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 „Да действаш без правила – най-трудното 
и най-изморителното занятие на този свят.“ 
   Алесандро Манцони

Скъпи колеги,
Разходките през есенните месеци са особено приятни и ободряващи. 
Съприкосновението с природата е несравнимо изживяване. Слънцето огрява обагрените 
в жълто и червено листа, покрили земята  като килим изтъкан от вихрения им танц с 
вятъра. Той ни нашепва за предстоящия преход към студеното и дъждовно време. 

Октомври е месецът, който бележи началото на активната работа на институциите. 
Може би затова, в тази част от годината, метереологичните метаморфози често се 
асоциират с промените в нормативната база.

Посланието ни към Вас е да се заредите с позитивизъм и сила, за да се справите с 
най-трудното и изморително занятие – действие без правила. По пътя ще срещнете 
трудности, част от които може да промените и друга част, неподатлива на замяна. 
Ето защо ще се наложи да промените себе си, за да ги преодолеете. Притежавате широк 
спектър от познания и уникален опит, които ще Ви помогнат да се поздравите с успех.

Магистър-фармацевтите са посочени от пациентите като най-достъпните здравни 
специалисти, които се грижат за информираността им, относно ефективната 
лекарствена терапия. С продължаващите обучителни модули, ще Ви представим новите 
тенденции във фармацевтичния бизнес, както и актуалните маркетингови стратегии 
за привличане на нови пациенти/клиенти.
        Бъдете здрави!
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За първи път всички парчета на Тайната са събрани заедно в 
едно невероятно откровение, което ще промени живота на 
всички, до които достигне.

Тайната ви поднася мъдрост, споделена от съвременни учители 
– мъже и жени, които са я използвали, за да постигнат здраве, 
благосъстояние и щастие. Те разкриват разтърсващи истории 
за това как с помощта на знанията, дарени от Тайната, са 
изкоренени заболявания, придобито е солидно богатство, 
преодолени са препятствия и въобще са постигнати неща, 
които мнозина биха счели за невъзможни.

От тази книга ще научите как да използвате Тайната в който 
и да е аспект на вашия живот – пари, здраве, взаимоотношения, 
щастие, във всяко ваше взаимодействие с този свят. Ще 
започнете да разбирате скритата, неизползвана сила, която 
е в самите вас – както и че това откровение може да донесе 
радост във всички изяви на вашето съществуване.

Като всеки от нас, авторката Ронда Бърн е предприела свое 
собствено изследователско пътешествие. По време на това 
пътуване тя събрала един изключителен екип от писатели, 
духовни служители, учители, кинодейци, дизайнери и издатели, 
с който да направи тайната достояние на целия свят и чрез 
своята версия да донесе радост на милиони хора.
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ния съвет по пневмология и фтизи-
атрия, е изпратено писмо с искане 
за становище за определяне на 
обективни критерии за започване/
провеждане на кислородотерапия. 
Становище се иска и за прогнозен 
брой подходящи пациенти за триго-
дишен период (2020-2022 г.). 

Настоява се също за определяне на 
режим на наблюдение и проследява-
не на ефекта и състоянието на па-
циента. Необходимо е и изготвяне 
на консенсуси и фармакотерапев-
тични ръководства, в които да е 
включена посочената стратегия.
В предстоящите преговори по НРД 
за 2020-2022 г. също ще се търсят 
възможности за финансиране на 
това направление.

НЗОК се регистрира 
като застраховател

НЗОК ще бъде равнопоставена на 
застрахователните здравни фондо-
ве. „Целта на представения от мен 
модел е да дава право на избор на 
пациента, за това кой да управлява 
здравните му вноски, къде да се ле-

кува при най-добрите условия на те-
риторията на страната и пълна ин-
формираност за обхвата и цените 
на медицинските услуги и лекарст-
вата. Целта е да се въведе такъв 
модел, който да осигурява контрол 
върху качеството на услугите и да 
гарантира достъпност и финансова 
устойчивост“, поясни министър Ки-
рил Ананиев на въпрос на депутата 
Валентина Найденова от БСП.
 
Той допълни, че основното при този 
модел е пълна демонополизация на 
НЗОК и въвеждане на здравни фон-
дове (НЗОК и частни). Те ще се кон-
курират равнопоставено и следва 
да отговарят на всички изисквания 
за платежоспособност и финансова 
устойчивост и ще подлежат на ре-
гулация съгласно общия режим на 
европейското законодателство.
 
По думите му МЗ ще определя ме-
дицинските стандарти, контрола 
върху медицинските дейности и 
тяхното качество чрез Изпълни-
телна агенция „Медицински надзор“. 
Ще одобрява основния пакет от 
здравни дейности, който се съгла-
сува със съсловните организации 

 НЗОК
НЗОК ще плаща 
разходите за 
кислородотерапия

В ход е процес на изготвяне на 
медицински критерии и алго-

ритъм за проследяване на пациен-
ти при провеждане на лечението. 
По постъпило заявление от непра-
вителствени организации на хора, 
боледуващи от астма, алергия, му-
ковисцидоза, от Асоциация на ро-
дителите на деца с епилепсия и 
Национален алианс на хора с редки 
болести е предложено включване в 
списъка на НЗОК на реимбурсиране 
ползването на кислородни концен-
тратори при домашни условия. 

След проведено договаряне с про-
изводители и дистрибутори, кисло-
родните концентратори са вклю-
чени в „Списък с медицински изде-
лия по групи, които НЗОК заплаща 
в условията на извънболничната 
медицинска помощ“. Във връзка с 
изготвянето на медицинските 
критерии и алгоритъм за просле-
дяване, на членовете на Експерт-

НЗОК ще плаща за 
кислородотерапия
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и се покрива от здравните вноски 
на българските граждани. Цените 
на дейностите в основния пакет 
обаче ще подлежат на договаряне 
между фондовете и изпълнителите 
на медицинска помощ, а съсловните 
организации ще изготвят правила-
та за добра медицинска практика и 
продължаващо обучение.

