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ИбуМентол – гел за локално приложение
при възрастни и деца над 12 години.
Осигурява бързо и дълготрайно
облекчаване на болката и възпалението

Лекарствен продукт без лекарско предписание.
Съдържа Ибупрофен и Левоментол.
Преди употреба прочетете листовката.
A0142/19.07.2018
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къпи колеги,

Юли е – белязан от пъстрото вълшебство на летните дни. Сезон на
красиви утрини, лениви следобеди и
топли нощи. Време, в което всички
мислим повече за море и по-малко
за работа, но обстоятелствата ни
задължават да сме нащрек и подготвени за изненади.
През този месец се очаква отново
да настъпят промени в нормативните разпоредби с оглед на политическата обстановка. Надеждите
на Стинг АД, като социално отговорна компания, са свързани с очаквания за подобряване на бизнес
средата, стабилизиране на финансовите постъпления и намаляване
на междуфирмената задлъжнялост.

Надяваме се на по-стабилно обществено здраве и нови по-прозрачни
политики за есенните кампании.
Вярваме, че в диалога се създава
правилната посока и няма да има
повтаряемост на грешни стъпки.
Това може да се постигне, само
когато има ясно формулирани и
поставени цели от всички участници в процеса на лекарствоснабдяване и държавните структури,
защото те са ключ към успеха за
утвърждаване на важните и стойностни инвестиции в сектора.
Друга важна част е правилното
проектиране на тактиките и
стратегиите на фармакомпаниите, както и използването на целия
инструментариум на дигиталния
маркетинг. Следвайки посоката

на успешния бизнес, чрез навлизането в цифровите технологии, ние
като утвърден дистрибутор се
стремим да приложим най-новите
постижения на техниката в областта на лекарствоснабдяването
и да помогнем с идеи и безотказна
номенклатура. Целта ни е да се фокусираме върху професионалната
част от комуникацията ни с Вас,
нашите клиенти и да постигнем
по-добри общи успехи.
На страниците на списанието
ще видите и кадри от откриването на складовата база в Пловдив.
Това е сериозна крачка в нашето
развитие, която открива нов път
в дистрибуцията, която правим и
бъдеще с хоризонт.
Хубаво лято!
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Кампания за стимулиране на четенето –
инициатива на „СТИНГ“ АД
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овите информационни и комуникационни технологии
станаха неразделна част от ежедневието ни и промениха
коренно обществото. Те са двигател на процесите, протичащи
в социалния, културния и политическия живот.
Книгата разглежда социалните предпоставки за възникване на
онлайн PR. Реализирането на ефективна професионална комуникация в уеб пространството е осъществима цел при поз
наване особеностите на онлайн взаимодействието, които са
породени от естеството на мрежовите връзки, съобразяване с
характеристиките на интернет публиките и избиране на най-
подходящите канали за комуникация с тях. От PR - специалистите
се изисква да притежават нови знания, умения и компетенции.
Онлайн инструментите за комуникация имат своя специфика.
За ефективното им използване при постигане на поставените
цели и задачи в цялостната комуникационна политика на дадена
организация е необходимо освен познаване на тяхната същност
и специален подход, изпълнение и управление.
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-те Уебинара на Стинг АД
на една ръка разстояние

Уважаеми колеги фармацевти,
В рамките на една година, от 24 юни 2020 г. до 24 юни 2021 г.,
ние успяхме да реализираме 10 онлайн обучения с актуална насоченост и информация,
предназначена за фармацевти и лекари. В стремежа си да облекчим натовареното ежедневие и в същото време
да подтикнем към социалните мрежи бихме искали да Ви напомним за нашата платформа за дигитално обучение на нашия сайт – stingpharma.com. Там ще намерите всички теми и лекции, които досега са проведени, както
и анкета чрез която можете да дадете обратна връзка. Ето и темите:

1

24 юни 2020 г. – „Обединени ли сме
в каузата за по-добра комуникация
в здравеопазването?“, водещ лектор
маг.-фармацевт Аделина Любенова и
проф. Георги Момеков

3

5 ноември 2020 г. – „Респираторно
здраве в условията на COVID“,
водещ лектор маг.-фармацевт Аделина
Любенова и д-р Александър Симидчиев

5

21 януари 2021 г. – „Новият маркетинг – е-маркетинг , м-маркетинг,
виртуален маркетинг – директен или
дигитален маркетинг!?“, водещ лектор Аделина Любенова; „Превенция
и фармацевтична консултация
при COVID-19“, гост-лектори: акад.
Петрунов, проф. Свинаров, проф.
Момеков, проф. Шекерджийски

7

26 март 2021 г. – „Как се справяте
с предизвикателствата на Корона
пандемията?“, водещ лектор Аделина
Любенова; „Ковид и последствията за
сърдечно-съдовата система“,
гост-лектори: проф. Борислав
Георгиев и проф. Момеков
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26 май 2021 г. – „Кои са основните въпроси за маркетинга на аптечните услуги днес в условията на пост-ковид?“,
водещ лектор Аделина Любенова;
„Пост-ковид синдром. Отключват ли
се проблеми с ендокринната система“,
гост-лектор доц. Тодорова

2

10 септември 2020 г. – „Какво знаят
учените за имунитета срещу COVID-19?“
водещ лектор маг.-фармацевт Аделина
Любенова; „COVID имунитет“,
гост-лектор проф. Кантарджиев

