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„Ако искаме промяна, трябва 
да вземаме трудни решения“ 
 Джаспър Форд

Уважаеми колеги, по това време на годината си мислим за нещата, които бихме искали да 
променим в предстоящите 12 месеца. Поставяме си нови цели, които желаем да покорим 
и определяме пътя за тяхното реализиране. Промяната обаче е трудна за постигане и 
коства много усилия, особено когато нещата не се случват с лекота и не получаваме 
резултатите, които искаме.

Водени от желанието си за откритост и съпричастност към проблемите в сектор 
здравеопазване, Ви информирахме за законовите промени в нормативната база 
и готовността за прилагането им от Вас и ангажираните с тях институции. На 
проведените професионални обучения, чрез програмите „Кръгли маси“ и Леге Артис“, 
имахте възможност да разширите познанията си за фармацевтичната грижа. Утвърди се 
като традиция всяка пролет и есен да организираме конференции. На тях се представиха 
иновациите и тенденциите във фармапроизводството и тяхното приложение. Дебатираха 
се казуси от ежедневната Ви работа и насоки за решаването им. Необходимо е да се 
намери златното сечение между услуга, консултация и цена, защото пациентът е 
поставен на пиедестал. 

Колеги, това е нашият кратък прочит за изминалата година. Ще се радваме, ако 
споделите Вашата равносметка за нея. Тя ще ни послужи за основа за изграждането 
на по-добра комуникация и ефективно сътрудничество между всички участници в 
лекарствоснабдяването.

В известната рок балада „Вятърът на промяната“, на Скорпиънс, се пее:.. „Носейки се с 
вятъра на промяната. Нека усетим магията на момента...“, а ние бихме допълнили: нека 
уловим мига на това вълшебство. Обединени можем да се променим и тогава с лекота 
ще намерим най-прекия път за изпълнение на трудните решения.

       ВЕСЕЛИ ПРАЗНИЦИ!
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От излизането си през 1995 г. „Емоционалната интели-
гентност“ е световен бестселър, преведен е на 30 езика 
с над 5 млн. продадени копия. Първото й издание у нас е 
отдавна изчерпано и се намира само при букинистите 
на баснословни цени. Преведена наново, „Емоционалната 
интелигентност” е вече достъпна за всички, които 
искат да се докоснат до едно ценно и различно гледище 
за човешката интелигентност.

Неотменна съдба ли е коефициентът на интелигент-
ност? Май не чак толкова, колкото си мислим. Вълнува-
щата и убедителна книга на Даниъл Голман твърди, че 
нашият възглед за интелекта е твърде тесен и прене-
брегва жизнено важен набор от способности, които 
са от изключителна важност за това как се справяме 
в живота. Черпейки от фундаментални изследвания 
на мозъка и поведението, Голман показва кои фактори 
действат, когато хора с висок коефициент на интели-
гентност пропадат, а такива със скромни постижения 
на тестовете се справят изненадващо добре. Тези 
фактори, сред които са самоосъзнатостта, самодис-
циплината и емпатията, представляват цяло ново 
измерение на ума, което 
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авторът нарича „емоционална интелигентност“. Макар 
детството да е критичният период за нейното форми-
ране, тя в никакъв случай не е определена с раждането. 
Емоционалната интелигентност може да бъде подхран-
вана и укрепвана през целия живот – с непосредствени 
ползи за нашето здраве, връзките и работата ни.

Анализирайки казаното по-горе и верни на своя стил на 
менажиране ние приложихме и доразвихме емоционална-
та интелигентност в работата си. Три знакови марке-
тингови събития, част от Корпоративната социална 
политика на „Стинг“ АД, белязаха 2019 г. – пролетна и 
есенна конференция, както и класическият обучителен 
модул „Леге Артис“, доказал ефективността си вече 15 
години. Нашата равносметка е, че успяхме да поставим 
началото на едно ново мислене и отношение към съвре-
менния фармамаркетинг с фокус върху социално-етични-
те и здравни проблеми на обществото като цяло. 

Стартирахме с пролетната конференция преминала под 
мотото „Да открием златното сечение във фармацев-
тичния маркетинг“. Целта ни беше да поканим отдел-
ните звена в сектор лекарствоснабдяване, да ги моти-
вираме с примера на великия гений Леонардо да Винчи  и 
да поставим на фокус „златното сечение“ като основна 
поанта в комуникациите ни. Форумът провокира присъс-
тващите да се замислят как да използват „числата“ на 
Фибоначи в ежедневните консултации и за надграждане 
на собствената си професионална експертиза. 

Другото значимо събитие в маркетинговия календар 
беше 7-мата конференция „На фокус“. Този бизнес 
модел на „Стинг“ АД е приоритетен фактор за 
осигуряване на подходящи условия за прилагане на 
подхода „отговорен“ маркетингов мениджмънт, 
основан на модела на иновативните комуникационни 
мрежи „търсене – продукт – предлагане“. На срещата 
се дефинира понятието „продажбена маркетингова 
фуния“, като ключов инструмент за „отглеждането“ 
на вероятни потребители и превръщането им в 
истински. Представи се една нова парадигма на 
управление на аптеката, съчетана с дискусия върху 
практически теми.

Накрая програмата за следдипломно обучение „Леге 
Артис“ акцентира върху маркетинговите диалози 
като основен похват в комуникацията с пациентите. 
Изводът от тези срещи е, че съвременният фарма-
цевтичен маркетингов диалог е информационният 
мениджмънт и затова нашата препоръка е интелек-
туалната еластичност да се използва при анализа на 
маркетинговата кошница от потребителския опит, 
знанията и продажбите. Ние смятаме, че най-важно 
е да се постигне кохерентност между социалните 
стойности на брандовете и стойностите на 
потребителските услуги.

До нови срещи през 2020 година!



на медицинска помощ, като средно-
месечно остатъкът е 19 млн. лв. за 
последните три месеца. 

Такива са тенденциите и за първи-
те девет месеца. В СИМП остатъ-
кът е около 22-23 млн. лв., при около 
20 млн. лв. разходи към момента. 
През последните три месеца на го-
дината обикновено заболеваемост-
та е по-висока, а освен това Надзо-
рът е взел решение за разпределе-
ние на повече направления, има го-
ляма вероятност в ПИМП и СИМП 
предвидените в бюджета пари да 
бъдат усвоени изцяло.
 
В денталната помощ също има ос-
татък – средномесечно около 15 
млн. лв. В медико-диагностичната 
дейност има около 9 млн. лв. оста-
тък, при около 7 млн. лв. усвоени. 