„Лечебните заведения ще формират 
цени за дейностите извън основния 
пакет, като същите ще се покри-
ват от доброволното здравно оси-
гуряване или чрез плащания от па-
циентите”, допълни Ананиев. Той по-
ясни, че не се предвижда промяна в 
размера на здравноосигурителната 
вноска, а лицата следва да изберат 
в кой фонд да се запишат. НАП ще 
събира вноските на всички здравно-
осигурени лица и средствата от 
здравни вноски ще се разпределят 
ежемесечно към здравните фондо-
ве. Размерът на средствата ще е 
равен на броя записани във всеки 
фонд, умножен по осреднения раз-
мер на здравната вноска за всички 
здравноосигурени лица. Няма да има 
значение, кой е платецът и за чия 
сметка се осигуряват лицата.

„Моделът ще стартира от опреде-
лена начална дата на съответната 
финансова година, през която се е 
лицензирал първият фонд”, информи-
ра министър Ананиев. Той обаче за-
яви, че не е ясно кой от предложени-
те варианти ще бъде предпочетен, 
защото няма обществен и полити-
чески консенсус за избор на модел 
за финансиране и организация на 
здравеопазването.

„Надявам се на базата на нашата 
работа върху средата и норматив-
ната уредба, при която функциони-
ра сегашната здравна система, вкл. 
остойностяване на медицинските 
дейности, добрите европейски 
практики, които можем да заимст-
ваме и не на последно място по 
значение – сближаване на позициите 
на политическите сили около един 
вариант, който да бъде подкрепен с 
консенсус, на българските граждани 
да бъде предложен работещ модел 
за по-добро здравеопазване„, заяви 
министър Ананиев.
 
„От казаното дотук разбираме, че 
сте избрали фондов принцип както 
в частния сектор, така и по отно-

шение на НЗОК. На нас ни правят 
впечатление две неща. Първо по 
отношение на основния пакет вие 
казвате, че проучвате практиките 
и те се базират и на тези в ЕС. 
Знаете ли че в Холандия самият 
пациент, отивайки при своя личен 
лекар, избира какво да бъде включе-
но в основния пакет, който той ще 
покрива със средствата, с които 
се осигурява. В пакета влиза както 
час за профилактика, така и лечеб-
на дейност. Второ – значи ли това, 
че НЗОК ще остане като каса или 
ще бъде пререгистрирана като 
фонд?”, попита д-р Найденова.

Министърът поясни, че моделът в 
Холандия е единствен по рода си в 
цяла Европа. „НЗОК ще се лицензира 
и като застраховател, така че да 
има всички условия за конкуренция 
с останалите фондове. Няма да я 
оставим с ограничена дейност и 
да не може да влиза в конкуренция с 
останалите фондове. Няма да до-
пуснем в НЗОК да отидат болните, 
старите, нуждаещите се от лече-
ние на тежки заболявания с висока 
стойност на финансиране. Има пра-
вила, по които ние ще регулираме 

F



Те ще важат 1 година, а не 6 месе-
ца. Промяната ще облекчи хиляди 
пациенти, болни от диабет, астма, 
множествена склероза и ревмато-
логични заболявания, като намали 
събирането на документи и ходе-
нето по лекарски комисии.

Това няма да попречи на проследява-
нето на състоянието на болните и 
как действа терапията, гаранти-
рат здравните власти. В момента 
около 200 хил. души вземат лекарст-
ва с протокол. Това няма да се от-
нася до всички диагнози, а само до 
няколко, които предстои да бъдат 
конкретизирани. Уточнява се и сро-
кът, в който аптеките могат да 
изпълняват рецепти по каса на 
хронично болните. Кога пациентът 
може да вземе следващата си доза, 
вече зависи от това кога аптеката 
е отпуснала предходната, а не, кога 
лекарят я е изписал. Ако болният 
взема няколко лекарства, ще може 
да ги получи накуп – на най-ранната 
възможна дата.

 МЗ
Търг за доставка 
на Изониазид

Здравното министерство обяви 
открита процедура за доставка на 
Изониазид за химиопрофилактика на 
туберкулоза за 2019 г. Търгът е във 
връзка с изпълнение на Национална-
та програма за превенция и конт-
рол на туберкулозата за 2017-2020 г.

Поръчката е на максимална прогноз-
на стойност 34 250 лв. без ДДС. Те-
зи, които предложат по-висока, ще 
бъдат отстранени от процедура-
та, подчертават от МЗ. Участни-

15 хиляди изследвания до края на го-
дината. 3389 броя са предвидени за 
РЗОК-София град, 1492 за РЗОК-Плов-
див, 717 броя за РЗОК-Стара Загора, 
сочат предварителните разчети. 
За профилактика и за направления 
специалистите ще разполагат с 568 
096 броя. За високо специализирани 
медицински дейности са заложени 
327 399 броя направления за остри 
случаи и диспансерно наблюдение на 
ЗОЛ. Заложените средства в бюд-
жета на касата за 2019 г. за медико 
диагностични дейности (МДД) са 
в размер на 90 000 хил. лв. Отчете-
ните плащания за тях към 31 август 
са 54 657 хил. лв., което е 60,7% от 
средствата по ЗБНЗОК за 2019 г.

Средно месечната оставаща стой-
ност на здравноосигурителните 
плащания от септември до декем-
ври 2019 г. е в размер на 8835,8 хил. 
лв. За това бе предложено медико-
диагностични дейности за остри 
случаи до края на годината да се 
увеличат с 10%. Те нарастват с 
1153, 6 хил. лв., спрямо предходното 
тримесечие, в размер 12 247,9 хил. 
лв. Стойността за МДД за четвър-
то тримесечие за назначаване на 
изследвания за профилактика и дис-
пансерно наблюдение на ЗОЛ, опре-
делена съобразно регистрите и 
изискванията на Наредба №8 от 
2016 г. за профилактичните прег-
леди и диспансеризацията, възлиза 
на 10 010,9 хил. лв.

Удължен срок за 
протоколите за 
скъпоструващо лечение 

Максималният срок на валидност 
на протоколите за скъпоструващо 
лечение по каса се удължава. 