4

17 декември 2020 г. – „Предизвикай
успеха“, водещ лектор Аделина Любенова;
„Нормативни промени и лекарствени
прогнози за 2021 г.“, гост-лектор
Богдан Кирилов – изп. директор на ИАЛ

6

25 февруари 2021 г. – „Корпоративната
социална отговорност – съвременна
бизнес идея. Невромаркетинг“, водещ
лектор Аделина Любенова; „Антибиотична резистентност – бич по време
на пандемия“, гост-лектори проф. Николай Данчев – председател на НСЦР,
Богдан Кирилов – изп. директор на ИАЛ;
„Преглед на пазара на антибиотици
продавани в аптеки“, лектор Татяна
Станчева, мениджър от IQVIA

8

22 април 2021 г. – „Влияние на новите
технологии на новата културна среда,
в която се формира потребителското
мислене“, водещ лектор Аделина Любенова; „Последствията върху нервната
система от ковид вируса“, гост-лектор
акад. проф. Иван Миланов
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24 юни 2021 г. – „Нашата мисия е...
ХУМАННОСТ!“, водещ лектор А. Любенова;
„Предизвикателствата пред Фармацевтичната професия по време на пандемия“,
гост-лектор проф. Генка Петрова –
р-тел катедра „Социална фармация
и икономика“ – ФФ София

Искрено се надяваме, чрез тези теми да сме допринесли за обогатяване и разширяване на познанията Ви.
За всички от Вас, които не са успели да участват в директните ни излъчвания или искат отново да прочетат
лекциите, ние сме ги публикували на официалния ни сайт. Моля, регистрирайте се. Посетете го, защото освен
пропуснатите презентации Вие ще имате възможност да се запознаете с последните новини за бранша и
нормативни промени в законодателството засягащи здравеопазването. Стинг АД Ви подкрепя в усилията за
осигуряване на надеждна фармацевтична грижа и консултация по пътя на онлайн търговията с лекарства и
фарма маркетинга в социалните мрежи.
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МЗ
Д-р Стойчо Кацаров:
Държавата може да
печели от здравето
Държавата не само няма да губи
пари, както е в момента, но и ще
печели от здравеопазването, ако
се погледне на здравето като икономика. Тази позиция изрази служебният здравен министър д-р Стойчо
Кацаров на дискусия, организирана
от съюзите на лекари и фармацевти и Асоциацията на научно-изследователските фармацевтични
производители в България, предаде 24 часа.
„Здравната система трябва да се
разглежда като икономика, а не като администрация, социална дейност или държавен разход. Това е
икономическа дейност, която може да носи приходи и печалба дори
на държавния бюджет“, заяви министър Кацаров. Той поиска да се
обсъди сериозно въпросът дали не
трябва да има частни конкуренти
на здравната каса. Основната цел

на здравната система според него
трябвало да бъде повишаване на
качеството и продължителността
на живота. Тристълбов модел, но
в заплащането на медиците ще помогне да се привлекат и задържат
кадри в неатрактивни места, заяви
пък бившият здравен министър
проф. Костадин Ангелов от ГЕРБ.
Той припомни, че като министър е
предложил промяна в наредби за заплатите на лекарите, така че те
да бъдат увеличени. Общините,
болниците и държавата да плащат
заплатите на медици в малките населени места, в които има криза,
предвиждаха промените, предложени от Ангелов. Не процентът на
финансиране в здравеопазването е
малък, а БВП и трябва да се работи
върху това, посочи още бившият
министър. Нужна е работа върху
скринингови програми, конкретно
за някои често срещани онкозаболявания, както и развитие на доболничната помощ, препоръча още
Ангелов.
За поне три източника на финансиране на здравната система се обяви и д-р Александър Симидчиев от

Демократична България. Парите
трябвало да идват от здравната
каса, застрахователи и трети източник, който да покрие напълно
здравната профилактика на населението. „Трябва да имаме поне три
източника на финансиране със своите пропорции, те ще ни дадат подобро здравеопазване и пациентът
ще усеща качеството. Трябва да
постигнем съгласие около детското и майчиното здравеопазване,
дигитализацията и профилактиката“, каза Симидчиев и добави, че
структурните приоритети в сектора трябва да са свързани със
стратегия за дигитализация на
здравеопазването и за развитие
на образованието в системата.
Да се направи застрахователен пул
за въвеждане на иновативни технологии, а не да се чака държавата да
прави фондове, предлага шефът на
здравната каса проф. Петко Салчев.
„По света има пулове, в които участват пенсионни фондове и други.
Върху тези примери трябва да се
помисли“, обясни той. Салчев предлага още всички лекарства до 20 лв.
да започнат да се покриват 100%
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5
от здравната каса, защото именно
при тях били и най-големите доплащания от българските пациенти.

