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НАРАСТВА БРОЯТ НА АПТЕЧНИТЕ ВЕРИГИ В ЦЕНТРАЛНА И ИЗТОЧНА ЕВРОПА  

ФМ ПАЗАРИ 

В Централна и Източна Европа се 
наблюдава ръст на броя на аптеч-
ните вериги, както и на броя на 
обектите във всяка една от тях, 
сочи доклад на консултантската 
компания PMR. 

В Полша през 2013 г. се 
наблюдават последиците от 
Закона за реимбурсациите
Въпреки отрицателните послед-
ствия от Закона за реимбурсации-
те, през 2012 г. не бе регистрира-
но намаляване на броя на аптеки-
те в Полша. Това се дължеше на 
силните финансови резултати от 
края на 2011 г., когато аптеките 
реализираха високи приходи в резул-
тат на паническото пазаруване 
преди влизането в сила на въпрос-
ния закон. Броят на аптеките 
започна да намалява през 2013 г., 
като броят на затворените апте-
ки надвиши броя на новооткрити-
те такива. Повечето от затворе-
ните аптеки бяха единични тър-
говски обекти. 

Между последната четвърт на 
2012 г. и третата четвърт на 
2013 г. на полския фармацевтичен 
пазар се появиха около 30 нови 
аптечни вериги с по над пет тър-
говски обекта. Търговските обек-
ти на аптечните вериги обикнове-
но се отварят в по-малките градо-
ве, където съществува по-ниска 
степен на насищане на пазара.

“PMR очаква аптечните вериги 
да постигнат пазарен дял от над 
50% на полския фармацевтичен 
пазар в рамките на следващите 
няколко години в резултат на дина-
мичния растеж на дейността им. 
PMR очаква както развитието на 
нови аптечни вериги, така и ръст 
на броя на съществуващите аптеч-
ни търговски обекти”, заяви Анешка 
Скониечна, автор на доклада. 

Демографските ограничения 
спъват развитието на фарма-
цевтичния пазар в Румъния
Аптечните вериги ще продължат 

да се разрастват в бъдеще и в 
Румъния. Освен големите аптечни 
вериги с национално покритие 
като Catena и Sensiblu, ще се поя-
вят и по-малки мрежи със силни 
регионални позиции и това разви-
тие вече е налице. 

В същото време, подобно на 
развитието, което се наблюдава в 
търговията на едро, се установя-
ват консолидационни процеси по 
отношение на аптеките в страна-
та. През последните няколко годи-
ни те регистрираха спад в маржо-
вете си, тьй като отстъпките 
от страна на търговците на едро 
бяха намалени. Освен това конку-
ренцията става все по-жестока и 
някои от независимите аптеки, 
които не са инвестирали по време 
на предкризисния период, са на 
ръба на банкрута, понеже клиенти-
те предпочитат модерните тър-
говски обекти пред по-остарели-
те. “Забавянията на плащането и 
намаляването на маржовете са 
имали най-съществен ефект върху 
независимите аптеки. Мнозина 
фармацевти, които наближават 
пенсионна възраст, са все по-
склонни да продадат лицензите 
си,” обяснява Анешка Скониечна. 

С налагането на демографски 
ограничения върху откриването на 
нови аптеки в страната повече-
то нови обекти се откриват чрез 
придобиването на издаден вече 
лиценз. Поради това аптеките от 
бедните квартали и покрайнините 
се местят към центровете на 
градовете или по-близо до най-ожи-
вените места – включително тър-
говски зони и болници. Следова-
телно, при наличието на тези 
ограничения, не се очаква броят на 
аптеките в Румъния да се увеличи 
значително в близко бъдеще. 

Аптечните обединения се 
оказват все по-популярни в 
Словакия
Както в Чехия, така и в Словакия 
обединенията на независимите 

аптеки са много популярни. Поради 
бързото разрастване на тази 
форма на сътрудничество, броят 
на аптеките в страната, принад-
лежащи към аптечни вериги или 
обединения, почти се е утроил 
през 2013 г. в сравнение с предход-
ната година. Една от причините 
за това е забраната за създаване 
на аптечни вериги, приета в стра-
ната през януари 2013 г. Броят на 
аптеките в страната е почти 
двойно по-голям през 2013 г., откол-
кото през 2001 г., когато те са 
били общо около 1000. 

Броят на аптеките в 
България може да 
падне под 3 000 
Броят на аптеките в България е 
паднал до около 4 170 през август 
2013 г от 4 600 – 4 700 в периода 
2007–2008 г. През 2015 г. броят на 
аптеките в страната може да 
падне до 2900, поради намаляване-
то на броя на населението и нама-
ляването на разходите за лекар-
ства на глава от населението. 

PMR прогнозира, че аптеките 
в България ще бъдат по-големи 
като размери, но по-малко на 
брой. Понастоящем нови аптеки 
се откриват в по-големите градо-
ве,  като те често биват с площ 
от над 100 кв. м. Също така, раз-
полагането на новите аптеки в 
търговски центрове е често сре-
щано явление, но само големите 
вериги могат да си позволят да 
отворят подобни обекти, тьй 
като те изискват значителни 
инвестиции. 

PMR очаква още преструктури-
ране и консолидационни процеси 
между аптеките, като независи-
мите аптеки е по-вероятно да 
бъдат изкупени от аптечните 
вериги. PMR също така очаква раз-
витието на други форми на 
сътрудничество между аптеките, 
включително франчайзинг, който 
все още не е много популярен в 
България. 
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Растежът на фармацевтичния 
пазар в Индия бележи спад през 
2013 г., а правителствените вла-
сти вече се насочиха към нова 
стратегия с цел насърчаване на 
износа на фармацевтични проду-
кти, в която централно място 
заема и Европейският съюз.

Вътрешният пазар на лекар-
ства в Индия е нарастнал с 9.8% 
през 2013 г., в сравнение с растеж 
от 16.6% през 2012 г., сочат данни 
от проучване на Конфедерацията 
на индийската индустрия (Confe-
deration of Indian Industry) и консул-
тантската компания „Прайсуо-
търхаускупърс” (Pricewaterhouse 
Coopers), цитирано от „Фарма 
Таймс”. Трудностите пред индийска-
та фармацевтична промишленост 
са свързани със закъснения в одо-
бренията за клинични изпитания, 
несигурности в политиката за при-
вличане на чуждестранни инвести-
тори, единен регистър за продаж-
бите и маркетинговите практики 
и задължителното лицензиране, 
отбелязва проучването, според 
което броят на новите медикамен-
ти в Индия е спаднал на около 1700 
през 2012 г. спрямо 1900 през 2010 г. 

Около 30% от продажбите на 
фармацевтични продукти в стра-
ната вече се генерират от лекар-
ства за хронични заболявания 

(спрямо 27% през 2010 г.), като 
през последните четири години 
тази група медикаменти бележи 
средногодишен ръст от 14%. За 
същия период ръстът в продажби-
те на лечебни средства при изо-
стрени състояния, като респира-
торни и гинекологични заболява-
ния, инфекции и травми, е бил около 
9.6% годишно. 

Проучването отбелязва, че 
макар Индия да се смята за привле-
кателна дестинация за провеждане-
то на клинични изпитания, секто-
рът се изправя пред сериозни 
въпросителни, поради което се пре-
поръчва да създаде регулаторен 
механизъм съвместно с правител-
ството, позволяващ „научно и етич-
но издържани” клинични тестове.

Според авторите на доклада 
производителите на лекарства в 
Индия се сблъскват с все по-силна 
регулация и изисквания за качество 
както на вътрешния, така и на 
международния пазар, и би трябва-
ло да подобрят стандартите си 
спрямо изискванията на Адми-
нистрацията по храните и лекар-
ствата на САЩ, както и според 
законодателството на ЕС, тьй 
като пазарите в Америка и Европа 
са сред най-важните за индийски-
те износители. 

Проучването също така изтък-

ва, че след въвеждането на новата 
Национална ценова политика по 
отношение на лекарствата през 
2012 г. маржовете на печалба на 
търговците на дребно са спаднали 
от 20% на 10%, а тези на търговци-
те на едро – от 16% на 8%, което 
е предизвикало голяма несигур-
ност у последните по отношение 
на оцеляването на бизнеса им. 

В доклада се заключава, че воде-
щите индийски фармацевтични 
компании вече инвестират усиле-
но в научни изследвания, но се пред-
лага те да се насочат към интег-
рирането на четирите ключови 
технологии SMAC – социални мре-
жи, мобилни технологии, аналити-
ка и облачни технологии – с цел 
подобряване на иновативността.

Още преди да станат ясни 
окончателните данни за индийския 
фармацевтичен пазар през 2013 г., 
индийското правителство обяви 
планове за нова краткосрочна 
стратегия за увеличаване на изно-
са на лекарствени средства и 
паралелно с това издаде указания 
за местните производители с цел 
хармонизиране на практиките им 
с изискванията на директивите на 
Европейския съюз за вноса на меди-
каменти. 

