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Уважаеми читатели,
В продължение на тринадесет години Стинг АД провежда обучителните програми „Леге Артис“. Основната нишка в тях е непрекъснатото
самоусъвършенстване в комуникацията с пациенти и клиенти, които
посещават аптеките. Целта, която си поставяме, е да открием онези
послания, които биха ни помогнали в това общуване. А всичко това
може да постигнем само и единствено, ако самите ние притежаваме
тези умения. Стинг си поставя отговорната задача да ви помогне и
заедно да намерим верния път към сърцето и душата на клиента, а
заедно с това и подобряването на неговото здраве. „Клиентът е акция,
която непрекъснато повишава стойността си“. Ако се замислим над
тези думи и се опитаме да ги претворим в ежедневието си много
скоро ще се радваме на положителни резултати.

Да не забравяме, че живеем във време на достъпна информация,
която ни „залива“ от всички посоки. Съвременният клиент е добре
информиран и когато застане на гишето знае какво и защо го иска.
За да бъдем в крак с новостите и да отговорим надеждно на
всички негови въпроси е важно самите ние да бъдем
адектватно информирани. Новата стратегия,
която препоръчваме, е Content Marketing.
Успешното прилагане на принципите му
е гаранция за успех. Особено важно е
да бъдем позитивни. Не случайно
има клон в психологията,
който се нарича „Позитивна
икономика“ и изучава икономическите феномени. Това е
специфичен вид икономическо
изследване и обяснява икономическите феномени базирани
на обективен анализ.
Опознаването на
тези механизми
ще спомогнат за
по-пълноценно
общуване с
хората и в
частност с
посетителите
на аптеките.

Lege Artis 2017

Разделяйки се със закостенялото дребномислие ще освободим
съзнанието си, като го насочим към едно ново положително мислене.
Съвременното мислене налага един нов тип отношения между
фармацевт – клиент. Наложително е консултацията да се издигне на
нова плоскост. Нека не забравяме, че фармацевтът е най-достъпният
здравен специалист. Оценка, която е колкото удовлетворителна,
толкова и задължаваща. Стинг, със своите маркетингови инициативи,
работи точно в тази посока – да бъде актуален и полезен на своите
партньори и приятели. Да бъде мост между фармацевти
и производители, за всички актуални маркетингови инициативи.
Скъпи колеги, доверете се на опита и знанията,
които имаме, защото само заедно ще успеем.

Издава СТИНГ АД
Главен редактор:
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Разпространение: СТИНГ АД;
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Безопасността на пациентите е от първостепенно значение за AстраЗенека. Ако считате, че сте наблюдавали нежелана лекарствена реакция, ако междувременно е настъпила
бременност, ако сте наблюдавали неочаквана полза или липса на ефект, моля да се свържете с нас на тел. (02) 44 55 000/факс (02) 971 11 24. Моля, съблюдавайте също
изискванията за докладване на нежелани лекарствени реакции към Изпълнителна агенция по лекарствата. За информация за медикаменти на АстраЗенека, може да се свържете
с нас на горепосочения телефон. Лекарственият продукт се отпуска по лекарско предписание. Преди да предпишете Pulmicort, моля, консултирайте се с пълната информация по
предписването. Пълната информация по предписването е достъпна на уебсайта на Изпълнителната агенция по лекарствата www.bda.bg.

У

важаеми колеги и партньори,
За 13-та поредна година през
есенно-зимния период Стинг организира обучителната програма
„Леге Артис“. Тя събира 1200 магистър-фармацевти от цялата
страна.
Нито едно от средствата на
съвременна комуникация не може
да замени прекия контакт с производителите и с колегите. На
тези срещи може директно да
се задават въпроси, да се разискват актуални теми и да се запознаете с новостите в областта
на здравеопазването и фармаиндустрията.
Първата среща се проведе в
София. Присъстваха над 200 магистър-фармацевти, собственици на аптеки и оторизирани
от тях представители. Госпожа Аделина Любенова откри събитието и запозна участниците
със същността на Content marketing: Как най-ефективно да го
използваме в ежедневната си
работа и чрез неговите механизми да повишим резултатите
си. „GSK – Видове лекарствени
форми за лечение на грип, простуда и кашлица“ беше темата
на лекцията на проф. Николай
Ламбов.
Astra Zeneca, Berlin Chemi Menarini и Heel запознаха присъстващите с актуалните продукти за
сезона на вирусите и инфекциите. Със свои щандове участие
взеха GSK, AstraZeneca, Berlin
Chemie Menаrini, Heel, КРКА
България ЕООД, Medical point,
Revita и Гален фарма. Те бяха

Леге Артис 2017
приготвили приятни изненади и
горещи оферти. На място се сключиха сделки за атрактивни промоции. Програмата беше белязана от
делови и приятелски дух. След обучителната част, като естествен
завършек на вечерта, всички бяха
поканени на коктейл.
Скъпи колеги, удоволствието ще
бъде за нас, ако сме провокирали
вашия интерес, да посетите някоя
от срещите на „Леге Артис“ в
удобно за вас населено място.
Очакваме ви!

