на ос-
таналите влиза в сила от 1 юли. 
Единственото, което е поискала 
съсловната организация и не е било 
прието от Надзорния съвет, е уве-
личение на клиничните пътеки от 
I-во и II-ниво, по които се работи в 
общинските болници. „Това са евти-
ните пътеки в областта на кардио-
логията, вътрешните болести и 
нефрологията“, поясни председате-

лят на БЛС д-р Иван Маджаров. Със-
ловната организация е искала 20% 
увеличение, но са получили само 10%. 
БЛС очаква през септември да има 
увеличение на клинични пътеки и 
дейности, ако има неусвоени средс-
тва към 30 август. Тази година за 
първи път не може да се прехвър-
лят средства от един параграф в 
друг. „Там, където има спестени 
пари, ще настояваме за увеличение 
на прегледите в СИМП, а за болнич-
ната помощ ще поискаме да се из-
плати надлимитната дейност“, каза 
още Маджаров. Той смята, че болни-
ците трябва да получат в своите 
бюджети онези 50 млн. лв., за които 
НС на НЗОК ще реши как да се раз-
пределят. Лекарският съюз ще нас-
тоява резервът на касата в след-
ващия бюджет да не се разпределя 
предварително. 

Реимбурсиране 

на лекарствените 
продукти

Националният съвет публикува спи-
сък на лекарствените продукти, за 
които следва да се подаде заявле-

	 НЗОК
Цените на някои 
клинични пътеки	са	
завишени	до	30%

На свое заседание Надзорният 
съвет одобри проект на Дого-

вор за изменение на Националния 
рамков договор между касата и 
Българския лекарски съюз (БЛС) за
 2018 г. Според Анекса, най-голя-
мото повишение е в областта на 
неонатологията, където скокът е 
с 20-30% и КП достигат до 1670 лв.

Педиатричните пътеки също са 
увеличени с 20-30% или от 840 до 
2 400 лв. На 100% е увеличена кли-
ничната пътека за септични (бак-
териални) артрити и остеомие-
лити при деца под 18-год. възраст, 
като става 2400 лв. С 30% се уве-
личават пътеките за диагностика 
и консервативно лечение на онко-
логични и онкохематологични забо-
лявания, възникнали в детска въз-
раст – 1300 лв. Надзорният съвет 
ще освободи 50 млн. лв. от резерва 
на касата, за да се обезпечат 
финансово увеличените цени на 

Промени в Закона 
за съсловната 
организация на 
фармацевтите
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Фарма общество
ние за поддържане на реимбурсен 
статус не по-рано от 4 месеца и не 
по-късно от 3 месеца преди изтича-
нето на тригодишния срок (до 31.
07.2019 г.), съгласно чл. 57 б, ал. 1 от 
Наредбата, във връзка с влизането 
в сила от 1 декември 2015 г. на из-
мененията и допълненията на На-
редба за условията, правилата и ре-
да за регулиране и регистриране на 
цените на лекарствените продукти 
(ДВ, бр. 92 от 27.11.2015 г.).

	 МЗ
Е-системата	към финал
Работата по е-системата за про-
следяване на недостига на лекарс-
тва върви към финал. Очаква се до 
2 месеца да започне същинското по-
даване на данни от всички участни-
ци в търговската верига – от фар-
мацевтите до производителите на 
медикаменти, включително НЗОК и 
МЗ, за движението и количествата 
на лекарствата. Същевременно МЗ 
продължава работата по е-търга 
за лекарства, който трябваше вече 
да функционира и отложи предста-
вянето на нов здравноосигурите-
лен модел за есента. Системата 

за мониторинг на лекарствоснаб-
дяването вече е тествана с пове-
че от 10 млн. транзакции, представ-
ляващи различни доставки и продаж-
би на лекарствени продукти. Заре-
дeни са и данните за потребление-
то от НЗОК и е генериран тестови 
списък с недостиг на медикаменти. 
Разработен е и т.н. автоматизиран 
интерфейс, който може да работи 
в реално време.

Ще бъдат въведени и ясни крите-
рии какво е недостиг на лекарство. 
Ако се установи, че наличностите в 
България от даден продукт са по-
малко от 65% от необходимите ко-
личества за месец, изчислени спо-
ред средномесечното потребление 
за предходните 6 месеца, той няма 
да бъде разрешен за износ. Тогава 
медикаментът ще стане част от 
забранителния списък, който ще се 
обновява веднъж месечно.
 
МЗ даде нов срок и за промените  
на здравния модел. През лятото ве-
домството ще изготви законода-
телните промени и ще ги предста-
ви пред депутатите след лятната 
ваканция.

Глобалният	фонд 
за борба срещу СПИН, туберкулоза 
и малария вече няма да ни финанси-
ра в борбата с тези заболявания. 
Програмата, по която това става-
ше, е приключила. Дейностите вече 
ще се финансират от бюджета на 
държавата. От 2007 до 2019 г. сме
получила от Фонда над 23.3 млн. ев-
ро. За този период е постигнато 
устойчиво двукратно намаляване 
на заболеваемостта от туберку-
лоза. Заключителната среща по 
програмата се състоя на 18 юни.
 
Отчетени са сериозни постиже-
ния. С финансовата подкрепа на 
Глобалния фонд са извършени ре-
монти на лечебни и здравни заве-
дения на обща стойност 1 663 418 
евро, закупено е медицинско обо-
рудване за лечебните заведения и 
лабораториите за 2 152 696 евро, 
медицински консумативи за диаг-
ностика на туберкулоза за 2 905 
874 евро, автомобили за патронаж-
на дейност на стойност 368 951ев-
ро, обучения и др. дейности. Над 3 
млн. евро са предоставени за ди-
ректна подкрепа на клиниките за 
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оказване на медицинска и/или ден-
тална помощ, сключени от НЗОК. С 
посочените действия е ангажиран 
управителят на НЗОК, предвид пра-
вомощията за извършване на кон-
трол и налагане на санкции по За-
кона за здравното осигуряване.

Предмет на проверката е дейност-
та на изпълнители на медицинска и/
или дентална помощ, каквито са ле-
чебни заведения за болнична помощ, 
лечебни заведения за извънболнична 
помощ и други лечебни заведения по 
Закона за лечебните заведения или 
техни обединения и национални цен-
трове по проблемите на общест-
веното здраве.

При инспекционните действия от 
контролните органи следва да се 
реализират законовите правомо-
щия, от рода на:
	 •	да	проверяват	отчетните	
документи на изпълнителите на 
медицинска и/или дентална помощ, 
регламентирани в Националния 
рамков договор (НРД);
	 •	да	извършват	контрол	по	зако-
носъобразността на финансовата 
дейност на изпълнителите на меди-
цинска и дентална помощ по дого-
ворите им с районни здравнооси-
гурителни каси;
	 •	да	проверяват	наличието	на	
плащания от задължително здравно-
осигурени лица на изпълнителите, 
техния размер и основание, в случа-
ите, когато е оказана медицинска 
и/или дентална помощ по договор 
с НЗОК;
	 •	да	проверяват	договорите	на	
изпълнителите на медицинска и/или 
дентална помощ, сключени с други 
лечебни заведения за изпълнение на 
част от дейността по договора с 
НЗОК в случаите, предвидени в НРД;

2 440 лица (лекари, мед. сестри, со-
циални работници, представители 
на НПО, РЗИ, МЛС и общини) са пре-
минали през различни форми на обу-
чение. „В резултат на общите уси-
лия, от страна с високо разпрост-
ранение България се причисли към 
страните от ЕС с ниско разпрост-
ранение на туберкулоза. Постигна-
то беше трайно двукратно намаля-
ване на заболеваемостта от ту-
беркулоза от 38 на 100 000 през 2008 
г. до 18,4 на 100 000 през 2018 г. Про-
центът на успешно завършилите 
лечение нови болни и рецидиви със 
всички форми на туберкулоза се уве-
личи от 82 до 85-87% през последни-
те няколко години.