Въвеждането на новите указа-
ния за индийските фармацевтични 

ИНДИЯ НАСЪРЧАВА ИЗНОСА НА ЛЕКАРСТВА В ЕС НА ФОНА 
НА ЗАБАВЯЩИЯ СЕ ВЪТРЕШЕН ПАЗАР  

ПРОГНОЗИРАТ 3% РЪСТ В РАЗХОДИТЕ ЗА ЗДРАВЕ В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ 2014 Г.  
Разходите за здравеопазване и 
лекарствени средства в България 
ще се повишат с около 3% през 
2014 г. спрямо предходната година, 
прогнозира доклад на международ-
ната консултантска компания 
„Бизнес монитор интернешънъл” 
(Business Monitor International). 
Докладът, озаглавен „Медикаменти 
и здравеопазване в България през 
второто тримесечие на 2014 г.”, 
изтъква, че обмислянето от стра-
на на властите на повишаването 
на здравните осигуровки в страна-
та представлява потенциална 
мярка за „запушване на дупките” в 
бюджета за здравеопазване. „Смя-
таме, че в дългосрочен план ще са 

нужни по-драстични мерки по отно-
шение съживяването на недофинан-
сираната здравна система в Бъл-
гария”, се заявява още в прогнозата. 
Според БМИ, политическата неси-
гурност в страната „ще продължи 
да проваля действителния напре-
дък във взимането на тежки реше-
ния за преодоляването на недости-
га на средства”. Авторите набля-
гат и на несигурните икономически 
перспективи в средносрочен план 
– фактор, който според тях ще 
продължи да е предизвикателство 
за всяко бъдещо управление в 
България. В сравнение с предишно-
то проучване на консултантската 
компания, което из-следва тенден-

циите в здравеопазването и фарма-
цевтичния пазар в България през 
първата четвърт на 2014 г., в докла-
да за второто тримесечие прогно-
зите са леко занижени „с оглед на 
макроикономическите перспекти-
ви”. Така общите разходи за лекар-
ствени средства и фармацевтични 
продукти в България през 2014 г. се 
очаква да бъдат 2.39 млрд. лв. спря-
мо 2.32 млрд. лв. през 2013 г., или 
прогнозирано повишение от 2.8% на 
годишна база. Разходите за здраве-
опазване се очаква да достигнат 
5.880 млрд. лв. през 2014 г. спрямо 
5.769 млрд. лв. през миналата годи-
на – повишение от 3.2% на годишна 
база. 
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износители е свързано с директива-
та за добрите производствени 
практики за активни фармацевтич-
ни съставки, внасяни в Европейския 
съюз, която е издадена на 8 юни 
2011 г. и влиза в сила на 2 юли 2013 г. 
Тя изисква сертификацията, доказ-
ваща, че активните фармацевтич-
ни съставки, произведени извън ЕС, 

съответстват на европейските 
стандарти, да не се извършва от 
страната-членка, в която се вна-
сят продуктите, а от страната-
вносител, в случая – Индия. 

Според новата държавна поли-
тика, оповестена от Индийския 
съвет за насърчаване на износа 
на фармацевтични продукти 

(Pharmexcil), до март 2015 г. годиш-
ният износ на лекарства, произве-
дени в страната, трябва да дос-
тигне стойност от 25 млрд. щ. д. 
Това всъщност представлява коре-
кция на предишния срок, който 
беше март 2014 г., но още в начало-
то на 2013 г. стана ясно, че тази 
цел няма как да бъде постигната.  

ПАЗАРЪТ НА ЧАСТНИТЕ БОЛНИЦИ В ИЗТОЧНА ЕВРОПА 
МОЖЕ ДА СЕ РАЗВИЕ ПО-БЪРЗО  

Според PMR пазарът на частните 
болници в Източна Европа се раз-
вива динамично, но потенциалът 
на региона е по-голям, отколкото 
изглежда на пръв поглед. Перс-
пективите се обуславят от зас-
таряването на населението и 
нарастващата покупателна спо-
собност, както и от несъвършена-
та обществена инфраструктура и 
“опашките” пред кабинетите. От 
друга страна, развитието на паза-
ра на частните болници в Източна 
Европа бива ограничено от широ-
коразпространените нерегламен-
тирани плащания в обществения 
сектор, липсата на държавна под-
крепа и нестабилната икономиче-
ска ситуация. 

Чехия се смята за страната 
с най-малко корупция в 
Централна и Източна Европа
За здравеопазването в страните 
от постсъветското простран-
ство бе характерна безплатната 
болнична помощ (като се изклю-
чат нерегламентираните плаща-
ния и здравните премии) и това 
схващане остава дълбоко вкоре-
нено в обществото. Това води до 
ограничено търсене за онези 
частни болнични услуги, които са 
широкодостъпни в обществени-
те здравни учреждения. За момен-
та, с изключение донякъде на 
Чехия, където здравната систе-
ма регистрира по-положителни 
резултати след проведените 
реформи, нерегламентираните 
плащания продължават да са 
широко срещани във всички други 
пазари от региона, въпреки въвеж-
дането на доплащането. Според 
Европейския потребителски 

индекс в здравеопазването за 
2012 г., докато пациентите в 
Чехия “понякога” (Резултат 2) е 
трябвало да правят нерегламен-
тирани плащания при лекарите, за 
медицинския персонал в останали-
те страни в региона това продъл-
жава да е честа практика, част 
от нормалните отношения между 
пациенти и медици. Положението 
се е влошило в Словакия, която 
през 2009 г. имаше „Резултат 2” в 
Европейския потребителски ин-
декс в здравеопазването. 

Във всички страни от 
Централна и Източна Европа 
има някаква степен на 
корупция
Според международната неправи-
телствена организация „Транспе-
рънси интернешънъл” (Transparency 
International), всички страни в реги-
она се смятат за корумпирани в 
една или друга степен. От друга 
страна, ситуацията се е подобри-
ла през 2012 г., като в почти всич-
ки от анализираните страни, с 
изключение на Словакия, корупцион-
ният индекс показва, че понастоя-
щем положението е най-добро 
(т.е. нивата на корупция в систе-
мата на здравеопазването са най-
ниски) от началото на анализите 
през 2001 г. Ако се вземат данни-
те само за 2012 г., Полша се оказва 
с най-ниско ниво на корупция от 
всички страни в региона. Важно е 
да се отбележи, че в Европа има 
няколко държави с още по-високи 
нива на корупция от тези в ЦИЕ, 
например Русия, Украйна и Беларус, 
където индексът достига резул-
тат около 3.0. В дадената година 
показателят за Чехия е по-лош, но 

този индекс взима предвид коруп-
цията във всички области на паза-
ра, а не само в здравеопазването. 

Липса на държавна подкрепа 
за частните болници 
Държавната подкрепа за пазара на 
частните болници е ограничена 
във всички въпросни държави (спо-
ред някои наблюдатели такава 
изобщо отсъства), се казва в 
заключенията на доклада на PMR. 
Въпреки че пазарите им на болнич-
на помощ претърпяха множество 
законодателни промени и реформи, 
те обикновено не касаят пряко 
частните болнични заведения. В 
много случаи развитието на паза-
ра на частната болнична помощ 
бива спъвано от политически кон-
фликти между партиите. Тази 
сфера обикновено се използва за 
критики от страна на опозицията. 
Липсата на подкрепа за частния 
сектор е очевидна, особено в 
Унгария, където всички държавни 
болници са централизирани. В 
Полша кабинентът на премиера 
Доналд Туск открито заяви, че 
обществените фондове от задъл-
жителното здравно осигуряване 
трябва да продължат да се използ-
ват само за държавни здравни 
учреждения, а това пък накара 
играчите на пазара да изпитват 
опасения по отношение на бъдеще-
то. Сходно изявление бе направено 
от Йожен Николаеску, предишния 
здравен министър на Румъния. 

Бързосменящата се 
политическа ситуация 
осложнява изготвянето на 
бизнес планове
Бързосменящата се политическа 

Δ
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ПРОГНОЗИТЕ СА ЗА 7% РЪСТ НА ИЗТОЧНОЕВРОПЕЙСКИЯ ПАЗАР 
НА ОТС ПРОДУКТИ ПРЕЗ 2014 Г. 

Източноевропейският пазар на 
ОТС продукти ще регистрира 
ръст от 7% през 2014 г. спрямо 
2013 г., според доклад на консул-
тантска компания PMR. Според 
анализаторите на PMR, пазарът 
на лекарства, продавани без рецеп-
та, в източноевропейските стра-
ни, чиито обем е изчислен на 4.7 
млрд. евро през 2012 г., се очаква 
да достигне 6 млрд. евро през 2015 
г. Докладът също така прогнози-
ра, че източноевропейският пазар 
на лекарства, отпускани без рецеп-
та, ще регистрира годишен ръст 
от 9% през 2015 г., а ръстът на 
годишна база за отминалата 2013 
г. е изчислен на 5%. Растежът в 
региона се дължи най-вече на сил-
ния пазар в Полша, който регистри-
ра ръст от 3.9% през 2012 г. 

В доклада на PMR се изтъква 
също така, че всички страни в 
Централна и Източна Европа (ЦИЕ) 
вече показват сходни нива на рас-
теж по отношение на пазарите на 
лекарствата, продавани без рецеп-
та, макар в последните години рас-
тежът в България и Румъния да е 
бил със значително по-високи стой-
ности от останалите. 