За лекарствата се очертава недос-
тиг от 100 млн. лв. За деветмесе-
чието средномесечният разход е 
102 млн. лв. Основно ще се разчита 
на отстъпките на фирмите и на 
този етап са събрани 23 млн. лв., ко-
ето е 7.9% повече за същия период 
на предходната година. За лекарст-

вата за домашно лечение, най-вече 
тези по протокол, са събрани 56 
млн. лв. от отстъпки, което е с 
19% повече от предходната година.
 
В същото време данните сочат, че 
в болничната помощ се очертават 
икономии. По това перо средният 
разход е 164 млн. лв. Оставащите 
средства за последните три месе-
ца са 188 млн. лв. и въпреки увеличе-
ната заболеваемост през последни-
те три месеца на годината, е въз-
можно да има остатък, който може 
да бъде използван, за да се плати 
авансово дейност за декември още 
до края на годината, а не през 
януари 2020 г.

В края на годината ще бъде решено 
и дали да се изплатят допълнителни 
средства за лечението на българс-
ки граждани в чужбина, но това не 
може да стане от пари за здравно-
осигурителни плащания, а от над-
събрани средства. При тези средс-
тва обаче също има ръст, затова 
ръководството на касата е обсъж-
дало да се търсят всички „възможни 
ресурси на нашата болнична и ле-
карствена система, така че хора-

	 НЗОК
299	млн.	лв.	повече 
са усвоени и разпределени в бюд-
жета на НЗОК към деветмесечие-
то на 2019 г., спрямо същия период 
на предходната година. Данните 
сочат, че отново има преразход 
за лекарствата – приблизително 
100 млн. лв., но по другите пера, 
вкл. и за болниците, не се очаква 
бюджетът да бъде надхвърлен. 
Над 275 млн. лв. са дълговете на 
касата към чужди фондове, но не 
всички са просрочени.

След прехвърлянето на 50 млн. лв. 
от резерва на НЗОК към болници-
те, в него остават 77 млн. лв., кои-
то могат да бъдат разпределени 
не по-рано от края на ноември и 
началото на декември. До 30 сеп-
тември здравноосигурителните 
плащания са усвоени на 75.8%, като 
такъв е бил и процентът на изпъл-
нението към деветмесечието на 
предходната година. Изплатени са 
207 млн. лв. средства повече, от-
колкото за деветмесечието през 
2018 г. Не са усвоени изцяло средс-
твата в първичната извънболнич-

Повече приходи в 
бюджета на НЗОК
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та да получат необходимата меди-
цинска помощ и в нашата страна 
при същия обем, качество и възмож-
ности за лечение“. Общо дължимите 
към 30 септември средства са в 
размер на 257 млн. лв., но не всички 
от тях са просрочени, т.е. все още 
не са в падеж. Около 94 млн. лв. за 
2016 г., през 2017 г. – 92 млн. лв., през 
2018 г. – 98 млн. лв. На този етап 
фармацевтичните компании са пре-
доставили 76 млн. лв. от отстъпки 
за лекарства, а общо се очакват 
160 млн. лв.

Увеличение 

на клиничните пътеки

Увеличение на 220 клинични пътеки 
поиска от НЗОК Българският лекар-
ски съюз за догодина. При някои дей-
ности ръстът достига до 86, дори 
до 100%. Други, които са с доста 
високи стойности, нямат никакво 
повишение, показват таблиците на 
БЛС. Увеличение има в АГ специал-
ностите, в кардиологията, невроло-
гията и други. По-високи са цените 
на повечето от пътеките за про-
дължително лечение и рехабилита-

ция, които се смятаха за доста под-
ценени. Касата ще плаща догодина 
с 19% повече за раждане, тъй като 
цената на пътеката е повишена от 
850 на 1010 лв. На преждевременно-
то прекъсване на бременността – 
спонтанно или по медицински пока-
зания до 13 гест. седмица, цената 
се вдига от 170 на 289 или със 70%.

С висок процент е завишена и стой-
ността на диагностиката и лече-
нието на заболявания на миокарда и 
перикарда при лица над 18 години – 
от 462 на 792, или със 71%. Още по-
голямо, с 86% е увеличението на КП 
за диагностика и лечение на исхеми-
чен мозъчен инсулт с интервенцио-
нално лечение – цената от 1 550 ве-
че е 2 880 лв. Има увеличение и на 
други модерни терапевтични ме-
тоди. Така например диагностика 
и лечение на остра и изострена 
хронична сърдечна недостатъч-
ност с механична вентилация при 
лица над 18 г. се вдига от 1 300 на 
1 700 или с 31%.
 
Пътеки, които традиционно се смя-
тат за надценени обаче получават 
0%, като повечето са в интервен-

ционалната кардиология. Диагнос-
тиката и лечението на едно от 
често срещаните напоследък забо-
лявания – хронична обструктивна 
белодробна болест (ХООБ) – остра 
екзацербация обаче се повишава с 
32%, от 605 на 800 лв. Цените, ко-
ито се иска касата да плаща за 
операциите на очна ябълка с голям 
обем и сложност се увеличават със 
70%, с толкова е ръстът и на опе-
ративното лечение при заболява-
ния на ретина, стъкловидно тяло и 
травми, засягащи задния очен сег-
мент, като от 700 стават 1200 лв. 
Диагностика и лечение на муковис-
цидоза нараства от 1 320 на 1 889 
или с 43%. Със 100% е увеличена пъ-
теката за ендоваскуларно лечение 
на екстракраниални съдове – от 
370 на 740 лв.
 
БЛС предлага да се въведе нова ам-
булаторна процедура – диагности-
ка на имунодефицити с цена 900 лв. 
Пътеките за продължително лече-
ние и рехабилитация са повишени с  
10 до 43%. Ръст има на КП за про-
дължително лечение и ранна реха-
билитация след острия стадий на 
исхемичен и хеморагичен мозъчен 
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информация за услугите от сайта 
на НЗОК, уточняват от Фонда. При 
открити несъответствия всеки 
може да подаде сигнал до РЗОК или 
на e-mail: grajdani@nhif.bg.

Фискалният	съвет 

с критики към НЗОК

Държавата плаща за един гражда-
нин 24 лв. здравна осигуровка, дока-
то за работодателите и работни-
ците средната вноска е 77.8 лв. Се-
риозен проблем в здравноосигури-
телната система са заложените 
диспропорции между вноските, ко-
ито държавата прави за осигурява-
ните от нея лица и разходите за 
тяхното здравно осигуряване. За 
2019 г. вноската от държавата за 
едно лице е приблизително 24 лв. 
при средна от работодатели и 
работници –77,8 лв. Такива критики 
отправят от Фискалния съвет на 
България в становището си по 
проектобюджета на НЗОК за 2020 
г. Експертите обявиха позицията 
си, защото финансите на касата 
са част от държавния бюджет на 
страната ни.

