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За периода 2013-2015 се очаква годиш-
ният ръст на генерични и иноватив-
ни лекарства в страните от ЦЕ да 
не надхвърли съответно 7% и 9%
Според прогнозите на PMR, България и Румъния са 
най-обещаващи, тъй като тези страни са, като цяло, 
най-слабо развитите сред анализираните (има най-
малко насищане на пазара), така че се очаква те да 
покажат най-значителен растеж не само в генерични-
ят лекарствен сектор, но и в иновативният. В 
България, продажбите на оригинални лекарства ще 
бъдат подсилени от включването на иновативни пре-
парати в позитивния списък, както и от възможност-
та личните лекари да предписват лекарства за опре-
делени заболявания без да е нужен преглед от специа-
лист. Освен това, в началото на 2013 г., НЗОК добави 
още осем редки заболявания, чиито амбулаторни лече-
ния ще се реимбурсират от държавата. Румънското 
правителство също даде обещание да добави инова-
тивните терапии към списъка с реимбурсираните 
лечения. Очаква се, това да даде тласък на годишният 
растеж от 7-8% през 2014–2015 г. 

Годишен ръст на генеричният лекарствен пазар за 
анализираните страни от ЦЕ (в проценти)

Годишен ръст на иновативният лекарствен пазар 
за анализираните страни от ЦЕ (в проценти)

Румънските и българските пазари 
ще осъществят най-значителен растеж 
в генеричните и иновативни сектори 

за периода 2013–2015 година 
Източник: PMR

Според най-новият доклад на PMR "Генерични и иновативни пазари в Централна Европа 
през 2013. Прогнозно развитие за 2013-2015", анализираните страни (ЦЕ) са показали 

средногодишни промени в стойностите, с които генеричните и иновативните пазари 
на лекарства ще се развият, вариращо между 1% и 6%. Това е въпреки тежките 

политики за намаляване на разходите, прилагани в последните години.

ФАРМАЦЕВТИЧНИ ПАЗАРИ 

Полша Румъния Чехия Унгария Словакия България 

6.1%

4.2%

3.2%

2.0% 1.7%
0.8%

Румъния България 

9.4%

5.1%

Полша Унгария Словакия 

1.6%
0.6% 0.5%

Чехия 

3.5%

ПОЛША: ЛИПСА НА ПРОМЯНА В ПРО-ГЕНЕРИЧНИЯТ ФОКУС 
В Полша новата реимбурсна схема, която е по-малко застрашителна за генеричните лекарства, отколкото за 
иновативните, налага спад в цените на иновативните лекарства, което намалява стойността и темпото на 
растеж на целият пазар. 

След трудната 2012 г. се очаква постепенно възстановяване на пазара - генеричният лекарствен пазар да нарас-
не с над 2% през 2013 г. и 4% през 2015 г. В същото време, поради естеството на настоящата реимбурсна схема, 
се очаква застой през 2013 г. в сектора на иновативни лекарства, като едва през 2015 г. се очаква ръст от 2.4%. ФМ 
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Кои частни здравни услуги са 
най-популярни в страните от ОНД? 

Източник: PMR

Според доклад на PMR, озаглавен "Частният здравен пазар в страните от ОНД през 2013. 
Прогнози за развитие за 2013-2015 г.", стоматологията, офталмологията, 
гинекологията и акушерство и диагностиката са най-популярните услуги, 

търсени от пациентите в частните здравни заведения в Русия, Украйна и Казахстан.

ГРАЖДАНИТЕ НА ОНД ПРЕДПОЧИТАТ 
ЧАСТНОТО СТОМАТОЛОГИЧНО 
ЛЕЧЕНИЕ
В Русия, частните стоматологични кабинети са били 
позволени дори по време на съветската епоха и като 
резултат, стоматологията става първата професия 
развиваща частна дейност в страната. Стомато-
логичните услуги, покрити от задължителните за-
страхователни помощи включват само основни мани-
пулации, като първа помощ, екстракция и запълване с 
основните материали. По тази причина, повечето 
руснаци предпочитат частните клиники за зъболече-
ние. Частни стоматологични практики, са били и сред 
първите доставчици на здравни услуги, сътрудничещи 
си със здравноосигурителни компании.

Според PMR, стоматологичните услуги се превърнаха 
в една от най-развитите области на частната меди-
цина и в Украйна. Значително по-ниските цени, в срав-
нение с тези от страните от Западна Европа, започ-
ват да привличат туристи, търсещи медицинска 
помощ. В допълнение към стандартните стоматоло-
гични услуги, имплантологията, денталната хирургия, 
протезите, фасетите и козметично избелване ста-
ват все по-популярни.

Стоматологията е сред най-популярните платени 
здравни услуги в Казахстан. Това е един от пазарите, 
в който частните практики и компании са разработе-
ни още през 1990-те години. Типичните потребители 
на платени стоматологични услуги в Казахстан са 
пациенти между 30 и 39 годишна възраст, с доходи, 
надвишаващи KZT 60 000 (€ 313).

ЗАСИЛВА СЕ КОНКУРЕНЦИЯТА В 
ОФТАЛМОЛОГИЯТА
В средата на 1990-те години, държавните агенции, 
предоставящи платени услуги, са водещи в областта 

на офталмологията в Русия. В началото на този век, 
тяхната позиция бе застрашена от малки и средни 
частни играчи на пазара, предлагащи по-модерни и 
съвременни технологии. В Москва, през 2007 г., броят 
на частните офталмологични клиники, в сравнение с 
2000 г., беше удвоен. Тясноспециализираните клиники 
навлязоха на пазара и лечението чрез лазери бе широ-
ко разпространено като услуга на множество много-
целеви клиники. Конкуренцията започна да се засилва. 
В същото време, броят на услугите, включени в гаран-
тирания пакет от задължителното здравно осигуря-
ване бе намален.

Засилва се търсенето на частни офталмологични 
услуги и в Украйна. От 100 000 операции на катаракта 
в Украйна всяка година, 20 000 се извършват в частни 
клиники като нуждата от такива операции се изчисля-
ва приблизително на 200,000–300,000 за година.

ЗАЩИТАТА НА ЛИЧНИ ДАННИ ИГРАЕ 
ВАЖНА РОЛЯ В АКУШЕРСТВОТО И 
ГИНЕКОЛОГИЯТА
Гинекологичните частни услуги, подобно на стомато-
логичните, са добре развити в Русия. Повечето мно-
гопрофилни частни клиники в Русия разполагат с гине-
кологични практики. Поради специфичният характер 
на заболяванията и тяхното лечение, много жени 
решават да заплатят за частно посещение. Въпреки 
това, в сравнение със ситуацията при стоматологич-
ните кабините, значително по-малко държавни гинеко-
логични клиники са били заменени с частни кабинети.  
В Русия, Москва е градът, който допринася за разви-
тието на гинекологичният пазар в страната. 
Перспективите за развитието на акушерският и 
гинекологичен сектор в региона на Москва са големи и 
бъдещия му растеж ще бъде подтикнат от големия 
брой новородени бебета.
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Броя на децата, регистрирани в Москва и Московска 
област ('000), 2009-2012 г. 

Гинекологичните услуги са вторите най-развити част-
ни здравни услуги в Украйна (според броя на кабинети). 
Както и в денталната област, пазарът на частни 
гинекологични услуги се развива още в началото на 
1990-те. Като се има предвид, че здравните осигури-
телни пакети не покриват наблюдението на бремен-
ността, редица частни клиники предлагат пакети от 
услуги за бременни жени.

Украинските гинекологични клиники набират популяр-
ност и в чужбина, най-вече заради добре развитата си 
репродуктивната медицина и законодателството, 
което позволява сурогатни програми за семейните 
двойки и неомъжени жени. Частните родилни клиники 
са сравнително нова концепция за Украйна. "Изида" е 
първата и единствена компания, която създаде част-
на родилна болница в Киев през 2004 г. Държавните 
родилните отделения, които доминират на пазара, 
често предлагат допълнителни платени услуги, таксу-
вани неофициално.