Понастоящем съответните 
пазари в ЦИЕ все още не са наси-
тени и разходите на глава от 
населението са все още ниски, но 
растежът бива ограничен от 
тежката икономическа ситуация, 
което от своя страна води до дър-
жавни политики, поставящи значи-
телно финансово бреме върху па-
циентите. В резултат последни-
те не разполагат с достатъчно 
средства за покупка на лекарстве-
ни средства без рецепта, които, в 
известна степен, се превръщат в 
“луксозни стоки”. Като цяло пазар-
ният ръст в различните страни в 
ЦИЕ в периода 2013–2014 г. ще 
варира между 2% и 7%. 

Замразяването на цените,
както и икономическата 
ситуация, се смятат за 
главните „спирачки” пред 
растежа на българския пазар 
на ОТС продукти

Средногодишното ниво на растеж 
на пазара на лекарства без рецеп-
та в България в периода 2013–2015 
г. ще бъде около 5%, което е около 
средните стойности за региона 
на ЦИЕ, посочват от PMR.  

Докладът добавя, че най-голя-
мото препятствие пред растежа 
през 2013 г. е правителствена 
наредба за условията, правилата и 
процедурите, свързани с регулаци-
ята и регистрацията на цените 
на медицинските продукти. Въпро-
сната мярка ограничава потенци-
ала за увеличаване на цените на 
лекарствените продукти, прода-
вани без рецепта в рамките на 
една година като антикризисна 
мярка. Цените не бива да превиша-
ват нивото на инфлация в Бълга-
рия, което според PMR е било 2.5% 
през 2013 г. Позитивният лекар-
ствен списък и Регистърът на 
пределните цени на лекарствата, 
отпускани без лекарско предписа-
ние, могат да бъдат поправяни 
два пъти месечно – на 2-ро и на 
16-о число. Тази мярка по всяка 
вероятност е била вдъхновена от 
стъпки, предприети за увеличава-
не на цените на тези медикамен-
ти, за да се компенсират загуби-
те на фармацевтичните компании 
от пазара на лекарствата с лекар-
ско предписание, смятат от кон-
султантската компания. 

Според доклада, другите 
проблеми на българския пазар 
са свързани с:
— Финансовите ограничения на 

населението, тьй като лекар-

ствата, отпускани без рецепта, 
често биват вторични по отно-
шение на здравеопазването и 
хората предпочитат да дават 
пари за медикаменти, които 
наистина са им необходими, 
вместо за превенция. 

— Нестабилната финансова ситу-
ация в страната.

— Липсата на култура по отноше-
ние на използването на лекар-
ствените средства, отпуска-
ни без рецепта, и диетичните 
добавки, както и недостатъч-
но развитите навици, свързани 
с превенцията.

— Отсъствието на добре разви-
ти дрогерии, в които могат да 
бъ-дат закупени медикаменти 
без рецепта и диетични добав-
ки из-вън контекста на аптеки-
те и същинските лекарствени 
препарати (съществуват само 
две го-леми вериги дрогерии, но 
в тях не се предлагат съвети 
за употребата на медикамен-
тите без ре-цепта и хранител-
ните добавки). 

Факт е, че няма ясна информация 
за регулацията на рекламата на 
лекарствените средства, отпус-
кани без лекарско предписание, в 
интернет и чрез немедийни дей-
ности. Следователно тези реклам-
ни канали биват пренебрегвани. 
Основният канал за реклама оста-
ва телевизията, като фармацев-
тичната индустрия се нарежда на 
трето място сред телевизионни-
те рекламодатели, според разме-
ра на рекламните бюджети. Като 
цяло 91% от рекламните бюджети 
на фармацевтичните компании в 
България се харчат за телевизион-
на реклама, а останалите 9% – за 
печатна реклама. Интернет, ради-
ото и външната реклама биват 
пренебрегвани и не се отразяват 
от статистиката. 

ситуация в страните от ЦИЕ е 
усложнила изготвянето на ефика-
сен бизнес план, който може да 
вземе предвид бъдещата пазарна 
ситуация. Инвестициите носят 

риск, заради нестабилната законо-
дателна среда, която може нео-
чаквано да промени условията на 
пазара на частните болници. Един 
пример са честите смени на мини-

стрите на здравеопазването в 
България и Румъния, както и промя-
ната на законодателството, свър-
зана с частните здравноосигури-
телни фондове в Словакия. 
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Българският глас в Давос: 
„Започваме инициатива за 

„препострояването” на Европа” 
Тихомир КАМЕНОВ – единственият български участник в Световния икономически форум

Интервю на Economy.bg 

ЛИДЕРИ 

Г-н Каменов, Вие сте единственият българин, който участва в Давос за 
поредна година. Как попаднахте там? 
Точно 10 години сега – отбелязаха ги със специален прием за т.нар. „старши” 
членове, нещо като противовес на известните „млади глобални лидери”, 
много от които не ги виждаме в Давос вече. Не съм „попаднал” никъде. След 
като президентът Квашневски ме покани на 1 май 2004 на Варшавската 
среща по повод присъединяването на 10 източноевропейски страни към ЕС, 
основателят на Световния икономически форум проф. Клаус Шваб ми каза, 
че моето участие е търсено по регионални, предприемачески и експертни 
съображения. Неговата покана тогава беше приблизително следната: 
„Вашата фирмена група е направила много и има голям потенциал за подо-
бряване на достъпа на хората до модерно лечение. По този начин Вие изди-
гате стандарта на живот и икономиката в България и на Балканите и 
помагате на политиците да си вършат работата по-добре, като съкратят 
срока за приемането ви в ЕС”. 

Тази година говорихме, че пълноценното и безкомпромисно прилагане на 
реформите в Европа и всяка страна поотделно, разбира се и в България, е 
решаващо за пълното възраждане на нашия континент като водещата 
икономика в света. Започваме инициатива с участието на всички еврокоми-
сари и държавни ръководители, вкл. водещи мениджъри и предприемачи, за 
„препострояването” на Европа.

Колко струва участието във форума? 
Този въпрос обслужва нечий комплекс. Не струва много – всеки собственик 
на фирма в България може да си го позволи, ако съкрати един луксозен разход 
годишно.

Как бихте обяснили на хората какво точно представлява Световният 
икономически форум в Давос?
Информацията за форума е изобилна. Вън от суетата и любопитните исто-
рии форумът е лаборатория за идеи, емоционално-интелигентни дискусии и 
срещи във всякакъв формат с политици, милиардери, колеги експерти и 
предприемачи от цял свят, зареждане с интелектуална и емоционална енер-
гия за година напред. Най-много са прогнозите за развитието, а сега те все 
още са оптимистично предпазливи. 

Световният икономически форум формално е международна неправител-
ствена организация със седалище в Женева. В Давос всяка година участват 
50–60 държавни и правителствени глави. Освен Сакскобурготски преди 
седем години, друг български премиер или президент не е канен. Участват 
също ръководителите на всичките водещи 500 концерна по Форчън и 300 по 
Форбс, знаменитости от искуството и културата. Мат Деймън получи 

ТИХОМИР КАМЕНОВ е член на 
Световния икономически форум 
в Давос. От години той е 
единственият български 
участник във форума. 
Каменов е основател и 
председател на Надзорния 
съвет на „Търговска лига” – 
една от големите фирми в 
дистрибуцията на лекарства у 
нас. Завършил е право в 
Софийския университет 
„Св. Кл. Охридски”. 
Специализирал е международно 
право в Хага, Университета 
„Лайден”, Международния 
комитет на Червения кръст 
в Женева, Института „Макс 
Планк” към Хайделбергския 
университет, Изследователския 
център по международно право 
към Университета „Кеймбридж” 
и др. 

Δ
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специалната кристална награда за употреба на своя-
та извесност в служба на децата в нужда тази година. 
Темите, които се дискутират, касаят глобални въпро-
си за човечеството, като икономическото развитие, 
международните конфликти, бедността и състояние-
то на околната среда, заетостта и финансовите 
пазари, като се търсят и обсъждат възможните им 
решения.

Какви теми конкретно бяха обсъдени тази година? 
От преустройството и преорганизирането на света 
в условията на намалена задлъжнялост и увеличения 
дял на новите икономики, които сега изпаднаха във 
валутна криза, до нарасналото остро военнополити-
ческо напрежение между Япония и Китай. „Последствия 
за обществото, политиката и бизнеса в условията на 
преместване на тежестта и влиянието към Азия и 
Латинска Америка” беше тематичният фокус на 
Световния икономически форум 2014. Целта е да се 
развият инициативите и дейностите, необходими в 
отговор на текущите и належащи промени, свързани 
със значителни политически, икономически, социални и 
преди всичко технологични въздействия, които проме-
нят живота ни, общностите и институциите. 
Международната общност и отделни правителства 
все още са фокусирани главно върху последиците от 
кризата вместо стратегически да се заемат с рас-
тежа и наличните възможностите за глобално, регио-
нално и индустриално развитие.