Чрез финансиране на дейностите 
по Националната програма за пре-
венция и контрол на туберкулозата 
2017-2020 г., министерството га-
рантира устойчивостта на постиг-
натите резултати, като продължа-
ва да осигурява безплатни диагнос-
тикуми и консумативи за микробио-
логичните лаборатории към ЛЗ за 
лечение на туберкулоза, лекарстве-
ни продукти от първи и втори ред, 
като финансира и дейностите за 
превенция на туберкулозата сред 
най-уязвимите групи. Продължава и 
финансирането на лечебните заве-
дения по Наредба №3 за медицински-
те дейности извън обхвата на за-
дължителното здравно осигуряване, 
за които министерството субси-
дира лечебни заведения, и за крите-
риите и реда за субсидиране на 
лечебни заведения.

Проверка за законност
Върховна административна проку-
ратура възложи проверка за закон-
ност за изпълнение на договори за 

лечение на туберкулоза. За дейнос-
ти за превенция и подкрепа на лица-
та от уязвимите групи на НПО са 
предоставени над 4 млн. евро. От 
ведомството подчертават, че вси-
чки лаборатории са получили нова 
апаратура и качествени консума-
тиви. Изцяло е оборудвана и Нацио-
налната референтна лаборатория 
по туберкулоза към НЦЗПБ. Голяма 
част от лечебните заведения също 
са реновирани и снабдени с нова 
техника. Стартирани са пилотни 
проекти за плавен преход към амбу-
латорни грижи за определени кате-
гории пациенти с туберкулоза. 

Въведени са мобилни методи за 
скрининг сред определени групи от 
населението. Изграден бе сектор 
за лечение на пациенти с мултире-
зистентни форми на туберкулоза, 
както и доставката на медика-
менти за тяхното лечение.

„Една от добрите практики на Про-
грамата, която получи висока оцен-
ка от донора, бяха седмиците на 
„Отворените врати“, по време на 
които са анкетирани 114 730 лица. 
От тях 73 850 са прегледани и кон-
султирани и са открити 1 242 паци-
енти с активна и 4 351 пациенти с 
латентна туберкулоза“, отчитат 
от министерството. Създаден бе 
добър модел на колаборация между 
лечебните заведения за лечение на 
туберкулоза и НПО, които предос-
тавяха услуги на терен сред най-
уязвимите групи от населението.

За периода 2010 г.- 2018 г. броят на 
лицата от ромска общност, обхва-
нати с ниско-прагови здравни и со-
циални услуги, достигна 188 051 ли-
ца, а от смесени рискови групи – 
57 316 лица. По програмата общо 
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мените на Закона. Те настояват, 
ако има поправки, да бъдат напра-
вени след избора на ново ръководс-
тво. Проф. Георги Михайлов от 
БСП заяви, че не е редно да се при-
емат измененията, след като поло-
вината от всички РКФ са против.

Депутатът от ГЕРБ доц. Лъчезар 
Иванов пък попита, какво налага 
да се правят редакции три месеца 
преди избора на ново ръководство. 
„Този законопроект е приет от 
Министерски съвет, аз не мога да 
бламирам правителството, но ако 
на второ четене не се постигне 
консенсус, ще бъда с изключителни 
резерви“, каза той.

Становища относно Законопро-
екта за изменение и допълнение на 
Закона за съсловната организация 
на магистър-фармацевтите са из-
пратили РФК Благоевград; РФК Па-
зарджик; РФК Русе; РФК Силистра;  
РФК Кюстендил; РФК Перник; РФК 
Хасково; РФК Шумен; РФК Видин; 
РФК Смолян; РФК Монтана; РФК 
София-област. В постъпилите пис-
мени становища на дванадесет ре-
гионални фармацевтични колегии 

F
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	 НС
Промените	в	Закона	за 
съсловната организация 
на фармацевтите, 

който бе гласуван от здравната ко-
мисия на първо четене раздвои ко-
легията. Според представителите 
на МЗ измененията целят подобря-
ване на правилата и улесняват ра-
ботата на висшите органи на БФС.
На същото мнение бе и проф. Илко 
Гетов, председател на организация-
та. Той подчерта, че броят на фар-
мацевтите се е удвоил през послед-
ните няколко години и това налага 
измененията. Така например, по 
сега действащите правила полови-
ната от общия брой на всички чле-
нове на БФС трябва да са делегати 
на конгреса, а това би затруднило 
работата му. С промените се внася 
яснота и в отношенията между 
централните и регионалните ор-
гани на БФС, подчерта той. 

Проф. Гетов поиска да се съкрати 
срокът за обсъждане на Законопро-
екта между първо и второ четене, 
заради предстоящия отчетно из-
борен конгрес през есента. Николай 
Костов от Асоциацията на собст-
вениците на аптеки от своя стра-
на заяви, че промените водят до 
централизация и авторитарност 
в организацията.

„Съдбата на всички фармацевти ще 
се решава от 5 човека и това е не-
допустимо“, заяви той. Според него 
се променя изцяло духът на закона, 
а най-притеснителното е, че реше-
нията на централните органи не 
могат да бъдат обжалвани никъде. 
От изказванията стана ясно, че над 
1840 фармацевти не подкрепят про-

	 •	да	проверяват	съответствие-
то на дейността на изпълнителите 
с критериите за достъпност и ка-
чество на медицинската помощ, 
регламентирани в НРД;
	 •	да	проверяват	вида	и	обема	на	
оказаната медицинска и/или ден-
тална помощ по договор с НЗОК;
	 •	да	проверяват	вида	и	количес-
твата на закупените от изпълните-
лите и вложени при изпълнение на 
договора медицински изделия, при-
лагани в условията на болничната 
медицинска помощ, заплащани от 
НЗОК напълно или частично;
	 •	да	проверяват	съответстви-
ето между оказаната медицинска 
и/или дентална помощ и заплате-
ните за нея суми от НЗОК;
	 •	да	проверяват	издаването	от	
изпълнителите на медицинска и/
или дентална помощ на пациентите 
на финансови документи за всички 
заплатени от пациента суми във 
връзка с оказаната им медицинска 
помощ и др.

Срокът за извършване на провер-
ката е двумесечен, след което на 
ВАП ще се представи обобщена ин-
формация за констатираните нару-
шения, предприетите конкретни 
мерки и действия за отстраняване 
на разкритите случаи на неспазване 
на закона и последиците от тях и 
за санкциониране на виновните ли-
ца, вкл. възстановяване на неоснова-
телно получени суми, съставени 
актове за установяване на адми-
нистративни нарушения, издадени 
наказателни постановления, пос-
тановени административни акто-
ве. Целта на проверката е гаран-
тиране на нормативно установе-
ното право на достъп до медицин-
ска помощ, съобщават още от 
прокуратурата.



Комисия по прозрачност
Правителството освободи София 
Пенева като член на Комисията по 
прозрачност по ЗЛПХМ. Пенева е 
отправила молба за напускане по-
ради предстоящ продължителен 
отпуск за временна неработоспо-
собност. На нейно място е назначе-
на Веска Гергова. Тя е главен юрис-
консулт в дирекция „Правни, адми-
нистративно-финансови дейности и 
управление на качеството“ на ИАЛ. 
 Веска Гергова е завършила СУ „Св. 
Климент Охридски“ с магистърска 
степен по специалност „Право“. Има 
магистърска степен по „Здравен
мениджмънт“ към МУ-София, Факул-
тет по обществено здраве, като е 
и зачислен докторант към катедра 
„Здравна политика и мениджмънт". 
Член е на постоянно действащи ко-
митети и комисии на европейско 
ниво в областта на лекарствената 
политика.