Експертите подчертават, че в бю-
джета на ДОО и МТСП не са предви-
дени средства за медицинското 
обслужване на лицата, които не пра-
вят здравни вноски. „Това принужда-
ва лечението на този голям контин-
гент да е за сметка на здравнооси-
гурените лица и води до натрупване 
на дефицити“, категорични са от 
Съвета. Те пресмятат, че разходи-
те за здравеопазване през 2020 г. 
се увеличават и ще достигнат 4 
744 704,9 хил. лв. или 3,7% от прогно-
зируемия БВП за 2020 г. „По-високи-
те разходи обаче, не означават не-

ги за граждани“, се отваря секция 
„Отчетени дейности за здравно-
осигурени лица от договорни парт-
ньори на НЗОК“. Там всяко здравно-
осигурено лице може да извърши 
справки за използваната от него 
медицинска помощ и то за период 
от пет години. 
 
Информацията е обединена по дей-
ности болнична, извънболнична и 
лабораторни изследвания. При знак 
„+“, това означава, че в информаци-
онната система на НЗОК същест-
вува отчетена дейност от догово-
рен партньор за съответния месец. 
Това на практика означава, че на 
лицето е представена медицинска 
услуга. Така всеки може да засече 
дали има измами с неговото 
лечение.

Справката се извършва чрез въвеж-
дане на собствено име, ЕГН и код за 
спам, без да съдържа лични здравос-
ловни данни и медицинска информа-
ция. При изявено желание от страна 
на здравноосигурения, той може да 
се абонира за автоматично извес-
тяване за всяко регистрирано дви-
жение по здравното му досие на по-
сочен от него електронен адрес.
Достъпът до пълната информация, 
съдържаща се в здравното досие, 
както и абонаментът, са възможни 
от портала на НЗОК, меню „Услуги 
за граждани“, прозорец „Преглед на 
досие от здравноосигурените лица“.
 
Проверката се осъществява с елек-
тронен подпис, с уникален код за 
достъп (УКД) или ПИК на НАП. Изда-
ването на УКД се извършва на мяс-
то в районните здравноосигурител-
ни каси (РЗОК). Предстои да бъде 
изградено и специализирано мобилно 
приложение, което да предоставя 

инсулт с остатъчни проблеми за 
здравето, тази за физикална тера-
пия и рехабилитация при болести на 
централна нервна система, а също 
и на опорно-двигателния апарат. За 
палиативни грижи за болните с он-
кологични заболявания се настоява 
касата да плаща 110 лв., като сега 
цената е 90 лв.

147	пациенти	
на хемодиализа 

от Университетската болница във 
Варна „Св. Марина“ организираха 
подписка с искане Здравната каса 
да плаща постоянните катетри, 
които се използват за вливанията. 
Те са консуматив, без който живо-
тоспасяващата процедура не може 
да бъде извършена. Проблемът е от 
2018 г. и пациентите трябва да пла-
щат по 590 лв. В подкрепа на искане-
то им за реимбурсация от Касата, 
федерация „Български пациентски 
форум“ инициира петиция с мотива, 
че хемодиализата е дефинирана ка-
то животоподдържаща процедура в 
Европа и у нас. До миналата година 
катетрите са били безплатни. Те 
подлежат на смяна на 4-5 години. 

В отговор на искането на пациен-
тите, директорът на Универси-
тетската болница, поясни, че от 
миналата година те се заплащат 
в два варианта. За здравноосигуре-
ните сумата е 420 лева, а за тези 
без здравна осигуровка – 590 лв.

Всяко здравноосигурено лице може 
да провери каква медицинска услуга 
е ползвало 5 години назад. Това е 
възможно с новата услуга, която 
предоставя НЗОК чрез сайта си. 
На здравния портал www.nhif.bg на 
Касата, ако отидете в меню „Услу-
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карства, които достигат до 30% 
от парите, при средно равнище за 
страните от ЕС 15-18%. И дори от-
ново се предвижда ръст на лекарс-
твата за злокачествени заболява-
ния, които достигат до 466,6 млн. 
лв., което е около 9,8% от бюджета 
на НЗОК.
 

Общият	ръст	при 

лекарствата е 11,2%.
 
„Разходите за лекарства достигат 
до 1 243 800 хил. лв. Предвидено е 
да се уредят постепенно плащания-
та от натрупаните задължения за 
лечението на осигурените лица в 
чужбина. Дължат се повече от 260 
млн. лв. Не е изяснен реда и източ-
ника за погасяване на задължения-
та на болниците – около 500 млн. 
лв., които в голямата си част са 
от държавни и общински болници. 
Има реална опасност погасяване-
то на задълженията да е за сметка 
на предвидените за 2019 г. средст-
ва за болнична помощ, което допъл-
нително ще дебалансира бюджета 
на системата“, казват от съвета. 
И специално отбелязват тревож-
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ходът към лицата, които не се оси-
гуряват здравно. От тази гледна 
точка може да се счете, че предви-
деното увеличение на приходи от 
вноски е оптимистично и е вероят-
но да е надценено, заявяват от Фис-
калния съвет. В анализа е записано 
още, че разходите за здравеопазва-
не за сметка на лицата се увелича-
ват. По данни на Световната банка 
50% от здравните услуги се плащат 
от пациентите, при средно за ЕС 
от 18-20%. Въпреки обществените 
дискусии по отношение на промяна 
на здравноосигурителния модел за 
2019 г. такава не е предвидена. 
Вноската се запазва в размер на 
8% при същото разпределение на 
нейната тежест между осигурител 
(60%) и осигурен (40%).
 
Експертите коментират и разпре-
делението на разходите в различни-
те звена на медицинската помощ. 
Те подчертават, че отново увеличе-
нието на парите за болнична помощ 
е най-голямо – с 11,6%, следвани от 
лекарствените продукти –10,8%, 
при общ ръст на разходите 7,9%. В 
същото време не се предвижда зна-
чително увеличаване на дела на раз-
ходите за извънболнична помощ. За-
пазва се много нисък и делът на 
дейностите, свързани с профилак-
тика – около 12%, при средни рав-
нища за ЕС от около 20-25%. Делът 
на средствата за болнична помощ 
се запазва около 49,8%, при средни 
равнища за ЕС от около 30%.