Вие на кои сесии присъствахте? Кои теми предста-
вляваха интерес за Вас? 
Почти всички сесии с основните централни банкери, 
водещите европейски, американски и китайски банки 
и европейските комисари. На продължилата почти 
три часа вечеря с председателя на Евро-пейската 
комисия г-н Барозо в четвъртък седяхме един до друг 
и дискусията беше извънредно полезна и даже емоцио-
нална. Същият ден беше провел повече от пет разго-
вора с Янукович, президента на Украйна, за спиране на 
насилието и по други въпроси. 

Здравеопазването, разбира се, винаги ме интере-
сува и тази година имаше редица сесии по въпроси на 
централната нервна система. Трябва да се търсят 
иновативни решения за подобряване на достъпност-
та до лечение в условията на пропорционално бързо 
застаряващо население. Основното, в което болници-
те ще се конкурират занапред, е кой ще успее да 
привлече и задържи млади таланти и предложи интег-
рирано здравеопазване – не просто красиви празни 
приказки. Това е голяма задача и аз съм го възприел 
като мой личен извод от години. За „Търговска лига” и 
„Чайкафарма” е ясно, че ние вече имаме голямо между-
народно признание и привличаме най-младите и може-
щи хора в нашия сектор, но тази тенденция ще се 
усили. За нас е особено важно да продължим да подо-
бряваме и издигнем нивото на българското здравео-
пазване и това е една от основните ни задачи.

Как се промени форумът през годините, в които 
Вие участвате? 
В хода на световните събития развитието на фокуса 
на организацията е от безкритично розовите прогно-
зи на „самовлюбени” мениджъри на глобални концерни 
към икономически и социални анализи, ориентирани 
изключително към общественото благо. Спомням си 
как през 2007 и януари 2008 почти всички обясняваха, 
че нищо драматично и катастрофално не може да се 
случи, а през януари 2009 повечето от „оптимистите” 
не бяха поканени или бяха уволнени от своите фирми 
или институции. 

Обсъжданите теми от строго корпоративни 
отдавна преминаха в сферата на политиката и гло-
балната икономика. Сега особено за Европа младежка-
та безработица е в центъра на всяка дискусия. 
Основната цел, която форумът преследва чрез всички 
свои инициативи и обсъждания, е подобряването на 
състоянието на света.

А как бихте отговорили на хората, определящи 
форума като безполезна сбирка на сноби? 
Няма какво да коментирам. Тиражирането на заблуди 
и тяхното разбиване не е моя работа.

Вие лично с кои световни знаменитости сте имали 
контакт в рамките на форума? Коя е най-интерес-
ната Ви среща? 
Познавам всички участници, между които 40–50 дър-
жавни глави, и съм говорил с всички. Миналата година 
се срещнах с моя учител Хенри Кисинджър. През 87–88 
година на миналия век слушах негови лекции в Хага. 
Тази година Дейвид Камерън отговори на мой въпрос 
за 4-ти пореден път в пленарната зала. Въпросът 
беше за острата заплаха от нарушаването на общ-
ностното законодателство и особено на принципа за 
свободно движение на хора, стоки и капитали при 
ограничаване на вътрешната миграция от британ-
ското правителство. Неговият отговор и уверение 
беше, че те ще ограничат само ползването на социл-
ни придобивки за новопристигналите. Моето лично 
мнение е, че нашите политици трябва да престанат 
сляпо и по всички въпроси да ни „пакетират” с Румъния. 
Гърция пак е под кръстосан огън. Винаги, когато ста-
ваше дума за моята България, се чувства ново положи-
телно, сякаш по-близко отношение: говорих със 7 
европейски министър-председатели и с 6 финансови 
министри. 

Общият патриотизъм обаче не стига. В Давос 
всички се познаваме и само конкретните, а не дипло-
матичните и завоалирани отговори се ценят. Дузина 
бизнес лидери и водещи световни учени бяха много 
загрижени и аргументирани в разглеждането на раз-
личните политически, природни и икономически сътре-
сения, които сякаш неизменно ни очакват през следва-
щите години. Продължава сриването на редица валу-
ти на развиващи се държави: индийската рупия, тур-
ската лира, аржентинското песо и т.н.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
билки и фитопрепарати с лекарства

Петър ВАСИЛЕВ, д.ф.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

Продължава от миналия брой 

ФАРМАКОДИНАМИЧНИ МЕХАНИЗМИ 
НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

Взаимодействия, въздействащи върху кожата

Един от основните проблеми идва от билките, които 
притежават фотосенсибилизираща актвност. При-
мер за такива са съдържащите фуранокумарини (бер-
гаптен и псорален) – анасон, магданоз, целина и др., и 
такива, съдържащи хиперицин – жълт кантарион. 
Фотосенсибилизиращата активност може да се проя-
ви с кожни обриви след излагане на слънце. Редица 
лекарства могат също да доведат до прояви на 
подобна фототоксичност (фуроземид, амиодарон, 
хинолони, ко-тримоксазол, метотрексат и др.). 
Едновременната употреба на билки с фотосенсибили-

зиращ потенциал и посочените лекарства води до 
реален риск от потенциране на тези нежелани ефек-
ти, особено при хора, чувствителни към фототоксич-
ните реакции.

Взаимодействия, оказващи въздействие върху 
бъбреците
Темата за нефротоксичността на лекарствата е 
много голяма. Тази нефротоксичност може да бъде 
допълнително обременена от употребата на някои 
билки или фитопрепарати, характеризиращи се с 
нефротоксичен потенциал. Едновременната употре-
ба на лекарства и билки с нефротоксична активност 
може да доведе до значително по-бързо прогресиращи 
и по-изразено протичащи остри увреждания на бъбре-
ците и рязко увеличаване на функционалния им капаци-
тет. 

Δ

Познавате се и с Бил Клинтън, като дори сте учре-
дителен член на Clinton Global Initiative. Как стана 
това? 
Да познавам се и със семейството. Президентът 
Клинтън лично ме покани да стана учредител в нача-
лото на 2005.

Живеете в Швейцария. Как се управлява бизнес от 
разстояние? 
Всекидневно участвам в разработката на проекти 
чрез нашите задгранични дружества. Имам достъп до 
всякаква информация за моите компании в България и 
други държави. Мога да имам още по-подробна инфор-
мация и доклади до минути, вкл. от независими източ-
ници, ако поискам. Тяхното финансово състояние е 
отлично, а винаги може и по-добре. Особено ме дразни 
бавната администрация при получаването на разре-
шения за употреба на произведените у нас модерни 
лекарства, с което да се пресече дългогодишното 
изнасяне на родния брутен вътрешен продукт чрез 
покупката на скъпи образци, често със съмнителна 
иновация. Лицензите на новите високотехнологични 
болници също се протакат без причини. Другите про-
екти, по които работя постоянно са подобряването 
на достъпа до съвременно лечение за всички българи и 
разработване на нови сфери от дейността на наша-

та застрахователна компания „ДаллБогг”. Всички са 
съгласни днес, че нарастването на брутния национа-
лен продукт на всяка нация е основата на нейното 
самочувствие. Дано нашите разделени и озлобени 
политици, потънали в егоизъм и световно невеже-
ство, поне малко да проумеят това, дори и като фак-
тор в тяхна лична полза. Трябва непрменно да издиг-
нем производителността на труда и капитала в 
нашата родина – без корупция и насаждане на невеже-
ство или тиражирането на заблуди.

Какво е за Вас успехът и Вие лично чувствате ли се 
успял човек? 
За мен главният смисъл човек да е успешен е да реали-
зира своите идеи - бързо и обществено полезно. 
Всичко се развива. Има един милион дефиниции за щас-
тие. С пет деца и море от модерни идеи за развитие 
се считам за оптимистичен реалист и преобладава-
що щастлив. Предстои много работа. Всяка следваща 
година поставя нови предизвикателства - от новите 
кардиологични болници и центровете, до все повече 
достъпни лекарства, произведени от „Чайкафарма”, 
или утвърждаването на застрахователна компания 
„ДаллБогг” като отличен партньор. Развитието на 
новите ни съвместни предприятия в две петролни 
държави ще ми отнеме много време през 2014. ФМ 
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Билки и 
продукти от 

тях

Биологично-
активни съставки 
с отношение към 

някои взаимо-
действия

ФАРМАКОДИН

Храносмилателна система Кръвосъсирване

Чесън Дразнеш ефект върху стомашната лигавица 
с проява на диспептични оплаквания, гадене, 
повръщане и др. При употреба с: НСПВС и кор-
тикостероиди съществува риск от потенци-
ране на улцерозната активност; Н2 блокери, 
инхибитори на протонната помпа, антиацид-
ни лекарства и др. съществува риск от анта-
гонизиране ефекта на последните.

Антикоагулантна и антиагрегатна актив-
ност. Риск от кръвоизливи при едновре-
менната употребата с антитромботични 
лекарства като: аценокумарол, варфарин, 
хепарин, еноксапарин, надропарин и др., както 
и с лекарства, потискащи тромбоцитната 
агрегация: ацетилсалицилова киселина, други 
НСПВС, дипиридамол, абциксимаб и др.