20102009

116

74

2012

77

2011

124 125

79
85

135

Moсква

Москва област
ФМ 

Очаква се частните здравни пазари 
в страните от ОНД да осъществят 

растеж от близо 10% между 2013 и 2015 г 
Източник: PMR

Според последния доклад на PMR, частния здравен пазар в страните от ОНД възлиза на 
стойност € 44.5 млрд. през 2012 г., число, показващо растеж спрямо предходната 

година от близо 16%. Между 2013 и 2015 г. растежът се очаква да бъде малко по-бавен, 
но все пак ще надвишава 10%. През 2013 г. ръстът ще бъде най-слаб от прогнозния 

период, отразявайки ниския ръст на БВП в изследваните страни. Различните реформи, 
които трябва да се извършват в анализираните страните, в рамките на следващите 

няколко години, трябва да ускорят развитието на частните здравни грижи.

РУСКИЯТ ЧАСТЕН ЗДРАВЕН ПАЗАР Е 
ЕДИН ОТ НАЙ-АТРАКТИВНИТЕ В СВЕТА?
През 2012 г., Русия държи близо 83,7% от пазара на 
частното здравеопазване в региона. "Руският част-
ния пазар за здравеопазване се смята от някои инвес-
титори за един от най-атрактивните в света. 
Здравните компании, след изпълнението на определе-
ни условия, не трябва да плащат данък върху доходите 
и търсенето на висококачествени услугите е същест-
вено. Този пазар е открит наскоро от инвеститори-
те и фондовете за дялово участие" се казва в доклад 
на PMR.

За Русия 2012 г. бе натоварен и продуктивен период за 
частното здравеопазване. Изглежда, че след две десе-
тилетия и многобройни опити за реформиране на 
здравеопазването, властите най-накрая са предприе-

ли сериозни стъпки за насърчаване на частните ин-
вестиции и публично-частните партньорства в облас-
тта на здравеопазването чрез постепенно въвежда-
не на по-благоприятни правни, регулаторни и данъчни 
условия.

Редица от водещите частни доставчици на здравни 
услуги в Русия успяват да увеличат своето развитие 
чрез участие в публично-частни проекти и привличане 
на външни инвеститори през 2012 и 2013 г. Например, 
през април 2012 г., 25,02% от акциите на Medsi Group 
(водеща верига от частни клиники и част от конгло-
мератът Sistema) са били продадени на градската 
управа в Москва в замяна на дялове в лечебни заведе-
ния в града и 24,98% на Руският директен инвестицио-
нен фонд и Apax Partners, поставяйки началото на 
широко обществено-частно партньорство и разши-
ряване на услугите на Medsi в болничния сектор. ФМ 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
билки и фитопрепарати с лекарства

Петър ВАСИЛЕВ, д.ф.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

Продължава от миналия брой 

Взаимодействията между хранителните добавки и 
лекарствата се основават на същите фармакокине-
тични и фармакодинамични принципи, които са харак-
терни за взаимодействията между лекарствата. 
Както наблюдаваните, така и теоретично предпола-
гаемите взаимодействия между хранителни добавки 
и лекарства включват повлияване на резорбцията, 
разпределението, метаболизма и екскрецията. Също 
така взаимодействията могат да резултират в про-
мяна действието на лекарствата на фармакодина-
мично ниво – засилване или отслабване на действие-
то, повишаване на риска от токсичност и др.

ФАРМАКОКИНЕТИЧНИ МЕХАНИЗМИ 
НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
Повлияване на резорбцията на лекарствата
Някои хранителни добавки на билкова основа, имащи 
лаксативен ефект могат да предизвикат съкращава-
не времето на преминаване на лекарствата през 
чревния тракт и да намалят тяхната чревна резорб-
ция. 

Голям брой билки съдържат танини. Последните обра-
зуват с желязото желязотанинови комплекси, които 
ограничават резорбцията на желязо, постъпващо от 
желязосъдържащи лекарства. 

Жълтият кантарион е индуктор на Р-гликопротеините 
(P-gp), които са основна ефлуксна система, експреси-
рана предимно в епителните клетки на червата. 
Неговата роля е да лимитира резорбцията на ксеноби-
отиците през мембраните на тънките черва. 
Спектърът на субстрати на тази транспортна сис-
тема е твърде разообразен: антиаритмични сред-
ства, калциеви антагонисти, бета блокери, протеаз-
ни инхибитори, антибиотици, имуносупресори и др. 
Общото между тях е хидрофобният им характер и 
фактът, че повечето от тях са субстрати и на CYP 
3A4. Доказано е, че повечето индуктори и инхибитори 
на P-gp модулират активността на този изоензим. 
Интересен инхибитор на CYP 3A4 е сокът от грейп-
фрут. Освен, че инхибира CYP 3A4, той блокира и функ-
цията на P-gp, като по този начин повишава бионалич-
ността на лекарства като ловастатин, симваста-
тин, мидазолам, калциеви антагонисти и др. Индук-
тори на P-gp, какъвто е жълтият кантарион, понижа-

ват косвено нивата на дигоксин, тъй като стимули-
рат изпомпването му обратно в тънкочревния лумен. 

Промяна на обема на разпределение
Лекарства с висока степен на свързване с плазмени-
те протеини могат да бъдат изместени от техните 
места на свързване при едновременната употреба на 
някои билки, съдържащи съединения, които се конкури-
рат за същите места на свързване. При реализиране 
на тази хипотеза ще се повишат плазмените нива на 
лекарството, и може, макар и за кратко време, да 
последва засилване на неговия ефект. 

Промени в метаболизма на лекарствата
Голяма част от билките, влагани в хранителните 
добавки, са индуктори или инхибитори на изоензими-
те на цитохром Р450 (CYP 450). Това води до промяна 
в метаболизма и намаляване или увеличаване на плаз-
мените нива на съответните лекарства – субстра-
ти на тези изоензими.

От ензимните системи, метаболизиращи лекар-
ства и други ксенобиотици важно място заемат 
оксидазите със смесена функция или монооксигена-
зите. Те са локализирани главно в ендоплазматичния 
ретикулум, но са открити също така и в митохон-
дрии и ядрени мембрани. Болшинството моноокси-
генази представляват ензимни системи, в които 
ключова роля играе един особен пигмент, хемопро-
теин, намиращ се в края на електронно-транспорт-
ната верига, наречен цитохром Р450. Това са т.нар. 
цитохром Р450 зависими монооксигенази. Въпро-
сният пигмент е открит в края на 50-те и началото 
на 60-те години на миналия век, когато се установя-
ва, че той представлява един цитохром, който при 
свързването със СО дава диференциален спектър с 
максимум при 450 nm, от където получава и името 
си - цитохром Р450. Последващите изследвания изя-
сняват ролята на цитохром Р450 в окислителния 
метаболизъм на лекарствата и другите ксенобио-
тици. Неговата роля е да активира молекулярния 
кислород и като се свърже със субстрата да акти-
вира окислението му. Цитохром Р450 е намерен в 
най-голямо количество в черния дроб и надбъбречни-
те жлези. Първоначалната представа, че съществу-
ва само един вид цитохром Р450 скоро се коригира и 
днес са известни много форми или подвидове на 
този ензим. 