МЗ дава на Гешев

материалите от проверката за
доставки на респиратори, маски
и лекарства. Материалите от проверката на Министерството на
здравеопазването за закупени от
Китай респиратори, маски и лекарства за периода на извънредната
епидемична обстановка от 13 май
миналата година до момента, отиват в прокуратурата. Това каза
пред БНР зам.-министърът на здравеопазването д-р Димитър Петров.
Проверката е показала, че става
дума за непрозрачни процедури и
по-високи от пазарните цени. Заобиколени са били стандартните
практики за съгласуване, а подписването на договор, издаването на
фактура и плащания са се случвали
в рамките на един ден. „Ще изпратим материалите в прокуратурата“ – заяви Петров – „Общото
между тези процедури говори за
крайно непрозрачно управление в
министерството в този период.
Не са изпълнени елементарни процедури и нормативни актове за дейността на МЗ. Незнайно откъде са
пристигали оферти. Получихме обяснения, устни, че са идвали от Министерството на икономиката и
по линия на търговските представителства“.
Зам.-министърът съобщи също,
че проверката показала, че в МИ не
знаят за подобно нещо. „Не е ясно
кой е носил тези оферти, по какъв
начин са набирани, по какъв начин
са оценявани. Не е имало и работна група, която да обсъжда процедурата. Всичко е написано от един
зам.- министър, без никакво съгла-

суване – Жени Начева.
Договорите не съдържат неустойки. В тях е имало срок
за доставка 20 дни, който не е бил
спазен в нито един от случаите.
Последните респиратори например
са дошли чак през септември.
Харчени са били допълнително
средства за доокомплектоване на
респираторите и за тяхното инсталиране. Прави впечатление, че
50 респиратора са на двойни и тройни цени от тези, които след това
са купувани с някакви процедури“,
поясни д-р Петров. „Поне 30 хиляди
отгоре е цената. То си личи от следващи поръчки. Цената е завишена
затова, че е търсена по този начин.
Някой е дал тази оферта и моментално е превърната в договор. Този
някой според мен е министърът на
финансите, тогавашният, или самият министър-председател, тъй
като третият договор с Турция –
за лични предпазни средства, беше
обявено, че е по лична договорка на
премиера. Вероятно е дошъл готов
договор в министерството, който
Жени Начева е пуснала за подпис“.
Не е нормално докладна записка, решение на Министерски съвет, договор, който не е ясно кой е написал,
фактура и плащане да станат в

рамките на един ден, категоричен
е зам.-министърът. Проверката за
закупените хидроксихлорокин и азитромицин извън европейските средства, със средства от националния
бюджет, сочи, че хидроксихлорокинът е бил закупен за 600 хил. долара
и е бил складиран в „Бул био“, където по това време е имало големи
количества, дарени от няколко
фирми.
„Въпреки това е направена тази
доставка. Вероятно голяма част
от хидроксихлорокина няма да бъде
използван заради изтичащи срокове
на годност. Като му изтече годността, ще бъде бракуван“ – прогнозира д-р Петров. Медикаментът е
предложен за лечение на ревматологични заболявания, но са заявени
само 3 хил. опаковки от общо 100
хиляди, които са застрашени от
изтичане на годността. В големи
количества на склад и до момента
има маски от първата доставка.
„Изрично е записано, че те не са
стерилни, не са за медицинска употреба, но странно защо са разпределени по болниците. Маските са
били купувани като KN-95, тоест
като медицински маски“ – коментира зам.-министърът.
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Ваксиниране
на деца над 12 г.
Лекарите и медицинските сестри
може да ваксинират деца над 12 г. с
препарата на Pfizer/BioNTech, увери
отново МЗ. Изглежда обяснението
е наложително да се дава заради
съобщения във „Фейсбук“ от родители, че е отказана ваксинация на
детето им.
Да се поставят инжекции срещу
COVID-19 на хора над 12-годишна
възраст е възможно от началото
на юни, след като Европейската
агенция по лекарствата одобри
употребата на препарата на един
от производителите в по-ниска
възрастова група. С това бяха
обновени листовката и кратката
характеристика на „Комирнати“,
както е името на ваксината на
Pfizer. „Всичко, свързано с приложението на една ваксина от медицинска гледна точка, се съдържа в
кратката характеристика на продукта. След нейната промяна и преработката на софтуера, така че да
позволява внасянето на данни, няма
никакъв проблем децата да бъдат
имунизирани“, заяви главният държавен здравен инспектор доц. Ангел
Кунчев.
„Там, където личният лекар или
лекуващият специалист прецени, че
е възможно и необходимо, детето
ще получи одобрената ваксина“, заяви зам.-министърът на здравеопазването Александър Златанов, като
твърди, че до лекарите е разпространена информацията, че препаратът на Pfizer е одобрен за употреба
при хора над 12 годишна възраст.
На Златанов не е известно да има
откази да се поставят ваксини на
деца и младежи. „Не подценяваме,
ако има частни случаи, ако се окажат много, ще има заповеди“,
категоричен бе той.

Според твърдения на родители
във „Фейсбук“, на места се отказва
поставянето на ваксини, защото
нямало заповед за това. Според МЗ
такава заповед не е нужно да има.
Ведомството увери, че ваксината
на Pfizer може да се поставя на деца
и младежи още от началото на юни:
„Родителите, които искат децата
им да бъдат имунизирани срещу
COVID-19, могат да го направят при
общопрактикуващия лекар или във
ваксинационен център. Имунизирането се осъществява по общия ред,
като е необходимо единият от родителите да попълни формуляра за
информирано съгласие“.

поръчка, която набира проекти
от софтуерни компании за създаване на база данни и сървър. Стойността на проекта ще е не повече
от 10-15 хил. лева, каза Кацаров.