движението на пациентите в зави-
симост от всички критерии, по ко-
ито ще регулираме движението на 
пациентите. Няма да има разделе-
ние по пол, възраст, заболявания”, 
заяви министърът.

Повече пари за 
изследвания и 
консултации

Броят на направленията за специа-
лист, се увеличават с 125 652 броя. 
Ще има и повече средства за из-
следвания с ядрено магнитен резо-
нанс на здравноосигурени. Предла-
ганите увеличения на брой на СМД 
и стойност за МДД за остри случаи 
се дължи на очакваното повишено 
потребление в края на годината. 
Съобразено е с договорените обеми 
за 2019 г. в НРД за медицински дей-
ности и от текущото изпълнение 
на бюджета на НЗОК за 2019 г. 

С 5,7% се увеличават специализира-
ните медицински дейности, за ос-
три случаи, за четвърто тримесе-
чие на 2019 г. Заложените средства 
в Закона за бюджета на касата за 
2019 г. за специализирана извънбол-
нична медицинска помощ са в раз-
мер на 250 700 хил. лв. Отчетените 
към 31.08.2019 г. разходи са в размер 
на 159 317,3 хил. лв. Това означава, 
че за 8 месеца са използвани 63,5% 
от предвидените средства, което 
дава възможност за увеличение на 
броя на специализираните медици-
нски дейности за остри случаи, до 
края на годината, на 1 206 348 броя 
направления.
 
До края на годината ще има увели-
чение и при изследванията с ЯМР. 
Общо всички РЗОК ще разполагат с 
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подадени съобщения за нежелани 
реакции, свързани с лекарства с 
ранитидин, разясниха още от МЗ.

Припомняме, че през 2018 г. NDMA 
и подобни съединения, известни 
като нитрозамини – „сартани“, 
бяха открити в редица лекарства 
за кръвно налягане и сърдечна не-
достатъчност, което доведе до 
преглед в ЕС, който блокира коли-
чествата на пазара и постави 
строги нови изисквания за произ-
водство на тези лекарства.

Лекарствена липса
От два месеца на аптечния пазар 
в България липсва медикамент, 
който се използва за поддържаща 
терапия при автоимунни и онко-
логични заболявания. За това сиг-
нализира пред БНР общопрактику-
ващият лекар д-р Зорица Папазян.

По думите й лекарството имуран 
се използва ежедневно от пациен-
ти с автоимунни и ракови забо-
лявания. „Много хора го ползват 
и никога не е имало нужда да се 
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МЗ ден след като от пациентски 
организации „Заедно с теб” поиска-
ха информация именно за безопас-
ността на тези медикаменти, кои-
то се използват при киселини и 
язва. Те се позовават на информа-
ция на EMA, според която тези ме-
дикаменти съдържат примес, наре-
чен N-nitrosodimethylamine (NDMA) от
 групата „сартани“, който е 
канцерогенен.

Съмнението за нежелано наличие на 
нитрозамини произлиза от предос-
тавени данни на частни лаборато-
рии извън територията на ЕС. В 
свое съобщение ЕМА изрично под-
чертава, че няма препоръка за пре-
кратяване на употребата на рани-
тидин-съдържащи лекарствени про-
дукти, обясниха още от ресорното 
ведомство. Пациентите, които ги 
употребяват, могат да потърсят 
съвет по всички безпокоящи ги 
въпроси от техния лекар или фарма-
цевт. Нека хората имат предвид, 
че съществуват много други ле-
карствени продукти,включително и 
по-нови поколения, които са аналог 
на ринитидина и се използват за 
киселини. „Трябва да се има предвид 
също потреблението на ранитидин 
вече десетки години без данни за 
вредно въздействие“, казаха още 
от МЗ.
 
В България се предлагат 5 лекарст-
вени продукти, съдържащи ранити-
дин. Те са Ранитидин Софарма 150 
мг филмирани таблетки, Ранитидин 
Софарма 300 мг филмирани таблет-
ки; Ранитидин Софарма 20 мг/мл-
2 мл, инжекционен разтвор, Ранити-
дин Акорд 150 мг филмирани таб-
летки и Ранитидин Акорд 300 мг 
филмирани таблетки. От 2010 г. 
до настоящия момент в ИАЛ няма 

ците в търга трябва да имат раз-
решение за производство или тър-
говия на едро с лекарства. Необхо-
дима е гаранция за изпълнение на 
договора в размер на 3% от стой-
ността на обществената поръчка 
без ДДС. Срокът за подаване на до-
кументи е 28 октомври 2019 г. Офер-
тата е валидна до 26 февруари 2020 
г. Офертите ще се отворят на пу-
блично заседание, на което могат 
да присъстват представители на 
кандидатстващите компании.

Промени в ТЕЛК
Националният съвет за тристран-
но сътрудничество подкрепи пред-
ложените от здравното министерс-
тво промени в правилника за работа 
на ТЕЛК комисиите. Една синдикална 
и една работодателска организация 
гласуваха против. Предвижда се 
създаване на Информационна база 
данни, до която достъп ще имат 
всички лекари и институции, анга-
жирани с медицинската експертиза.

Заявления за ТЕЛК ще могат да се 
подават и от друг човек, ако има 
пълномощно. Решенията ще могат 
да се изпращат по пощата или по 
мейл.Преосвидетелстването ще 
става с направление от личен лекар 
или протокол от лекарска консулта-
тивна комисия. Отпада изискване-
то в съставите на ТЕЛК да има 
специалист по заболяването на 
явяващия се.

 ИАЛ
Проверка на ранитидин
 
Причината е съмнения за замърсява-
не с нитрозамини. Това съобщиха от 



50 млн. лв. годишно се изплащат от 
бизнеса като обезщетения за фал-
шиви болнични листове. 150 млн. лв. 
пък се изплащат от НОИ. За послед-
ните 3 години у нас са установени 
повече от 10 000 нарушения с изда-
ване на фалшиви болнични, показват 
данни на Асоциацията на индустри-
алния капитал в България (АИКБ), 
цитирани от БНР.

