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БЪЛГАРСКИ ФАРМАЦЕВТИЧНИ ДНИ 
19-21 юни 2015 г.

Български фармацевтични дни (БФД) се организират 
за девети пореден път и са запазена марка на 
Български фармацевтичен съюз (БФС). Началото на 
традицията е поставено още през 1996 г. и оттога-
ва форума се провежда ежегодно. В духа на поставе-
ните традиции събитието се свързва с честването 
на Еньовден, 24 юни — професионалният празник на 
фармацевта.

Като най-значимо събитие от календара на БФС, 
Българските фармацевтични дни предоставят въз-
можност за среща на представители на цялото фар-
мацевтично съсловие, както и възможност за про-
веждането на широка дискусия по проблемите в сек-
тора. Участие вземат представители на академич-
ната общност, магистър-фармацевти, студенти по
фармация, производители, дистрибутори, предста-
вители на сродни международни организации, както и 
много други специалисти от областта на здравео-
пазването.

Тази година откриването на БФД 2015 
ще се проведе на 19 юни 2015 г. от 18:30 часа 

в зала "Св. София" на Народното събрание, 
площад "Княз Александър 1" № 1

Отриващата церемония ще бъде придружена от 
Тържествено връчване на годишните награди на 
БФС за продукт на годината и ще завърши с музикал-

ния спектакъл „МИСТЕРИЯТА ЕНЬОВ ДЕН” на НЕШКА 
РОБЕВА, един от най-популярните шоу спектакли, 
който е пряко свързан и с нашия съсловен празник – 
„Еньов ден“.

На откриващата церемония са поканени да присъст-
ват представители на държавни институции —
Комисия по здравеопазване към 43-то НС, Министер-
ство на здравеопазването, Изпълнителна агенция по 
лекарствата, НЗОК и др., неправителствени, съслов-
ни и браншови организации, имащи отношение към 
здравната система и лекарствената политика.

На 20 юни (събота) от 20:30 часа ще се проведе 
Годишна гала вечер на магистър-фармацевтите в 
зала 2 на Интер Експо Център, която ще бъде съпро-
водена от връчването на годишните награди на БФС 
в категориите "РФК на годината" и "Магистър-
фармацевт на годината".

Не на последно място, събитието ще предложи 
интересна и актуална научна програма с представи-
тели на институции, водещи национални консултан-
ти и изявени лектори и преподаватели. Очаква се 
програмата да получи най-високата възможна акре-
дитация от Комисия по качество на БФС като част 
от продължаващото обучение на магистър-фарма-
цевтите в България.

ПРЕДСТОЯЩО СЪБИТИЕ

За допълнителна информация: http://events.bphu.bg

ОТКРИВАНЕ И ТЪРЖЕСТВЕНО ВРЪЧВАНЕ НА ГОДИШНИТЕ НАГРАДИ НА БФС 
ЗА ПРОДУКТ НА ГОДИНАТА - 19 юни 2015 г.

зала "Св. София" на Народното събрание, площад "Княз Александър 1" № 1

18:30–19:30 ч. Welcome drink

19:30–19:45 ч. Официално откриване

19:45–20:10 ч. Презентация на Фармацевтичната група на ЕС (PGEU) - Mr Darragh O'Loughlin, President

20:15–21:00 ч. Тържествено връчване на годишните награди на БФС за продукт на годината 

21:00–22:00 ч. "Мистерията Еньовден" на Нешка Робева
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ПАНЕЛ А - ФАРМАЦИЯ И КЛИНИКА 20.06.2015 г.