Шипка

Царевична коса 
(Zea mays)

 фитосъединения 
със симпатомиме-
тична активност

Целина

Узара, корен 
(Uzarae radix)

Конкретните примери за такива взаимодействия 
са дадени в таблицата. Тук ще посочим някои по-значи-
ми и често срещани взаимодействия, които могат да 
се групират: 
1. Билки като върба, куркума, вратига и др., при ком-

бинирането им с НСПВС или АСЕ инхибитори, 
могат да потиснат продуцирането на простаглан-
дини чрез инхибиране на циклооксигеназата и да 
засилят опасността от проява на лекарствена 
нефротоксичност; 

2. Билки с диуретична или лаксативна активност, а 
такива има много особено в разни състави за 
отслабване, комбинирани с НСПВС или диуретици 
създават предпоставка за нефротоксични прояви; 

3. Да се върнем отново на рабдомиолизата, за която 
стана въпрос при фармакокинетичните взаимо-
действия. С рабдомиолиза се дефинира остро мус-
кулно увреждане, в резултат на което в кръвообра-
щението попадат елементи на клетъчното съдър-
жимо като миоглобин, ензими, електролити и др. 
Някои от тези клетъчни компоненти по различни 
механизми могат да придизвикат проява на остра 
бъбречна недостатъчност. При около 80% от слу-

чаите на рабдомиолиза отключващ фактор са 
лекарства като барбитурати, бензодиазепини, 
фенотиазини, ко-тримоксазол, колхицин, фибрати, 
статини и др. Използването на билки с диуретична 
активност може да предизвика изразена хипокале-
мия. Последната е допълнителен рисков фактор за 
рабдомиолиза. Комбинирането на такива билки с 
изброените по-горе лекарства създават реална 
предпоставка за появата на рабдомиолиза с пос-
ледваща бъбречна дисфункция; 

4. Употребата на някои билки с установена хепато-
токсична активност може да предизвика поява и 
развитие на чернодробна дисфункция с последващо 
остро бъбречно увреждане. Това заболяване се 
определя като “хепаторенален синдром” и често е 
с фатален край. Съществуват данни за такова 
увреждане след употреба на бласкун (див джоджен). 
Видно е, че трябва да се избягват, или да се прила-
гат с особено внимание, билки с установена хепа-
тотоксичност. Освен бласкун, такива са и подбел, 
чер оман, червено подъбиче и др. А комбинираното 
прилагане на тези билки с лекарства, с изразена 
хепатотоксичност, е недопустимо. 
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Взаимодействия, оказващи въздействие върху 
ендокринната система

Единият от аспектите в тази група взаимодейст-
вия е компрометиране на антидиабетното лечение 
при употреба на билки или фитопрепарати с хипергли-
кемична или хипогликемична активност. Такъв случай е 
когато диабетно болен прояви самоинициатива и 
включи в антидиабетната терапия билка или билков 
продукт с хипогликемична активност без да уведоми 
лекуващия лекар. Друг случай е когато се приемат 
билки по други поводи без да се подозира, че те прите-
жават хипо- или хипергликемична активност. В пове-
чето случаи и това остава скрито за терапевта. 
Като примери за билки с хипергликемична активност 
могат да се посочат: сладник, ефедра и др., а за таки-
ва с хипогликемична активност: женшен, чесън, къпи-
на, салвия, вратига и др. 

Взаимодействия, оказващи въздействие върху 
имунната система

През последните години се наблюдава утвърждава-
не на някои билки (ехинацея, котешки нокът, женшен, 
невен и др.) като имуностимулатори. Стимулирането 
на имунната система като подход за подпомагане на 

превенцията и преодоляването на различни инфекции 
придобива все по-широка популярност. На този фон, 
макар и не много често срещани, се очертават някои 
потенциални взаимодействия между изброените 
билки и продуктите от тях с имуносупресивни лекар-
ства и кортикостероиди за системно приложение. С 
цел избягване на риска от антагонизиране на дейст-
вието на препаратите от тези две групи, едновре-
менното им използване с билки с имуностимулираща 
активност е нежелателно.

Взаимодействия, оказващи въздействие върху 
нервната система

С увеличаване на стресогенните фактори в съвре-
менния живот, все повече се повишава търсенето и 
употребата на билкови продукти със седативна и 
сънотворна активност. Примери за утвърдени в прак-
тиката билки и техни продукти са: валериана, мато-
чина, лавандула, хмел, лайка и др. Логично е да се изис-
ква повишено внимание при едновременната употре-
ба на тези билки с лекарства с аналогичен ефект, 
като: барбитурати, бензодиазепини, антипсихотици, 
сънотворни, антидепресанти със седативен ефект, 
антихистамини и др.

НАМИЧНИ МЕХАНИЗМИ НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

Сърдечно-съдова система Въздействие върху кожата
Въздействие 

върху бъбреците
Ендокринна 

система
Имунна 

система
Нервна 

система

Хипотензивна активност. Може да засили 
ефекта на антихипертензивни лекарства.

Хипогликемична 
активност. Ком-
бинирането с ан-
тидиабетични ле-
карства да става 
много внимателно 
и под постоянно 
наблюдение.

Диуретична активност. Риск от потен-
циране на антихипертензивния ефект на: 
тиазидни диуретици, бримкови диуретици, 
калийсъхраняващи диуретици. Опасност от 
хипокалемия. Да не се комбинира с антиа-
ритмични средства.

 При комбиниране с лекарства против каш-
лица и настинка, съдържащи симпатикомиме-
тици, може да се повиши кръвното налягане.

Поради диуретич-
ната активност  
да не се комби-
нира с НСПВС, 
тиазидни или 
бримкови диуре-
тици. Риск от 
лекарствена не-
фротоксичност.

Хипогликемична 
активност. Ком-
бинирането с ан-
тидиабетични ле-
карства да става 
много внимателно 
и под постоянно 
наблюдение.

Диуретична активност. Риск от потен-
циране на антихипертензивния ефект на: 
тиазидни диуретици, бримкови диуретици, 
калийсъхраняващи диуретици. Опасност от 
хипокалемия. Да не се комбинира с антиа-
ритмични средства.

Фотосенсибилизираща ак-
тивност. При комбиниране 
с лекарства, проявяващи 
фототоксичнаст: фурозе-
мид, амиодарон, хинолони, 
ко-тримоксазол, метотре-
ксат, триамтерен и др. 
може да се появат фото-
токсични реакции.

Поради диуретич-
ната активност  
да не се комби-
нира с НСПВС, 
тиазидни или 
бримкови диуре-
тици. Риск от 
лекарствена не-
фротоксичност.

Потенциална кардиотоксичност. Не се 
препоръчва комбиниране с дигиталисови 
гликозиди.
Да не се комбинира с антиаритмични сред-
ства.
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ТЕРАПИЯ НА БОЛКАТА
Бoлката е най-честият и спешен симптом. За нейно-
то овладяване трябва да се изяснят както нейната 
етиология, така и психическото състояние и поведе-
ние на пациента. Независимо, че причините за болка-
та имат предимно физически характер, тя има и 
психическа окраска. За нейното лечението се използ-
ват лекарства от различни групи:

Лекарства, облекчаващи болка от различен произ-
ход (аналгетици)
• Наркотични аналгетици
• Ненаркотични аналгетици

Лекарства, облекчаващи болка, дължаща се на една 
причина или на специфичен болков синдром: трип-
тани (мигрена), карбамазепин (невралгии), глицерил-
тринитрат (anginapectoris), ГКС и НСПВЛ (инфлама-
торна болка), бутилскополамин и дротаверин (спазъм 
на висцералните гладки мускули), баклофен и тетразе-
пам (спазъм на скелетните мускули) и др. - не се класи-
фицират като аналгетици.

Адювантни лекарства (анксиолитици, невролептици, 
антидепресанти), модифициращи възприемането на 
болката и отстраняващи придружаващите я симпто-
ми на тревога, безспокойство, страх и депресия.

Анестетици (общи и местни), използвани при хирур-
гични операции, диагностични и други болезнени про-
цедури

ТЕРАПИЯ НА БЕЗПОКОЙСТВОТО
Чувството на безпокойство представлява сложна 
комбинация от различни симптоми. Водещите сред  
тях са стрес, нервност и притеснение. Медикаментоз-
ното лечение е предназначено да третира и овладява 
тези симптоми.

Анксиолитиците - ANXIOLYTICS (ATC N05B) са група 
лекарствени препарати, които премахват нервното 
пренапрежение, чувството за безпокойство, страх и 
несигурност, създават усещане за психичен комфорт 
и спокойно отношение към стресовите ситуации в 
бита и трудовата среда. Наричат се още транквили-
затори. Фармакологичната им характеристика има 
общи черти със седативните, сънотворните, проти-
вогърчовите и дори с невролептичните средства. 
Благоприятстват настъпването на съня. За разлика 
от невролептиците нямат антипсихотичен ефект, 
не предизвикват каталепсия, екстрапирамидни проя-
ви и хипотермия. Премахват психичната възбуда, без 
да нарушават съзнанието и интелекта. Имат проти-
вогърчово и централно миорелаксиращо действие. 
Използват се и при еректилните дисфункции за прео-
доляване на тревожното очакване и страха от неус-
пешно представяне.

Потенцират действието на:
• общите анестетици, 
• сънотворните средства,
• аналгетиците, което ги прави подходящи за 
комбиниране с аналгетични средства. 