Според АИКБ решение на проблема 
с фалшивите болнични трябва да 
се търси в посока поне първите 3 
дни от болничния да са за сметка 
на работника по примера на редица 
европейски страни, в които не се 
плащат от 1 до 7 дни. Част от ра-
ботодателите настояват да се 
върне старото положение и НОИ да 
поеме болничния от първия ден. Раз-
мерът на изплатените обезщете-
ния за последните 7 години се удво-
ява, заяви в интервю за предаване-
то „Преди всички“ Добрин Иванов, 
изпълнителен директор на Асоциа-
цията на индустриалния капитал.

„От 1,350 млн. болнични листа през 
2012 г. до 2,750 млн. болнични листа 
през 2018 г. Това удвояване на броя 
на болничните не се дължи само на 
влошения здравен статус или на за-
старяващото население. Има злоу-
потреби с болнични листове“, обяс-
ни Иванов. По оценка на бизнеса те 
са между 750 000 и 1 млн. случаи. 

В спора кой да плаща болничните и 
как да се спре издаването на прека-
лено много листове се включиха и 
личните лекари с предложение от-
говорност да носят и самите паци-
енти. Тези, които не спазват препо-
ръките в болничния си лист, да бъ-
дат санкционирани, включително с 
глоби и неплащане на болничните, 

запасяваме или презапасяваме с 
него, както е в случая. Оказа се, че 
това лекарство го няма вече от 
два месеца и няма никакъв внос. Не 
се знае дали ще има или няма да 
има“, допълни тя. От Министерст-
во на здравеопазването са съобщи-
ли, че медикаментът ще е наличен 
през октомври. Липсващото лекарс-
тво има безсрочно разрешение за 
употреба, но за него е постъпило 
уведомление през месец юли за вре-
менно преустановяване на продаж-
бите до месец октомври по 
производствени причини.

От Българската асоциация за раз-
витие на паралелната търговия с 
лекарства заявяват, че медикамен-
тът е наличен в съседните на Бъл-
гария страни. Изпълнителният ди-
ректор Боряна Маринкова смята, 
че е крайно време да има възмож-
ност за бърз внос на липсващи ме-
дикаменти. „Да може всеки търго-
вец на едро, който има разрешение 
за паралелен внос да ги внесе макси-
мално бързо и да покрие потребнос-
тите на пациентите. Предложихме 
заради тази извънредна ситуация 
да ни се разреши да бъде внесено 
лекарството”, поясни още тя. 

По данни на Националния съвет по 
цени и реимбурсиране на лекарст-
вените продукти за миналата го-
дина 158 лекарства са дерегистри-
рани, през 2017 г. те са били 327, а 
за периода от 2014-2017 г. - 1300.

 АИКБ
Бизнесът плаща 50 млн. 
лв. годишно за болнични

Организацията иска първите три 
дни да са за сметка на работника.
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искат от Сдружението на общопра-
ктикуващите лекари в България. 
Предложението е част от стано-
вище на сдружението по проекта за 
промени в Правилника за устройс-
тво и организация на работата на 
органите на медицинската експер-
тиза. От години от нормативната 
уредба е отпаднала възможността 
и пациентите да носят отговор-
ност при неспазване на препоръки-
те в болничния лист. Затова сега 
никой не проверява дали те наис-
тина се лекуват, няма и санкции, 
ако вместо вкъщи са някъде на по-
чивка. Така ползвателят на болнич-
ния получава „имунитет“, но се съз-
дават и условия за прехвърляне на 
вина и търсене на отговорност 
у лекарите, отбелязват 
общопрактикуващите.

„Злоупотребата с права е забранена 
от конституцията, която е с пряко 
действие, но за да е ефективна, 
трябва да има система за контрол 
и санкции за злоупотребяващите 
ползватели на болнични листове”, 
допълват от сдружението. Според 
тях настоящата нормативна уред-
ба допуска ползвателите на болнич-
ни да злоупотребяват безнаказано 
и затова трябва да има текстове, 
които определят неспазването на 
режима и неявяването на контролни 
прегледи като нарушение, за което 
нарушителят носи отговорност 
и търпи санкции. 

Те трябва да бъдат „анулиране на 
болничния лист и незаплащането му 
от работодателя и НОИ; обявяване 
на отсъствието за самоотлъчка; 
налагане на парична санкция на 
ползвателя“. Според лекарите кон-
тролът на това дали пациентите 
спазват болничните си, е лесно-



която е възложено изследването за 
страничните ефекти от медика-
мента, коментира пред „Reuters”.

Изследванията на д-р Фрачън са 
обхванали медицински записи в цяла 
Франция и заключили, че има ясен 
модел на проблеми със сърдечните 
клапи сред потребителите на Me-
diator. Това предизвикало много по-
вече изследвания, които в крайна 
сметка довели до забраната на ле-
карството. Проучването стигнало 
до заключението, че 500 смъртни 
случая могат да бъдат свързани 
с този медикамент между 1976 и 
2009 г. Второ проучване е показа-
ло цифрата 2000 души. Тези числа 
са оспорвани от Servier, откъдето 
казват, че има само три докумен-
тирани случая, при които смъртта 
може да бъде ясно приписана на 
използването на Mediator. 

От компанията са заявили, че ще 
продължат да обезщетяват жерт-
вите и са платили почти 132 млн. 
евро на пациентите. Няколко ев-
ропейски държави, като Испания и 
Италия, са забранили лекарството 
в началото на 2000 г. 

F
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Mediator, е обвинен в измама на по-
требителите заради убийствените 
странични ефекти на медикамента, 
използван за лечение на диабетици с 
наднормено тегло. Смята се, че то-
ва е един от най-големите скандали 
в областта на здравеопазването 
във Франция. Фирмата е обвинена 
в убийство и измама на потреби-
телите, пише Би Би Си. 