	 СЗО
Антимикробна 

резистентност

СЗО стартира глобална кампания за 
намаляване на антимикробната ре-
зистентност. За целта организа-
цията призовава правителствата 
да използват инструмента АWare, 
който е част от „Списъка на най-
важните лекарства“ и класифицира 
антибиотиците в три групи – „дос-
тъпни“, „под наблюдение“ и „резерв“ 
(Access, Watch and Reserve). Класифи-
каторът дава насоки кои антибио-
тици да се използват за най-чести-
те и сериозни инфекции и които 
трябва да бъдат на разположение 
по всяко време в системата на 
здравеопазването, както и кои да 

вила и процедури за провеждане на 
заседанията на органите на управ-
ление, както и за последствията от 
неспазване на изискванията, въвеж-
дани със законопроекта. Този закон 
е създаден и приет от 40-то НС при 
изключително трудни условия. Ос-
новният аргумент за смисъла му е 
да защитава професионалните ин-
тереси на фармацевтите, които с 
предложените поправки се изопача-
ват. Госпожа Любенова посочи, че
намаляването на кворума за провеж-
дане на заседанията и увеличаване-
то на броя на членовете, представ-
лявани от един делегат, по никакъв 
начин няма да осигурят по-голяма 
легитимност и прозрачност при 
провеждане на заседанията на кон-
греса, общото събрание и на регио-
налните фармацевтични колегии. 

Същевременно, изложените в час-
тичната предварителна оценка на 
въздействието положителни изво-
ди от приемането на промените 
звучат нереалистично, тъй като 
няма ясно разписани правила и санк-
ции, регулиращи провеждането на 
заседанията. В заключение, г-жа Лю-
бенова подчерта, че в момент на 
подготовка на избори за органи на 
управление на БФС, е изключително 
важно да се направи внимателен и 
задълбочен анализ на причините и 
мотивите за внасяне и приемане 
на нормативни промени, с оглед по-
стигането на справедливи и поло-
жителни резултати. Тя изтъкна, че 
е от особено важност обединение-
то на фармацевтите, които в мо-
мента са силно разединени. Пробле-
мите трябва да се решават консен-
сусно, а не чрез промяна в закона. 
Предстои второ четене в здравна 
комисия и тогава ще се реши 
съдбата на съсловието.

се посочва, че предлаганите изме-
нения и допълнения не отразяват 
мнението на съсловието и не биха 
допринесли за подобряване органи-
зацията и дейността на БФС. Също 
така, поради известни неясноти в 
предлаганите текстове на разпо-
редбите ще се създадат предпос-
тавки за възникване на допълнител-
ни проблеми, вместо решаване на 
съществуващите. В тази връзка, се 
изразява безпокойство, че приема-
нето на нормативни промени, не-
посредствено преди провеждането 
на избор на органи на управление на 
БФС, би създало предпоставки за 
организационен хаос. В становища-
та се съдържат и конкретни пред-
ложения за прецизиране на отдел-
ните текстове на разпоредбите 
на законопроекта.

Сдружение „Асоциация на собстве-
ниците на аптеки“ счита че, раз-
глежданите законодателни промени 
са обществено неприемливи, не от-
говарят на изискванията на съвре-
менните обществени отношения в 
тази област и значително проме-
нят философията на действащия 
закон, като с някои от предлагани-
те разпоредби ще се създадат 
предпоставки за незаконосъобраз-
ни или аморални деяния.

На заседанито на Комисията по 
здравеопазване, проведено на 14 
юни 2019 г., г-жа Аделина Любенова, 
като член на Инициативния коми-
тет от магистър-фармацевти, из-
рази несъгласие относно предлага-
ните законодателни промени, тъй 
като те имат по-скоро пожелате-
лен характер, не са скрепени със 
сериозни гаранции за тяхната дей-
ствителна реализация, не съдържат 
конкретика относно новите пра-
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зистентни към антибиотиците ин-
фекции. При най-лошия сценарий, 
ако не се вземат мерки до 2050 г, 
числото може да нарастне до 10 
млн. души. Стимулирането на раз-
работването на нови лекарства за 
лечение на резистентни бактери-
ални или гъбични инфекции е един 
от стълбовете в борбата срещу 
тази заплаха. ITF ще улесни ранно-
то взаимодействие и дискусии ме-
жду новаторите и регулаторни ор-
гани. Целта е производителите да 
се ориентират по-лесно, както и 
да имат нужната информация за 
регулацията и научните препоръки 
на EMA. Услугата е безплатна и 
всеки нов лекарствен продукт за 
лечение на животозастрашаваща 
или инвалидизираща гъбична или 
бактериална инфекция ще бъде 
разгледан за обсъждане в ITF.

Заинтересованите разработчици 
на лекарства могат да попълнят 
формуляра за заявка за среща с ITF 
и да го изпратят на itfsecretariat@
ema.europa.eu, за да обсъдят плано-
вете си за развитие на лекарст-
вени продукти, насочени към бак-
териални и гъбични инфекции.

F
Фарма общество

липса на достъп до антибиотици, 
остава често срещана в много час-
ти на света. И въпреки че над 100 
държави са въвели национални пла-
нове за справяне с антимикробната 
резистентност, само около 1/5 от 
тях се финансират и изпълняват.
 
„Това е невидима пандемия“, каза д-р 
Мариангела Симау, помощник-гене-
рален директор за достъпа до ле-
карства. „Вече започваме да вижда-
ме признаци на постантибиотична 
ера, с появата на инфекции, които 
не могат да бъдат третирани от 
всички класове антибиотици. Тряб-
ва да пазим тези скъпоценни анти-
биотици, за да сме сигурни, че все 
още можем да лекуваме и предот-
вратяваме сериозни инфекции“.

ЕМА стартира 

ранен диалог с производителите на 
медикаменти за лечение на бакте-
риални и гъбични инфекци. Дискусия-
та е достъпна през платформата 
на Работната група за иновации 
(ITF). Основен фокус е битката с 
антимикробната резистентност 
при разработването на нови меди-
каменти. ITF е форум за диалог меж-
ду регулаторите и разработчиците 
на иновативни терапии, методи и 
технологии още в ранните етапи 
на научноизследователската и раз-
война дейност. EMA приканва вси-
чки ангажирани с медикаментите 
за лечение или превенция на живо-
тозастрашаващи микробни инфек-
ции, да започнат ранен диалог. Цел-
та е да се подпомогне разработва-
нето на по-ефективни нови анти-
микробни средства. 
 
Според доклад на СЗО всяка година 
около 700 000 души умират от ре-

се използват пестеливо и само в 
краен случай. Новата кампания цели 
да увеличи пропорцията на глобална-
та консумация на антибиотици в 
групата „достъпни“ до поне 60% и 
да намали употребата на медика-
ментите, които са най-застрашени 
от резистентност от групите за 
„наблюдение“ и „резерв“. Използване-
то на антибиотици на група Access 
понижава риска от резистентност, 
тъй като те са „тесноспектърни“ 
антибиотици (които са насочени
по-скоро към конкретен микроорга-
низъм, отколкото към няколко).
 
Антимикробната резистентност 
продължава да нараства в световен 
мащаб. Повече от 50% от антибио-
тиците в много страни се използ-
ват неподходящо, напр. за лечение 
на вируси, при положение, че те ле-
куват само бактериални инфекции. 
Използват се по-широк спектър ан-
тибиотици, като така се доприна-
ся за разпространението на анти-
микробната резистентност. Един 
от най-належащите проблеми е раз-
пространението на резистентни 
грам-отрицателни бактерии, вкл. 
Acinetobacter, Escherichia coli и Kleb-
siella pneumoniae. Те често се сре-
щат при хоспитализирани пациенти 
и причиняват пневмония, инфекции 
на кръвта, менингит и др. 