Финансистите подкрепят мерките 
за ограничаване на разкриването на 
нови болници и разширяване на дей-
ността им, предвидени в бюджета 
на касата за 2020 г. Според тях оба-
че липсват радикални решения за 
ограничаване на разходите за ле-

пременно по-добро качество на пуб-
личните услуги. От гледна точка на 
финансова обезпеченост, секторът 
разполага с ресурси, но оптимиза-
цията при разходването им е задъл-
жителна за постигане на по-добри 
резултати.
 
Въпреки ръста на разходите за 2020 
г., възлизащ на 445 млн. лв. в сравне-
ние с предходната година, това уве-
личение остава по-ниско за 2019 г., 
което бе в размер 490 млн. лв.“, зая-
вяват от Фискалния съвет. Специа-
листите допълват, че общо прихо-
дите са 4 744704 хил. лв. и включват 
увеличение в размер на 445 101 хил. 
лв. спрямо бюджета на НЗОК за 2019 
г., с растеж от 10,4% на годишна ба-
за. Наблюдава се трайна  тенденция 
на увеличаване на бюджета на НЗОК 
за периода 2010-2020 г. Размерът на 
приходите от здравни вноски за 
2020 г. е 3 107 134,2 хил. лв. и отбе-
лязва увеличение с 264 880 хил. лв., 
което се равнява на 9,3% растеж на 
годишна база спрямо 2019 г. Транс-
ферите от централния бюджет 
нарастват с 10%.
 
Според тях увеличението на прихо-
дите от здравни вноски се дължи в 
най-голяма степен на увеличението 
на минималната работна заплата, 
осигурителните прагове, максимал-
ния осигурителен доход и осигури-
телния доход за земеделските про-
изводители. „Част от тези мерки 
обаче имат негативен ефект върху 
данъчните приходи, тъй като разхо-
дите за осигурителни вноски нама-
ляват данъчната основа“, казват 
експертите. Те отбелязват, че лип-
сват предложения за пакет от мер-
ки (законодателни, икономически, 
социално-психологически, информа-
ционни), с които да се промени под-



	 МЗ
Задълженията на 

Министерство	на	
здравеопазването	са	
37,5	млн.	лв. 

От тях просрочията са за 0.5 млн. 
лв. Ведомството дължи 16,7 млн. лв. 
на доставчици на медикаменти, 
консумативи и външни услуги. Още 
11,9 млн. лв. са дълговете по получе-
ни заеми по споразумение със Све-
товната банка по проект „Рефор-
ма в здравния сектор“. Задължения-
та за временни депозити, гаранции 
и чужди средства, общински данъци 
и такси са в размер на 8.6 млн. лв. 
 
В същото време вземанията на МЗ 
към 30 септември са в размер на 
47,9 млн. лв., като просрочените са 
7,2 млн. лв. Повечето са от предос-
тавени аванси на доставчици, в т.ч. 
и за реализация на различни европро-
екти – 16,1 млн. лв. Публичните взе-
мания от такси, глоби, санкции и ли-
хви са 5 млн. лв., а от клиенти за из-
вършване на медицинска услуга са 
6 млн. лв. За предоставяне на без-
лихвена възмездна финансова помощ 
на лечебни заведения с постановле-
ние на Министерски съвет от Ре-
волвиращия инвестиционен фонд по 
проект „Реформа в здравния сек-
тор“ МЗ очаква вземания за 7,2 млн. 
лв. Има и вземания от клиенти в 
размер на 6 млн. лв.
 
Задълженията и взиманията на ка-
сата към чужди фондове и болници 
са с общ размер от 257, 5 млн. лв. 
От тях 60,4 млн. са по формуляри S1 
(наети, самонаети, командировани 
лица, пенсионери и членове на тех-
ните семейства), 24, 5 млн. лв. са по 

ното състоянието на общинските 
болници, голямата част от които 
са пред фалит. „Липсват мерки за 
запазването им като система, коя-
то пряко обслужва повече от 2 млн. 
души, главно хора с ниски доходи и 
възможности", категорични са от 
Фискалния съвет. Само че според 
тях решението касата да покрива 
новите лекарства на аптеките ед-
ва след като се докаже резултат 
от терапията, не е удачно, защото 
ще наруши плащанията в цялата ве-
рига. Затова финансистите препо-
ръчват да се търси нов механизъм 
за решаване на този проблем.
 
Експертите подкрепят предложе-
нието за отмяна на таксата за съ-
биране на здравноосигурителните 
вноски, която НЗОК плаща на НАП. 
Според Съвета такава такса не се 
дължи, защото НАП е държавен ор-
ган, чиято задача е да админист-
рира публични вземания, вкл. осигу-
рителни вноски. 

Издръжката на НАП се поема от 
държавния бюджет и не е логично 
НЗОК да се поставя в ролята на кли-
ент на НАП, който следва да й пла-
ща за извършените услуги и защото 
за разлика от данъчните приходи, 
приходите от осигурителни вноски 
имат целево предназначение.

„Средствата от здравните вноски 
следва да се използват за здраве-
опазване, а не за издръжка на данъч-
ната администрация. НАП админис-
трира и осигурителните вноски за 
фондовете на социалното осигуря-
ване, но не събира такса от тях. 
Това поставя НЗОК в неравнос-
тойно положение“, заявяват от 
Фискалния съвет.
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формуляри S2 (за планова медицин-
ска помощ в ЕС, ЕИП и Шевйцария), 
172, 5 млн. са по Европейска здравно-
осигурителна карта или Удостове-
рение за временното й заместване 
и 0,1 млн. лв. са по реда на спогодби-
те за социално осигуряване. Взима-
нията на България по реда на прави-
лата за координация на системите 
за социална сигурност са в общ раз-
мер от 7 млн. лв. като от тях 2,2 
млн. лв. са по формуляри S1, 0, 008 
млн. лв. са по формуляри S2, 4,7 млн. 
лв. са по ЕЗОК/УВЗ и 0, 05 млн. лв. по 
реда на спогодбите.

Да	отпадне	
потребителската такса 
за децата

настояват от Пациентски органи-
зации „Заедно с теб“ при посещение 
на личния лекар. Писмото им, отпра-
вено до здравния министър Кирил 
Ананиев, е в отговор на искането 
на Български лекарски съюз (БЛС) за 
плащане на потребителска такса 
от 1 лев за преглед на дете. Моти-
вите им за отпадане на потреби-
телската такса за децата са, че с 
подписването на Национален рам-
ков договор (НРД) бюджетът за 
общопрактикуващите лекари ще 
бъде увеличен с 19 млн. лв. В тези 
пари влизат и така наречената ка-
питация (сума, отпускана за всеки 
пациент ежемесечно, независимо 
дали посещава лекаря или не). Спо-
ред пациентската организация то-
ва ще осигури достатъчно допълни-
телни средства за лекарите.