От компанията са отрекли обвине-
нията, казвайки, че не лъжат за 
страничните ефекти на лекарст-
вото.Френски здравни експерти 
смятат, че медикаментът Mediator, 
може да е убил навсякъде по света 
между 500 и 2000 души, преди да бъ-
де окончателно изваден от пазара 
през 2009 г.Държавният регулатор 
по лекарствата в страната е обви-
нен, че не е действал за предот-
вратяване на смъртните случаи 
и наранявания и също е под съд. 

В процеса ще участват над 2600 
ищци и 21 ответници, и се очаква 
да продължи шест месеца. Той също 
така ще разгледа защо медикамен-
тът, който бил представен през 
1976 г., било разрешено да се про-
дава толкова дълго, въпреки различ-
ните предупреждения за странични 
ефекти. Адвокатите, които предс-
тавляват ищците, твърдят, че 
производителят на лекарството 
нарочно е подвеждал пациентите в 
продължение на десетилетия и че 
това е било подкрепено от снизхо-
дителните власти. Servier е обви-
нена, че е спечелила поне 1 млрд. 
евро от продажбите на Mediator.

„Следствието идва като огромно 
облекчение. Най-накрая предстои да 
видим края на нетърпим скандал“, 
заяви д-р Ирен Фрачън, пулмолог, на 

осъществим, като може да бъде 
планов, на случаен принцип или по 
сигнал на заинтересованите стра-
ни като осигурители, НОИ или 
трети лица. 

 НСИ
Цените на лекарствата 
са се увеличили с 0.7% 

през август спрямо предходния ме-
сец. При стоките и услугите в об-
ластта на здравеопазването увели-
чението е 0.5%. Цените на лекарс-
ките и стоматологичните услуги 
остават без промяна. Това показ-
ват данните на Националния ста-
тистически институт.

Поскъпване е отчетено и в редица 
други стоки и услуги. При храните и 
безалкохолните напитки е средно с 
0.4%. Българите са плащали повече 
за хляб, брашно, месо, млечни про-
дукти, плодове, зеленчуци, сол, кафе, 
вода и др. Увеличението при водата, 
тока, газта и други горива е 0.2%. С 
толкова са поскъпнали и вестници-
те. В областта на образованието и 
транспорта те остават на също-
то ниво както и през юли, показват 
още данните. Намаление се отчита 
в цените на облеклото и обувките с 
3.3.%. Индексът на потребителски-
те цени за август спрямо юли 2019 
г. е 100.1%, т.е. месечната инфлация 
е 0.1%. 

Лекарство за отслабване 
– убиец

Започва френски съдебен процес за 
лекарство за отслабване, причинило 
смъртта на 2000 души. Servier – 
производителят на лекарството 



   

за намаляване на рисковете от 
инфаркт и инсулт сред социално 
слаби общности, твърдят изсле-
дователи, пише Агенция „Ройтерс“.

Ново проучване, направено в здра-
вен център в Алабама, което об-
служва най-вече бедни хора, устано-
вило, че година лечение с 4-поликар-
бонатно лекарство понижава кръв-
ното налягане със 7 пункта и холе-
стерола с 11 пункта, в сравнение с 
редовните грижи. Тези промени биха 
могли да доведат до намаляване с 
25% на 10-годишния риск от сърде-
чен удар, инсулт или други сърдечно-
съдови проблеми при население, осо-
бено предразположено към сърдечни 
заболявания, изчисляват изследова-
телите. „Това може да даде нача-
лото в превенцията на сърдечно-
съдовите заболявания“, казва воде-
щият автор д-р Даниел Мунос, 
кардиолог и асистент по медицина 
в Медицински център на Универси-
тета „Вандербилт“, Нешвил, Тенеси.

Липсата на доходи, недостатъчно-
то застраховане и необходимост-
та от многократни посещения при 
лекаря за коригиране на дозата на 

Mediator е разработен за първи 
път през 1976 г. като лекарство за 
понижаване нивата на мазнини в 
кръвта. По-късно е било предписано 
на диабетици, за да им помогне да 
отслабнат. Но тъй като неговите 
свойства за потискане на апетита 
били признати, семейните лекари 
започнали да го предлагат като об-
що лечение. На всеки, който се при-
теснявал от свалянето на килогра-
ми, можело да бъде предложен курс 
на лекарството – въпреки че закон-
но медикаментът е бил разрешен 
само за диабетици. По времето, 
когато е изваден от пазара, се смя-
та, че около пет милиона души са 
приемали Mediator, което го нареж-
да сред 50-те най-предписвани 
лекарства във Франция.

Ново евтино лекарство 

за кръвно 

Една таблетка дневно, съдържаща 
четири лекарства, може да намали 
сърдечния риск при социално-слаби-
те. Тя съдържа ниски дози лекарст-
ва и осигурява прост, евтин начин 
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лекарството е възможно да бъде 
проблем за бедните пациенти, така 
че „простотата и ниската цена на 
медикамента правят този подход 
привлекателен, когато подобни ба-
риери са често срещани“, пише в 
становище екипът на Мунос в „The 
New England Journal of Medicine“. Ле-
карството струва малко под $1 на 
ден. То съдържа едно лекарство за 
понижаване на холестерола и три за 
сваляне на високо кръвно налягане.

Защо три лекарства за кръвно наля-
гане? „Комбинацията от множество 
лекарства, всяко в ниска доза, може 
да се понася по-добре главно, защо-
то страничните ефекти са зависи-
ми от дозата“, обяснява Мунос. Ме-
дикаментът е тестван върху 303 
възрастни, три четвърти от кои-
то имат годишен доход под 15 000 
долара, а 96% от тях са чернокожи. 
Таблетките са се давали в допълне-
ние към лекарствата, които паци-
ентите вече приемат. След 1 годи-
на лечение, лекарите, лекуващи 44% 
от пациентите, са намалили лекарс-
твата, които са им били пред-
писани по-рано.



   

F
нещо, което не се учи в универси-
тета, но е близо до практиката и 
ежедневието ни. Ако работиш в 
отдел „Продажби“, полезно е да гле-
даш на продажбите като на фуния.