Доклад
на Американската
търговска камара

„Промяна в сферата на здравеопазването в България ще се постигне
с инвестиции, иновации, мотивирани специалисти, дигитализация и
публично-частни партньорства.
Подобряването на здравеопазването в България изисква институционален диалог и решения, които
ще бъде закрит и на негово място да гарантират устойчиви инвесще бъде създаден Консултативен
тиции, обучение и развитие на
съвет по ваксинация. В него няма да мотивирани здравни специалисти,
има представители от администра- внедряване на иновации, мащабна
цията на МЗ, а от различни общнос- дигитализация и прозрачно публичти – журналисти, пациентски орга- но-частно партньорство между
низации, здравни експерти. Това
различни заинтересовани страни
обяви служебният здравен министър в страната“.
Стойчо Кацаров, цитиран от БНР.
Това са част от изводите от докТой добави, че здравното министер- лада „Здравеопазването като инвесство започва проект за създаване на тиция“, представен от Американбаза данни, която да събере инфор- ската търговска камара в България.
мация за преболедувалите COVID-19
и да даде точна оценка какво е ни„С него АТК заявява, че иска да се
вото на колективен имунитет у
включи в публичния дебат за промянас. Вече е обявена обществена
на в здравеопазването, което е

Ваксинационният щаб
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приоритет както за държавата,
така и за всеки български гражданин. „Ние смятаме още, че здравеопазването е част от националната
сигурност и е в основата за развитие на конкурентоспособността
на България и за подобрение на
икономическия климат“ – посочи
Оливие Маркет, президент на
АТК в България.
„Инвестициите в здравеопазването не трябва да се разглеждат
фрагментирано, както и да се възприемат само и единствено като
финанси и като разход. Ако искаме
да изградим здрава и щастлива нация, ние трябва да приложим холистичен подход към здравната система, за която всички да имат
интерес да се грижат.
Нашият принос към темата
съдържа както препоръки за подобрения, така и призив за общи действия и комуникация между всички
институции и заинтересовани
страни. Благодарение на анализа в
доклада, ние поканихме стратегически институции, партньори и
заинтересовани страни за диалог
и за приобщаване към изводите
и предложенията в него. Следваща
крачка са общи действия и политическа воля за реализацията им.“ –
каза още Оливие Маркет.
Докладът на АТК в България посочва поне пет идеи, чиято реализация
би донесла средносрочни подобрения на здравната система и които
ще се отразят благоприятно на
здравния статус на населението,
достъпа до здравни услуги и повишаване на благосъстоянието.
Това са:
Превенция, скрининг и иновативна медицина
Инициативи за дигитализация
Промяна от ИТ здравеопазване

към истинско дигитално здравеопазване
Нужда от реална
реформа на модела на
финансиране на системата
Ефективно използване на
европейските фондове.
Всяка една от идеите могат да допринесат както за ефективно разходване на средства за здраве, така
и да допринесат за подобрение на
здравето на всеки един български
гражданин.

Електронна
рецептурна книжка
Въвеждане в
експлоатация
на електронна рецептурна книжка
(ЕРК) и извеждане от употреба на
хартиената рецептурна книжка.
Това е факт от 01 юли 2021 г. При
технически проблеми стартът
може да се удължи до 15 юли 2021г.
През месец декември 2020 г. стартира процесът по издаване на рецепти с рецептурна бл. МЗ-НЗОК
№ 5 или бл. МЗ-НЗОК № 5А по електронен път (електронно предписание). С въвеждането на електронно
предписание и с цел засилване на
контрола в информационните системи по предписване и отпускане
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на лекарствени продукти е извършена промяна в бизнес процеса
по издаване на рецептурна книжка
и вписване на хронични диагнози в
нея. Осигурена е техническа възможност хартиената рецептурна
книжка да се трансформира в електронна рецептурна книжка (ЕРК)
и промените на диагнозите в нея
да се отразяват от ОПЛ.
С въвеждането на ЕРК отпада
необходимостта ЗОЛ да заверява
хартиената си рецептурна книжка
в РЗОК. Указанията за работа с
електронната рецептурна книжка
(ЕРК) са разпространени до всички
регионални структури на НЗОК.

ЕМА
Европейски
здравен съюз
Предстоят преговори за обща
позиция с ЕП, за да се оформят
основите на Европейския здравен
съюз. Съветът на ЕС е постигнал
споразумение по проект за правила
за засилване на ролята на ЕМА в
готовността за действия при кризи и управлението на кризи по отношение на лекарствените продукти
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и медицинските изделия, съобщават от пресслужбата на Съвета.
Въпреки че ситуацията с COVID-19
все още не е овладяна, трябва да
се подготвим по-добре за бъдещата поява на други здравни кризи.
Засилената роля на Европейската
агенция по лекарствата ще има основно значение в това отношение.
Това ще спомогне за предотвратяването на недостига на критични
лекарства и медицински изделия и
за по-бързото разработване на лекарства за борба с болестите, които могат да предизвикат криза,
коментира в тази връзка Марта
Темидо, министър на здравеопазването на Португалия, която до края
на месеца е ротационен председател на Съвета.
Държавите членки са се съгласили
за внасяне на изменения в първоначалното предложение с цел изясняване на финансовите разпоредби и
разпоредбите за защита на данните. Те подчертават, че предаването на лични данни в контекста на

новия мандат на EMA ще се подчинява на правилата на ЕС за защита
на данните, сред които Общия регламент относно защитата на
данните.