„Разбираемо е, че сме категорично 
против потребителската такса за 
децата тъй като това ще застра-



основните причини за умиране, ка-
то съществуват значителни разли-
чия в здравното състояние според 
пола, региона и образованието. За-
боляваемостта от инфекциозни бо-
лести, като туберкулоза (ТБ), също 
продължава да бъде притеснител-
на, посочват от ЕК.
 
Причината е в някои поведенчески 
фактори, които си остават пре-
дизвикателство за разрешаване. 
Според експертите въпреки на-
маляването на тютюнопушенето 
сред възрастните, то е на най-
високото ниво в ЕС, като през 
2014 г. достига 28% (36,4 % сред 
мъжете). Консумацията на големи 
количества алкохол през 2014 г. е 
малко под средното равнище за ЕС 
при възрастните, но се увеличава 
сред подрастващите момчета. 

Макар че процентът на затлъстя-
ване сред възрастните е малко под
 средния за ЕС, проблемът сред де-
цата нараства, като едно на всеки 
пет деца страда от наднормено 
тегло или затлъстяване. В доклада 
на ЕК са коментирани и парите, ко-
ито отделя страната ни за здраве. 

F
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то са четвъртите най-ниски в ЕС, 
сочи доклад на Европейската коми-
сия, която публикува „здравните 
профили“ на 30 държави. От тях ЕК 
прави някои основни заключения за 
системите на здравеопазването 
им. За България са отбелязани някои 
положителни тенденции, но и фак-
тът, че оставаме на опашката в 
Европа по ефективност на сектора.

ЕК отчита, че очакваната средна 
продължителност на живот на бъл-
гарите се е увеличила, но подчерта-
ва, че тя все още е най-ниската в 
ЕС. „Недостатъчно развитите пре-
вантивни мерки и извънболнична 
(или амбулаторна) помощ доприна-
сят за слабите резултати в област-
та на здравеопазването“, смятат 
от ЕК. Според тях, въпреки че сис-
темата за социално здравно оси-
гуряване е задължителна, същест-
вуват значителни разлики по отно-
шение на покритието на население-
то и това, което се предлага в па-
кета от здравни дейности. 

„Последните инициативи за рефор-
ми бяха съсредоточени върху кон-
трола върху разходите и повишава-
нето на ефективността, включи-
телно въвеждането на оценка на 
здравните технологии (ОЗТ) за цели-
те на реимбурсирането на лекарст-
вените продукти, и изместването 
на фокуса от болничната помощ“, 
пише в доклада. Експертите прес-
мятат, че очакваната средна про-
дължителност на живота в Бълга-
рия се е увеличила с над 3 години 
през 2000-2017 г., но по-голямото на-
растване в други държави от ЕС 
увеличава разликата в средната 
стойност за ЕС. Болестите на ор-
ганите на кръвообръщението и 
онкологичните заболявания са 

ши здравето им. Такава такса е 
трудна за плащане за голяма част 
от родителите на боледуващите 
деца с ниски доходи. Приоритети 
на държавата са детското здраве-
опазване и справянето с демограф-
ския проблем и очакваме да има ре-
ални действия в тази посока, а не 
затруднения за родителите“, се каз-
ва в писмото на организацията. Те 
се позовават на свое проучване, спо-
ред което потребителска такса 
не се заплаща в редица европейски 
страни.

Припомняме, сега по закон за всяко 
посещение при личния лекар, лекаря 
от специализирана извънболнична 
медицинска помощ или по дентална 
медицина здравноосигурените лица 
заплащат потребителска такса в 
размер на 1% от минималната ра-
ботна заплата, установена за стра-
ната. От нея са освободени пациен-
тите със заболявания, включени в 
Приложение „Списък със заболявания-
та, при които здравноосигурените 
лица са освободени от заплащане 
на такса по чл. 37, ал. 1 ЗЗО“ от На-
ционалния рамков договор, децата 
до 18 години, неработещи членове 
на семейството, бременни и родил-
ки до 45 дни след раждането, социал-
но слаби, ветерани и военноинвали-
ди, онкоболни, медицински специа-
листи, здравноосигурени лица, стра-
дащи от заболявания с над 71% на-
малена работоспособност и др.

	 ЕК
Здравеопазването	в	
България е със спорна 
ефективност
Парите за сектора се увеличават, 
но разходите на глава от население-



хората и др. Става дума и за проб-
лем с концентрация и свръхконцен-
трация на здравни обекти, услуги и 
професионалисти, което предизви-
ква дефицит в селските райони и 
свръхпредлагане в големите градо-
ве. Недостигът на специалисти, 
най-вече медицински сестри и лич-
ни лекари, спъва развитието на пър-
вичната помощ и разширяването 
обхвата на услугите в райони с ог-
раничен достъп до тях.
 
Пред България стоят предизвика-
телства, свързани с редица заболя-
вания, включително и с инфекциоз-
ните болести, се казва в доклада. 
„Въпреки че броят на новите случаи 
на ТБ е намалял през последното 
десетилетие, разпространението 
все още не е овладяно“, смятат от 
комисията, като добавят и че се 
увеличават случаите на морбили 
през последните години. Припомня 
се също, че у нас само една публична 
институция закупува здравни услуги.

	 ЕМА
Европейската	агенция	
по лекарствата 
оповести нови препоръки, за да се 
намали максимално рискът от се-
риозни странични ефекти, свързани 
с употребата на лекарството „Лем-
трада“ срещу множествена склеро-
за, съобщи Франс прес. Според екс-
пертите то не трябва да се прие-
ма от пациенти със сърдечносъдо-
ви проблеми, кръвоизливи и различни 
автоимунни заболявания, уточниха 
от агенцията. През април тя разгла-
си временни мерки за ограничаване 
употребата на лекарството. Сега 
ЕМА препоръчва нови мерки, за да 
може бързо да се идентифицират и 
лекуват нежелани ефекти, които е 

„Макар размерът им да се е удвоил 
от 2005 г. насам, разходите за здра-
веопазване на глава от население-
то в размер на 1311 EUR са четвър-
тите най-ниски в ЕС през 2017 г. То-
ва представлява 8,1 % от БВП, кое-
то е под средната стойност за ЕС 
от 9,8 %, но е по-високо от равнище-
то в съседните държави. Директ-
ните плащания (ДП) от потребите-
лите през 2017 г. са най-високите в 
ЕС (46,6 % в сравнение с 15,8 % като 
средна стойност) и се обуславят 
главно от доплащанията за лекарс-
твени продукти и извънболнична 
помощ.
 