13. 10. 2017 г. – Кюстендил
14. 10. 2017 г. – Банско
18. 10. 2017 г. – Монтана
21. 10. 2017 г. – Поморие
27. 10. 2017 г. – Русе
28. 10. 2017 г. – Троян
01. 11. 2017 г. – Пловдив
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маркетинг

Content

НЗОК

веждат се диференцирани отстъпПромени при отстъпките ки за различните индикации на медикаментите, както и още един налог – ако касата формира общ ръст
на прогнозните си разходи от миниВъвеждат се допълнителни отсмум 3% за годината спрямо предходтъпки за иновативните медикамен- ната. Тогава фирмите, чиито медити, освен налога от 10%, в зависикаменти са довели до него, ще коммост от обема продажби, който са пенсират 20% от увеличението. В
реализирали производителите им за промените се залага приложението
годината. В първоначалния вариант на това правило и авансовото изна проекта се предвиждаше ако раз- плащане на отстъпките за последходите на Касата при реимбурсира- ното тримесечие на 2017 г. Не е яснето им се увеличат с до 10% от за- но дали всички идеи ще се приемат
ложените стойности, допълнител- в сегашния си вид. Според бизнеса
ната отстъпка да е 25% от надвинякои от тях противоречат на дошението за съответната година.
говорите, които компаниите вече
Ако то е до 15%, втората отстъп- са сключили с Касата.
ка ще е 50% от ръста, ако преразходът е до 25%, отстъпката ще е 75% Министерствата на финансите и
от него. Ако разходите на Касата
здравеопазването и НЗОК обаче са
са станали двойни на предвидените изключително притеснени от увелиза новото лекарство, то фирмата
чаващите се разходи за медикаменще плати увеличението им на 100%. ти. През последните години ръстът е със 100 млн. лв., затова те
В новия проект обаче отстъпките ще държат да наложат предложеса още по-строги и се стига до мо- ните мерки, които водят до прякомента, в който при превишаването то му ограничаване. Още повече, че
на заложените разходи за даден ме- за тази година финансовото минисдикамент с 25%, фирмата ще тряб- терство прогнозира дефицит от
ва да покрие на 100% ръста им. Въ35 млн. лв. за здравноосигурителни

за лекарства

„Няма значение
колко бавно вървите,
стига да не спирате“
		
Конфуций

Акценти
плащания в страната. Според подуправителя на касата д-р Димитър
Петров тази прогноза не е вярна.
Отделно от тази цифра обаче на
касата не достигат 250 млн. лв, за
да се разплати с чуждите фондове
и болници за лечение на български
граждани зад граница. В същото
време изгледите за актуализация
на бюджета на фонда са нулеви.
Според някои експерти обаче дефицитът може да е по-малък заради
очакваните по-големи постъпления
от отстъпките за лекарства.

С 400 млн. повече
ще поиска НЗОК
НЗОК иска бюджетът й за 2018 г. да
бъде около 3.8 млрд. лв. Ако депутатите одобрят тази сума, фондът
ще разполага с близо 400 млн. лв. повече. Вероятността това да се случи обаче е минимална, тъй като традиционно парите на НЗОК се вдигат
с около 200 млн. лв. годишно. Каквото и да е увеличението на бюджета
обаче, не малка част от него ще
отиде отново за извънболнична помощ. Окончателното разпределе-
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ние на парите ще се съгласува и с
Българския лекарски съюз. Предложението за увеличение на бюджета
обаче не е харесало на зам. финансовия министър и председател на
надзора Кирил Ананиев. Лимитите
на болниците остават и занапред,
а пари над тях няма да се изплащат,
защото се нарушава законът за публичните финанси. В отговор на доклада на финансовото министерство Надзорният съвет на Касата
предвижда като краткосрочна мярка по-строг контрол над разходите
за иновативни и скъпоструващи медикаменти, като особен акцент е
поставен на онколекарствата.
Планират се и нови проверки по болничните аптеки на онкологиите. Те
трябва да привършат до 15 ноември. Разработва се и механизъм за
контрол на разходите за онколекарства при злокачествени солидни тумори и хематологични заболявания.
Предвижда се в края на всеки месец
да се прави анализ пред Надзорния
съвет на разходите за лечението
на онкоболните. От Касата ще предложат механизъм за наблюдение и
на харчовете за скъпоструващите
лекарства с протоколи.

пари. НЗОК има амбицията от октомври хората да получават по
телефона уникалния си здравен код
за достъп.