Анализите показват, че проекти, 
които обединяват идеите за про-
дуктово позициониране на произ-
водителите, комуникационната 
мрежа на дистрибутор и консул-
тантските умения на фармацев-
тите, имат положително влияние 
върху търсенето и повишават 
здравната култура на общество-
то. От друга страна, има много 
какво да се очаква, защото изслед-
ването за 2019 г. на прилаганите 
компетенции от аптеките относ-
но постигането на целевите пол-
зи, разходи и промени спрямо пот-
ребителски просперитет (оферти) 
печалби, информационни потоци/
инфоструктура, процеси за марке-
тингови планове и програми, показ-
ва тяхната несистемност и сре-
ден процент на включвания в биз-
нес процесите на проекта ВО. На-
дяваме се, че след проведените 
обучения и дискусия резултатите 
ще бъдат положителни.
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За поредна година Маркетингови-
ят проект „Виртуално обедине-

ние“ имa зa цeл дa oбeдини фарма 
индycтpията нa eднo мяcтo в тъp-
ceнe нa фaктopa „Х“ зa ycпeшнo и yc-
тoйчивo paзвитиe, мapкeтиpaнe и 
създаване на добавена стойност нa 
аптечните бизнecи в динaмичнaтa 
cpeдa, в кoятo живeeм. B paмкитe 
нa 7-та конференция „На фокус“ 2019, 
Стинг и клиентите, включени в про-
ектите Виртуално обединение и 
Алианс Сървиз АД, са пpeдcтaвeни 
кaтo cтpaтeгичecки партньори зa 
paзвивaнe нa аптечния бизнeс 
пред индустрията. 

На фopyма се проведоха 22 oбyчe-
ния, изложбени маси c интepaктив-
нo cъдъpжaниe и пpaктичecка насо-
ченост, „Х” пpeдизвикaтeлcтвo, ди-
cкycиoнeн пaнeл и нeтyъpкинг във 
фоайетата нa хотел „Астор Гардън“. 
Лeктopи, дoкaзaли ce пpeдпpиeмaчи, 
мapкeтинг cпeциaлиcти, coбcтвe-
ници нa бизнec, диpeктopи нa кoмпa-
нии и eкcпepти, зaceгнаха тeми за 
мapкeтинг на съдържанието, диги-
тaлнa икoнoмикa, инoвaции, пpeд-
пpиeмaчecтвo, yeб peшeния и дp. 
Това е „отговорен“ маркетингов 

мениджмънт, основан на модела на 
иновативните комуникационни мре-
жи „търсене – продукт – предлага-
не”. Формира се т. нар. бизнес мо-
дел с „тих” маркетингов капацитет, 
насочен към нов бизнес фокус (сезон-
но позициониране) на база зачести-
лите високо кризисни конкурентни 
ситуации на аптечния пазар и при-
лагайки стандартизирани процеси, 
в т.ч. едновременни консултации 
от обединените аптеки на сезонни 
продукти.  

Динамичните маркетингови транс-
формации през последните години 
изискват прилагането на хибридни 
бизнес модели, конкурентно „усвоя-
вайки” стойностните сигнали в ди-
намичната маркетингова актив-
ност на фирмите производители. 
Поддържането на това остойнос-
тяване изисква компетенции, осно-
вани на диагностичната маркетин-
гова „фуния” на ВО за развитието на 
концепцията „конкурентни стойнос-
ти/обществено здраве“. Ето защо 
конференцията „На фокус“ ежегодно 
дискутира архитектурния дизайн 
на диагностичната маркетингова 
„фуния“ ВО. „Фуния на продажбите“ е 

7 конференция 

„На фокус“ 2019

Фуния на продажбите

Фарма общество



15 години 
Леге Артис 

София, Софийски университет, 
УНСС – София, изтъкнати лекари и 
фармацевти. Ние оценяваме като 
много успешен този бизнес модел, 
защото създава стойност не само 
за нас, но и за всички заинтересова-
ни страни, производители, аптеки, 
научни институции и обществото 
като цяло. 

Уважаеми колеги, обстоятелствата 
в бизнес средата не са пречка да се 
развиваме, статуквото не е оправ-
дание, а трудностите не са повод 
за униние. Там, където другите виж-
дат стени, ние изградихме мосто-
ве. Там, където изглежда, че има 
единични острови на смисъл, ние 
виждаме архипелаг от нови въз-
можности.

ми на обществото. Всичко това  е 
част от Корпоративната социална 
отговорност на Стинг АД и се ба-
зира на годишен анализ на микро 
обкръжаващата среда и на макро 
бизнес средата. Желанието ни е да 
изградим пряк канал до всички ап-
теки и ефективно сътрудничество 
между участниците на пазара. На 
върха на пирамидата винаги е пос-
тавен пациентът и неговата 
лекарствена сигурност. 

В комуникацията си използваме хо-
листична маркетингова рамка, коя-
то осигурява гъвката информаци-
онна среда до всички наши клиенти 
и партньори. Тя включва професио-
нални обучения чрез програмата 
„Леге Артис“, маркетингови конфе-
ренции, списание, уеб и фейсбук. До 
този момент са представени и ди-
скутирани над 450 различни теми, 
както за продуктовото позициони-
ране, така и за фарма маркетинга. 

Ежегодно на семинарите присъст-
ват между 800 и 1400 магистър-
фармацевти от цялата страна. 
Лектори са били хабилитирани пре-
подаватели от ФФ – София, МУ – 

Уважаеми партньори, колеги и 
приятели, имаме удоволствие-

то да Ви информираме, че екипът 
на Стинг АД  през октомври от-
белязва 15 години от създаването 
на маркетинговата си концепция, 
ориентирана към фармацевтич-
ния маркетинг на отношенията 
с клиентите и респективно насо-
чена към пациентите. Основна 
поанта в нея е програмата за 
следдипломно обучение „Леге 
Артис“ и изданието „Стинг 
Фармацевтични продукти“. 