11 ноември 2020 г. С постигнатия
общ подход на председателството
на Съвета се възлага мандат за водене на преговори по обща позиция
с Европейския парламент.

Други изменения са свързани със
състава и функционирането на работната група за извънредните
ситуации, по-специално с консултативната й роля при разработването
на клинични изпитвания на лекарствени продукти, предназначени за
преодоляване на извънредни ситуа- ЕС направи важна стъпка към осигуряването на нови правила, които
ции в областта на общественото
ще са от полза за достъпа на пациздраве.
ентите до лекарствени продукти и
медицински изделия и ще опростят
Този проект за правила относно
процедурата за подаване на заявлезасилен мандат на EMA е част от
ния за производителите на такива
по-широкия пакет за Европейския
здравни технологии. Съветът и ЕП
здравен съюз (който включва още
постигнаха политическо споразумезасилен мандат на Европейския
център за профилактика и контрол ние по законодателно предложение
върху заболяванията и проект за за- относно съвместната работа по
оценката на здравните технологии.
конодателен акт относно трансграничните заплахи за здравето).
Това е решителен пробив по нов
законодателен акт, който ще е
Трите предложения бяха предстаот полза за пациентите, произвовени от Европейската комисия на

Оценка на здравните
технологии: неформално
споразумение между
Съвета и ЕП
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дителите на здравни технологии и
здравните системи на държавите
членки. Всички ние ще спечелим,
когато новаторските, безопасни и
ефективни здравни технологии ще
могат да достигат до пазара побързо. Сътрудничеството на равнище ЕС е начинът за постигане
на тази цел.
Новите правила предвиждат
сътрудничество между държавите
членки на равнище ЕС при съвместните клинични оценки и съвместните научни консултации в областта
на здравните технологии.
Благодарение на тази съвместна
работа националните здравни органи ще разполагат с ценна научна
информация при вземането на решения относно ценообразуването и
въз-становяването на разходите за
дадена здравна технология. Според
договорения текст, за да се намали административната тежест,
особено за по-малките дружества,
разработчиците на здравни технологии следва да представят инфор-

мация, данни и други
доказателства, необходими за съвместната
клинична оценка, само
веднъж на равнище ЕС.

Следващи стъпки
Председателството ще представи
резултатите от преговорите на
Комитета на постоянните представители на Съвета (Корепер) за
одобрение. Това ще бъде последвано от приемане от Съвета, а след
това и от Европейския парламент.
Новите правила ще започнат да се
прилагат пряко, в рамките на поетапен процес, три години след
влизането в сила на регламента.

Контекст

т
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година, председателството започна преговори с ЕП за постигане на
съгласие по обща позиция. Оценката
на здравните технологии е основан
на доказателства процес, който
позволява на компетентните органи да определят относителната
ефективност на нови или съществуващи технологии. Оценката на
здравните технологии се съсредоточава по-специално върху добавената стойност на дадена здравна
технология в сравнение с други
нови или съществуващи здравни
технологии.

Благодарение на тази оценка
националните здравни органи моНа 31 януари 2018 г. Комисията прие гат да вземат информирани решепредложение за регламент за оценка ния относно ценообразуването или
на здравните технологии. След пос- възстановяването на разходи за
здравни технологии. Здравните
тигането на споразумение между
държавите членки на 24 март 2021 технологии включват лекарстве-

10

СЗО:
Вариантът Делта
Вариантът Делта на коронавируса,
който за първи път беше открит
в Индия, вече е установен в 92
страни, заяви вчера на брифинг в
Женева Мария ван Керхов, технически ръководител на СЗО за борбата с COVID-19, предаде ТАСС.
„Този вариант на коронавируса предизвиква особена тревога, защото
е по-заразен и бързо се разпространява по света“, посочи тя. По думите й предварителните изследвания
показват също, че заразяването с
варианта Делта увеличава риска
от хоспитализация.
ните продукти, медицинските изделия (например пейсмейкърите,
оборудването за диализа или инфузионните помпи) или медицинските
и хирургичните процедури, както
и прилаганите в здравеопазването
мерки за профилактика, диагностика или лечение на заболявания.

Иновация
Пробив в медицината обявиха в
Съединените щати. За първи път
от 20 години беше одобрено лекарство срещу болестта на Алцхаймер.
Създателите на препарата казват,
че то атакува причинителя на болестта, а не просто симптомите.
Десетки милиони по света страдат
от тази болест, която е най-разпространената форма на деменция.
Медицински експерти предупреждават, че още е рано да се обявява
край на болестта. Досега повече
от 100 подобни препарата и форми на лечение на Алцхаймер са се
провалили. Проблем е още недостъпната цена на новото лечение
от почти 5 хил. долара на месец.

Акциите на биотехнологичния
гигант „Байоджен“ скочиха рязко,
след като откритието им беше
одобрено от контролните органи.
„Сега имаме три отделни съставки, атакуващи отровната плака от
пептиди, които се формират в артериите, сърцето и мозъка. Успяваме постепенно да намалим натиска
на плаката, която уврежда невроните и предизвиква болестта на Алцхаймер. Мисля, че пишем история“,
каза Майкъл Вунацос, изпълнителен
директор на „Байоджен“.