Δ
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Поради комплексния фитохимичен състав на билките, 
изследванията за установяване на тяхното влияние 
върху CYP 450 изоензимите са сложни и трудни, а 
нерядко получените резултати са объркващи и проти-
воречиви. По тази причина не са много билките, за 
които се приема, че са установени механизмите на 
действие върху ензимните системи, свързани с мета-
болитните процеси. За други билки, въпреки че тези 
механизми не се смятат за окончателно установени, 
се препоръчва избягване на употребата им едновре-
менно с лекарства, чийто метаболизъм биха могли да 
повлияят. Често в научната литература  се срещат 
противоречиви данни за действието на някои билки. В 
едни източници се посочва, че дадена билка е индук-
тор на определен изоензим на CYP 450, а в други 
източници се твърди, че същата билка инхибира 
въпросният изоензим. Най-често тези противоречия 
са в резултат от разминаването между in vitro и in vivo 
получените резултати. Показателен пример за това е 
жълтият кантарион, за който се установява, че in 
vitro инхибира CYP 2С9, CYP 2D6 и CYP 3А4, но при in 
vivo изследванията се отчита изразен индуциращ 
ефект. В други случаи in vitro резултатите се получа-
ват при такива високи концентрации, които са немис-
лими при нормалната употреба на дадена билка или 
хранителна добавка. Така или иначе, в момента се 
намираме в период на начално натрупване и обмен на 
информация относно въпросните взаимодействия и 
въпреки, че трябва да се отнасяме с нужната критич-
ност към всяко съобщение до неговото доказване, 
информацията за взаимодействия, макар и хипоте-
тични, между билки и лекарства трябва да става 
достояние на широк кръг специалисти. 

Отново ще се спрем на случаят с грейпфрута поради 
неговото присъствие в много диети. За възможен 
негативен ефект от съчетанието на сок от грейп-
фрут и някои лекарства за първи път предупреждава  
д-р  Кели Морис в статия, публикувана в списание "The  
Lancet" през 1997 г. След три години специалистите 
от един от големите американски научно-изследова-
телски институти (клиники Майо) потвърждават 
нейните съмнения, откривайки опасно увеличение на 
концентрацията на сърдечно-съдовите препарати в 
кръвта при едновременното им приемане със сок от 
грейпфрут.

По-подробно изследване се появява през декември 
2004 г. в "The American Journal of  Nursing". В статията 
се дава за пример пациент, с високи нива на холесте-
рол и рискови фактори за коронарна артериална 
болест. Лекарите му предписали липидопонижаващ 
медикамент - atorvastatin, диета и физически упражне-
ния. През зимата мъжът се преместил да живее във 
Флорида (предпочитан щат от пенсионираните аме-
риканци заради топлия си климат), където един ден 
бил приет в спешно отделение, поради внезапно 
настъпили болки в мускулите, умора и висока темпера-
тура. По-късно пациентът починал с картината на 
остра бъбречна недостатъчност. Единствената про-

мяна в начина на живот, след пристигането във 
Флорида, е била консумацията на сок от грейпфрут 2-3 
пъти на ден. Според авторите, фаталният изход 
може би е резултат от конкурирането на съставките 
на грейпфрута и аторвастатин за чернодробния 
ензим CYP3A4. Смята се, че сокът от грейпфрут "бло-
кира" този ензим и поради това пречи за разграждане-
то на някои медикаменти, сред които е и аторваста-
тин.

През 2006 г. група учени от университета в Северна 
Каролина под ръководството на д-р Пол Уоткинсън 
идентифицират "вредителя". Това е веществото 
фуранокумарин, инхибиращо CYP 3A4 и по този начи 
забавящо метаболизма на медикаменти, субстрати 
на въпросния ензим. Например, в хода на изследване на 
взаимодействието на един от хипотензивните пре-
парати със сок от грейпфрут учените открили увели-
чение на концентрацията на лекарство в кръвта до 
230 %! 

Ситуацията е толкова сериозна, че FDA задължително 
изисква да се проверяват всички нови препарати за 
съвместимост именно със сок от грейпфрут. Никакви 
други цитрусови плодове, а също и пречистеният от 
фуранокумарин сок от грейпфрут не притежават 
подобни ефекти.

В "черния списък" на противопоказните за съвместна 
употреба със сока от грейпфрут са повече от 50 
медикамента, използвани за намаляване на холестеро-
ла, понижаване на кръвното налягане, антидепресан-
ти, болкоуспокояващи, антиалергични, орални контра-
цептиви, както и инхибитори на фосфодиестераза-5, 
като sildenafil citrate (Viagra) и неговите аналози. Най-
тежките неблагоприятни странични реакции се 
наблюдават при статините (simvastatin, lovastatin, 
atorvastatin), където високите плазмени нива на меди-
камента могат да доведат до рабдомиолиза и остра 
бъбречна недостатъчност, която може да доведе до 
смърт, както в посочения в статията случай. Рабдо-
миолизата е рядко, но животозастрашаващо състоя-
ние, което представлява разпадане на напречно-наб-
раздената мускулатура (миолиза) и освобождаване на 
мускулния белтък - миоглобулин в кръвта. Прекомерното 
количество миоглобулин може да доведе до развитие-
то на остра бъбречна недостатъчност. Началните 
прояви на миолиза са болки в скелетните мускули 
(миалгия), умора и слабост на мускулите (адинамия), 
както и повишаване на нивата на ензима креатинин 
фосфокиназа в кръвта - 10 и повече пъти над горната 
референтна стойност. Тук трябва да се отбележи, че 
Pravastatin не се метаболизира чрез системата CYP 
3A4. Освен това, той е хидрофилен статин и има раз-
личен профил на свързване с протеините (около 50% 
спрямо над 95% за останалите представители на 
класа), което обуславя по-малката вероятност за про-
никването му в миоцитите. Още един статин – 
fluvastatin също не се метаболизира от CYP 3A4, а от 
CYP 2C9. 
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Билки и 
продукти 

от тях

Биологично-
активни съставки 
с отношение към 

някои взаимо-
действия

ФАРМАКОДИНАМИЧНИ МЕХАНИЗМИ НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

Храносмилателна система Кръвосъсирване

Алое
(сок от 
листа)

Поради лаксативния ефект може да се замаскира появата на 
диария, която е характерна нежелана реакция при употреба 
на: антибактериални лекарства, НСПВС, пентоксифилин, 
флуоксетин и др. Употребата с тиазидни диуретици може да 
доведе до хипокалемия.

Анасон  фитосъединения 
със симпатомиме-
тична активност
 фуранокумари-

ни – бергаптен, 
псорален

Антикоагулантна и антиагре-
гатна активност. Риск от 
кръвоизливи при едновременна-
та употребата с антитром-
ботични лекарства като: аце-
нокумарол, варфарин, хепарин, 
еноксапарин, надропарин и др., 
както и с лекарства, потиска-
щи тромбоцитната агрегация: 
ацетилсалицилова киселина, 
други НСПВС, дипиридамол, 
абциксимаб и др.

Арника  фитосъединения 
със симпатомиме-
тична активност

Дразнеш ефект върху стомашната лигавица с проява на 
диспептични оплаквания, гадене, повръщане и др. При упо-
треба с: НСПВС и кортикостероиди съществува риск от 
потенциране на улцерозната активност; Н2 блокери, инхи-
битори на протонната помпа, антиацидни лекарства и др. 
съществува риск от антагонизиране ефекта на последните.

Артишок

Асклепиа 
(Asclepias 
tuberosa)

Аспарагус 
(Зайча сянка)

Билки, съдър-
жаши танини

Бласкун 
(див джо-
джен, Mentha 
pulegium)

 Етерични масла Дразнеш ефект върху стомашната лигавица с проява на 
диспептични оплаквания, гадене, повръщане и др. При упо-
треба с: НСПВС и кортикостероиди съществува риск от 
потенциране на улцерозната активност; Н2 блокери, инхи-
битори на протонната помпа, антиацидни лекарства и др. 
съществува риск от антагонизиране ефекта на последните.

Хепатотоксичност. Повишено внимание при едновременна 
употреба с лекарства, характеризиращи се с хепатотоксич-
ни ефекти: амиодарон, кетоконазол, кларитромицин, клаву-
ланова киселина, метотрексат, натриев валпроат, НСПВС, 
серталин, симвастатин, фенотиазинови антипсихотици, 
флуоксетин, хинолони, налидиксова киселина, халотан и др.