МЗ
Електронна платформа
за медицински изделия
Министерството на здравеопазването предвижда да въведе единна
електронна платформа за медицинските изделия. Тя ще бъде изградена по модела на тази за лекарствата, но ще бъде много по-сложна,
тъй като видовете изделия са много повече. Това ще са пределните
цени, на които болниците ще купуват. Всяко лечебно заведение ще
има свободата да договаря по-ниска
цена, ако успее. Това съобщи зам.министър Лидия Нейчева при откриването на кръгла маса „Корупционни
рискове при доставката и употребата на медицински изделия“. В момента всяка фирма сама решава на
какви цени да продава медицинските изделия и обикновено те са поскъпи дори от тези в западните
държави. Болниците са длъжни да
обявяват обществени поръчки за
осигуряване на медицински изделия,
заплащани с публични средства, но
не всички изпълняват това условие.

Корупцията –

основен проблем
Българската здравна система е
особено благоприятна за корупция,
смятат от Центъра за превенция
и противодействие на организираната престъпност към МС. Рискът
е изключително висок специално
сред сектора с медицински изделия
поради редица причини, каза Биляна
Иванова, гл. експерт в държавния
орган. Сред тях са социалната им
значимост и огромният им пазар.
В световен мащаб годишно печалбата в сектора е 315 млрд. долара,
а в ЕС – 96 млрд. Според Иванова
това е предпоставка за огромното
влияние, което индустрията има в
коването на закони, а доказателство е подписването на Трансевропейското споразумение за търговия и
инвестиции. При него фармацевтичната индустрия увеличи 7 пъти лобистките си усилия, а инженернотехническият сектор едва 3.

Липсата на ценова регулация в ЕС
също е доказателство за огромното
влияние на тази индустрия. Въпреки
липсата на единни правила за ценообразуване и реимбурсиране на конОт фонда предвиждат още до 30
сумативите, много държави са въвеоктомври да са готови и с методили свои, а оценката на здравните
ческите указания за съвместни протехнологии (ОЗТ) заема ключов моверки със съсловните организации
мент в тях. Най-добре развита е
на медиците. За тях се говори почЧастните клиники сами решават
системата във Франция – там мети цяла година, но въпреки съгласие- дали да провеждат търгове. В мно- дицинските изделия са с най-ниски
то на съсловните организации да
го случаи медицинските изделия
цени, каза проф. Антония Янакиева
предоставят експерти, за да се по- продължават да се продават дирек- от Факултета по обществено здрадобри контролът, резултати досетно, чрез лекарите на пациентите. ве на МУ-София. Оценката се извърга няма. Анекси на рамковите дого- Основният разход за тях остава за шва от специална агенция по 4 освори за дентални и медицински дей- пациентите. Предвижда се частни- новни метода, като винаги се събности за 2017 г. предлага отново
те болници да се задължат да се съ- людава качеството на изделието
НЗОК. Отпада финансирането на
образяват с цените на медикамени икономическата полза за общесзъбните протези поради липса на
тите в областта на онкологията.
твото. В първия случай самата

НОВО

ЗАХВАЩА
ВИРУСИТЕ НА НАСТИНКАТА1,2

ТА НА ОКЕ
ЛА

АН

СИ

Естествена защита
срещу вирусите на
настинката1,2
Уникален механизъм
на действие1
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РВ

ЕНИ

ВОДО

РА

спрей за нос и таблетки за смучене1,2

1. Указания за употреба Quixx® protect спрей за нос
2. Указания за употреба Quixx® protect таблетки за смучене
Медицински изделия. Информация за медицински специалисти. За допълнителна инфромация, моля, прочетете инструкциите за употреба
или се свържете с „Берлин-Хеми/А. Менарини България“ ЕООД, София 1784, бул. Цариградско шосе“ 147, e-mail: bcsofia@berlin-chemie.com
Безплатна линия за съобщаване на нежелана реакция 0800 80 828
BG_QUI-04/2017_09
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агенция инициира оценката, за да
подобри икономическите резултати на болниците. Във втория призводителите го правят, защото без
оценката няма как да се подновиреимбурсния статус на изделието им.
Това преразглеждане се прави на 5
години. При третия вариант найчесто здравните фондове изискват
ОЗТ, когато се окаже, че използването на изделието е довело до усложнения за пациетите. В момента
нашата държава няма правомощия
да извършва адекватен надзор на
пазара, както и да проследи пътя на
консумативите от производството до прилагането им, отчете Тодор Даракчиев от ИАЛ. Не е регламентиран реда за паралелния им
износ. Има пропуски и при контрола

над качеството и съответствието на изделието със заявените параметри от производителя. Нормите, по които се извършват клиничните проучвания, не са достатъчно
прецизни. Това е предмет на усъвършенстване на европейско ниво. Наскоро бяха приети промени, които
въвеждат по-строг контрол над високорисковите изделия, особено за
инвитро и АГ сектора, които ще се
прилагат от 2020 г., каза доц. Евгени Григоров от Националния център
за обществено здраве и анализи.