Когато антибиотиците преста-
нат да работят ефективно, се на-
лага по-скъпо лечение в болниците, 
което оказва силно влияние върху 
здравните бюджети. В същото вре-
ме много страни с ниски и средни 
доходи имат големи пропуски по от-
ношение достъпа до ефективни и 
подходящи антибиотици. Смърт-
ността в детска възраст от пнев-
мония (около 1 млн. годишно), поради 
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158 лекарства са изтеглени от бъл-
гарския пазар през 2018 г. по данни 
на Националния съвет по цени и ре-
имбурсиране на лекарствените 
продукти. За 2014-2017 г. броят на 
дерегистраните продукти е 1512, 
сочи годишният доклад ИАЛ. Само 
за 2017 г. са били изтеглени 327 ле-
карства, без нито едно от тях да 
има проблем с лекарствената бе-
зопасност. Според БАРПТЛ е нужно 
да бъде регламентиран паралелни-
ят внос при установяване на вре-
менен недостиг поради производс-
твени или други причини, които въз-
препятстват производителите да 
осъществяват ритмични доставки 
и достатъчни количества лекарс-
тва за българските пациенти. 

Ниско доверие 

във	ваксините

Хората, които живеят в страни с 
високи доходи, имат най-ниско до-
верие във ваксините, което е резул-
тат от възхода на антиваксър дви-
жението. В държави, в които са раз-
пространени много инфекциозни бо-
лести, увереността, че имунизаци-
ите помагат, е най-висока. Това по-
казват данните на най-голямото в 
света проучване за обществените 
нагласи към здравето и науката. То 
е поръчано от Wellcome – британ-
ска медицинска благотворителна 
организация и извършено от Gallup 
World Poll през 2018 г. 

Французите показват най-ниско ни-
во на доверие във ваксините в све-
товен мащаб (33%). Най-много вяр-
ват в имунизациите в Бангладеш и 
Руанда. Около 169 млн. деца са про-
пуснали жизненоважната първа доза 
от ваксината срещу морбили между 

Въпреки тази заплаха съществува-
щият капацитет за установяване и 
докладване на достъпността, упо-
требата и последиците от синте-
тичните опиоиди, остава ограни-
чен. Именно затова повишаването 
на прецизността на информацион-
ните ресурси в тази област следва 
да се разглежда като приоритет.

Онлайн платформа
450 са били търсените лекарства 
на онлайн платформата през годи-
ната, която бе създадена и се под-
държа от неправителствения сек-
тор. Нарушената ритмичност на 
вноса на медикаменти и изтегляне 
на продукти от България са сред 
водещите причини за сигнали от 
пациентите, съобщават от Българ-
ската асоциация за развитие на 
паралелната търговия с лекарства 
(БАРПТЛ). Сигналите за липсващи 
медикаменти зачестяват. Причина 
за това е нарушената ритмичност 
на вноса и изчерпване на наличнос-
ти, които са в процес на спиране 
на продажбите в България. 

При 62% причините за недостиг са 
свързани с временно или трайно пре-
установен внос на лекарства. 20% 
от всички сигнали са поради напус-
кане на пазара и дерегистриране на 
лекарствени продукти. Активно се 
търсят и продукти, които са със 
заличени досиета през последните 
години у нас. Много от сигнализира-
ните лекарства, които са с пробле-
мен внос имат алтернативи. Но по 
отношение на изтегляните лекарс-
тва от нашия пазар, единствена 
възможност за пациентите остава 
да търсят индивидуални решения 
чрез свои близки или чрез пътуване 
зад граница.

55	нови наркотици
Данните са от системата на ЕС 
за ранно предупреждение за нови 
психоактивни вещества. Числото е 
сходно с броя на веществата, от-
крити през 2017 г., но е значително 
по-малък от стойностите на съ-
щия показател за 2013 и 2014 г. На-
маляват случаите, свързани с упот-
реба на хероин, но при кокаина се 
отчита увеличение. През последни-
те 5 години се наблюдава и общо на-
растване на смъртните случаи от 
наркотици във всички възрастови 
групи над 30 години. Около 50 са док-
ладваните нови синтетични опио-
ида, които са сериозен проблем и 
заплахата от тях по-скоро нараст-
ва. Употребата им продължава да е 
свързана със значителна част от 
здравните и социалните разходи в 
европейските държави. Голяма част 
от тези вещества се свързват с 
остри отравяния и смъртни случаи.
 
Един от всеки петима пациенти, 
постъпващи на лечение за проблем, 
свързан с употребата на опиоиди, 
посочва като основен наркотик син-
тетичен опиоид, а не хероин. Някои
от тях, например т.н. карфента-
нил, имат изключително голяма сила 
на действие. Това означава, че мо-
гат да бъдат пренасяни незаконно 
в много малки количества, които са 
трудни за откриване, като съще-
временно са достатъчни за произ-
водството на хиляди дози. Има дан-
ни, че синтетични опиоиди, които 
обикновено се използват като ле-
карства, придобиват по-голямо зна-
чение за проблема с наркотиците в 
много части на Европа. Тези вещес-
тва включват медикаменти, използ-
вани за субституираща терапия и 
като болкоуспокояващи средства. 



2010 и 2017 г., според доклад на 
ООН, публикуван през април. Само в 
САЩ броят на случаите на болест-
та тази година надвишава хиляда. 
„Очаквахме тази обща тенденция, 
защото сме виждали този скепти-
цизъм и загриженост от ваксините, 
особено в по-развитите страни“, за-
яви Имран Хан, ръководител на со-
циологическата агенция, извършила 
проучването. 79% от хората са съг-
ласни, че ваксините са безопасни, а 
84% са заявили, че ги смятат за 
ефективни. Най-ниските нива на 
доверие са в Западна Европа, къде-
то повече от 22% от хората не са 
съгласни, че ваксините са безопас-
ни. В Източна Европа този про-
цент е 17. 

„Предполагам, че бихте могли да го 
наречете „ефекта на самодоволст-
во“. Ако погледнете страните с ви-
сока степен на доверие във вакси-
ните, това са области, в които има 
повече инфекциозни заболявания. 
Може би това, което виждате е, че 
хората там могат да видят какво 
ще стане, ако не се ваксинират“, ка-
за още Хан. Той добави, че това кон-
трастира с по-развитите страни, 
където „ако не се ваксинирате, все 
по-малко вероятно е да уловите та-
зи инфекция и ако се заразите, може 
да не станете чак толкова зле или 
да не умрете, защото имаме доста 
добри здравни системи.“

AbbVie купува Аllergan
Фармацевтичната компания AbbVie 
обяви, че ще закупи производителя 
на ботокс Аllergan за $ 63 млрд. Така 
AbbViе взима под контрол най-голя-
мото име в медицинската естети-
ка, като така опитва да намали за-
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ции за фармацевтичната 
индустрия.

Най-ниска	безработица	
в България досега

През месец май е отчетено ниво 
на безработицата от 5,3%, което 
е с 0,3 пр.п. под нивото и от април 
и с 0,8 пр.п. под стойността за май 
2018 г. Това е и най-ниското ниво на 
регистрираната безработица от 
създаването на Агенцията по зае-
тостта. В края на май регистрира-
ните безработни в бюрата по тру-
да са 175 399 души, като пониже-
нието спрямо април е с 9 027 души. 
Спрямо май 2018 г. те са с 25 059 
по-малко. Новорегистрираните без-
работни са 18 897, като от тях 1 
464 са били неактивни, т.е. не са 
били нито заети, нито учащи, и не 
са търсили работа. От началото 
на годината служителите от бюра-
та по труда са активирали 6 843 
души чрез организиране на инфор-
мационни събития, срещи със за-
вършващите образование в кариер-
ните центрове и работата на мла-
дежки, ромски трудови медиатори.