Блатен аир 
(Acorus 
calamus)

Блатен 
тъжник

салицилати
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Сърдечно-съдова 
система

Въздействие върху 
кожата

Въздействие върху бъбреците
Ендокринна 

система
Имунна 

система
Нервна 

система

Потенциална нефротоксична активност. 
Да не се комбинира с лекарства, притежа-
ващи също нефротоксична активност

 При комбиниране 
с лекарства против 
кашлица и настинка, 
съдържащи симпати-
комиметици, може да 
се повиши кръвното 
налягане.

 Фотосенсибили-
зираща активност. 
При комбиниране с 
лекарства, проявява-
щи фототоксичнаст: 
фуроземид, амиодарон, 
хинолони, ко-тримок-
сазол, метотрексат, 
триамтерен и др. 
може да се появат фо-
тотоксични реакции.

 При комбиниране 
с лекарства против 
кашлица и настинка, 
съдържащи симпати-
комиметици, може да 
се повиши кръвното 
налягане.

Поради диуретичната активност  да не се 
комбинира с НСПВС, тиазидни или бримкови 
диуретици. Риск от лекарствена нефрото-
ксичност.

Потенциална кардио-
токсичност. Не се пре-
поръчва комбиниране с 
дигиталисови гликозиди.

Да не се комбинира с ан-
тиаритмични средства.

Поради диуретичната активност  да не се 
комбинира с НСПВС, тиазидни или бримкови 
диуретици. Риск от лекарствена нефрото-
ксичност.

 Потенциална нефротоксична активност. 
Да не се комбинира с лекарства, притежа-
ващи също нефротоксична активност.

Опасност от развитие на чернодробна 
дисфункция с последващо остро бъбречно 
увреждане – хепаторенален синдром. Да не 
се комбинира с лекарства, характеризира-
щи се с хепатотоксични ефекти.

Потенциална нефротоксична активност. 
Да не се комбинира с лекарства, притежа-
ващи също нефротоксична активност

Потенциална нефротоксична активност. 
Да не се комбинира с лекарства, притежа-
ващи също нефротоксична активност.

Може да потисне продуцирането на прос-
тагландини. При комбиниране с НСПВС и АСЕ 
инхибитори съществува вероятност от 
проява на лекарствена нефротоксичност. Δ
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Билки и 
продукти 

от тях

Биологично-
активни съставки 
с отношение към 

някои взаимо-
действия

ФАРМАКОДИНА

Храносмилателна система Кръвосъсирване Сърдечно-съдова система

Бобови 
шушулки 
(Phaseolus 
vulgaris)

Бял имел Засилена коагулант-
на активност. При 
употреба с антикоагу-
лантни и антиагрегат-
ни лекарства – риск 
от антагонизиране 
ефекта на последните.

Хипотензивна активност. 
Може да засили ефекта на ан-
тихипертензивни лекарства.

Бял равнец  Етерични масла Засилена коагулант-
на активност. При 
употреба с антикоагу-
лантни и антиагрегат-
ни лекарства – риск 
от антагонизиране 
ефекта на последните.

Диуретична активност. Риск 
от потенциране на антихипер-
тензивния ефект на: тиазидни 
диуретици, бримкови диурети-
ци, калийсъхраняващи диурети-
ци. Опасност от хипокалемия. 
Да не се комбинира с антиа-
ритмични средства.

Бяла бреза Диуретична активност. Риск 
от потенциране на антихипер-
тензивния ефект на: тиазидни 
диуретици, бримкови диурети-
ци, калийсъхраняващи диурети-
ци. Опасност от хипокалемия. 
Да не се комбинира с антиа-
ритмични средства.

Валериана

Витекс 
(Vitex agnus-
castus)

Водна 
детелина

Дразнеш ефект върху стомашната 
лигавица с проява на диспептични 
оплаквания, гадене, повръщане и др. 
При употреба с: НСПВС и кортикос-
тероиди съществува риск от потен-
циране на улцерозната активност; 
Н2 блокери, инхибитори на протонна-
та помпа, антиацидни лекарства и 
др. съществува риск от антагонизи-
ране ефекта на последните.

Вратига Дразнеш ефект върху стомашната 
лигавица с проява на диспептични 
оплаквания, гадене, повръщане и др. 
При употреба с: НСПВС и кортикос-
тероиди съществува риск от потен-
циране на улцерозната активност; 
Н2 блокери, инхибитори на протонна-
та помпа, антиацидни лекарства и 
др. съществува риск от антагонизи-
ране ефекта на последните.

Вълча ябълка 
(Aristolochia 
clematitis)
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АМИЧНИ МЕХАНИЗМИ НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

Въздействие 
върху 

кожата
Въздействие върху бъбреците Ендокринна система

Имунна 
система

Нервна система

Хипогликемична активност. Комбини-
рането с антидиабетични лекарства 
да става много внимателно и под 
постоянно наблюдение.

 Потенциална нефротоксична активност. 
Да не се комбинира с лекарства, притежа-
ващи също нефротоксична активност.

Поради диуретичната активност да не се 
комбинира с НСПВС, тиазидни или бримкови 
диуретици. Риск от лекарствена нефрото-
ксичност.

Поради диуретичната активност  да не се 
комбинира с НСПВС, тиазидни или бримкови 
диуретици. Риск от лекарствена нефрото-
ксичност.

Избягване на едновре-
менната употреба с: 
барбитурати, бензо-
диазепини, антипси-
хотици, сънотворни, 
антидепресанти със 
седативен ефект, 
седативни антихи-
стамини и др.

Да се избягва едновременната упо-
треба с лекарства за хормон замест-
ваща терапия, гестагени, гонадотро-
пини, орални контрацептиви и други 
като бромокриптин, кломифен.

Хипогликемична активност. Комбини-
рането с антидиабетични лекарства 
да става много внимателно и под 
постоянно наблюдение.

Потенциална нефротоксична активност. 
Да не се комбинира с лекарства, притежа-
ващи също нефротоксична активност

ФМ Продължава в следващия брой.
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Системата на лекарствоснабдяването у нас към 
09.09.1944 г., датата на извършения от Отечествения 
фронт (ОФ) държавен преврат, може накратко да 
бъде характеризирана по следния начин:

• функциониращи 569 аптеки (вкл. 73 болнични апте-
ки) и 67 дрогерии;

• търговията на едро с лекарства и други медицин-
ски изделия се осъществява основно от Държавния 
централен аптечен склад, от 3 големи коопера-
тивни сдружения и от складовете на някои аптеки 
и дрогерии в София и страната;

• производството на различни лекарствени форми и 
галенови препарати се реализира от 23 лаборато-
рии и фабриката "Галенус" в гр. София;

• вносът на субстанции, помощни вещества и гото-
ви лекарствени форми се осъществява главно от 
Германия и Швейцария чрез представителствата 
у нас на фармацевтичните компании Байер, 
Шеринг, Хьохст, Сандоз и др., както и от вносите-
ли на лекарствени продукти от компании в други 
страни.

Основен източник на лекарствена информация по 
това време са материалите публикувани в научните 
медицински списания, като тези презентации включ-
ват информация за новите лекарства от внос и спо-
деляне на чуждия и на нашия клиничен опит.