„Съвременни предизвикателства в
профилактиката на ваксинопредотвратимите заболявания“, организирана от Българското сдружение по
иновативна медицина. Бяха коментирани предложенията ваксината
срещу варицела да стане задължителна, да се въведе бустерна доза
дифтерия, тетанус и коклюш при
юноши и отмяна на един от приемите на ваксината срещу туберкулоза. Сред обсъжданите теми беше
предстоящият грипен сезон. Бяха
представени данни за все още слабото покритие с противогрипни
ваксини в някои страни от ЕС и за
Имунизационен
високата смъртност от грип по
Експерти предложиха имунизацион- света. България е една от страниният календар да бъде осъвременен те с най-ниско противогрипно попо време на кръгла маса на тема
критие в рисковите групи – под 2%.

календар

Euphorbium compositum

Назален спрей

Euphorbium compositum назален спрей е с доказан в
опити in vitro противовирусен ефект. Потиска размножението на парагрипни, респираторно-синцитиални и
херпес тип 2 вируси. Терапевтичната ефективност
на назалния спрей при хроничен синуит и вазомоторен
ринит е доказана в двойно слепи плацебоконтролирани
клинични изследвания. Неговото комплексно терапевтично действие се определя от балансираното съдържание на 8 компонента, от които три от растителен
(Euphorbium, Pulsatilla pratensis, Luffa operculata), три от
минерален (Mercurius bijodatus, Hepar sulfuris, Argentum
nitricum) и два от животински произход (Mucosa nasalis
suis, Sinusitis-Nososde.
• Всички видове остри и хронични ринити – вирусен,
бактериален и алергичен.
• Остри и хронични синузити.
• Отбъбва, успокоява и лекува лигавицата на носа,
улеснява дишането и успокоява симптоми от рода на
дразнене, сърбеж, кихане.
• С доказано противовирусно, противовъзпалително,
антиалергично и имуномодулиращо действие.

Предимства:
• Широк спектър на действие при остри и
хронични форми на ринити и синузити.
• Лекува увредената носна лигавица.
• Има лечебно действие, а не само симптоматично подобрение, както съдосвиващите средства, които дават краткотрайно облекчение, съпроводено със сухота и парене в областта на
носоглътката.
• Нормализира дишането и намалява тежестта
в челната област.
• Не предизвиква оток и свръхчувствителност
на лигавицата.
• Лечебният му ефект не отслабва при
продължителна употреба.
• Не води до привикване дори след
продължително използване.
• Може да се използва при високорискови групи –
бременни, кърмачки и възрастни хора.
• Изотоничният разтвор на натриев хлорид
предпазва лигавицата от изсъхване, намалява нейната оточност, размеква и премахва крустите.

Природно, щадящо и ефективно
лечение при възпаление на
носа и синусите от немската
фармацевтична компания Heel

Дозировка: възрастни: 1-2 впръсквания във всяка ноздра 3-5 пъти
дневно. Деца от 2 до 6 год.: 1 впръскване 3-4 пъти дневно.

По материал на Clinica.bg
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армацевти влязоха в спор
за въвеждането на мерки
срещу фалшивите лекарства на
заседание на парламентарната
здравна комисия. Темата е на фокус, защото срокът за въвеждане
на промените в начина на работа
на аптеките е февруари 2019 г.,
а нормативната база не е адаптирана към изискванията на европейската директива. МЗ и аптеките също не са готови да
направят нужната промяна.
На заседанието стана ясно, че
България е първата страна, подала проект за въвеждане чрез
сдружението от представители
на фармацевтичната индустрия,
БФС, БАТЕЛ и асоциациите на
паралелните търговци и болничните фармацевти.
Госпожа Илиана Паунова, изпълнителен секретар на Българската организация за верификация
на лекарствата, изнесе кратка
презентация на инициативата
и план за въвеждане на процеса.
Дискусията засегна не само лекарствата, но и хранителните

Спор за

добавки, продавани по интернет.
Основният спор възникна по повод
нуждата от въвеждането и готовността на аптечната система.
Според представената информация
от Паунова, по данни на СЗО има 1%
фалшиви лекарства в Европа или
около 1.5 млн. опаковки в България.
Асена Стоименова, изпълнителен
директор на ИАЛ каза, че в България
за последните 4 години има установена само една опаковка и то внесена по неофициален канал. Тези факти породиха основателен спор.

млн. опаковки трябва да се сканират на входа и изхода в аптеките,
което означава, че ще се наемат
още хора на работа, добави той.