висимостта си от продукта си за 
лечението на артрит – Humira. Аме-
риканската компания е под натиск 
да диверсифицира портфолиото си, 
тъй като Humira, което е най-прода-
ваното лекарство в света, вече се 
конкурира с по-евтини алтернативи 
в Европа. През 2018 г. Humira гене-
рира приходи от около $ 20 млрд., а 
през първото тримесечие на 2019 г. 
отчита първия си спад.

Главният изпълнителен директор 
на AbbVie Ричард Гонзалес ще ръко-
води комбинираната компания и ще 
остане председател и главен изпъл-
нителен директор до 2023 г. Шефът 
на Allergan Брент Сондърс ще се 
присъедини към борда на AbbVie 
след приключване на сделката. През 
последната година той е бил под 
натиск да продаде компанията, 
тъй като инвеститорът Дейвид 
Тепър настоя Allergan да наеме не-
зависим председател в Борда на ди-
ректорите. Акционерите ще полу-
чат дял по 0.8660 акции на AbbVie и 
$120,30 в брой за всяка акция. Книжа-
та на Alergan ще струват 188,24 $ 
на акция. Това е премия от 45% към 
цената, на която затвориха акци-
ите на компанията при търга.

Иновации
12 иновативни и малки фирми са но-
вите победители в „Големите мал-
ки“, които „24 часа“ дава на инова-
тивните и стартиращи български 
компании. Голямата награда е за 
Микар Иновейшън, българският 
стартъп, който е специализиран в 
откриването и патентоването на 
нови лекарствени молекули. Компа-
нията може да бъде квалифицирана 
като „фонтан за интелектуална соб-
ственост“ и генератор на инова-



провеждане на заседанията и увели-
чаването на броя на членовете на 
организацията, представлявани от 
един делегат, по никакъв начин ня-
ма да осигурят по-голяма легитим-
ност и прозрачност при провежда-
не на заседанията на ОС на РФК-та 
и Конгреса, а напротив – ще създа-
дат предпоставка за компромети-
рано вземане на решения и ограни-
чаване на информираността на 
членовете на колегията.

Изложените в частичната предва-
рителна оценка на въздействието 
положителни изводи от приемане-
то на промените звучат нереалис-
тично, без да има ясно разписани 
правила и санкции, регулиращи про-
веждането на заседанията. Инициа-
тивният комитет изрази своята 
позиция чрез писмено становище до 
министъра на здравеопазването, с 
писмо с вх. №94-402/20.03.2019 г., 
което остана без отговор.

Това, което ние и нашите колеги 
търсим, е мотивирана и логична 

целия този продължителен период 
би трябвало да са предприети мер-
ки за подобряване на структурата, 
взаимодействието и контрола в 
рамките на организацията.

Моля да вземете прeдвид факта, че 
в момент на подготовка на изборна 
година е изключително важно да се 
направи внимателен и задълбочен 
анализ на причините и мотивите за 
внасяне и приемане на законови про-
мени, с оглед постигането на спра-
ведливи и наистина положителни 
резултати.

Смятаме, че заложените в Проек-
тозакона промени имат по-скоро 
пожелателен характер, без да са 
скрепени със сериозни гаранции за 
тяхната действителна реализация. 
Направените предложения не съдър-
жат конкретика относно новите 
правила и процедури за провеждане 
на заседанията, както и за последс-
твията от неспазване на изисква-
нията за това. Още повече счита-
ме, че намаляването на кворума за 

ДО Д-Р ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА 
- ПРОДАНОВА, председател на 
Комисия по здравеопазване към 44-
то Народно събрание на РБългария

Уважаема д-р Дариткова, уважае-
ми дами и господа народни пред-

ставители, с настоящото желаем 
да изразим своето несъгласие със 
заложените проектопромени в За-
кона за съсловната организация на 
магистър-фармацевтите поради 
липсата на основателна причина, 
която да ги налага.

Повече от десет години Закона е 
функционирал без да са приемани 
промени, засягащи регулирането на 
дейността на съсловната органи-
зация, като за цялото това време 
не са поставяни на фокус и общест-
вено обсъждане проблемите и преч-
ките, произхождащи от установе-
ните ред и процедури, определящи 
функционирането на браншовата 
организация. С оглед на това счита-
ме, че ако промените са били тол-
кова наложителни и необходими, за 

СТАНОВИЩЕ
Инициативен 
комитет 
от магистър-фармацевти, 
членове на Българския 
фармацевтичен съюз



Олга Александровна Кондратиева, 
бивш члена на Етична комисия на 
БФС, член на УС на ИК

Пенка Атанасова Минева,
Председател на РФК Пазарджик, 
член на УС на ИК

София Петрова Захариева-Петрова, 
маг. фармацевт със собствена 
аптека от 28 години, член на УС 
на ИК

Величка Севастакиева Бочкова, 
председател на РФК Перник, 
член на УС на ИК    

06.06.2019 г.           
гр. София         
        

една единствена цел – създаване 
на безпрепятствена обстановка 
за валидиране на решенията на 
Конгреса на БФС. Не считаме, че 
промените ще защитят колегите, 
защото те ще дискредитират те-
жестта на техния глас, т.е. напъл-
но ще омаловажат неговия смисъл.

В подкрепа на изразеното от нас 
становище прилагаме Подписка, в 
която се включиха фармацевти от 
регионалните колегии от цялата 
страна, които искат техният 
глас да бъде чут и не желаят да 
бъдат приети промени, които със 
сигурност няма да са от полза 
на съсловието, а ще гарантират 
единствено и само сигурност 
на интересите на БФС.
     
С уважение:
Аделина Генчова Любенова, 
Председател на УС на ИК

Константин Георгиев Качулев,
Председател на РФК Благоевград, 
член на УС на ИК

причина за инициираните промени и 
най-вече защо точно сега и след 
толкова години се налага необходи-
мостта от тях, както и по какъв 
начин те ще доведат до подобрява-
не и гарантиране пълноценното из-
пълнение на функциите на органите 
на БФС? Изразяваме своите дълбо-
ки съмнения, че промените ще съз-
дадат сигурни гаранции за законо-
съобразно провеждане на заседани-
ята на общите събрания, на регио-
налните фармацевтични колегии. 
Според нас предвидените промени 
ще влошат ситуацията и ще дове-
дат само до приемането на ком-
промисни и самоцелни решения, ко-
ито няма да изразяват общностно-
то мнение, като това ще ги ком-
прометира.

Не може да се говори за по-голяма 
прозрачност на процедура, която 
предвижда намаляване на кворума 
за вземане на валидни решения, с 
което на практика се омаловажава 
значимостта на персоналния вот и 
всичко се свежда до постигане на 
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Относно: Проект на 
Закона за изменение и 
допълнение на Закона за 
съсловната организация



Природните 
продукти 
като източници на 
антинеопластични 
лекарства

Проф. д-р 
Георги Момеков

Фармацевтичен 
факултет при 
Медицински 
университет – София

нос за ефективната химиотерапия 
на малигнените тумори. Повечето 
от тези лекарства са въведени в 
клинична употреба преди 2000-та 
г., но впоследствие настъпва извес-
тен отлив на индустрията от при-
родните продукти във връзка с про-
блемите, свързани с тяхното разра-
ботване, проучване и комерсиализи-
ране. Много от водещите компании 
дори закриват научно-изследовател-
ските си лаборатории за проучване 
на природни продукти. 