При бомбардировките над София са разрушени някои 
от складовете и фармацевтичните лаборатории, 
други са се евакуирали в провинцията, силно е затруд-
нен вносът на субстанции и готови лекарства. След 
установяването на властта на ОФ се отнема право-
то на представителствата на чуждите компании да 
внасят и разпространяват лекарства и медицински 
изделия, както и лекарствена информация, като тази 
дейност се монополизира от държавата чрез 
Дирекцията на лекарствоснабдяването към Мини-
стерството на народното здраве. Засилва се полити-
ческата пропаганда, започват репресии срещу немал-
ка част от фармацевтичната общност и собствени-

ци на аптеки и се засилва несигурността както в 
лекарствоснабдяването, така и в условията за упраж-
няване на професията. Окупационните съветски воен-
ни власти конфискуват като трофейни складовете с 
лекарства на немската армия на наша територия, 
като една част от тях предоставят на страната ни 
под формата на “помощ”, но най-вече за нуждите на 
армията ни, която вече участва във военните дейст-
вия. Въпреки широкото обществено пропагандиране 
на подкрепата на СССР, кризата в лекарствоснабдя-
ването се задълбочава и държавата внася от САЩ 
лекарства за 80 млн. лева под формата на бартерна 
сделка срещу 100 кг розово масло и определен брой 
пощенски марки. По същата схема от Швейцария се 
внасят лекарства срещу 5 тона опиум, както се осъ-
ществява и внос от Чехия за 78 млн. лева, от Полша 
за 47 млн. лева и от Швеция – инсулин и сулфонамиди за 
8 млн. лева. А че очевидно са съществували сериозни 
плоблеми говори фактът, че се закупуват и разпреде-
лят в страната 8000 кг сяра за лечение на крастата. 
Междувременно, при поредното посещение в СССР на 
делегацията на МНЗ са връчени инструкции и препоръ-
ки за организиране на нашето аптечно дело по съвет-
ски образец, като това важи и за фармацевтичното 
производство, билкосъбирането и др. Революционният 
пролетарски ентусиазъм за реализацията на тази 
реформа започва да дава първите си плодове, като 
редица Градски народни съвети вземат решение да 
включат аптеките в местните стопански комбина-
ти “МесПром”, заедно с бакалиите, железариите, хле-
барниците, бръснарниците и др., защото ги трети-
рат за търговски заведения. (Чолаков М. 1977 [1]) И 
въпреки че след известно време това позорно недора-
зумение формално е ликвидирано, отношението към 
дейността на аптеките, като приоритетно търгов-
ска такава, продължава през следващите десетиле-
тия и досега, което личи от нормативното є дефини-
ране като “търговия на дребно с лекарства”.

И ето, че в тези тежки и смутни времена, вероятно 
завладян от следвоенния оптимизъм и надеждите за 
по-добро бъдеще, които обземат народите в Европа, 
САЩ и редица други страни, проф. Панайот Попов - 

КРАТЪК ПОГЛЕД 
КЪМ МИНАЛОТО РАЗВИТИЕ  

на лекарствената информация 
у нас – 1944–1993 г.

Ро за лин КОС ТОВ, маг. фарм.

ИСTOРИЯ 
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фармаколог и токсиколог издава през 1946 г. ръковод-
ство по фармакология. В него авторът събира и обоб-
щава съвременната за времето си информация за 
използваните в практиката лекарствени субстанции, 
лечебни растения и техните дроги и специалитети, 
които фармацевтичната индустрия предлага. Това 
ръководство съдържа значима в качествено и коли-
чествено отношение информация, ориентирана не 
само към характеристиките на лекарствените проду-
кти, а и към определената от автора “Обща фармако-
динамия”, което е важна крачка в посока на рационал-
ната им терапевтична употреба и съответства на 
новите насоки на развитие на този процес в свето-
вен мащаб. Това се потвърждава и от заявеното от 
автора в предговора към ръководството: “То съдържа 
малко повече от онова, което трябва да знае всеки 
медик за лекарствата.” (снимка № 1)

През 1948 г. д-р Георги Арнаудов, маг. фарм. Георги 
Тодоров и маг. фарм. Нено Стоянов, в авторско 
сътрудничество, издават “Медицинско-фармацевти-
чески речник”. В предговора към изданието авторите 
заявяват: “У нас липсваше и една книга, която по азбу-
чен ред да съдържа всички дроги, галенически и фарма-
кохимически препарати и лекарства употребими в 
страната, предвидени по официалната у нас руска фар-
макопея (VI и VII издание), така и употребимите у нас 
лекарства и рецептурни форми по другите фармако-
пеи (френска, швейцарска, немска, английска и др.), 
която да служи не само на фармацевта при практиче-
ската му работа в аптеката, но и на лекарите за 
всекидневни справки в практиката им… Съзнавайки 
тази належаща нужда и водени от силното желание да 
запълнят тази голяма празнота в българската меди-
цинска и фармацевтична книжнина, авторите решиха 
да издадат този първи у нас медицинско-фармацевти-
чески речник.” В допълнителен предговор към речника 
Проф. д-р Петър Николов дава следната оценка: “Ето 
защо, решението на авторите първи да се заемат с 
тази толкова трудна и отговорна работа заслужава 

голяма похвала. Медицинско-фармацевтическият реч-
ник… наистина запълва посочената празнина в нашата 
медицинска и фармацевтическа книжнина; нещо пове-
че: те са отишли даже и по-далеч. Те са се постарали 
да разработят една малка енциклопедия…” (снимка № 2)

Тези първи следвоенни крачки за подкрепа на ориента-
цията на българската фармация към процесите на 
развитие в Европа и света много скоро са обезсмисле-
ни от поредицата от събития случили се в страната 
и в частност във фармацевтичния сектор. Провежда 
се национализация на аптеките и производствените 
лаборатории под диктата на СССР и се въвежда 
съветската централизирана система на лекарство-
снабдяване чрез създаването през 1950 г. на Аптечно 
управление към МНЗ, а през 1951 г. се въвежда като 
задължителна за страната Държавната фармакопея 
VIII на СССР. (снимка № 3)

Всичко това, допълнено от ангажиментите на стра-
ната ни след присъединяването є към СИВ, довежда 
до радикални промени в номенклатурата на разреше-
ните за употреба лекарства – те са основно от 
местно производство и внос от социалистическите 
страни, СССР и в малка част от внос от западноевро-
пейските страни и САЩ. Тази номенклатура се допъл-
ва ежегодно с новоразрешени за употреба лекарства 
от Научния медицински съвет при МНЗСГ, като аптеч-
но управление се задължава да обявява новоразрешени-
те лекарства заедно с кратка информация за тях в 
служебния бюлетин на министерството. С това се 
изчерпва както вида, така и обема на официалната 
лекарствена информация. При тези условия може само 
да бъдат адмирирани усилията на д-р Георги Арнаудов, 
който рез 1954 г. и след това през 1957 г. успява да 
състави и издаде един изключително полезен за лека-
рите и фармацевтите справочник “Лекарствена тера-
пия”. В последния са систематизирани и придружени 
от подробна информация разрешените за употреба 
лекарства, както и терапевтичните подходи за лече-
нието на основните заболявания чрез тяхната упо-

снимка 1 снимка 2 снимка 3

Δ
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треба. Духът на времето, когато излизат двете 
издания, може да се усети и по факта, че за включени-
те в Лекарствената терапия синоними и аналози на 
разрешените за употреба лекарства, които се произ-
веждат от т.нар. “западни” фармацевтични компании, 
не са посочени нито името на фирмата производи-
тел, нито на страната, където са произведени. (сним-
ка № 4)

Очевидно, че както формирането на номенклатурата 
на разрешените за употреба лекарствени средства, 
така и съдържанието, обема и начина на разпростра-
нение на лекарсвената информация не се приемат 
добре от медицинската общност и това става причи-
на МНЗСГ да предприеме редица мерки за промяна на 
ситуацията в лекарствоснабдяването и потребление-
то. Напълно в духа на цялостната политика провежда-
на в страната, тези мерки не са насочени към преодо-

ляването на проблемите чрез адекватни действия, а 
целят тяхното решаване с командно-административ-
ни подходи. И така, МНЗСГ издава няколко заповеди, а 
именно Заповед № 654/1961 г., Заповед № 2460/1963 г. 
и Заповед № 1-386/1964 г., с които се уреждат доста-
вянето, предписването и отпускането на лекарства-
та и медицинските продукти и завишаването на кон-
трола върху тези процеси. В заповедите на МНЗСГ от 
1961 г. и 1964 г. може да се прочете следното: “Кон-
статира се, че не се познават добре лекарствените 
средства, производство на нашата химико-фармацев-
тична промишленост и тези внасяни от другите 
социалистически страни. Дава се предпочитание на 
лекарствата на западните фирми пред тези, които 
се доставят като синоними от социалистическите 
страни или се произвеждат у нас с вносни субсттан-
ции и се внушава на болните, че първите са по-ефек-
тивни.” След тази констатация следва и императив-
ното разпореждане: “В лечебната практика да се при-
лагат предимно произвежданите от нашата химико-
фармацевтична промишленост и другите социалисти-