Срещу въвеждането на верификацията се обяви и Аделина Любенова,
собственик на един от четирите
най-големи дистрибутора – „Стинг
АД“. Тя каза: „Данните за фалшиви
лекарства не са верни за България,
затова ИАЛ е намерила само една
опаковка за 4 години. Освен това
не всички аптеки имат аптечен
софтуер. По наши сведения 587 ап„Това не е вярно, нула са фалшивите теки не разполагат с такъв, за да
опаковки с лекарства у нас, не виж- обработват баркодовете на опадам къде е логиката ограничения
ковките, което ще се отрази на
да се приемат за легалния бизнес
достъпа до лекарства в малките
тогава...“ контрира Николай Костов, населени места, а 1856 аптеки изпредседател на Асоциацията на
ползват софтуер, който не обхваща
собствениците на аптеки. Според цялостната номенклатура от ленего в страната има 3800 легални
карства. Една част от тях рабоаптеки и там фалшиви лекарства
тят с него само по Каса, а друга
не са открити, а начинанието е не- много малка част използват софобходимо на производителите на
туера за отпускане на лекарства
иновативни медикаменти, за да кон- за свободна продажба.
тролират паралелната търговия.
Цената за това пък ще платят и
Друг съществен проблем е липсата
фармaцевтите. Той отчете, че ог- на електронно здравеопазване. В апромният разход ще е за труда – 180 теките няма електронен регистър,
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„Няма значение
колко бавно вървите,
стига да не спирате“
		
Конфуций

На фокус
а хартиен, което обезсмисля имплементирането на системата за верификация. Затруднения ще възникнат и от честата липса на постоянен интернет и ток в аптеките
от цялата страна.

Въпреки споровете по време на заседанието на здравната комисия,
не стана ясно какво ще произтече
и как ще се въвежда системата за
верификация. В началото на следващата година страната трябва да
е готова, а и вече има пилотен проОт Българския фармацевтичен
ект за първите 20 аптеки, в които
съюз обаче са категорични, че про- ще се тества чекирането на опаблеми няма да има и страната ни е ковките на лекарствата. Ако фардлъжна да въведе верификацията на мацевтите не оборудват аптекимедикаментите, защото иначе ще те си с компютри и четци до фетърпим санкции. „Има разминаване
вруари 2019 г., след това няма да
в цифрите, които се изложиха за
могат да продават медикаменти.
броя на аптеките у нас и за цените
на четците. В България съществуВъпросът е кой интерес защитава
ват 4200 аптеки. Но по-важното е,
държавата, защото социален моче датата за въвеждане на директив няма. Има страни от ЕС, коитивата е 9 февруари 2019 г. и ако
то са подали молба за отлагане на
не я въведем, ще има наказания сре- имплементирането на верификацищу нас“, обясни проф. Илко Гетов,
ята за 2021 г., а у нас срокът е фепредседател на съсловната органи- вруари 2019 г. Ако не се подаде молзация на фармацевтите.
ба от наша страна за удължаване
на срока и се въведат нормативниПенка Минева председател на РФК те промени, които да детайлизиПазарджик също се противопостарат прилагането на новите правила
ви на готовността за въвеждане,
ще се регламентират и сериозни
като изтъкна редица практически
санкции спрямо нарушителите. А за
факти от работата в аптеката,
проблемите, които ще възникнат,
които ще спират процеса на обспотърпевши ще са собствениците
лужване на пациентите.
на аптеки и потребителите.

Н

а 26 септември в Прага,
Чехия българска делегация,
начело със зам.-министър Мирослав Ненков, проведе среща с
държавния секретар на Министерството на човешките ресурси на Унгария, г-н Золтан
Оноди Шюч. Основната цел на
срещата беше представянето
на българската кандидатура
за седалище на Европейската
агенция по лекарствата ЕМА.

Двете страни откриха много допирни точки по отношение на
проблемите, пред които са изправени министрите на здравеопазването. Беше заявен интерес за
провеждане на интензивни политически дискусии в Съвета и по двете
теми, както и от сътрудничество
във връзка с инициативите, които
Унгария предприема в рамките на
Вишеградската четворка, така и
на национално ниво.

От унгарска страна беше заявена позиция, че новото седалище
на ЕМА следва да бъде разположено в държава-членка, в която
липсва децентрализирана структура на ЕС. Официалната позиция
по отношение на кандидатурите
все още е в процес на подготовка, но България има сериозен
шанс да получи подкрепа от Унгария. В рамките на срещата
бяха обсъдени и приоритетите
на Българското председателство на Съвета, касаещи здравословното хранене при децата и
ефективността и достъпността
на иновативните лекарствени
продукти.