За да се овладее разпространението на този вариант ще е необходимо много време, заяви Мария ван
Керхов. Тя отбеляза, че някои ваксини са по-малко ефективни срещу
него, но във всички случаи помагат
за предотвратяване на тежко протичане на болестта и смърт. Експертът от СЗО предупреди, че
в бъдеще не са изключени и други
мутации на коронавируса, които
могат да снижат ефективността
на ваксините, цитира БТА.
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Национална пътна карта за научна
инфраструктура 2020 - 2027
от Министерство на образованието и науката 2021 г.

В

картата, публикувана на
страниците на МОН са описани проекти по категории. Научната
инфраструктура е основен стълб
на националните научноизследователски и иновационни системи
на държавите членки на ЕС и Европейското научноизследователско
пространство.
Изграждането на научната инфраструктура е водеща цел на Националната програма за развитие
„България 2030“, където първият
приоритет е насочен към укрепване на иновационната среда, чрез
инвестиции в инфраструктура.
Картата на висшето образование

показва дисбалансите по региони
и разминаването в търсенето
и предлагането на специалисти.
Тя ще се използва при определяне
на държавния прием за обучение
и при разкриване на нови висши
училища и филиали. Документът е
публикуван от министерството за
обществено обсъждане, чийто
срок е 19 юли 2021г.

ложената национална карта.
Съществуващите в момента факултети по фармация, които подготвят специалисти в тази област
напълно отговарят на нуждите на
страната. Няма необходимост от
откриване на нови, допълнителни
висши учебни училища, защото тези
кадри като най-достъпни здравни
специалисти, които винаги са първа
линия в обслужването и консултаСтинг АД и Националната браншова цията на населението са напълно
стопанска камара на търговците,
достатъчни и задоволяват потребдистрибутори на едро на лекарсностите на потребителите.
твени средства, медико-санитарни
и билкови препарати в лицето на
Колеги, подкрепете ни, защото танейния председател Владимир Най- ка давате своята подкрепа за едно
денов, подкрепят изцяло така пред- по-добро и достъпно здравеопазване.
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Официално откриване
на складовата база
в гр. Пловдив

В

седмицата на празника на
фармацевтите, на 26 юни се
откри официално новата регионална складова база на дистрибуторската компания Стинг АД в град
Пловдив. Принцип на ръководството
е да изгражда изцяло нови съоръжения и помещения за съхранение и
експедиция, както и да търси непрекъснато развитие за внедряване на
процеси подобряващи логистичната
услуга към аптеките.
На събитието присъстваха колеги
фармацевти от региона, партньори

от фирмите производители, ръководителите на ИТ и строителните компании.
Приветствено слово произнесе
г-жа Аделина Любенова, която подчерта стремежа на компанията
към високо качество на обслужването и фокуса върху професионалната комуникация с фармацевтите в
аптеките, г-н Александър Георгиев,
който благодари на екипа от град
Пловдив и лично на г-жа Цветослава
Костадинова за всеотдайната грижа и управление на процесите и г-н

Иван Здравков, които благодари на
фирмите помогнали за изграждането на автоматизираното съоръжение. Поздравления поднесоха екипът
на Тева България, а г-жа Драга Еленска от името на клиентите и фармацевтите от гр. Пловдив.
Основната цел на Стинг АД винаги е била максимално качество на
услугата и бързината в процесите
по набиране и проверка. Чрез тази
автоматизация Стинг АД успя да
оптимизира ресурси, които ще
насочи към нови бъдещи проекти.

а
м
р
а
Ф
во
с
обще

т

13

14

Екипът от търговски представители и дилъри на Стинг АД, Пловдив

Rx продукти

Tramadol Combo
tramadol 37.5 mg / paracetamol 325 mg

Силната болка си има своето решение
Отпуска се на

БЯЛА
рецепта*
с ниска доза
трамадол
в една таблетка

Лекарствен продукт
по лекарско предписание.
Кратка характеристика на продукта:
BG/MA/MP-51124/21.07.2020.
За пълна информация:
Stada Bulgaria, адрес: София 1407,
ул. Атанас Дуков 29, Рейнбоу плаза, етаж 4,
тел. / факс: 02 9624626
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Председател на „Българскоро
дружество по неврогастроентерология и
мотилитет“ – www.neurogastro.com

Комплексна грижа
при стомашно–чревни
неразположения
д-р Радислав Наков, дм
гастроентеролог
експерт в областта на синдрома на
раздразненото черво, функционалната диспепсия, възпалителните
чревни заболявания, чревната амилоидоза и чревната микробиота
Стомашно-чревните
оплаквания и неразположения
са изключително чести сред
населението
Честотата им се увеличи значително в последната година и половина, поради повишените нива на
тревожност, свързани с COVID-19
пандемията. Ограниченият достъп
на пациенти до лекари, поради висока натовареност на доболничната
и болничната помощ, води до повишаване на консултациите с найдостъпните медицински специалисти – фармацевтите.
Голяма част от стомашно-чревните неразположения спадат към
групата на функционалните чревни
заболявания, за които е типична
липсата на органично заболяване,
нарушена връзка на оста „мозъкчерво“, нарушен мотилитет и
променена композиция на чревния
микробиом. Именно използването
на средства, подобряващи състава