чески страни лекарствени средства, разрешени за 
употреба в нашата страна. За целта да се използват 
издаваните от управление Аптечно информационни 
материали.” Със заповедта на МНЗСГ от 1963 г. за 
пръв път у нас нормативно се определят лекарстве-
ните средства, които могатт да се отпускат от 
аптечните заведения без лекарска рецепта, като по 
този начин се регламентира самолечението чрез упо-
требата на тези лекарства. Утвърденият списък 
включва 381 вида лекарствени средства. В Заповедта 
се разпорежда: “Аптечните работници, при отпускане 
на лекарствени средства без лекарска рецепта… да 
дават точни указания за начина на употребата им и 
условията на съхранение.” [21] Там няма и помен от 
необходимостта за определяне на целесъобразност-
та от самолечение с тези лекарства, както и за тях-
ната правилна, безопасна и ефективна употреба с цел 
избягване на риска от вторична заболеваемост в 
резултат от употребата им. Лекарското съсловие 
усеща заплаха за своите позиции и влияние в обще-
ството в резултат от възможността за самолечение 
с отпусканите без лекарска рецепта лекарства и 
започва системна кампания за неговото дискредити-
ране, която поради липсата на адекватно регламен-
тиране на самолечението, продължава и до днес. 
Формалният повод в онзи период обаче, вероятно е 
било присъствието в обявения списък на барбитура-
ти, на лекарства за лечение на различни сърдечни 
заболявания, а също и на диабет и др., които болестни 
състояния изискват диагностициране и контролиране 
на лечението от лекар.

В изпълнение на заповедта на МНЗСГ и с цел преодоля-
ването на дефицита и качеството на лекарствената 
информация колектив от водещи преподаватели от 
Фармацевтичния факултет съставят и издават през 
1961 г. “Фармацевтичен справочник”. Както структу-
рирането, така и качеството и обема на информаци-
ята са на много добро ниво, като са включени и данни 
за физически и химически несъвместимости в рецеп-
турната практика и раздели “Първа предлекарска 
помощ” и “Основни понятия във фармакологията” и др., 
съдържащи практическа информация. (снимки № 5 и 5а)

        снимка 4

снимка 5 u 5а
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През 1964 г. колектив от служители на Аптечно упра-
вление при МНЗСГ съставят първия “Лекарствен спра-
вочник на разрешените за употреба в НРБ лекарстве-
ни средства”, който следва да допринесе за подобря-
ване информираността на лекарите, фармацевтите 
и други специалисти с цел изпълнението на заповеди-
те на МНЗСГ, посочени по-горе. Сред разрешените за 
употреба лекарства, произвеждани от нашата хими-
ко-фармацевтична промишленост и включени в този 
Лекарствен справочник, могат да бъдат открити 
редица смущаващи с рационалността на съставите 
си и заявените терапевтични ефекти лекарствени 
средства, които следва да се използват в лечебната 
практика. За илюстрация биха послужили следните 
няколко:

• Хепагастрат разтвор със състав: “Екстракт от 
черен дbроб и свински стомах с прибавка на желя-
зо, манган и мед.” Показанията включват: перници-
озна анемия, вторични анемии, остра хемолитична 
анемия, болести на черния дроб и жлъчните пъти-
ща и др.

• Терпихинол, ампула по 1 мл и 2 мл със състав: Хини-
нум пурум 0.005 г, Анестезинум 0.005 г, Олеум 
Теребинтине 0.05 г, разтворени в Олеум Хелианти 
до 1 мл. Показания: инжектиране, мускулно 3-4 пъти 
седмично по 1-2 мл, при случаи на възпалителни и 
гнойни процеси – гонорея, пиелит, бронхопневмо-
нии и други гнойни заболявания на дихателните 
органи и др., мускулен и ставен ревматизъм и др.

• Пирацилин таблетки със състав: Прокаин-Пеници-
лин Ж 100 000 UI и Амидофенум 0.15 г в една таблет-
ка. Показания: при пневмония, пурулентен бронхит, 
тежки стрептококови възпаления на сливиците, 
циреи, менингит и др. 

• Астма цигарете със състав: Фолиа Страминии, 
Фол. Беладоне и Фол. Мелисе пропити с разтвор от 
Калиум нитрикум. Показания: За купиране или облек-
чаване на астматични пристъпи. Пуши се по 1 цига-
ра преди и по време на пристъпа. (снимка № 6) [2]

През 1969 г. по решение на Комитета за стопанска 
координация се образува Държавно Аптечно 
Обединение (ДАО) при МНЗ, което обединява всички 
окръжни аптечни предприятия и Аптечно управление. 
Към ДАО се създава Направление “Номенклатура, про-
гнозиране и лекарствена информация”, а към Аптеч-
ните предприятия по окръзите се създават отдели 
“Лекарствена информация”, ръководени от маг. фарма-
цевти. Наред с ежедневната рутинна дейност, свър-
зана с разпространението на оперативната търгов-
ска информация до болниците, лекарите, фелдшерите 
и аптеките за наличието на т.нар. “откази” на лекар-
ствени средства, както и за раздвижването на свръх-
запасите от определени лекарства – всичко това 
плод на “плановата икономика”, така създадените 
структури полагаха значителни усилия за осигуряване-
то и разпространението, под различни форми, и на 
лекарствена информация. В оперативен порядък се 

съставят бюлетини от Направлението в ДАО, съдър-
жащи информация за новорегистрираните лекарства 
заедно с кратка характеристика за продуктите, 
както и за отпадналите от номенклатурата лекар-
ства. Тези бюлетини се разпространяват до отдели-
те “Лекарствена информация” в окръжните предприя-
тия, а те, след размножаване на тази информация, я 
разпространяваха до лекарите в болниците, поликли-
никите и аптеките. Управителите на аптеките 
имаха задължението да запознаят персонала с получе-
ната информация в предвидените за целта “часове за 
самоподготовка”, а също лекарите и фелдшерите от 
селските здравни служби, ако имаха разкрити към тях 
аптечни пунктове. (снимки № 7 и 8) По този начин 

постепенно се организира един добре работещ канал 
за оперативно разпространяване на актуална лекар-
ствена информация. Много скоро от него започнаха да 
се възползват и повечето от представителствата 
на чуждестранните производители на лекарства, 
като чрез този канал разпространяваха до лекарите 
и аптеките голяма част от промоционалните си 
материали. Наред с осигуряването на своите компен-
диуми и брошури с детайлна информация за продукти-
те си, някои от представителствата полагаха и 
допълнителни усилия за регулярното издаване и раз-
пространение на специализирани материали, съдържа-
щи студии за клинични проучвания, за съвременни 
диагностични и терапевтични подходи и др. Така 

снимка 6

 снимка 7

снимка 8
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например, представителството на Sandoz в продъл-
жение на години издава на български език Sandoz revue 
– едно списание с богата информация и разностранно 
съдържание. (снимка № 9)

Представителството на Ciba-Geigy също разпрос-
транява регулярно своето издание Clinical symposya, 
предоставящо актуална информация за различни кли-
нични проблеми и тхяното третиране. (снимка № 10) 

Междувременно и формацевтичните компании от 
социалистическите страни, чрез представителства-
та си, също започнаха да разпространяват издания 
аналогични на горепосочение, но на руски език. Особено 
активни в тези начинания бяха унгарското предста-

вителство Medimpex, разпространяващо “Венгерская 
фармакотерапия” (снимка № 11) и полското предста-
вителство Polfa, разпространяващо “Новости фарма-
ции и медицины” (снимка № 12), съдържащи данни за 
клиничен опит и оценки, а също и информация за произ-
вежданите в тези страни лекарства. Polfa запази 
тази инициатива и след политическите промени в 
страната през 1989 г. За жалост, българските фарма-
цевтични производители така и не пожелаха да пос-
ледват положителния пример на чуждестранните 
компании. Ежегодното провеждане на изложението за 
лекарства, медицински изделия и апаратура “Булмедика” 
даваше много добри възможности за запознаване с 
актуална и подробна информация за иновативните 

лекарства и терапевтични решения на десетки ком-
пании от Европа и света, но интересът на фармацев-
тичното съсловие към тази проява беше в значител-
на степен слаб. Сега, във времето на информационна 
свръхнаситеност, трудно може да се оцени значение-
то на посоченото по-горе, но в онези времена на изо-
лация от развитието на процесите в света всичко 
това, макар и в малка степен, даваше усещането за 
съпричастност към съвременните нормални реално-
сти извън нашите такива и това беше вълнуващо за 
една неголяма част от съсловието.