Европейската агенция за лекарствата да бъде релокирана в една от
петте държави-членки на ЕС, на
чиято територия към момента не
е разположена децентрализирана
структура на ЕС. Това беше общото становище на хърватския министър на здравеопазването Милан
Куйунджич и заместник-министър
Мирослав Ненков, които разговаряха в Загреб.
И България и Хърватия считат, че
релокацията на ЕМА в „новите” държави-членки ще бъде ясен сигнал не
само за равнопоставеност в ЕС, но
и за спазване на географски баланс
и кохезия. Това ще повлияе положи-

телно и върху процеса на разпределение на нови агенции в ЕС.
„Въпреки видимите предимства
на Загреб и София, решението в
крайна сметка ще бъде въпрос
на политически договорености”,
коментира министър Куйунджич,
затова и водещата роля в Хърватия
оттук нататък има Министерството на външните работи. Министерството на здравеопазването
може да заяви своите предпочитания на база на проведените разговори, посочи още Куйунджич.
Разговорите по време на двустранната среща, участие в която взеха
дипломати и висши служители от
здравните министерства на България и Хърватия, се фокусираха
и върху предстоящото Българско
председателство на Съвета на
министрите на ЕС. Заместникминистър д-р Ненков открои водещите за страната ни политически
приоритети: здравословно хранене
при децата, ефективни и достъпни
лекарствени продукти. Хърватия
потвърди силен интерес от дискусии на ниво ЕС и по двете теми,
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Битката за ЕМА

продължава
като изтъкна близостта от проблемите, пред които са изправени
двете страни.
Срещата беше възможност за
обсъждане и на двустранното
сътрудничество. Eдна от първите теми, по които предстои
посещение на експертно ниво в
Хърватия още през октомври, е
обменът на опит в сферата на
електронното здравеопазване.
Продължават усилията на България
да лобира за разполагане на Европейската агенция за лекарства в
София. Делегация от Министерство
на здравеопазването, водена от
заместник-министър д-р Мирослав
Ненков, проведе работна среща с
генералния директор на ГД „Здраве
и безопасност на храните“ към
Европейската комисия г-н Ксавие
Пратс Моне и екипа му.

Във връзка с релокацията на Европейската агенция по лекарствата,
Комисията подчерта значението
на Обединена Европа. Позовавайки
се на речта на президента на ЕК
Жан-Клод Юнкер пред Европейския
парламент, г-н Пратс Моне подчерта необходимостта от равнопоставеност между държавите-членки.
Той се ангажира при оценяване на
офертите за ЕМА Комисията да
бъде максимално обективна и прозрачна. „Ние вярваме и разчитаме
именно на това“, посочи зам.министър Ненков.

Г-н Пратс Моне прояви интерес
към ключовите приоритети в здравеопазването за предстоящото
Българско председателство, касаещи здравословното хранене при
децата и недостига на лекарствени
продукти. Двата приоритета бяха
посрещнати положително от Комисията. Бяха обсъдени и възможносОсновни теми на срещата бяха
тите за допълване и прецизиране
кандидатурата на България за дона приоритетите, като се отчете
макинство на Европейската агенкакто българската, така и общоция по лекарствата и акцентите за европейската перспектива. В напредстоящото Българско предсечалото на октомври в София преддателство на Съвета на ЕС.
стои публичното обсъждане на

Евро
новини
приоритетните теми в сектор
„Здравеопазване“, които ще влязат
в дневния ред на предстоящото
Българско председателство на
Съвета на ЕС.

ИАЛ за първи път
участва в оценка на
лекарствен продукт
по централизирана
процедура
На заседанието на Committee for
Medicinal Products for Human Use
(CHMP) към ЕМА през септември
е гласувано Изпълнителната агенция по лекарствата да участва
съвместно с германската лекарствена агенция (BfArM) в международен екип за оценка на централизирана процедура, стартираща
от март 2018 г. Оценяваният
продукт е антибиотик от ново
поколение, ефикасен срещу микроорганизми, причиняващи вътреболнични инфекции с множествена
устойчивост към антибиотици.

АКЦИЯ 3+2

3

+2

- При закупуване на 3 опаковки REGLAN tabl. през Вашия дистрибутор, получавате допълнително 2 опаковки.

Дентокинд гел

за поникващи зъбчета
Нежна грижа за венците на бебето

Но
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лгар
ия

 Съдържа 2 активни съставки:




Екстракт от листа на слез
(Malva sylvestris) – съдържа многобройни
полизахариди, антоцианини, танини,
флавоноиди, клей и етерични масла, които са
богати на активни молекули. Те въздействат
успокояващо и обезболяващо на възпалената
лигавица
Пантенол – наричан още и „Провитамин В5” –
подобрява хидратацията на лигавицата,
действа успокояващо и спомага за
регенерирането на тъканите

 Ключови ползи:






Подходящ от деня на раждането
Удобна форма, лесен за нанасяне
Приятен вкус, с подсладители от природата
Надежден и безопасен
Дерматологично тестван



Произведен в Германия

 Начин на употреба:


 Локално действие:




Обезболяващо и противовъзпалително
действие
Успокоява и хидратира венците
Регенерира и защитава лигавицата в устната
кухина

mama-natura.com

о




Гелът се нанася в количество колкото грахово
зърно върху някой пръст и нежно се масажират
венците по няколко пъти на ден, но не повече
от 4 пъти за 24 часа
Детето може да яде или пие 15 минути след
използване на гела
Ако детето е алергично към някоя съставка на
този продукт, не трябва да го използвате.