Чрез нея ние надградихме услуга-
та си и създадохме полезна кому-
никационна среда, насочена към 
социално отговорен маркетинг. 
Концепцията за тази стратегия 
доказа в годините, че е възможно 
да се  надгради традиционната 
философия на съвременния марке-
тинг с нова, глобална цел – ком-
плексна маркетингова дейност 
(обучение, промоции, позиционира-
не, таргетиране, информираност) 
за удовлетворяване на потребно-
стите на фармацевтите от ап-
течния пазар, с фокус върху соци-
ално-етичните и здравни пробле-

15 години списание 
Стинг Фармацевтични 
продукти
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Дистрибуторите са различни и 
изповядват специфични ценности. 
Екипът на Стинг избира да носи 
професионална информация и да 
развива комуникационната мрежа. 
Това е нашата мисия.

Даваме три различни перспективи, 
като използваме три различни из-
разни средства. Обучение чрез про-
грамата „Леге Артис“, списание 
„Стинг фармацевтични продукти“, 
адекватни Маркетингови проекти. 

Можем да си го позволим, защото 
преди всичко ние сме независими.
Благодарим  на всички участници и 
партньори за сътрудничеството 
и подкрепата!

Фарма общество
F



Проф. д-р Митко 
Цветков, ДМН

на долните пикочни пътища). Лече-
нието на простатита е успешно, 
но то е в зависимост от причини-
теля на инфекцията. Препоръчва се 
към основната терапия да се доба-
ви и билколечение, хигиенно-диети-
чен режим, физиотерапия и др.

Двете най-тежки усложнения на 
възпалението на простатната 
жлеза (простатит) са:
	 •	Мъжкото	безплодие;
	 •	Еректилна	дисфункция.

Възпалението на простатната 
жлеза е:
	 •	Подценявано;
	 •	Често	недиагностицирано;
	 •	Недолекувано.

Над 70% от острите възпаления на 
простатата хронифицират. Това 
се дължи на неправилно диагности-
циране и неефективно лечение.

Знаете ли как да се предпазите 
от простатита?
 1. Не преохлаждайте организма 
си. Особено внимание обърнете на 
краката и кръста, те не бива да 
изстиват.

уретроцискоскопия и др.). Оплаква-
нията са болка и дискомфорт в об-
ластта на малкия таз, тестисите, 
ниско в корема, вътрешната стра-
на на бедрата, опашната кост, бол-
ки и парене при уриниране, наличие 
на кръв в спермата. Те могат да се 
проявят и при абактериален прос-
татит, атония на простатната 
жлеза или простатодения.

В последно време настъпи рене-
санс от страна на лекарите и па-
циентите към лечението с расти-
телни препарати. Тази тенденция 
се свързва с няколко фактора:
 • Лечебните растения не са 
токсични, за разлика от синтетич-
ните вещества.
 • Те съдържат голям набор от 
активни компоненти, които позво-
ляват коригиране на нарушените 
функции на организма.
 • Тяхната ефективност и безо-
пасност ги прави подходящи за про-
филактика и лечение на изразените 
симптоми на ДПХ (доброкачестве-
на простатна хиперплазия) и също 
така като допълваща терапия към 
основното лечение при умерено и 
тежко изразени СДПП (симптоми 

Простатната жлеза представ-
лява умерено плътно жлезисто 

тяло с формата и размерите на 
кестен. Разпoложена е под пикоч-
ния мехур. Обхваща неговата ший-
ка и началната част на уретрата 
(пикочния канал). През нея преми-
нават и семепроводите, откъде-
то възпалението достига до тес-
тисите. Физиологично функцията 
на простатната жлеза е ексре-
торна (външна) и инкреторна (въ-
треш-на). Тя изпълнява важна роля 
в развитието на пикочо-половата 
система у мъжа.

Заболяванията на простатната 
жлеза условно се делят на три 
групи: възпалителни, доброкачес-
твено увеличение и злокачествени 
образувания. Възпалителните за-
болявания на простатната жлеза 
са остри и хронични. Основните 
причинители са микроби, гъбички, 
трихомони, микоплазма и хлами-
дия. Те засягат мъжете от всяка 
възраст. Заразяването става пре-
димно по полов път, ползване на 
общи хавлиени кърпи, замърсени 
басейни и водоеми, медицински 
интервенции (катетеризиране, 

Тайната 
за здрава 
простатна    
   жлеза
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 2. Приемайте над 2 литра вода 
за 24 часа.
 3. Ограничете консумацията на 
храни и напитки с консерванти, сил-
ни подправки (люто, кисело и др.).
 4. Не стойте седнал дълго 
време.
 5. Не се претоварвайте с 
продължително колоездене.
 6. Предпазване от инфекции на 
пикочния канал.
 7. При възникнало възпаление на 
простатата да се лекува до пълно-
то му ликвидиране.
 8. При начални оплаквания при 
уриниране – веднага консултация 
с уролог.
 9. Не се самолекувайте!

Увеличената простатна жлеза (до-
брокачествена простатна хипер-
плазия – ДПХ) е състояние, тясно 
свързано с процесите на стареене 
при мъжа. Клиничните прояви на 
ДПХ, като симптоми от долните 
пикочни пътища (СДПП), влошават 
качеството на живот на пациента.
Честотата на ДПХ при мъже над 
40 г. е около 25%. При мъжете над 
50 г. е един от най-сериозните 
здравни и психологични проблеми, 

засегнатите в тази възраст са 
50%. ДПХ се установява до 60% от 
мъжете над 60 години и при 90 % от 
мъжете над 80 години.

Единствените фактори, за които е 
доказано, че имат значение за раз-
витието на ДПХ, са генетичното 
предразположение, възраст и хормо-
нален статус. ДПХ е свързана с уве-
личаване на обема на простатната 
жлеза, което води до обструкция в 
началната част на пикочния канал 
(уретрата). В пикочния мехур нас-
тъпват функционални компеса-
торни промени. 