Настъпилите значителни промени в номенклатурата 
на разрешените за употреба лекарствени средства 
става причина за издаването през 1977 г. на третото 

преработено и допълнено издание на “Лекарствен 
справочник на разрешените за употреба в НРБ лекар-
ствени средства”, последвано през 1982 г. от негово-
то четвърто преработено и допълнено издание. 
Подготовката на съдържащата се и в двете издания 
лекарствена информация се осъществява от маг. фар-
мацевти – специалисти от ДАО. Предвид ежегодното 
допълване на номенклатурата на разрешените за упо-
треба лекарства с 20–30 нови такива, направлението 
“Лекарствена информация” на ДАО подготвя и издава 
периодично Допълнения на Лекарсвения справочник 
(снимки № 13 и 14), като последното V-то Допълнение 
е от 1989 г. Както Лекарствените справочници, така 
Допълненията към последния предоставят относи-

снимка 9 снимка 10 снимка 11
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телно кратка информация за включените в тях лекар-
ствени средства, която често е недостатъчна за 
клиничната им употреба. Това става причина ДАО да 
инициира подготовката и издаването на специализи-
рани справочници, съдържащи значително по-разшире-
на лекарствена информация и клиничен опит за разре-
шените за употреба лекарства, които справочници се 
разпространяват до лекарите, фелдшерите и до 
аптеките. (снимки № 15 и 16) Наред с тези специали-
зирани справочници, ДАО организира и издаването на 
справочници, съдържащи информация за безопасната 
употреба на лекарствените средства. Това може да 
бъде определено като опит за реализиране на положи-
телен пробив в отношението към рационалната упо-

треба на лекарствата и за повишаване на професио-
налната компетентност в тази нова за времето си и 
все по-актуална област на медицината и фармацията, 
свързана с ограничаване на риска от вторична лекар-
ствоиндуцирана заболеваемост. За примери могат да 
бъдат посочени издаденият през 1983 г. “Справочник 
за взаимодействията на лекарствените средства, 
разрешени за употреба в НРБ”, а също и “Справочник 
за отравянията с лечебни растения”, издаден през 
1987 г. (снимки № 17 и 18) Съставянето на тези спра-
вочници се възлагаше на водещи медицински специали-
сти – членове на Консултативния научен съвет към 
ДАО.

Независимо от полаганите системни усилия за подо-
бряване на вида, качеството и обема на лекарствена-
та информация, те не са в състояние да подпомогнат 
решително преодоляването на съществуващия през 
всичките тези години проблем, а именно – непрекъсна-
тото наличие на дефицити от различни лекарства и 
медицински изделия. Въпреки разпространението сред 
лекарите, фелдшерите и аптеките на ежегодно изда-
вания “Списък на лекарствените средства, разрешени 
за употреба в НРБ” от ДАО (снимка № 19), неритмич-
ността  на тяхното осигуряване, водещо до липси на 
различни лекарства и др. за по-кратки или по-дълги 
периоди от време, силно затрудняват работата на 
лекарите и аптеките и създават несигурност и недо-
волства сред пациентите. Поради невъзможността 
на властта да осигури устойчиво и ефективно реше-
ние на този хроничен проблем, тя отново пристъпва 
към командно-административни подходи за преодоля-
ването му, като МНЗСГ издава Заповед № РД-09-
403/1983 г. и Заповед № А-1/1986 г. целящи ”… да се 
въведе строг ред при предписването и отпускането 

на лекарствените средства… и повиши качеството 
на лекарствоснабдяването и лекарствообслужване-
то.” Съгласно административните разпоредби, 
въвеждането на строг ред включва: “Лекарите и фелд-
шерите са задължени да предписват само разрешени-
те и налични в аптечната мрежа лекарствени сред-
ства, предимно българско производство и доставяни 
от социалистическите страни.”, а също и “Лекарствени 
средства, внасяни от несоциалистическите страни 
се предписват само след строга преценка, точно обо-
снована необходимост, когато лечебният процес не 
може да бъде провеждан с други видове лекарствени 
средства и съобразно наличните количества в аптеч-
но заведение. Отпускането им се извършва само от 
определени аптеки срещу оригинално лекарско предпи-
сание, което се задържа в аптеката.” ДАО се задължа-
ва всяка година да изготвя списък на определени 
лекарствени средства от всички разрешени за упо-
треба, като това се определя за “Оперативна номен-
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клатура”, която трябва да бъде осигурявана за нужди-
те на лечебната дейност. На ДАО също се вменява, 
като задължение, да осигурява експресна информация 
за всички настъпили промени в списъка, свързани с 
доставянето на лекарствата. От друга страна: 
“Лекарите (фелдшерите) да поддържат активен и 
постоянен контакт с аптечните заведения и се 
информират своевременно за наличните, новополуче-
ните и временно липсващи лекарствени средства.” За 
констатираните нарушения виновните лица се наказ-
ват с административни санкции, НО ОСВЕН ТОВА 
“Дирекциите НЗСГ и аптечните предприятия… да 
изпращат съответно в МНЗ и ДАО поименни списъци 
за санкционираните длъжностни лица, за публикуване 
във в. “Здравен фронт”.” Просто и ясно! В създадените 
перманентни условия на несигурност и напрежение, 
съдържанието на лекарствената информация се свеж-
да до нейните чисто търговски аспекти или до непре-
къснатото изготвяне и разпространение на справки, 
касаещи наличностите от лекарствени средства. 
(снимка № 20) [3]

Политическите промени настъпили в страната след 
10 ноември 1989 г. оказаха драматично въздействие 
както върху развитието на лекарствоснабдяването, 
така и върху бъдещето на фармацевтичното съсло-
вие. След учредяването си в началото на 1990 г. 
Съюзът на фармацевтите в България, заедно със 
съсловните организации на лекарите и стоматолози-
те, започна борбата за промяна на законодателство-
то с цел разрешаване създаването на частен сектор 
в лекарствоснабдяването, която приключи частично 
успешно в началото на 1991 г. Тогава бяха приети от 
Великото народно събрание измененията на Закона за 
народното здраве, които уреждаха правото за откри-
ване на частни аптеки, складове за търговия на едро 
с лекарства, фармацевтични производства и др. На 
12.08.1991 г. стартира процесът за разрешаването на 
частните аптеки и до лятото на 1992 г. в страната 
вече функционираха повече от 500 частни аптеки и 
броят им непрекъснато нарастваше. Започнаха дей-

ността си и няколко новосъздадени фирми за търго-
вия на едро с лекарства, но основният проблем по 
това време беше огромният дефицит на лекарства и 
медицински изделия в страната, който пораждаше 
хаос в лекарствоснабдяването като цяло. Немалка 
част от нуждите на страната се покриваха от хума-
нитарни помощи и дарения от чужбина. Междувременно 
ДАО беше разформировано и окръжните аптечни 
предприятия станаха самостоятелни търговски 
фирми. Първите жертви на това преустройство на 
системата на ДАО повсеместно станаха отделите и 
центровете за лекарствена информация. Така беше 
разрушен единственият канал за разпространение на 
лекарствена информация без да бъде създадена някак-
ва форма на негова алтернатива, а в страната вече 
се чувстваше остра нужда от такава за подпомагане 
на снабдяването и успешното функциониране на ново-
откритите аптеки и търговци на едро. След няколко 
срещи на членове на УС на СФБ с ръководството на 
Националния институт по лечебните средства 
(НИЛС) и Зам. Министъра на МЗ беше договорено изда-