dhu-bg.com

ВЪ
В

Ф РА Ц И Я
Н

Дъвчащи мечета
за имунитет

Сироп имуно-фор

Crataegus

Г

логът е род покритосеменни
растения от семейство
Розоцветни (Rosaceae). Включва
няколкостотин вида храсти и
малки дървета, разпространени
главно в умерените зони на
Северното полукълбо.
Глогът е дърво от храстовиден
тип, в разговорния език по-често
е наричан храст. Среща се в цялата страна – естественото
му разпространение е в горите
и планините. Не е придирчив към
почвата, може да се засади и в
двора. Билката крие невероятна
лечебна мощ. Единствено, този
който не се е докоснал до нея,
не предполага за ползите върху
здравето ни от приема на това
лечебно растение.
Според преданията, Христовият
венец е бил изплетен от глогови
клонки. Счита се, че това е растението, докоснато от Бог и
именно заради това притежава
огромна лечебна мощ. Първите
сведения за глога датират още
от далечното начало на първия
век от новата ера. Твърди се,

Глогът –
билката на
здравото сърце
че билкарите открили полезните
му свойства и лекували римските
императори от сърцебиене с отварата от глог. По-късно, през XV-XVI
век, е използван от заможните търговци и занаятчии в Западна Европа
като ограда от жив плет за защита
на домовете им (заради бодливите
клони) и сякаш лечебната му слава
замира. Но с течение на вековете
лечебното действие на глога се
описва от билкари и лечители и така чак до нашето съвремие, когато
червеният плод-билка има най-широко приложение. Съществува поверие, че глогът в дворното място
носи здраве и благоденствие на
семейството.
Глогът е сред онези полезни есенни
плодове, от които имаме възможност да се възползваме точно сега.
Той може да влезе в употреба и на
най-придирчивите предпочитания –
консумира се под формата на плод
или чай, сокът от глог пък е концентрация на всичките здравословни
ползи на този плод. Глогът се използва в домашната кулинария (за направата на торти и сладка), участва в състава на редица козметични

лосиони, дори може да играе ролята на естетично украшение в
дворното място и есенна
аранжировка.
Плодовете му са напълно узрели и
готови за бране от началото на
месец септември до късните дни
на октомври. Те съдържат сериозна
витаминозна бомба, която зарежда
имунната система с витамините:
A, B1, B2 и C – подходящи за подсилване на организма при прехода към
същинската есен. Силно концентрирани в състава на глога са и
наситените мастни киселини, отговарящи за равновесието на холестерола в кръвта. Останалите вещества и съединения, витамини,
флавоноиди и други сложни киселини, имат силно антиоксидантно
действие и уплътняващ кръвоносните съдове ефект.
Напълно заслужено лидерското
място за ползите от глога са сърдечните заболявания. Растението
тонизира сърдечния мускул, влияе
благоприятно върху артериите.
Той изцяло подпомага сърдечната
дейност. Активното вещество
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„Няма значение
колко бавно вървите,
стига да не спирате“
		
Конфуций

Полезно
проантоцианидин е най-мощният
антиоксидант от всички известни
и се съдържа само в съвсем малко
храни и напитки – качественото
червено вино, червените боровинки,
гинко билоба и др. Приемът му е
подходящ и за хора със смущения в
сърдечния ритъм, сърдечна недостатъчност, запушени сърдечни
артерии. Глогът улеснява работата на сърдечния мускул и изпомпването на кръвта, разширява кръвоносните артерии и редуцира аритмията. Благоприятното му въздействие върху сърцето е свързано в
това, че стимулира въздухопотока
към него. Действа превантивно
срещу инфаркт.
Въпреки че е изключително полезен
за хора с проблеми със сърдечносъдовата система, съвместният
му прием с определени лекарства
за сърце може да предизвика неблагоприятна реакция в организма. Затова консултацията с лекар е задължителна. Успешно понижава
кръвното налягане и нивото на
холестерола. Освен това не вреди
на страдащите от ниско кръвно и
анемия – и при високото, и при

ниското кръвно налягане глогът регулира и връща нивата му в приемливи граници. Облекчава неразположението при подут корем и газове,
резултатен е и при диария.

с цикъла и на мъже, страдащи
от проблеми с простатата.