на чревния микробиом, е и най-рационалното решение, което фармацевтите могат да предложат на
пациентите със стомашно-чревни
неразположения. Такива средства
са пробиотиците – живи микроорганизми, които са демонстрирали
благоприятното си въздействие
върху човешкото здраве. Изборът
на подходящия пробиотик може да
е истинско предизвикателство за
фармацевта. От изключително значение е да се избира пробиотик с
богат състав на добре проучени
пробиотични щамове.
В България вече е наличен нов
продукт с уникален състав:
Re-Comfort DR сашета съдържа
комбинация от най-проучваните
про-биотични щамове Saccharomyces boulardii и Lactobacillus Rhamnosus GG, съчетани с доказаните
бактериоцини от тиндализирани
Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus
casei и Streptococcus thermophilus.

Saccharomyces boulardii е много
често използван за лечение на
стомашно-чревни неразположения,
придружени с диария. Неговата пробиотична активност е изяснена
като съвкупност от множество
пътища, вариращи от подобряване на чревната бариерна функция,
конкурентно изключване на патогена, производство на антимикробни пептиди, имунна модулация и
трофични ефекти.
Чревната дисбиозата е свързана с
промени в количествения и качествения състав на микробиома. Тези
промени могат да допринесат за
развитието на болестно състояние, често свързано с възпаление
и могат да бъдат резултат от
антибиотик-асоциирана диария,
остра инфекциозна диария или
възпалително чревно заболяане.
S. boulardii помага за възстановяване на нормалната микробиота при
този тип пациенти. Използването
на пробиотици като модулатори на
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нормалния микробиом чрез колонизация през периода на чувствителност може да работи като заместител, докато нормалният микробиом бъде възстановен.
Lactobacillus rhamnosus GG (LGG) е
другият най-проучван пробиотичен
щам. Той произвежда биофилм, който може механично да защити лигавицата, така и различни разтворими
фактори, благоприятни за червата,
като подобрява оцеляването на
чревната крипта, намалява апоптозата на чревния епител и запазва цитоскелетната цялост. Освен
това LGG благодарение на своите
лектиноподобни протеини 1 и 2 инхибира някои патогени като видове Salmonella. И накрая, LGG е спосо-

бен да стимулира имунната реакция
тип 1 чрез намаляване на експресията на няколко маркера за активиране и възпаление върху моноцити и
чрез увеличаване на производството на интерлевкин-10, интерлевкин12 и фактор на туморна некроза-α
в макрофаги.
Много интересна е комбинацията
на двата най-проучвани пробиотични щама S. boulardii и LGG, както
е в новия продукт Re-Comfort DR.
Резултатите показват, че и двата
пробиотика заедно могат да помогнат за функционалността на микробиотата, както при възрастни, така и при малки деца, както в здраве,
така и в болест. Това би могло да
бъде от голям интерес при свързани

с дисбиоза стомашно-чревни нарушения като антибиотик-асоциирана диария, остра диария и функционални чревни заболявания.
В заключение, наличието на нов
продукт Re-Comfort DR на българския пазар предизвиква сериозен
интерес, поради уникалния си състав, съчетаващ добре проучените
S. boulardii и LGG с известните отдавна бактериоцини от тиндализирани L. acidophilus, L. casei, Str.
thermophilus.
Приложението на този продукт
има сериозен потенциал, както при
възрастни, така и при деца със стомашно-чревни оплаквания.

Сейф Хербс
Гарциния Камбоджа (Kokam)
Гарциния Камбоджа потиска апетита.
Кокам или индийска ягода, съдържа
активното вещество цитрин.
То потиска синтезата на мазнини,
стимулира изгарянето им и намалява
апетита.
Безопасен природен продукт за регулиране
на теглото.

Ашока (Saraca Indica)
Грижа за жената
Ашока има стимулиращ ефект върху
ендометриума и яйчниковата тъкан.
Оказва благоприятен ефект при маточни
кръвотечения, миоматозни възли и
дисменероя(нередовен цикъл).

ТЪРСЕТЕ В АПТЕКИ И ДРОГЕРИИ В СТРАНАТА,
КАКТО И ВЪВ ФИРМЕН МАГАЗИН
“ЗДРАВЕ ОТ ИЗТОКА” В СОФИЯ,
УЛ. “ЦАР АСЕН” N.: 2 ТЕЛ.: 02 / 958 50 21
E-MAIL: client@tnt-21.com
WWW.TNT-21.COM

ФОРМУЛА ЗА РЕГЕНЕРИРАНЕ,
СРЕЩУ ВИДИМИТЕ ПРИЗНАЦИ
НА СТРЕС НА КОЖАТА

+45% +41% -23%
ПО-СИЯЙНА
КОЖА*

ПОВЕЧЕ
ЕЛАСТИЧНОСТ*

ПО-МАЛКО ФИНИ
ЛИНИИ*

НОВО

РЕГЕНЕРИРАЩ И
ВЪЗСТАНОВЯВАЩ СЕРУМ
* Резултати от клинично проучване след 4 седмици,
42 жени от европеидна раса

ПРОБИОТИЧНИ ФРАКЦИИ
+ АНТИОКСИДАНТНИ
ВИТАМИНИ В3 И Е
+ ВУЛКАНИЧНА ВОДА VICHY
ХИПОА ЛЕРГЕНЕН.