Tемпалгин® – за болка и безпокойство! 
Проф. Николай ДАНЧЕВ, Фармацевтичен факултет, МУ - София 

ПРЕПАРАТИ НА ФОКУС  

ПАЦИЕНТ С БОЛКА

остра болка хронична болка

Диагноза
Терапия

Национален
онкологичен център

Лечение
домашно/болнично

Извънболнично лечение Вътреболнично лечение

канцерогенна болка

специалистGP
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ОТ ХИМИЧНА ГЛЕДНА ТОЧКА СЕ ДЕЛЯТ 
НА СЛЕДНИТЕ ГРУПИ: 
1. Производни на дифенилметана. 
Премахват страховата напрегнатост и възбудата и 
имат анестетично, спазмолитично, противоповръща-
що и известно антихипертензивно действие, удължа-
ват ефекта на сънотворните и обезболяващи сред-
ства. Прилагат се при неврози със страхова компо-
нента и напрежение, безсъние, алкохолизъм, при мен-
струални и климактерични и невровегетативни раз-
стройства. 

2. Производни на пропандиола. 
Имат успокояващ ефект върху ЦНС, отпускат напреч-
но-набраздена мускулатура, засилват действието на 
сънотворните и наркотичните средства. Използуват 
се при страхово-възбудни състояния, неврози и за 
успокояване на съня. 

3. Производни на бензодиазепина. 
Намаляват емоционалната напрегнатост, страха, 
безпокойството и улесняват заспиването и леко пони-
жават артериалното налягане. Притежават миоре-
лаксиращо действие и се използват като противогър-
чово средство. Прилагат се за лечение на неврози, 
безсъние, функционални разстройства на сърдечно-
съдовата система, епилепсия. 

4. Смесена група анксиолитици. 
Към тази група се отнася оригиналният български 
лекарствен продукт Темпидон® (triacetonamine-4-
toluensulfonate) - прилага се при психическа възбуда и 
страхова напрегнатост, влиза в състава на комбини-
рания аналгетик Темпалгин®. Притежава изразена анк-
сиолитична активност за състояния на безпокой-
ство, страх и напрежение. Повлиява благоприятно и 
емоционалната компонента на болката.

ТЕМПАЛГИН®

Качествен и количествен състав на Темпалгин®

Всяка филмирана таблетка Темпалгин® съдържа актив-
ните вещества метамизол натрий (metamizole sodium) 
500 mg и триацетонамин-4-толуенсулфонат (triaceton-
amine-4-toluensulfonate) 20 mg.(1,2)

Фармакодинамични свойства на Темпалгин®

Метамизол натрий притежава силен противоболков 
и противовъзпалителен ефект. Той потиска проста-
гландиновата синтеза, инхибирайки циклооксигеназа-
та. Притежава и известно мембраностабилизиращо 
действие, потиска образуването на ендогенни пиро-
гени. 
• Начало на действие – 30–60 мин
• Продължителност – 4–6 ч
• Tmax = 30–60 мин
• t 1/2 = 2–3 ч

Триацетонамин-4-толуенсулфонат има изразена анк-
сиолитична активност и повлиява състоянието на 
безпокойство, страх и напрежение. Отслабва двига-
телната възбуда, има централно N-холинолитично 
действие. Усилва и пролонгира аналгетичното дейст-
вие на метамизол, повлиява благоприятно и емоцио-
налната компонента на болката.
• Начало на действие – 15–30 мин
• Продължителност – 4–6 ч
• Тmax = 30 мин
• t 1/2 = 4–6 ч

Комбинацията на метамизол натрий и 
триацетонамин-4-толуенсулфонат 
усилва противоболковия ефект на метамизола 
и увеличава продължителността на 
действието му. 

Фиг. 1 Демонстрира се до два пъти по-продължителен ефект при приложение на 
Темпалгин® с сравнение със самостоятелно приложен на Метамизол.
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ОБИЧАЙНА ДОЗИРОВКА на Темпалгин®

Възрастни - обичайната доза е по 1 таблетка 1-3 пъти 
дневно, в зависимост от тежестта на клиничните 
симптоми. Максималната еднократна доза не трябва 
да превишава 1 таблетка. Максималната дневна доза 
е 4 таблетки. При стоматологични манипулации: по 1 
таблетка 1/2 час преди интервенцията.

Деца над 15-годишна възраст - по 1 таблетка дневно. 
Максималната дневна доза е 2 таблетки и зависи от 
тежестта на клиничните симптоми.(2)

ДАННИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ 
В експериментални проучвания върху животни е уста-
новено, че Темпалгин® се отнася към лекарствата с 
ниска токсичност и голяма терапевтична ширина 
след еднократно и многократно перорално приложе-
ние. Тестовете за мутагенност върху клетъчни кул-
тури от бактерии и бозайници са отрицателни. В 
постмаркетингово наблюдение за Темпалгин® на 
Софарма АД - за периода 2006–2011 година са продаде-
ни 133 928 159 опаковки и има само 25 съобщения за 
нежелани лекарствени реакции.(5) В заключение, експе-
рименталните и клинични данни потвърждават целе-
съобразността на лекарствената комбинация 
Темпалгин®, постигаща по-силен и по-продължителен 
болкоуспокояващ ефект.(4)

Темпалгин® отговаря на нуждите на пациентите от 
усилване и удължаване ефекта на аналгетиците чрез 
комбинирането им с доказаните в терапията психо-

тропни средства и е предпоставката за създаване на 
лекарствения продукт Темпалгин®. Рационалността 
на комбинацията се определя от усилването и пролон-
гирането на аналгетичното действие на метамизола 
от триацетонамин-4-толуенсулфоната, както и от 
благоприятното повлияване на емоционалната компо-
нента на болката от последния.(5)

Темпалгин® се използва както в клиничната практика, 
така и като лекарство без лекарска предписание не 
само в България, но и в чужбина, където е едно от най-
популярните български лекарствени средства. 
Широката му употреба потвърждава целесъобраз-
ността на лекарствената комбинация, отговаряща 
на нуждите на пациентите от силен и продължителен 
болкоуспокояващ ефект съчетан с анксиолитично 
действие за благоприятно повлияване на емоционална-
та компонента на болката и състояния на безпокой-
ство, страх и напрежение. Отпускането на Темпалгин® 
без рецепта, достъпната му цена и комбиниран 
ефект улесняват лекарите и фармацевтите. 

(1) КХП ТEMPALGIN 500 mg/20 mg film-coated tablets от 03, 10, 2009

(2) Милановов, И. Национален консесус за диагностика и лечение на невроло-

гично обусловените болки Cephalia 12, 2010

(3) Reeh, P. Tissue acidosis in nociception and pain. Prog. Brain Res. 113, 143-

151(1996).

(4) Daleva, L. S. C. of Human Pharmacologi Budapest (1974) 

(5) Радев, Р. ТEМПАЛГИН – БЪЛГАРСКИ КОМБИНИРАН АНАЛГЕТИК ОТГОВАРЯЩ 

НА ПРЕПОРЪКИТЕ НА СЗО И СЪВРЕМЕННИТЕ НУЖДИ НА ПАЦИЕНТИТЕ 

Фармацевтичен Монитор 11, 2012
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Фиг. 2 Повишаване на прага на 
болкочуствителност след 
електростимулация на тибията при 
пациенти анлгезирани с Темпалгин®, 
Метамизол или плацебо

Фиг. 3 Повишаване на прага на 
болкочуствителност след 
електростимулация на кожата при 
пациенти анлгезирани с Темпалгин®, 
Метамизол или плацебо
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Храносмилателната система на човека е дом на мили-
они бактерии, които образуват така наречената 
микрофлора в организма. Тя има функцията да подпо-
мага храносмилането, синтеза и усвояването на 
витамини и минерали и има определяща роля за състо-
янието на имунната система. Микрофлората може да 
се наруши от стомашно-чревни заболявания, антибио-
тична терапия, терапия със стероидни и НСПВС, 
хранителни навици, сезонни промени, водещи до 
отслабване на имунната система. 

В организма настъпва дисбактериоза, когато се нару-
ши балансът на чревната микрофлора. Проблеми като 
колит, IBS, болестта на Крон, обикновено се свързват 
с дисбактериоза. Чревната микрофлора се уврежда 
от: антибиотичната терапия, която убива както 
болестотворните бактерии в организма, така и 
полезните бактерии; стероидите, които се изписват 
при кандидози; нестероидни препарати, които силно 
дразнят храносмилателния тракт, както и някои про-
тивовъзпалителни лекарства.

Механизъм на действие на пробиотиците:
• Конкурентно съществуване: разпространение и 

хранителни вещества.
• Пробиотиците са имуномодулатори.
• Те повишават киселинността в организма, което 

отблъсква болестотворните бактерии.
• Потискат развитието на патогени.
• Укрепват епителната бариера на клетките на 

лигавицата.
• Стимулират секретирането на лигавицата.

Характеристика на добрия пробиотик:
• Възможно най-голям брой щамове (полибактериа-

лен) за осигуряване на синергично действие, а 
оттам и на по-добър здравен резултат.

• Комбинация от различни механизми на действие 
(широкоспектърен).

• Висококонцентриран за ниска дозировка.
• Стабилен при нормални условия на съхранение 

(стайна температура).