Според експертите предотврати-
мата с превенция и с добро лечение 
смъртност са сред най-високите в 
ЕС, което свидетелства за големи 
възможности за подобряване на 
профилактиката и ефикасността 
на медицинската помощ. Липсата 
на данни по ключови показатели въз-
препятства мониторинга на качес-
твото на здравеопазването, отчи-
тат от ЕК, като подчертават, че 
числата са взети от националната 
статистика.

„Финансовата устойчивост на 
здравната система е поставена на 
изпитание поради прекомерното 
разчитане на частните разходи, 
както и поради намаляващото насе-
ление в трудоспособна възраст, до-
принасящо за приходите на социал-
ното здравно осигуряване. Усилията 
да се подобри ефективността чрез 
преориентиране на услугите и ре-
сурсите от болниците към извън-
болничната помощ се оказаха труд-
но осъществими“, смятат от ЕК. 
Откриват се различия в достъпа, в 
зависимост от размера на доходи-
те, регионите, в които живеят 
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възможно да се появят при употре-
бата на лекарството „Лемтрада“. 
Препаратът трябва да се приема в 
болници, в които има лесен достъп 
до интензивното отделение и спе-
циалисти, които да се погрижат за 
отстраняване на сериозните неже-
лани ефекти. Сърдечните проблеми 
обикновено възникват през първите 
дни след приема на лекарството, 
докато други нежелани ефекти е 
възможно да се появят месеци по-
късно.

Преглед от Комитета за оценка на 
риска при проследяване на лекарст-
вената безопасност към EMA (PRAC) 
показа, че  едно от основните ле-
карства за лечение на артрит – 
Xeljanz (тофацитиниб) може да уве-
личи риска от образуване на тром-
би в белите дробове и в дълбоките 
вени при пациенти, които са с ви-
сок риск от образуване на кръвни 
съсиреци. Във връзка с това, PRAC 
препоръчва Xeljanz да се използва с 
повишено внимание при пациенти с 
висок риск от образуване на кръвни 
съсиреци. 

В допълнение, поддържащата днев-
на доза от 10 mg два пъти дневно 
не трябва да се използва при пациен-
ти с улцерозен колит, които са 
изложени на висок риск, освен при 
липса на подходящо алтернативно 
лечение. В допълнение, PRAC препо-
ръчва и пациентите на възраст над 
65 години да се лекуват с Xeljanz, 
само ако няма алтернативно лече-
ние. Новите препоръки заменят 
„временните мерки„, издадени през 
май 2019 г. и валидни за времето, 
докато течеше разглеждане на 
данните от проучването A3921133. 
Тогава PRAC препоръча на лекарите 
да не предписват Xelianz в доза 10 



F
Според данни на СЗО от множес-
твена склероза в момента са за-
сегнати почти 3 млн. души в света, 
а ефикасни средства за лечение на 
болестта не са създадени.

	 НСИ
Скок	на	цените	
на лекарствата

през октомври отчитат от НСИ. 
Увеличението е в размер на 0.4%, 
спрямо предходния месец. Освен 
това с 0.2% са се увеличили цените 
на лекарските услуги, докато цени-
те на стоматологичните услуги 
остават на равнището от 
предходния месец.

Индексът на потребителските 
цени е официален измерител на 
инфлацията в България. Той оценява 
общото относително изменение 
на цените на стоките и услугите, 
използвани от домакинствата за 
лично потребление и се изчислява, 
като се прилага структурата на 
крайните парични потребителски 
разходи на българските домакинс-
тва. През октомври 2019 г. спрямо 
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мг два пъти дневно при наличен ви-
сок риск от образуване на кръвни 
съсиреци в белите дробове Препо-
ръките на PRAC ще бъдат изпрате-
ни на Комитета по лекарствени про-
дукти в хуманната медицина на 
EMA, който ще приеме окончател-
ното становище на Агенцията. Про-
мените ще влязат в сила след 
решение на ЕК.

Антибиотична 

резистентност

Здравните работници в Европа са 
сравнително добре информирани за 
резистентността към антибиоти-
ците, на все пак има и пропуски, 
твърдят специалисти в доклад, раз-
пространен във връзка с Европей-
ския ден за информираност за ан-
тибиотиците – 18 ноември и се 
отбелязва от 2008 г. 

Европейският център за превенция 
и контрол на заболяванията е про-
вел изследване в 30 европейски дър-
жави сред 18 400 здравни работници 
– лекари, медицински сестри, зъбо-
лекари и фармацевти. От тях 97% 
правилно са отговорили, че анти-
биотиците не помагат при настин-
ка и грип,но това го знаят и поло-
вината от непрофесионалистите. 
По-малко – 75 процента, обаче са 
осведомени за връзката между ле-
чението с антибиотици и увеличе-
ният риск от резистентна на ан-
тибиотици инфекция. 

„Здравните работници са с основна 
роля за справянето с резистент-
ността към антибиотиците. Тряб-
ва да се грижим познанията им за 
предотвратяване и появата на та-
зи заплаха да са актуални, според 

Андреа Амън, директор на европей-
ския център за превенция и контрол 
на заболяванията в Швеция. Целта 
на този център, с подкрепата на 
СЗО, е да се повиши информира-
ността на обществеността за зап-
лахата за здравето на хората в ре-
зултат на увеличаващата се резис-
тентност към антибиотиците, 
както и по-разумната им употреба. 
Устойчивите на лекарства бакте-
рии отнемат живота на 33000 души 
годишно на Стария континент. 

Експерти по молекулярна биология 
са анализирали кръвни проби от 
няколко хиляди пациенти, засегна-
ти от множествена склероза и са 
установили, че това невродегенера-
тивно заболяване е свързано с про-
никване на щам на вируса на хер-
песа в човешкия организъм. Това е 
голям пробив в изследването на 
множествената склероза и херпеса, 
защото се потвърди, че щамът 
HHV-6A е свързан с нея. Създадена е 
методика, която позволява да раз-
личим този вирус от друг подвид на 
херпеса – HHV-6B. 