Глогът не е подходящ за прием от
малки деца. Бременните трябва да
са предпазливи с приеманите количесПрепоръчва се при хора с наднорме- тва, а през първото тримесечие от
но тегло или такива, които желаят бременността изобщо не трябва
да консумира глог. За кърмещи жени
да свалят 2-3 килограма или да десъщо не е препоръчителен. Тази билтоксикират организма си. Глогът
ка е неизменна част от съкровищниподпомага стопяването на телесните мазнини, някои антицелулитни цата на бабините лекове. Свойствата й са добре познати на предците
кремове съдържат глог поради
ни и въпреки че днес незаслужено я
същата причина. В комбинация със
пренебрегваме, а ползите й върху
здравословен хранителен режим и
умерена физическа активност, гло- здравето ни са безспорни.
гът дава много добри резултати
против излишните килограми.
Запарка от глог
Помага при стрес и безсъние. Вси2 супени лъжици глог се заливат
чки сме чували за таблетките с екс 1/2 л. гореща вода и се варят
стракт от мента, глог и валериан,
от 5 до 10 мин. Запарката се
но и самостоятелен, глогът е сипрецежда и е готова за пиене.
лен в борбата със стреса. За да е
При нужда може да се подслади с
максимален успокоителният ефект,
мед или кафява захар. Свареното
е добре да се изпива по една чаша
количество може да се раздели
чай от глог преди лягане. Безспорна равни части и да се приема
ни са ползите на билката с плодче2-3 пъти дневно. Препоръчително
та като мъниста и върху щитовидда се консумира преди хранене.
ната жлеза и половата система.
Препоръчва се на жени с проблеми

3+1
Defendyl – Естественият избор
за по-добър имунитет
•

Ефикасност
• Клинично доказана ефикасност при респираторни инфекции при деца и възрастни
• Почти 20 години научни изследвания

•

Безопасност:
• Осигурява безопасност, потвърдена от клинични изпитвания
• Безопасен за продължителна употреба без странични ефекти
• Естествен, без алкохол, изкуствени аромати и оцветители
• Клинично доказана безопасност при пациенти с алергии
• Повече от 15 години употреба в ЕС доказват неговата отлична поносимост

•

Лесен за употреба
• Една доза на ден - лесно дозиране както за деца, така и за възрастни

•

Уникална формула
• Естествен биоактивен имуноглукан®,
изолиран от гъба кладница (Pleuratus ostreatus)
• Витамин С и цинк

•

Неутрален вкус

Естествен
Imunoglukan®
С витамин С и цинк
за имунната система

3+1

При поръчка на 3 опаковки Defendyl капсули
или 3 опаковки Defendyl сироп, получавате
1 опаковка рабат от заявения вид!

Промоцията е в сила от 01.10 до 31.10 год. или до изчерпване на количествата. Можете да научите повече за продукта
на www.defendyl.bg
Дефендил® е подходящ за цялото семейство, диабетици и хора с алергии. Не съдържа глутен и лактоза.
Дефендил® не съдържа съставки от животински произход и е подходящ за вегетарианци.
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На деца и
възрастни

Lichensed®
иновативна формула
за облекчаване на
дихателните пътища
Lichensed® е патентована, иновативна формула,
която действа директно на дихателните пътища,
освобождава напрежението и отнема болката.
Lichensed® е комбинация от натурални, активни
съставки, разработени в съответствие с философията на природната медицина и в унисон с найновите съвременни изисквания и технологии.
Съдържат натурални екстракти от исландски
лишей, котешки нокът, бяла ружа, росянка и прополис, които със своите противовъзпалителни, имуностимулиращи и успокояващи свойства оказват
максимална ефективност при възпаления на
гърлото, пресипналост, хрема или кашлица.
Lichensed® Балсамов сироп е медицинско изделие,
което гали лигавиците на първичните дихателни
пътища. Иновативната формула му позволява да
се задържа за лигавицата на устата и да ограничи
контакта с външни фактори. Балсамовият сироп
създава защитен слой, който успокоява и предпазва дихателните пътища. Изделието е предназначено за суха и/или продуктивна кашлица.
На пазара е вече и Lichensed® Балсамов сироп за
възрастни. Обогатен с живовляк.
Пастилите за смучене Lichensed® облекчават
дразненето в гърлото, свързано с болка, парене

и затруднения при преглъщане. Специалната
им формула от естествени съставки действа
като преграда, която покрива устната кухина
и я защитава от контакт с външни дразнещи
фактори. Обогатен е с екстракт от алое вера,
който помага да се поддържа овлажняването
на лигавицата и увеличава съвкупността от
действието на продукта.
Lichensed® Спрей за гърло също облекчава дразненето в гърлото. Обогатен е отново с екстракт
от алое вера и е лесно приложим за директно
впръскване в устната кухина. Спреят за гърло
Lichensed® облекчава неприятните симптоми в
случай на възпалено гърло.
Lichensed® – Спрей за нос е медицинско изделие,
предназначено за почистване на носната кухина.
Продуктът съдържа физиологичен разтвор, който
благоприятства насалната деконгесия и улеснява
дишането. Присъствието в него на патентованата формула на Lichensed® осигурява комфорт
и облекчава възпалението на носа: благодарение
на бариерния ефект, дължащ се на полизахаридния
компонент, продуктът овлажнява и предпазва
носната лигавица. Етеричните масла от евкалипт, клек и чаено дърво придават на спрея
приятен балсамов и освежаващ ефект.