• Не съдържа остатъчен млечен и соев протеин.
• Микрокапсулиран – висока преживяемост при пре-

минаване през стомашната киселина.

Protexin Balance и Restore са широкоспектърни, поли-
бактериални пробиотици за деца и възрастни, съдър-
жащи следните щамове:

Lactobacillus acidophilus — противобактериален ефект; 
за облекчаване при диария, запек и вагинални инфекции; 
облекчава симптомите при лактозна непоносимост и 
цироза; имуномодулаторна функция; спомага за пони-
жаване на холестерола.  

Lactobacillus bulgaricus — противобактериален ефект; 
за облекчаване при диария; облекчава симптомите при 
лактозна непоносимост; имуномодулаторна функция.

Lactobacillus casei — противобактериален ефект; за 
облекчаване при диария; облекчава симптомите при 
лактозна непоносимост; имуномодулаторна функция; 
спомага за понижаване на холестерола. 

Lactobacillus rhamnosus — противобактериален ефект; 
за облекчаване при диария; облекчава симптомите при 
лактозна непоносимост и цироза; имуномодулаторна 
функция; спомага за понижаване на холестерола.

Streptococcus thermophilus — противобактериален 
ефект; за облекчаване при диария и вагинални инфек-
ции; облекчава симптомите при лактозна непоноси-
мост и някои кожни заболявания; имуномодулаторна 
функция. 

Bifidobacterium breve — противобактериален ефект; за 
облекчаване при диария; облекчава симптомите при 
IBS; имуномодулаторна функция; спомага за понижава-
нето на холестерола.

Bifidobacterium longum (adult) — противобактериален 
ефект; за облекчаване при диария; имуномодулаторна 
функция.

Думата пробиотик произлиза от гръцката дума Probios, което означава „За живот“.
ПРОбиотиците са „добрите бактерии“ в организма.
ПРЕбиотиците са източник на храна за Lactobacillus и Bifidobacterium spp., несмилаеми въглехидрати, 
които преминават несмлени през тънките черва и ферментират в дебелото черво, източник на фибри, 
включват инулин и фруктоолигозахаридите.

Protexin Balance и Restore са симбиотик - комбинация от ПРОбиотик и ПРЕбиотик.

Приложение на бактериални продукти 
в профилактиката и в помощ на 

лекарствената терапия 

Δ
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Плодовете от бъз са били използвани в продължение на 
векове. Открити са още през каменната ера. 
Растението е известно като „аптечката“ и е ефек-
тивно средство за лечение на простудни заболявания, 
кашлица, бронхит. Всички продукти от бранда 
Sambucol на английската фирма Pharmacare LTD. UK 
съдържат специфичната патентована съставка 
AntiVirin®, която има високо съдържание на флаваноиди. 
Тя потиска вирусния протеин и развитието на вируса 
и има положителен ефект при грипни и други вирусни 
състояния, като намалява времето на боледуванe с 
над 50%. През 2012 г. ехинацеята е забранена за деца до 
12 г. в много държави от ЕС. Ето защо продуктите на 
Sambucol са изключително подходящи за подрастващи 
и запълват появилата се празнина на пазара.

Екстрактът от бъз съдържа витамините: А, В1, В2, 
В5, В6, С, никотинова киселина, биотин, калий, калций, 
фосфор, флавоноида кверцетин, антоцианините: 
cyanid 3 glucoside, cyanid 3 sambubioside, cyanid 3 
sambubioside 5 glucoside, cyanidin 3.5 diglucoside 5, рибо-
зомен дезактивиращ протеин — Nigritin f2.

Механизъм на действие: вирусите не могат да се въз-
произвеждат сами. За да оцеляват, те трябва да се 
прикрепят към клетките на друг организъм. Грипният 
вирус се свързва с повърхността на клетките чрез 
шипове, наречени хемаглутинини. Sambucol блокира 
хемаглутинините и предотвратява навлизането на 
вируса в клетките. Той не може да живее извън клет-
ките. Това спира развитието на грипни и други със-
тояния, причинени от вируси.

Продуктите на Sambucol съдържат естествени 
активни съставки и са богати на антиоксиданти. 
Съдържат витамин С и цинк за допълнително подсил-
ване на имунната система. Не съдържат парацета-

мол или псевдоефедрин, изкуствени оцветители и 
аромати, глутен. Не предизвикват сънливост. 

Всички продукти на Sambucol са клинично тествани 
във Великобритания и Германия. Проучванията пока-
зат, че Sambucol е ефективен срещу всички щамове 
на грипните вируси, включително типове А и B и нови 
вирулентни щамове като вируса на птичи грип. 
Британско изследване показва, че Sambucol неутрали-
зира вируса на птичия грип H5N1 и свинския вирус 
H1N1 при лабораторни тестове.

При ин витро проучвания на други вирусни щамове, 
Sambucol намалява хемаглутинирането и експонирано 
инхибиране на вирусната репликация на всички щамо-
ве: A/Beijing 32/92 H3N2; A/Shangdong 9/93 H3N2; A/
Singapore 6/86 H1N1; A/Texas 36/91 H1N1; B/Panama 
45/90; B/ Yamagata 16/88; B/Ann Arbor 1/86; A/SW/Ger 
2/81 H1N1; A/Tur/Ger 3/91 H 1N1; A/SW/Ger 8533/91 
H1N1. Съставката AntiVirin® в Sambucol показва висо-
ка ефективност срещу респираторния синцитиален 
вирус (RSV), причиняващ голям брой грипоподобни 
инфекции, West Nile вирус, херпес - четири различни 
щамове на HSV 1, включително устойчиви на ацикло-
вир щамове.

Sambucol For Kids — сироп за деца с AntiVirin®. 
Предназначен е за деца от 1 до 12 г.

Sambucol Hot Drink — сашета - топла напитка с 
AntiVirin®. Предназначена е за възрастни и деца над 6 г.

Sambucol Imuno Forte — сироп с AntiVirin®. Предназначен 
е за възрастни и деца над 3 г.

Всички продукти могат да се използват целогодишно 
за подпомагане дейността на имунната система. 

Черният бъз – „природната аптечка“

ФМ 

REFERENCES — PROTEXIN PROBIOTICS INTERNATIONAL Ltd ФМ 

Bifidobacterium infantis (infant) — противобактериален 
ефект; за облекчаване при диария; облекчава симпто-
мите при IBS; имуномодулаторна функция. 

Пробиотиците Protexin намират широко приложение 
при дисбактериоза и храносмилателни смущения като 
диария, предизвикана от лекарствени препарати или 
хранително отравяне (E. coli, Salmonella), кандидози 
състояния (Compilobacter, Candia albicans), включител-
но урогинетални, улцерозен колит, ентерит, болес-
тта на Крон, IBS, лактозна нетолерантност и други 
хранителни алергии, атопичен дерматит, лениви 
черва. Основно приложение намира и при грипни и 
други вирусни заболявания, както и при вирусни и бак-

териални заболявания в устната кухина.  

Protexin осъществява така наречената „фина настрой-
ка“ на баланса между потискането на имунната систе-
ма и стимулацията є. 

Protexin Restore — сашета за бебета и деца от 0-6 
години: 7-щамов пробиотик с пребиотик съдържащ 
специфичния пробиотичен щам Bifidobacterium Infantis, 
който съществува единствено в майчината кърма. 

Protexin Balance — капсули за възрастни: 
— 7-щамов пробиотик с пребиотик;
— Капсула от неживотински произход.
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У нас се срещат основно три 
вида липа. На много места в 
литературата се споменават 
4 вида без да се конкретизира, 
че четвъртият вид е хибрид 
между едролистната и 
дребнолистната липа и се 
нарича Tilia europaea (Tilia 
intermedia) – европейска липа. 

Наименование на латински: Tilia 
argentea Desf. (Tilia tomentosa 
Moench)
Български народни наименова-
ния: бяла липа, сребриста липа, 
сребролистна липа
Народни наименования в други 
страни: (р) липа белая, липа среб-
ролистная; (e) silver lime, silver 
linden; (d) Silber-Linde; (f) tilleul 
argente

Наименование на латински: Tilia 
grandifolia Ehrh. (Tilia platyphyllos 
Scop.)
Български народни наименова-
ния: едролистна липа, лятна липа
Народни наименования в други 
страни: (р) липа крупнолистная; (e) 
large-leaved lime, large-leaved linden; 
(d) Sommer-Linde; (f) tilleul a grandes 
feuilles, tilleul de Hollande

Наименование на латински: Tilia 
parvifolia Ehrh. (Tilia cordata Mill., Tilia 
ulmifolia Scop.)
Български народни наименова-
ния: дребнолистна върба, сърце-
видна върба
Народни наименования в други 
страни: (р) липа мелколистная, 
липа сердцевидная; (e) small-leaved 
lime, small-leaved linden; (d) Winter-
Linde; (f) tilleul a petites feuilles, tilleul 
des bois