След 2007 г. се отбелязва ренесанс 
на онкофармакологичните студии 
на природни БАВ в научно-изследова-
телските центрове на фармацев-
тичната индустрия и са комерсиа-
лизирани редица нови лекарства – 
природни продукти или техни полу-
синтетични аналози, в т.ч. епоти-
лони, рапамицинови аналози, имуно-
конюгати на моноклонални антите-
ла с мощни цитотоксични субстан-
ции (майтанзиноиди, калихеамицини, 
доластатини), както и нови генера-
ции на известните класове природ-
ни цитостатици – антрациклинови 
антибиотици, Vinca алкалоиди и та-
ксани. Същевременно огромен брой 

провеждането на мащабни програ-
ми за лекарствен дизайн. Тези под-
ходи позволиха през последните де-
сетилетия да бъдат идентифици-
рани и валидирани принципно нови 
клетъчни и молекулни мишени в 
онкофармакологията. Основна ал-
тернатива на комбинаторния син-
тез и на рационалния лекарствен 
дизайн е търсенето на БАВ от рас-
тителен произход. Този изключите-
лен интерес е свързан с това, че 
броят на детайлно проучените ле-
чебни растения е много малък и те 
остават неизчерпаем източник на 
биологично активни вещества и 
прототипни химични структури. 

От друга страна, ензимните систе-
ми на растенията им позволяват да 
синтезират изключително сложни и 
проблемни структури, които не мо-
гат да бъдат получени в лаборатор-
ни условия. Други почти непроучени 
източници на цитостатици са ме-
таболитите на микроорганизмите 
и на морските обитатели. Расти-
телните цитостатици и противо-
туморни антибиотици заемат зна-
чителна част от пазара на онколо-
гични продукти и имат важен при-

Химиотерапията на онкологич-
ните и онкохематологичните 

заболявания има основно значение 
за контрола върху туморния про-
цес и постига дори куративен 
ефект при някои локализации и но-
зологични единици. Неуспехът на 
химиотерапията се свързва с до-
золимитиращата токсичност на 
цитостатиците или наличието 
на лекарствена резистентност. 
Изясняването на генетичните 
особености на редица онкологич-
ни и онкохематологични заболява-
ния и проучванията върху механиз-
мите на сигнална трансдукция при 
малигнено-трансформирани клет-
ки създават основата на рациона-
лизиран дизайн на нови, селектив-
ни, високо ефективни противоту-
морни лекарства с революционно 
изменен профил на безопасност.

На днешния етап на фундаментал-
ното познание и внедрени техно-
логии на комбинаторната химия и 
методи за експресен биологичен 
скрининг  могат да бъдат иденти-
фицирани множество лидерни 
структури на потенциални лекар-
ства, подпомагащи планирането и 



-
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природни продукти или техни полу-
синтетични производни са обект 
на клинични проучвания. Настоящият 
обзор е фокусиран върху преглед на 
основните класове природни и полу-
синтетични противотуморни ле-
карства, техните фармакологични 
и токсикологични характеристики, 
както и на фармацевтичните про-
блеми, асоциирани с тяхното разра-
ботване и комерсиализиране. През 
вековете природата е осигурявала 
основните нужди на хората, като 
не на последно място е предлагала 
лекарствени средства за лечение 
на широк спектър от заболявания. 
Етноботаническите и етнофарма-
кологични данни за приложението 
на природни продукти при онколо-
гични заболявания са изобилни. 

Hartwell в своя систематичен обзор 
за растения, ползвани от пациенти 
със злокачествени тумори, описва 
повече от 3000 таксона. В много 
случаи поради отсъствието на поз-
нания и диагностични критерии „ра-
кът“ не е дефиниран като нозологич-
на единица, а се споменават състо-
яния като „твърди отоци“, абсцеси, 
мазоли, брадавици, полипи или тумо-

на противотуморните лекарства 
и имат важна терапевтична стой-
ност. Десетки съединения са в про-
цес на напреднало клинично проуч-
ване и много природни съединения 
са от особен интерес като потен-
циални лидерни структури, лекарс-
твени кандидати или прототипи. 
Циторедуктивните противоту-
морни лекарства се прилагат най-
често в няколко високо-дозови кур-
са през интервал от 2-3 седмици, за 
да може костномозъчната функция 
да се възстанови. 

Поради малката им терапевтична 
ширина и необходимост от индиви-
дуализиран терапевтичен режим, 
дозирането на повечето цитоста-
тици се изчислява въз основа на те-
лесната повърхност (в m2) Химио-
терапията се провежда най-често 
с комбинации от няколко лекарст-
ва, като номенклатурата на отдел-
ните протоколи е базирана на акро-
ними, формирани от инициалите 
на отделните медикаменти. При 
комбинирането им се цели синерги-
зъм по отношение на противоту-
морния ефект и забавяне на разви-
тието на резистентност. 

ри; тези данни обикновено се отна-
сят до кожните и повърхностно-
локализираните „палпируеми“ или 
видими състояния, които наистина 
в някои случаи могат да съответс-
тват на онкологично заболяване. 

Много са претенциите за ефикасно 
лечение на злокачествените ново-
образувания с растителни субстан-
ции и методи на алтернативната 
медицина. Подобни етнофармаколо-
гични сведения и данни от древни-
те и средновековни трактати, и 
фармакопеи, днес се разглеждат с 
достатъчен скептицизъм, тъй ка-
то понятието „рак” не е надеждно 
дефинирано с термините на фолк-
лора и традиционната медицина, се 
използва твърде фриволно и днес. 
Това е в контраст с други традици-
онни растителни средства, използ-
вани от различните регионални си-
стеми на народна медицина за ле-
чение на малария или болкови синд-
роми, които се дефинират много 
по-лесно, или отделното заболяване 
преобладава в географски области 
без достъп до съвременно медицин-
ско лечение. Природните продукти 
заемат значителна част от пазара 
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Партньорска програма на 
АЙКЮВИА за аптеки

Работата в АЙКЮВИА ми дава раз-
личен поглед върху развитието на 
пазара и колко полезен е обменът 
на информация между пазарните 
специалисти и фармацевтите, ко-
ито искат да развиват собствен 
бизнес.

Сега ще Ви разкажа малко повече за 
партньорската ни програма и услу-
гата, която предлагаме на аптеки-
те, наши партньори. Вече пета го-
дина АЙКЮВИА си партнира с апте-
ки от цялата страна чрез проекта 
за оценка на пазара на продажби 
от аптека към краен потребител. 
Всеки месец предоставяме анализ 
на национално и регионално ниво за 
продажбите и ръстовете по произ-
водители, продукти и продуктови 
категории, и помагаме на компани-
ите да оценят коректно усилията 
на своите представители, да пла-
нират наличностите си и да пред-
ложат правилния продукт, на пра-
вилната цена, подкрепен с правилна-
та реклама. Аптеките, участници 
в проекта, получават безплатен 

достъп до платформата ни за па-
зарен анализ, която позволява да 
се подобри представянето, чрез 
достъп до информация, необходима, 
както за стратегичeски решения, 
така и за решаване на ежедневни 
задачи. 

С какво би Ви била полезна 
нашата платформа за 

пазарен анализ?

Основната цел на платформата за 
пазарен анализ е да помогне да се 
вземат решения,  за представянето 
на аптеката, базирани на факти. За 
тези от Вас, които нямат време да 
анализират, тя предоставя възмож-
ност за бързи изводи по ключови 
въпроси. 

Случвало ли Ви се е да 
се запитате следното:

 
	 •	Мисля,	че	работя	по-добре	от	
останалите аптеки в квартала, 
вярно ли е това? 
	 •	Предлагат	ми	изгоден	промо-
ционален пакет, дали да заредя? 
	 •	Или	пък	имате	спад	в	продаж-
бите и се чудите, пациентите ли 

Кои сме ние?