Вирусът на херпеса е свързан с най-
разпространените инфекции у хо-
рата. Съществуват няколко вида на 
вируса – HHV1 избива по устните, 
HHV2 прониква в половите органи, 
а HHV6 и HHV7 причиняват кратка 
треска и обриви. Ако човек се зара-
зи с тези вируси, те остават в ор-
ганизма му до края на живота му.
Дълго време вирусът, особено 
HHV1 бе смятан за безобиден вирус. 
Наскоро учените констатираха, че 
присъствието му в организма доп-
ринася за развитие на болестта на 
Алцхаймер, енцефалит, някои форми 
на рак на половите органи и други 
заболявания.

Фарма общество



с едва 0,7% след повишение с 0,8% 
през септември, като това е най-
ниската инфлация в региона от но-
ември 2016 година, когато тя се 
повиши с 0,6 на сто. Забавянето на 
инфлацията е в резултат най-вече 
на спад с 3,1% на енергийните цени 
след тяхно понижение на годишна 
база с 1,8% през септември, докато 
цените на храните, алкохола и тю-
тюневите се повишиха с 1,5% след 
растеж с 1,6% месец по-рано, а це-
ните на услугите се повишиха за 
втори пореден месец с 1,5 на сто 
спрямо октомври 2018 година.

Основният индекс на потребителс-
ките цени (изключвайки волатилни-
те цени на храните, тютюневите 
изделия и на енергията) се повиши 
през октомври с 0,1% на месечна 
база и нарасна с 1,1% на годишна 
база (четиримесечен връх) спрямо 
повишение с 1,0% през септември. 
Трябва да се има предвид, че именно 
основният индекс на потребител-
ските цени се следи внимателно от 
ЕЦБ като индикатор за текущото и 
бъдещото поведение на инфлацията 
в региона.

В рамките на целия Европейски 
съюз потребителската инфлация 
през октомври също се повиши на 
месечна база с 0,1%, но годишната 
инфлация се забави до 1,1% от 1,2% 
през септември, отбелязвайки също 
най-слабо повишение от ноември 
2016 г. Най-ниска годишна инфлация 
беше отчетена в Кипър (понижение 
с 0,5%), следвана от Гърция (пониже-
ние с 0,3%) и Португалия (с 0,1%), до-
като най-висока инфлация беше от-
четена в Румъния (ръст с 3,2%), Ун-
гария (с 3,0%) и Словакия (повишение 
с 2,9%). Според Евростат потреби-
телската инфлация в България през 

предходния месец цените на услуги-
те в потребителските групи са се 
променили. Увеличили са се цените 
на лекарските услуги с 0.2%. Увели-
чение има и в сферата на образова-
нието и на културата. При образо-
ванието увеличението е същото, 
както при здравеопаването с 0.2%. 
В сектора на развлечението и кул-
турата увеличението е с 4.9%. Це-
ните на стоматологичните услуги, 
обаче остават на равнището от 
предходния месец. 

През октомври 2019 г. в групите на 
нехранителните стоки е регистри-
рано също увеличение на цените, 
посочват от националната статис-
тика. Така по-скъпи се оказват ле-
карствата, облеклото и обувките, 
жилищата, водата, електроенер-
гията, газта и други горива. НСИ 
отчита, че лекарствата са скочили 
с 0.4%, спрямо месец септември. 
Средногодишната инфлация за пе-
риода ноември 2018 – октомври 
2019 г. спрямо периода, ноември 
2017 – октомври 2018 г. е 2.5%.

През октомври годишната инфла-
ция в еврозоната се забави до ново 
близо 3-годишно дъно в резултат на 
силен спад на енергийните цени, по-
казват неревизирани окончателни 
данни на Eurostat. Това вероятно ще 
породи нови опасенията за състоя-
нието на европейската икономика и 
може да поднови дебата в рамките 
на ЕЦБ как централната банка да 
преследва целта си за поддържане 
на инфлацията в средносрочен план 
близо, но под 2%.

Индексът на потребителските 
цени (CPI) в еврозоната се повиши 
през октомври с 0,1% на месечна 
база, но на годишна база нарасна 
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октомври се повиши с 0,2% на ме-
сечна база, докато растежът й на 
годишна база се стабилизира за 
втори пореден месец на ниво от 
1,6%. Това отрежда на нашата дър-
жава 8-та позиция по отношение на 
растежа на годишната инфлация. 
© Actualno.com

Акционерното 

дружество STADA 
обяви придобиването на Walmark. 
Валмарк е производител на продук-
ти за грижа за здравето. Основана 
през 1990 г. и базирана в Чешката 
република, Валмарк присъства в де-
вет държави от Европейския съюз. 
Те са Чешка република, Словакия, 
Полша, Унгария, България, Румъния, 
Литва, Латвия и Естония, като про-
дава своите продукти в повече от 
40 държави в целия свят. Дружест-
вото има над 540 служители и пос-
тавя силен акцент върху 
иновациите.

Компанията СТАДА ще интегрира 
модерните производствени мощ-
ности на Валмарк в Тринец. „В резул-
тат на това придобиване ние зна-
чително засилваме присъствието 
си в Централна Европа и особено 
в Чешката република, Словакия, 
Румъния, България и Унгария. Ние 
също така обмисляме начини, по 
които да предлагаме брандовете 
на Валмарк на пазари извън географ-
ските региони, в които са добре 
познати понастоящем“, каза Щефан 
Вагнер, директор „Европейски 
пазари“ в СТАДА.

Климатичната	криза	
ще определя здравето през целия 



разпространение на холерните бак-
терии, които причиняват голяма 
част от диариите и инфекциите 
от рани по целия свят. По думите 
на Уотс първите случаи на енцефа-
лит, пренасяни от кърлежи във 
Великобритания, са регистрирани 
през октомври. „Това е болест, за 
която знаем, че се движи в резул-
тат на климатичните промени“, 
допълва той.

В доклада се казва, че бебетата 
са най-силно засегнати от недо-
хранването и че с нарастването 
на температурите способността 
на много зърнени култури да да-
ват пълен добив е спаднала през 
последните 30 години.
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живот на днешните деца, предупре-
диха лекари, отбелязвайки, че гло-
балното затопляне вече е причи-
нило вреда, пише „Гардиън“. Децата 
са особено уязвими, а световният 
екип от изследователи казва, че по-
вишаващите се температури озна-
чават, че бактериите, причиняващи 
смъртоносна диария, ще процъфтя-
ват, докато по-лошите земеделски 
реколти могат да доведат до 
повече недохранване.

Годишният доклад на авторитет-
ното сп. Lancet относно здравето и 
климатичните промени проследява 
въздействието на глобалното за-
топляне върху здравето. Освен де-
цата по-възрастните хора са особе-
но уязвими на горещите вълни, тъй 
като са по-малко способни да регу-
лират температурата си и баланса 
си на течности. Авторите са уста-
новили, че през 2018 г. още 220 млн. 
души над 65-годишна възраст са 
били изложени на горещи вълни в 
сравнение с 2000 г. Европа, се посоч-
ва в доклада, е особено изложена на 
риск заради големия брой на въз-
растните хора, живеещ в големи, 
горещи градове.