Семейство: Tiliaceae - Липови

Описание: 
Сребристата липа е до 30 м 

високо, разклонено дърво. 
Короната е широкопирамидална, с 
насочени нагоре клони. Кората на 
стъблото е тъмносива, с надлъж-
ни пукнатини. Младите клонки са 
червеникави, силно окосмени, 
покрити с лещанки. Листата са 
едри, последователни, сърцевидно-
закръглени, до 12 см дълги, до 10 см 
широки, с дълги до 6 см дръжки, 
със заострен връх, остро назъбе-
ни, светло- до тъмнозелени и голи 
от горе, бели и нагъсто покрити с 
пласт от звездовидни власинки 
отдолу, които придават на листа-
та сребристобял цвят. Цвето-
вете са двуполови, жълтозелени, 
силно ароматни. Всеки цвят има 5 
чашелистчета и 5 венчелистчета, 
навътре в тях са разположени от 
15 до 20 тичинки и конусовиден 
плодник със стълбче и близалце. 
Венчелистчетата са бледожълти 
и са снабдени в основата си с 
дребни нектарни жлезички, а чаше-
листчетата са белезникави до 
жълтозелени. Цветовете са събра-
ни по 6–10 в полусенник, чиято 
дръжка до около половината си е 
сраснала с главната жилка на голям 
езичест, кожест, с мрежесто жил-
куване прицветник (присъц-
ветник), 5–10 см дълъг, 1,5–2 см 
широк, с белезникави власинки. 
Растението цъфти през юли – 
август. Плодовете са топчести, 
гъсто окосмени орехчета, с неяс-
но очертани ребра, покрити с 
белезникави власники, с 1–2 кафяви 
семена. Дългогодишно растение, 
достигащо своята преклонна въз-
раст на около 300 години. При сво-
бодно растящите дървета цъф-
тенето и плодоносенето настъп-
ват към 8–9 годишна възраст, а в 

насажденията – към 25-годишна 
възраст. Плодовете узряват през 
септември – октомври. 

Дребнолистната липа е до 25 
м високо, силно разклонено, със 
закръглена яйцевидна корона дър-
во. Кората на стъблото е сивочер-
на, напукана надлъж, а кората на 
младите клонки е масленозелена 
или червеникава, гола, покрита с 
лещанки. Пъпките са мъхести. 
Листата са закръглени, сравни-
телно дребни, последователни, с 
дълбока сърцевидна основа, със 
заострен връх, просто или двойно 
назъбени, тъмнозелени отгоре, 
синкавозелени отдолу, ъглите 
между жилките по долната им 
страна са окосмени с жълто-чер-
вени власинки. През есента пожъл-
тяват. Листните дръжки са голи 
или нарядко покрити с власинки. 
Цветовете са ароматични, без 
стаминодии (безплодни венчевид-
ни тичинки), сивозелени, обикнове-
но увиснали, събрани по 3–16 в 
съцветия, слабо ароматични. При-

100-те най-използвани билки в България
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цветният лист е ланцетовиден, 
гол. Плодът е кълбесто орехче, с 
мека трошлива и кафяво обагрена 
обвивка, с неясно изразени ребра, с 
по-дребни орехчета и семе в срав-
нение с тези на сребристата липа. 
Разлиства се към края на април и 
началото на май. Цъфти през юни–
юли. Плодовете узряват през 
август–септември. Цъфти и пло-
доноси почти ежегодно, но по-
обилно през година. 

Едролистната липа е до 30 м 
високо, силно разклонено дърво. 
Кората на стъблото е по-черна и 
по-дълбоко напукана в сравнение с 
тази на дребнолистната липа. 
Младите клонки отначало са окос-
мени, а по-късно стават голи или с 
разпръснати звездовидни власин-
ки. Короната е широка, кълбовидна 
или кълбовидно-пирамидална. 
Листата са сърцевидни, по форма 
и назъбеност подобни на тези от 
дребнолистната липа, но са по-
едри, до 10 см дълги и почти тол-
кова широки, еднакво зелени от 
двете страни, ъглите между жил-
ките по долната им страна са 
окосмени с белезникави власинки. 
През есента листата пожълтя-

ват. Цветовете са събрани по 2 
до 6 цветчета в полусенник. 
Прицветникът на едролистната 
липа е гол, до 9 см дълъг и до 2,5 см 
широк. Цветчетата на едролист-
ната липа са светложълти до жъл-
тозелени, силно ароматични. 
Чашката, както при другите, е 
петлистна, венчето е несраснало. 
Тичинките са много. Цъфти срав-
нително най-рано - през юни и нача-
лото на юли. Плодовете са кълбо-
видни, по-едри, с 4 – 5 ясно изпъква-
щи окосмени ребра. Узряват през 
август – октомври. 

Разпространение: Липата се 
среща из горите, храсталаците и 
каменливите места на предпла-
нинския и немного високия планин-
ски пояс из цялата страна, най-чес-
то на височина от 400–500 м до 
1500 м. Най-широко разпростране-
на е сребролистната липа.

Употребяема част: Цветовете 
на липата с прицветниците - Flores 
Tiliae cum bracteis или цветовете 
без прицветниците - Flores Tiliae 
sine bracteis. 

Време за бране: Събирането на 
цветовете става през периода на 
цъфтежа (юли–август) когато по-
голяма част от цветовете са 
разцъфнали, а останалите са запо-
чнали вече да се разтварят. Най-
напред цъфти дребнолистната и  
едролистната липа, а най-късно – 
сребролистната.

Начин на бране: Берат се със или 
без прицветник. При брането се 
внимава цветовете да не се смач-
кат и да не се напластят, защото 
се запарват и при сушенето 
потъмняват. Не се берат нераз-
цъфнали или прецъфтели цветове, 
както и такива, които вече са 
образували плодчета.

Начин на сушене: Сушат се на 
сянка или в сушилня при темпера-
тура до 45оС. Билката е изсушена, 
когато цветните дръжки при огъ-
ване започнат да се чупят.

Рандеман: Един килограм сух цвят 
се получава съответно от: 3,5 кг 
свеж цвят сребриста липа; 4 кг 
свеж цвят дребнолистна липа; и 5 
кг свеж цвят с прилистници.

Tilia grandifolia Ehrh. Tilia intermedia Ehrh. Tilia parvifolia Ehrh. 
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Описание на готовата дрога: 
Сухият цвят е със светложълт 
цвят, има жълто-зелен прилистник, 
приятна миризма и сладникаво-гор-
чив вкус.

Съхранение: След изсушаването 
дрогата трябва да се пази от 
действието на преките слънчеви 
лъчи, защото избелява. Съхранява 
се на сенчесто, проветриво и сухо 
място.

Съдържание: Липовият цвят 
съдържа етерично масло (0,04–
0,1%) с главна съставка сесквитер-
пеновия алкохол фарнезол, който 
придава на цветовете тяхната 
характерна миризма, 

Tilia argentea Desf.

Tilia grandifolia Ehrh. 

Tilia parvifolia Ehrh.

Δ



Слузни вещества (в прицветни-
ка), флавоноиди (кверцитрин, 
астрагалин, кемпферол, хеспери-
дин), флавонидния гликозид тилиро-
зид (производно на кемферола и 
р-кумаровата киселина) с потогон-
но действие, захари, хлорогенова, 
кафеена и кумарова киселини, сапо-
нини, каротин, магнезиеви соли. В 
прицветниците се съдържат слуз-
но вещество, танини, производни 
на β-амирина, аскорбинова киселина 
и др. Кората съдържа кумарини

Действие: Основното действие 
на липовия цвят е потогонно, пони-
жаващо температурата, и диуре-
тично. Има леко дезинфекционно 
(противомикробно) действие. 
Установено е и спазмолитично 
действие, дължащо се на етерич-
ното масло и слузните вещества в 
дрогата. Съцветията от листата 
имат меко седативно влияние 
върху централната нервна систе-
ма. Биофлавоноидите в цветове-
те понижават кръвното налягане. 

Приложение: Използва се при грип, 
ангина, ларингит, трахеобронхи-
ти, пневмония, температурни със-
тояния, възпаления на бъбреците и 
пикочния мехур, уретрит. 
Предписва се и при функционални 
заболявания на стомаха и червата 
и като холеретично средство. 

Отпуска нервната система и 
действа добре при свръхактивни 
деца. Чаят помага при главоболие 
и безсъние. Поради диуретичните 
си свойства вътрешната кора на 
дървото намира приложение за 
лечение на камъни в бъбреците и 
подагра. Дървесният сок на 
вътрешната кора разширява коро-
нарните артерии. Външно се 
използва за бани при невроза и за 
гаргара при възпаление на гърлото 
и устната кухина.

Народната медицина препоръч-
ва липата и при виене на свят, 
епилепсия, кожни обриви, главобо-
лие, хистерия. Използва се под фор-
мата на бани при лечение на изга-
ряния, кожни обриви, ставни болки, 
хемороиди и шарка, както и за гар-
гара при възпаление на гърлото и 
устната кухина.

Използва се в ароматерапията 
и козметиката. От дървесината 
се получава въглен (Carbo activatus), 
използван в медицината.

Начин на употреба: Вътрешно 
липовият цвят се прилага като 
запарка от 2–3 чаени лъжички 
дрога и 250 г кипяща вода. Остава 
се да кисне 20 мин, прецежда се и 
се изпива наведнъж (по 2–3 чаши 
на ден). За външна употреба се 
приготвя отвара от 100 г липов 
цвят и 2 л вода. ФМ 
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