АЙКЮВИА е наследник на двете 
компании IMS Health и Quintiles, 

световни лидери в областта на 
пазарните проучвания във фарма-
цевтичния сектор и клиничните 
изпитвания. Ние, в АЙКЮВИА Com-
mercial, измерваме продажбите на 
фармацевтични продукти, като 
наши доставчици са търговци на 
едро и дребно (аптеки и вериги ап-
теки), а наши клиенти са фарма-
цевтичните и ОТС компаниите.

Моето име е Искра Янчева. Завър-
шила съм Фармацевтичен факул-
тет, към Медицински универси 
тет в София. Започнах работа в 
аптека като магистър-фармацевт, 
а по-късно и управител. Сега съм 
член на екипа на АЙКЮВИА и отго-
варям за услугите, които предла-
гаме на нашите партньори. Рабо-
тейки като фармацевт успях да 
се докосна до всички функции, из-
пълнявани в аптеката и това ми 
помогна да разбера как работи тя 
и какво е необходимо, за да може 
един обект да се развива напред.

Как да 
използваме пазарни 
данни за оптимално 
управление 
на аптеката
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„избягаха“ при конкуренцията или 
е намаляло търсенето?

На тези и много други въпроси би 
могла да Ви отговори услугата, коя-
то предлагаме. Тя ще Ви помогне да
видите къде се намирате спрямо 
обектите в своя район и да си „све-
рите часовника“ за това как се спра-
вяте в сравнение с конкурентите. 

Ще Ви бъде от голяма полза и за 
контрола на количеството брак. 
Виждайки каква сума пари сте „зат-
ворили“ в стока и за колко време би 
Ви стигнало това количество, Вие 
значително ще намалите броя на 
бракуваните артикули и ще избег-
нете презареждането на обекта.
 

Удобствата, които предлага 
платформата са:

	 •	Платформата	е	на	български	
език;
	 •	Информацията	е	поднесена	
с лесноразбираеми графики и 
таблици, към всяка има меню за 
помощ; 
	 •	Достъпна	е	от	компютъра	Ви,	
както вкъщи, така и в аптеката, а 

достъпът е защитен с парола, за да 
може само Вие да разполагате 
с информацията в нея.

Ние, в АЙКЮВИА, сме наясно, че за 
индивидуалните аптеки е много 
по-важно да разберат локалните 
тенденции, отколкото да се срав-
няват с продажбите в цялата стра-
на. Това вече е възможно! 

Концепцията работи по следния 
начин: дефинира се кръг от преки 
конкуренти, наречен район. За още 
по-голяма яснота си представете, 
че Вашата аптека се намира в цен-
търа на окръжност, която се раз-
ширява докато обхване 20 обекта 
на поне 3 различни собственика (с 
цел запазване конфиденциалност-
та на данните). 

Аптеките в тази окръжност пред-
ставляват района, в който Вие се 
сравнявате спрямо средните про-
дажби на аптеките около Вас. Т.е. 
можете да видите какъв оборот 
прави средната аптека в района, 
какъв дял от продажбите държите, 
какви продукти и на какви цени се 
продават в района. Разбира се, няма 

да видите продажбите на конку-
рентите си поименно, както и 
никой ползвател на услугата няма 
да види Вашите продажби. 

Пътят на данните

Темата за обмен на данни е чувс-
твителна във всички бизнес среди. 
Сега ще Ви разкажа малко по-под-
робно какъв е нашият процес на 
извличане, обработка и защита 
на данните. Началото се поставя 
с тристранен договор, сключен 
между аптеката, АЙКЮВИА и фир-
мата, която поддържа софтуера на 
аптеката Ви. Софтуерната фирма 
разработва така наречения модул 
за извличане на данни (МИД), който 
програмира изпращането до наш 
сървър, намиращ се извън България.  

Трансферът на данни към сървъра 
на АЙКЮВИА се случва след крип-
тирането (кодирането) им, за да 
бъдат максимално защитени. По 
този начин софтуерната фирма 
няма достъп до Вашите данни, ни-
то АЙКЮВИА има достъп до Ва-
шите системи. Тук е мястото да 
отбележим, че функционирането на 

F



ни предоставяте данните за Ва-
шата аптека или пък аптеки, ако 
сте собственик на повече от една. 
След това, ние поемаме отговор-
ността да се погрижим данните Ви 
да бъдат обработени и доставени 
до Вас, за да управлявате своя биз-
нес максимално ефективно. Ако 
вече имате сключен договор с нас 
и искате да използвате нашата 
платформа за пазарен анализ, аз съм 
представителят на АЙКЮВИА за 
аптеките и можете да се обърне-
те директно към мен. За мен ще е 
удоволствие да Ви помогна да си 
направите регистрация и да Ви 
дам основни насоки как да 
работите с платформата.

За контакт с мен: 
•	е-мейл:	iyancheva@bg.imshealth.com
•	Телефон:	+359	878	607	210

Друга възможност за връзка с нас 
е чрез партньорите ни от Алианс 
Сървиз. За контакт търсете  
Невена Тодорова тел. 0886 108 
558; имейл: nevena.todorova@
allianceservice.bg

Нека за малко се върнем на въпроса 
за сигурността и това кой може да 
вижда данните на аптеката. В до-
говора, който сключвате, изрично 
е посочено, че данни на ниво апте-
ка или данни на ниво верига не мо-
гат да бъдат предоставяни на 
трети страни. Информацията за 
Вашия обект е достъпна за упълно-
мощеното лице, представител на 
конкретната аптека, чрез създаде-
ни от Вас потребителско име и 
парола. След направена еднократна 
регистрация, достъпът до всеки 
от обектите е с отделен профил. 
Това е направено за Ваше удобст-
во, за да можете да управлявате 
всяка аптека по индивидуален начин 
и да вземате най-добрите решения 
спрямо представянето й в района, 
в който се намира.

Как можете да използвате 
платформата за пазарен 

анализ?

Ако всичко до тук Ви харесва и ис-
кате да се възползвате от предла-
ганата от нас услуга, трябва да 
имате сключен договор с нас и да 

на МИД не изисква по никакъв начин 
Вашата намеса или какъвто и да е 
ангажимент от Ваша страна, как-
то и не възпрепятства регулярна-
та работа на аптеката. Както до-
бре знаем, когато консултираме па-
циенти, изпълняваме рецепти по 
НЗОК, заприхождаваме стока или 
преглеждаме брак, нямаме време 
да управляваме още една система. 
За Ваше улеснение, партньорите ни 
от софтуерните фирми се грижат 
МИД сам върши своята работа!

След като Вашите данни са извле-
чени и криптирани, те се обработ-
ват и чрез статистически модел  
се прави оценка на продажбите на 
национално и регионално ниво. Бъл-
гария е разделена на 9 региона и 
това е най-ниското ниво на инфор-
мация, което виждат ОТС компа-
ниите, клиенти на услугата.

Крайната точка, до която дости-
гат обработените данни, е нашата 
платформа за пазарен анализ, за да 
можете Вие да разполагате с тях 
и да вземате информирани страте-
гически и ежедневни решения!
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Какво се 
промени днес?

маг. фармацевт 
Пенка Минева
председател на РФК 

Пазарджик

приемат предизвикателствата 
на съвремието и ме боли за тях.  

Изразявам несъгласие и с намесата 
на чужди на нашата професия инте-
реси. Нека се опитаме да върнем 
диалога помежду ни, защото това е 
пътят да обединението. А заедно 
ще бъдем по-силни и ще се противо-
поставим на провежданите проме-
ни в ущърб на фармацевтите.

Наскоро, колежка ми изпрати един 
документ от работна група към 
Министерство на здравеопазва-
нето – проект на концепция за 
Национална лекарствена политика 
от 2011 г.