Пациентите се оплакват от често 
и трудно уриниране, тънка, вяла и 
къса струя с прекъсване. Те имат 
чувството за неизпразване на пи-
кочния мехур, неотложно уриниране 
и чести позиви за уриниране през 
нощта. ДПХ не е раково заболяване 
и е лечимо. Лечението е с медика-
менти, съчетано с приемане на 
билкови чайове и в краен случай 
оперативно. Ако ДПХ не се лекува 
и проследява това състояние би 
могло да доведе до сериозни услож-
нения, като периодични инфекции, 

образуване на камъни в пикочния 
мехур, увреждане на на пикочния 
мехур и бъбреците, еректилна дис-
функция, ретроградна еякулация.

Препоръки към мъжете с ДПХ:
 • Препоръчва се промяна в ре-
жима на пациента – ограничаване 
консумацията на храни и напитки 
с консерванти; 
 • Избягване на преохлаждане 
на краката и кръста; 
 • Препоръчва се прием на топ-
ли течности и билкови чайове за 
простатата. Те намаляват оплак-
ванията и облекчават пациента.
 • Не се притеснявайте да 
споделяте оплакванията си с 
близките.
 • Консултирайте се с Вашия 
уролог още при първи симптоми. 
Навременното диагностициране 
на заболявания на простатната 
жлеза предоставя много повече 
възможности при избор на лечение.
 • Не се самолекувайте!
 • Ако вие сте над 50 години, 
консултирайте се с вашия уролог 
един път годишно!

Фарма общество
F



в сертифицирана фабрика, рабо-
теща със система за контрол на 
качеството и безопасност на 
храните НАССР-ISO22000/2005.

Универсалният терапевтичен курс 
с билковия чай на проф. М. Цветков 
е 3 месеца. Така ще имате сигур-
ност и защита на Вашата проста-
та и ще подобрите качеството 
на живот.

Грижете се за вашата простата! 
Спазвайте препоръките и ще има-
те здрава простата, повишена 
сексуалност, силна струя и много 
добро мъжко самочувствие.

Изключително ефективен при:
 • остро и хронично възпаление 
на простатната жлеза;
 • доброкачествена хиперплазия 
на простатната жлеза;
 • небактериален простатит;
 • подобрява сперматогенезата;
 • възпаление на уретрата 
(пикочния канал);
 • профилактика и 
метафилактика на простатната 
жлеза;
 • подобрява потентността;
 • повишава имунитета;
 • антиоксидантно действие;
 • специална селекция и качест-
вен подбор на билките, пакетирани 

Защо да изберем билковия чай на 
проф. д-р Митко Цветков за „второ-
то сърце на мъжа – простатата“:

Билковият чай на проф. Цветков за 
второто сърце на мъжа – проста-
тата е 100% натурален продукт, 
който спомага за укрепване и въз-
становяване дейността на прос-
татната жлеза. Уникалната билкова 
комбинация съдържа биологично ак-
тивни вещества – фитостероли, 
сапонини, танини, органични кисе-
лини, които подкрепят здравето на 
простатата и подпомагат функци-
ите на отделителната и половата 
система на мъжа.
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„АНТИВИРУСНОТО“ ЛЕКАРСТВО за ПЪРВИ ИЗБОР 
при ОРВИ и ГРИП

Повишава устойчивостта 
на клетките към 

действието на вирусите

Естествен индуктор 
на интерферон

Антивирусна активност 
спрямо широк спектър 

от вируси

Намалява употребата 
на симптоматични 

лекарства

Отлична поносимост и 
безопасност

Препоръчителен при 
деца и възрастни

Лекува симптомите 
бързо и ефективно

Понижава високата 
температура

Намалява честотата и 
тежестта на ОРВИ

Възможност за 
профилактично приложение

1 месец профилактика – 
3 месеца защита

Механизмът, 
който винаги 

действа!





Хранителни
добавки Хр



САМО ПРЕЗ 

ОКТОМВРИ 

7+1



МАГНЕЗИЙ 1000

Новият Магнезий 1000 от Абофарма е 
ДЕПО таблетка с удължено действие.

Съдържа магнезиев цитрат, който се 
освобождава незабавно след приемането 
му и магнезиев оксид, който е с удължено 
освобождаване. Така част от магнезият в 
таблетката се усвоява веднага от клетките, 
а останалата се освобождава постепенно през 
целия ден, покривайки нуждите на организма.

МАГНЕЗИЕВ ЦИТРАТ е неорганична форма 
на магнезий с висока биодостъпност. Тази 
форма на магнезия много по-лесно се разтваря 
и абсорбира от тялото, като активира 
енергийните процеси.

МАГНЕЗИЕВ ОКСИД е органична форма 
на магнезий добит от минерали от Мъртво 
море, известно с високата си концентрация 
на минерални соли и съдържание на голямо 
количество натурален магнезий. Той се отделя 
бавно, на малки дози, като съумява да подържа 
необходимото ниво елементен магнезий през 
целия ден, за да покрие нуждите на над 600 
реакции в човешкия организъм, без да бъде 
отделен преди да се е абсорбирал напълно в 
тялото.

Обогатен е с витамин В6, който подобрява 
усвояването на магнезия. Заедно те работят 
в подкрепа на сърцето, нервната система и 
мускулите. Магнезийй 1000 е ефективен при 
липса на здравословен сън, раздразнителност, 
мускулни болки и схващания, чувство на отпад-
налост или сърдечни ритъмни нарушения. 

Магнезият активира повече от 300 
ензимни системи и има съществено 
значение за метаболизма на 
въглехидрати и протеини.

  Спомага за запазването на костите и 
зъбите, работи в подкрепа на мускулату-
рата и спомага за нормалното функцио-
ниране на нервна система. 

 Играе съществена роля в регулирането 
на електролитния баланс.

 Служи в подкрепа на енергийния мета-
болизъм и за покриване на повишените 
нужди от магнезий при растеж, бремен-
ност и в напреднала възраст.  

 Магнезият допринася за нормалната 
психическа функция и нормалния 
метаболизъм.

 Спомага за намаляване чувството 
на отпадналост и умора.

Наслаждавай се на живота 
с Магнезий 1000!

БЪДИ АКТИВЕН!
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