ЗДРАВЕТО Е ЖИВОТ. ЗАПОЧНЕТЕ С ВАШАТА КОЖА.

Козмет

ика
ПО-ДОБЪР ЖИВОТ ЗА ЧУВСТВИТЕЛНАТА КОЖА

НОВО

ANTHELIOS
ХИДРАТИРАЩО
СЛЪНЦЕЗАЩИТНО МЛЯКО
ЕКОЛОГИЧНА ОПАКОВКА

МНОГО ВИСОКА
UVA ЗАЩИТА
ОТГОВОРНОСТ
КЪМ ПЛАНЕТАТА
РАЗГЛЕДАЙТЕ ЦЯЛАТА ГАМА СЛЪНЦЕЗАЩИТНИ ПРОДУКТИ
ANTHELIOS ЗА БЕБЕТА, ДЕЦА И ВЪЗРАСТНИ НА

WWW.LAROCHE-POSAY.BG

Лятото е тук! А коя жена не иска да се чувства добре в новата си лятна рокля?
Но как да премахнем разширените вени, които непременно влияят на самочувствието ни?
Нека първо уточним що е то „разширени вени“?

Разширените вени (т.нар. варикоза, варикозни вени или
варици) са изява на хроничната венозна болест (ХВБ),
която е хронично прогресиращо заболяване на вените,
проявяващо се в тяхното разширяване, удължаване и
извиване. Те могат да се появят в различни части на
тялото, но най-често засягат повърхностните вени на
долните крайници. Разширените вени са едно от
най-разпространените заболявания в индустриално
развитите страни на Европа и Северна Америка.
Въпреки това заболяването неправилно остава встрани
от вниманието както на самите пациенти, така и на
медицинските
специалисти,
като
решение
на
проблема се търси едва в напредналите стадии на
болестта.
Заболяването засяга между 30-40% от хората в България
като честотата при жените е по-висока в сравнение с
тази при мъжете.

Как да разпознаем симптомите на разширени
вени?

Поява на изпъкнали участъци на вените или разширени
кръвоносни съдове по повърхността на кожата,
паякообразна мрежа от разширени вени със син,
виолетов или червен цвят. Но това са само видимите
симптоми.

CBD означава канабидиол, който е химично вещество в
растението канабис. За разлика от добре познатия THC
(тетрахидроканабинол), CBD няма психоактивен ефект.
CBD се предлага на пазара като лечение на почти всяко
състояние, включително разширени вени.
CBD намалява възпалението в тялото, което води до
намаляване на симптомите като болка и подуване.

Конопено масло при разширени вени?

Проучване от 2013 г., публикувано от British Journal of
Clinical
Pharmacology,
показва
ефектите
на
канабидиол като терапия за сърдечно-съдовата
система. Резултатите от проучването дават представа
за ползите от CBD – канабидиолът може да причини
намаляване
на
съдовото
напрежение
или
„вазорелаксация“.
Според други проучвания CBD има роля в здравето на
вените, като се позовава на това, че канабиноидът може
не само да намали сърбежа, паренето и болката от
разширени вени, но предлага и възможност за
подобряване на външния им вид.

Невидимите симптоми включват: дискомфорт в
крайниците, болка, тежест, парене, сърбеж, оток,
мускулни крампи и спазми.

Кои са рисковите фактори за развитие на
разширени вени?

• Възраст;
• Тютюнопушене;
• Наследственост;
• Затлъстяване;
• Пол;
• Бременност;
• Артериална хипертония;
• Уседнал начин на живот и липса на спорт;
• Продължително стоене в права позиция или седнало
положение.

Как можем да лекуваме разширените вени?

На пазара има множество възможности за хранителни
добавки и лекарствени продукти, които твърдят, че
намаляват симптомите на разширени вени.
В допълнение, бързото набиране на популярност на
продуктите с конопено масло кара много хора да се
чудят дали CBD масло или крем
могат да подобрят или дори да
премахнат симптомите на
разширени вени.

Венозил е масажен гел от серията Каннадерм, който
нежно охлажда уморени и тежки крака. Лесно попива и
няма лепкав ефект. При постоянна употреба помага за
намаляване на отоците на глезените, намалява
усещането за прекомерна умора и тежки крака.
Помага при разширени вени - ако стоите прави или сте
седнали дълго време на работа, при бременност или
имате наднормено тегло.
Съставът е защитен с патент и включва конопено масло,
сибирска ела, черен оман, арника, копър, камшиче,
мента, невен, салвия.
При нанасяне винаги започвайте от стъпалата нагоре.
Нанасяйте леко и внимателно върху разширените вени
и капилярите без натискане.

Погрижете се за вените си и облечете
отново любимата си рокля.

Медиц

ински

издел

gluten
free

ия

45 g гел
Стъпи
на здрави
крака!

Двойна формула с тройно действие
при разширени вени.

1. Облекчава болката

2. Потиска възпалението

Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни и деца над 14 г.
Съдържа индометацин и троксерутин. Преди употреба прочетете листовката.
A0062 / 19.03.2020

3. Укрепва венозните стени

Стинг АД
www.stingpharma.com
web.stingpharma.com
Стинг АД
Стинг АД