С голямо огорчение установих, че и 
тогава, и сега поставяме на дневен 
ред едни и същи проблеми: 
 • Разделяне на Закона за 
лекарствата на два закона – 1)
Производство и 2) Търговия.
 • Географско популационна 
квота – аптечна карта. 
 • Въвеждане на етичен модел.
 • Засилване дейността на 
съсловната организация, като 
участник в административни и 

В началото се наричахме Съюз на 
фармацевтите в България. Участи-
ето беше доброволно. Помня брой-
ката на колегията – 49 човека. Вси-
чки редовно си плащаха членския 
внос, познавахме се по име, събирах-
ме се – с една дума истинско, за-
дружно и единомислещо съсловие.

Чудя се, какво се промени днес? 
Защо не можем да намерим 

баланса и какво ни свързва?

Интензивният начин на живот или 
отчуждението, или може би много-
то нормативни промени, за които 
споделят колегите. Осезателна е 
липсата на онази връзка, която съ-
ществуваше в колегията. Това ве-
роятно са част от причините за 
състоянието на съсловието като 
цяло. 

Естествено времената се проме-
нят, хората също. Ние трябва да 
сме по-адаптивни към новата биз-
нес среда. Няма как да отхвърлим 
дигитализацията и цифровизацията. 
Грешка е да считате, че съм про-
тив новото. Но за съжаление, голя-
ма част колегите не са готови да 

В деня на най- истинския празник 
на фармацевтите – Еньовден, 

искам думата.

Провокирана съм от двете много 
силни интервюта на колегите 
Величка Севастакиева и Николай 
Костов. Двамата разглеждат 
еднакви проблеми на съсловието, 
но от различен ъгъл – емоционално 
и много откровено от Вики и 
аналитично и по-хладно от Ники 
Костов. Това са колеги с много 
опит, както в аптеката, така и 
в организационната дейност на 
съсловието. Допълвам техните 
тревоги и разсъждения, като ги 
поставям пречупени от моята 
гледна точка.

Започнах в далечната 1996 г., като 
частна аптека. И досега някои от 
складовете ми изпращат фактури 
с надпис „Частна аптека“… Бяха 
големи надежди и ентусиазъм – 
на „Младостта” и на „Началото”.
Обществено ангажирана съм от 
първите години на трудовата си 
кариера. Бях организатор, акти-
вен участник на всички празници и 
протести. 
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И

регулаторни процедури.
 • Забрана за вертикалната ин-
теграция на производител на 
лекарства, търговец на едро и 
дребно.
 • Задължително членство в 
БФС, като условие за практикуване 
на професията.

Хората, които са поставили на 
дневен ред тези проблеми и са ги 
разисквали тогава, са същите, кои-
то се изявяват днес като новато-
ри. Търся отговор на въпроса какво 
точно определя професионалния им 
стремеж – да са близо до властта, 
управлението или просто нищо дру-
го не могат. Трудно ми е намеря 
смислено обяснение. 

Може би Вие, колеги, ще ми помог-
нете да си отговоря и тогава заед-
но ще преодолеем омагьосания 
кръг, в които се въртим.  

Мисля си обаче, че затънали в про-
блеми и забили главите в собстве-
ните си аптеки – малки или големи, 
единични или вериги, ние пропуска-
ме същественото и губим силата 
на Единението. Годините на демо-

крация не ни научиха да изказваме 
свободно мнението си и да отсто-
яваме позициите си. Все още в мно-
го от нас витае сянката на мина-
лото и страхът от Началника. 

Фармацията е уморена! Борците 
като мен се умориха! Умората 

ни приспива. Много удобно!

Крайно време е да формулираме 
точно и ясно нашите искания. Да 
изберем на предстоящия Конгрес 
на БФС  хората, които могат да 
го постигнат. Да върнем не само 
уважението към нашата професия, 
но и собственото си самоуважение.
Скоро четох някъде за едно афри-
канско племе с девиз: „Аз съм, 
защото Ние сме“! 

Но няма смисъл да поглеждаме 
в далечна Африка, прочетете 

лозунга на входа на Народното 
събрание!





ОТС продукти                     OTC       



кръвни тестове, защото нивата му в кръвта могат и 
да се запазят в граници дори при дълготрайно бедно на 
магнезий хранене. По-голямата част от магнезият се 
намира или в костите – 60% или в мускулните и други 
клетки – около 40%. Затова изследователите първо 
намират стойностите на магнезия чрез измерване 
на нивата му вътре в клетките.  

Магнезий	(250	мг)	+	витамин	В	комплекс	на	AboPharma	
e уникално съчетание на магнезий с витамините от 
В групата. Витамин В комплекс играе важна роля за 
синтеза на белтъците, метаболизма на въглехидра-
тите и мастните киселини, както и за изграждането 
на еритроцитите.

Възползвайте се от нашият СЕМЕЕН ПАКЕТ и вземете 
2 броя МАГНЕЗИЙ с витамин В комплекс, към който 
получавате ЛЕПЕНКИ с тампон за ПЪРВА ПОМОЩ!

Защо МАГНЕЗИЙ + Витамини В комплекс 
на AboPharma?

 •  Оптимален прием на МАГНЕЗИЙ само в 1 
ТАБЛЕТКА.

	 •  Обогатен с ВИТАМИН В комплекс за по-добро 
усвояване.

	 •  60 ТАБЛЕТКИ, достатъчни за 2 МЕСЕЦА прием.

Минералът Магнезий се среща в различни съединения 
в природата. Той играе основна роля в нашия енергиен 
баланс и участва в над 300 важни метаболитни реакции 
в организма. Магнезият е от значение за нормалното 
функциониране на сърцето, мускулите и нервите. В ор-
ганизма на възрастен човек се съдържат приблизител-
но 20-30 грама магнезий, като по-голямата част от 
него се намира в костите.

При ниско съдържание на магнезий в организма, нерв-
ната проводимост се забавя и могат да настъпят 
непроизволни движения на мускулите или т. нар. спазми 
или мускулни крампи. За да се преодолеят те, организма 
трябва да се снабди с достатъчно количество магне-
зий, който да възпрепятства навлизането на калий в 
клетката. Този елемент е необходим за работата на 
клетъчната мембрана.

Мускулните схващания са най-често срещани в по-зряла 
възраст, но от тях могат да се оплакват и по-млади 
хора и дори деца. Въпреки, че магнезият е широко раз-
пространен в природата и присъства в много храни, 
недостигът му в човешкия организъм се наблюдава 
много често – приблизително при 50% от хората. Чо-
вешкото тяло се нуждае от магнезий и естествено го 
консумира всеки ден, без обаче да разполага със систе-
ма за поглъщане на този минерал. Сред най-често сре-
щаните причини за дефицит на магнезий са хроничния 
стрес, тежкото умствено или физическо натоварване, 
строгите диети за отслабване, обездвижване, злоупо-
треба с алкохол, прегряване на организма или диабет.

Магнезият подпомага поддържането на нормалната 
психологическа функция и съдейства за намаляване  
чувството на отпадналост и умора. Това е минералът, 
който съдейства и за нормалното протичане на мета-
болизма в организма и производството на енергия. 

Магнезият подпомага нормализирането синтеза на 
белтъчини и участва в процеса на делене на клетките. 
За да се набави необходимото количество в организма, 
е нужно да се приема магнезий във вид на добавка. 

Препоръчителният дневен прием на магнезий за мъже и 
жени на възраст 18-60 години е съответно – 330 мг за 
мъжете и 280 мг за жените. Трудно е обаче да се уста-
новят стойностите му в огранизма от направени 

МАГНЕЗИЙ

Мускулните схващания и умората 
се преодоляват с МАГНЕЗИЙ



Хранителни
добавки Хр
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