Тазгодишният доклад, съвпадащ с 
опустошителните пожари в Авст-
ралия, също така е установил, че из-
лагането на хора на пожари се е уд-
воило от 2000 г. насам. Опустоши-
телните пожари не само причиня-
ват смърт и увреждат здравето, 
но също така имат значително ико-
номическо и социално въздействие.

Хю Монтгомъри, професор от UCL в 
Лондон, един от водещите автори 
на доклада, изтъква: „Нашите деца 
разпознават извънредното положе-
ние с климата и настояват за дейс-

твия за защитата им. Трябва да слу-
шаме и да реагираме. Тази година 
ускоряващите се въздействия от 
климатичните промени станаха по-
очевидни от всякога. Най-високи-
те регистрирани някога темпера-
тури в Западна Европа и опустоши-
телните пожари в Сибир, Куинсланд 
(щат в Австралия) и Калифорния са 
предизвикали астма, респираторни 
инфекции и топлинни удари.“ Ник 
Уотс, изпълнителен директор на 
Lancet Countdown, предупреждава: 
„Телата и имунните системи на де-
цата все още се развиват, оставяй-
ки ги по-податливи на болести и 
замърсители на околната среда. 
Щетите, нанесени в ранна детска 
възраст, траят през целия живот. 
Без незабавни действия от всички 
страни, климатичните промени ще 
определят здравето на цяло едно 
поколение.“ 

Докладът е изготвен от 120 екс-
перти от 35 институции, включи-
телно Световната здравна органи-
зация, Световната банка и универ-
ситетите Йейл и Цинхуа. Проучва-
нето проследява 41 показателя, 
включително разпространението 
на инфекциозни заболявания. Било е 
установено, че предизвикана от 
глобалното затопляне, способност-
та на вирусната треска денга да 
се предава от комари през 2017 г. 
е била на второто най-високо ниво, 
регистрирано от 1950 г. насам. 
„Денга е най-бързо разрастващата 
се инфекция по света“, казва Уотс, 
допълвайки: „Нарича се треска 
на счупените кости, защото е 
невероятно болезнена“.

Докладът е установил също така, 
че 2018 г. е била втората най-под-
ходяща година в историята за 
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ПРОМО ПАКЕТ

3+1 
Заредете 1 оп. от вид 
и получавате подарък 

1 оп. BLUE MORNING  пластири
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Медицински
изделия М



SILVERTUSS

Продуктите от серията SILVERTUSS са медицински 
изделия, предназначени за облекчаване на дихателните 
пътища. Съдържат прополис и колоидно сребро с мощен 
антибактериален ефект. Новаторската формула от 
естествени съставки с изразено успокояващо и омеко-
тяващо действие спомагат за освобождаване на напре-
жението и отнемане на болката и дискомфорта при 
възпаления на дихателните пътища. Прополисът и 
колоидното сребро противодействат на външните 
микробни агресии. 

 Сребърната вода унищожава над 650 вида болестот-
ворни бактерии, вируси, микроорганизми, инфекции 
и възпаления. Колоидният сребърен разтвор е най-
достъпната и безвредна форма за прием на сребро. 
В него частиците са по-минимизирани и организма ги 
възприема по-лесно, имат по-бързо действие.

 SILVERTUSS спрей за нос съдържа морска вода, която 
намалява назалното набъбване чрез осмотичен ефект и 
спомага за отстраняването на излишните секрети. В 
състава са включени зародишни производни от плода на 
касис, с много по-силна концентрация на вещества. Те 
притежават мощно антиоксидантно действие срещу 
свободните радикали и подсилват антибактериалния 
и противовирусен ефект на спрея за нос. Етеричните 
масла от евкалипт и ниаули гарантират освежаващия и 
балсамов ефект върху носната кухина. Те имат отлични 
антисептични и стимулиращи качества.

 Спреят за гърло SILVERTUSS облекчава дразненето 
в гърлото, свързано с болка, парене и затруднения 
при преглъщане. Наличието на екстракт от лечебна 
мъдрица подпомага възстановяването на гласа. 
Екстрактът от бяла ружа, богат на клей, предпазва 
устната лигавица от дразненията на външни агенти. 
Полизахаридите в билката спомагат за облекчаване на 
дихателните пътища и имат успокояващ ефект върху 
възпалените мембрани в устата и гърлото. Анти-
бактериалните й свойства предотвратяват послед-
ващо възпаление. Съдържа етерично масло от лимон 
с освежаващ ефект, сух екстракт от прополис и 
колоидно сребро.

 SILVERTUSS сироп подпомага симптоматичното 
лечение на болки в гърлото, кашлица и секреция на 
слуз. Той подпомага откашлянето и изхвърлянето на 
секретите и облекчава дразненето в гърото. Съдържа 
гринделия и екстракт от бяла ружа, богати на смолис-
то-балсамови адюванти, които защитават устната 

лигавица от външни дразнители и насърчават 
отделянето на бронхиален секрет. Екстрактът 
от мащерка освобождава бронхиалния спазъм и има 
отхрачващо и антисептично действие.

 SILVERTUSS flu действа ефикасно при първи 
симптоми на настринка или грип и подпомага 
симптоматичното лечение на възпаление на гърлото, 
свързано с кашлица и секреция на слуз. 
 • Има отхрачващо действие.
 • Защитава дихателните пътища.
 • Намалява кашлицата.

 Silvertuss flu съдържа NAC и екстракти от бил-
ките пчелник, лечебна ружа, прополис и колоидно 
сребро, което го прави уникален за нашия пазар. NAC 
(N-ацетил цистеин) има противовирусно действие и 
укрепва имунната система като стимулира синте-
за на глутатион  най-мощния вътреклетъчен анти-
оксидант. N-ацетил цистеинът намалява пристъпите 
на кашлица и облекчава дишането, спомага за предот-
вратяване на грипната инфекция и намалява продъл-
жителността на вече съществуваща такава. Екс-
трактите от лечебна ружа и пчелник благоприятс-
тват образуването на филм, който предпазва лига-
вицата на устната кухина от външни дразнители, 
намалява кашлицата, насърчава хидратацията и 
смазва лигавицата. Отпускат гладката мускулатура 
и облекчават кашлицата.

ВИРУСИТЕ НЯМАТ ШАНС!
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