ването на актуален Справочник на 
разрешените за употреба лекар-
ства и бяха осигурени спонсори за 
финансиране на начинанието. Така 
в средата на 1992 г. беше издаден 
от НИЛС първият след 10 ноември 
1989 г. съвременен “Справочник на 
лекарствените средства, разре-
шени за внос и употреба в Република 
България”, с който се въведе в 
страната Анатомотерапевтич-
ната класификация на СЗО за лекар-
ствата. (снимка № 21) По този 
начин се реши един от проблемите 
с нужната лекарствена информа-
ция, но остана нерешен важният за 
всички участници в пазара на лекар-
ства въпрос, а именно наличието 
на регулярен и достоверен източ-

ник на актуална оперативна търговска информация за 
предлаганите от местно производство и внос лекар-
ства и други медицински стоки. Първата успешна 
крачка в тази насока беше появата на “Инфофарма” 
през 1993 г., чието издаване се оказа една ползотвор-
на за развитието на фармацевтичния пазар у нас 
инициатива.

Използваните материали в горния обзар са от личния 
архив на автора.
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Наименование на латински: Agrimonia eupatoria

Семейство: Rosaceae - Розоцветни

Български народни наименования: белила, бутрак, 
жълт чичек, изсипниче, каменен корен, лечебен кам-
шик, мастика, охтивче, пресечена трева, царска тре-
вичка, чернодробен репей, чернодробна детелина, 
чичак.

Народни наименования в други страни:
Описание: Камшикът е многогодишно тревисто рас-
тение с късо и дебело коренище, от което се развива 
изправено неразклонено или слабо разклонено стъбло. 
То е високо от 30 до 150 см и е покрито с власинки – 
едни от тях са дълги, четинести, а други – къси и 
къдрави. Листата на растението са различни по дъл-
жината на стъблото. В основата му те са прости, 
люсповидни и кафяви, по-нагоре стават сложни, нечиф-
топерести, в основата с розетка от остро назъбени 
прицветни листчета. Сложните нечифтоперести 
листа са съставени от различен брой редуващи се 
по-едри (от 5 до 11 двойки) и по-дребни (от 6 до 12 
двойки) едро назъбени листчета, покрити отдолу с 
копринени власинки. Всички листчета са приседнали 
към оста на сложния лист. 

През лятото източената като камшик връхна част 
на стъблото се превръща в дълго до 30 см класовидно 
съцветие, отрупано със златистожълти цветове, 
разположени в пазвите на малки прицветни листчета. 
Цветовете са двуполови, със звънчевидно или обрат-
но конично цветно легло и с правилен двоен околоц-
ветник. Чашката и венчето са съставени от по 5 
листчета, тичинките са 15–20, а плодниците – един 
или два с къси стълбчета и закръглени близалца. 
Плодът е орехче, затворено в разширено и вдървеняло 
обратно конично цветно легло, което се нарича хипан-
тий. Като плод се означават общо и двете части 
(орехчето и хипантият). Вдървенелият хипантий е с 
дълбоки бразди и с много власинки по повърхността 
си. Връхната му част е плоска, с 4 реда кукести 
бодлички. Благодарение на тях плодовете на камшика 
лесно се закачат по козината на животните и по дре-
хите на хората и се разнасят.

В нашата флора се среща още един вид камшик – той 
се нарича ароматен камшик (Agrimonia procera). При 
него плодната част, образувана от хипантия, е полу-

кълбовидна и с много по-плитки бразди, а листата му 
са по-къси и са съставени от по-малък брой и по-тесни 
листчета, които отдолу не са сивовлакнести, а зеле-
ни, с къси власинки.

Разпространение: Камшикът е широко разпростра-
нено растение в нашата природа. Открива се в лива-
ди, пасища и храсталаци, край горски пътеки, край 
пътищата и по синорите. Той е светлолюбиво расте-
ние и расте еднакво добре и на умерено влажни, и на 
сухи почви. Среща се и в равнините, и в предпланини-
те, и в по-ниските части на планините, където стига 
до 1500 м надм. в.

Употребяема част: Събира се надземната част от 
билката (Herba Agrimoniae), но без вдървената част на 
стъблото. 

100-те най-използвани билки в България
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Време за бране: Най-подходящото време за събиране 
са месеците юни-август. Събира се преди или по вре-
ме на цъфтежа, но без да се събират прецъфтели 
стръкове, тъй като те нямат същите лечебни свой-
ства.

Начин на бране: Надземната част се отрязва на 
30-тина см от върха надолу. Събраният камшик се 
суши на сянка.

Недопустими подмеси: Да не се смесва с другия вид 
от същия род – Agrimonia procera (Agrimonia odorata).

Начин на сушене: На сянка или в сушилня при темпе-
ратура 40°С.

Рандеман: От 4 кг свежи стръкове се получават 1 кг 
сухи.

Описание на готовата дрога: Изсушената дрога има 
стипчив вкус и слаба миризма.

Съдържание: Камшикът съдържа витамини В, С, К и Р, 
слузни вещества, силикати, кумарини, горчиви веще-
ства, стероидни сапонини, етерично масло, около 5% 
катехинови танини, флавоноидни вещества, следи от 
никотинова киселина, силициев диоксид

Действие: Тонизиращо храносмилателната система, 
мекото адстрингентно действие на танините тони-
зира мукозните мембрани, повишавайки тяхната сек-
реция и абсорбция, Действа още запичащо, жлъчегон-
но, кръвоспиращо, апетитовъзбуждащо, диуретично

Приложение: Камшикът е наречен на името на 
Митридат Евпатор, понтийски цар, който е бил 
известен билколечител. Растението запазва и до днес 
своето значение като лечебна билка с многообразна 
употреба. Камшикът се прилага успешно за лекуване 
на пептични язви и контролиране на колити. Горчивите 
вещества в растението регулират функциите на чер-
ния дроб и жлъчката. Използва се широко като жлъче-

гонно средство при чернодробни заболявания, камъни 
в жлъчния мехур и др., като запичащо средство (при 
диарии, особено детски), като диуретично и потогон-
но средство (при простуда, отоци, бъбречни заболява-
ния и др.). Използва се за овладяване на високите нива 
на пикочна киселина при ревматизъм и подагра. 
По-рядко се прилага при възпаление на кожата (дерма-
тит, циреи и др.), атония на пикочния мехур със за-
труднено уриниране, нощно напикаване, ревматизъм. 
Билката се използва и при хемороиди, кървящи венци, 
за промивка на варикозни язви и др. Особено се препо-
ръчва за гаргара при възпаление на гърлото и при 
ларингит.

В традиционната китайска медицина камшикът е 
главната билка за спиране на кръвоизливи и се използ-
ва за лечение на случаи с обилна менструация. Изслед-
вания на китайски учени показват, че камшикът може 
да повиши коагулацията на кръвта до 50%. 

Под формата на вагинални промивки се използва за 
лекуване на бяло течение. Има благотворно действие 
като очен разтвор за промивки при конюнктивити. 
Използва се като противоотрова при алкалоидни 
отравяния.

Начин на употреба: Две супени лъжици дрога се зали-
ват с 0,5 л вряща вода. След 2 часа запарката се пре-
цежда и се изпива за 1 ден на 4 пъти. При ларингит – 
100 г дрога се вари в 1 л вода, докато обемът намалее 
с 1/3. Прецежда се, добавя се мед и се правят гаргари. 
Използва се и като спиртен извлек – нарязват се прес-
ни стръкове от растението и се заливат с 50% 
спирт, оставят се на тъмно и хладно място около 
един месец. Приема се по 2 чаени лъжички, разтворени 
във вода. Комбинацията със спиртен извлек от мента 
е много подходяща при летни инфекции.

ФМ 
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