Продължителност Тема Лектор

модератор: маг.-фарм. Димитрия Стайкова, зам.-председател на УС на БФС

10:00–10:30 ч. Нови възможности в лечението на 
захарния диабет

проф. д-р Здравко Каменов, д.м.н.
Национален консултант по вътрешни болести 
на МЗ Началник, Клиника по ендокринология
към "УМБАЛ Александровска" ЕАД, 
Медицински факултет, МУ-София

10:30–10:45 ч. Продуктова презентация 

10:45–11:15 ч. Ролята на фармацевтите за 
подобряване на общественото здраве

д-р Станимир Хасърджиев, председател на 
НПО

11:15–11:30 ч. "Продуктова презентация"

11:30–12:00 ч. "Експериментално проучване върху 
възможности за стем-клетъчната
либерация с природни продукти"

проф. д-р Л. Пейчев, Е. Апостолова, Р. Радев, 
В. Кокова, Д. Пенков, Ж. Пейчев, П. Павлов, 
ФФ МУ-Пловдив

12:00–12:30 ч. Продуктова презентация

12:30–13:00 ч. Фармацевтична етика: между 
биоетиката и бизнес етиката

доц. д-р Силвия Александрова-Янкуловска, д.м.н.
Декан на Факултет "Обществено здраве"
Медицински Университет-Плевен

13:00–14:30 ч. Обяд

14:30–15:00 ч. Рискови лекарства - обект на 
клиничната токсикология

доц. Васил Атанасов, ВМА

15:00–15:30 ч. Съвременни терапевтични подходи при 
лечение на болката - възможности на 
комбинираната аналгезия

акад. проф. д-р Иван Миланов, д.м.н., 
маг.-фарм. Сава Огнянов

15:30–16:00 ч. Витамин К2 извън хемостазата доц. Бистра Галунска, д.ф., ФФ МУ-Варна

16:00–16:15 ч. Продуктова презентация

16:15–16:30 ч. Продуктова презентация

16:30–17:00 ч. Взаимодействия между лекарства и 
хранителни добавки

Доц. Магдалена Кондева-Бурдина, д.ф., 
ФФ МУ-София

17:00–17:30 ч. Нови възможности в лечението на 
астма

проф. Георги Момеков, д.ф., БНДФ, 
ФФ МУ-София

ПАНЕЛ Б - БИОФАРМАЦИЯ И БИОТЕХНОЛОГИЯ 20.06.2015 г.

Продължителност Тема Лектор

модератор: маг.-фарм. Тодор Найденов, зам.-председател на УС на БФС

10:00–10:30 ч. Иновативни подходи при 
производството и приложението на 
пробиотици

Кирил Петков, Българска асоциация за 
фармацевтични технологии, 
преподавател към Харвардската афилирана 
програма към СУ "Св. Климент Охридски"

10:30–10:45 ч. Продуктова презентация

10:45–11:15 ч. Съвременни биофармацевтични аспекти 
на лекарствено доставящите системи

проф. Димитър Рачев, д.ф., ФФ МУ-София

11:15–11:30 ч. Продуктова презентация

11:30–12:00 ч. Биологичните агенти за терапевтично 
повлияване

доц. Светла Георгиева, д.ф.,
"УМБАЛ-Александровска" ЕАД

12:00–12:15 ч. Продуктова презентация

12:15–12:30 ч. Продуктова презентация
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Продължителност Тема Лектор

12:30–13:00 ч. Мястото на полибактериалните 
имуностимулатори в съвременната 
медицинска и фармацевтична практика

Акад. проф. д-р Богдан Петрунов, 
проф. Рахамин Шекерджийски,
проф. Пламен Ненков, 
проф. д-р Ангелина Киселова,
чл.-кор. проф. д-р Иван Митов, 
маг.-фарм. Иван Денев, МУ-София, 
БулБио-НЦЗПБ ЕООД

13:00–14:30 ч. Обяд

14:30–15:00 ч. Дермални лекарствени форми – 
съвременни подходи за подобряване на 
лекарствената ефективност

доц. Маргарита Касърова-Трайкова, д.ф.,
заместник-декан, ФФ МУ-Пловдив

15:00–15:15 ч. Продуктова презентация

15:15–15:45 ч. Болничната фармация — настояще и 
перспективи

доц. Евгени Григоров, д.м., 
маг.-фарм. Велина Григорова, ПОБФБ

15:45–16:15 ч. Продуктова презентация

ПАНЕЛ В - РЕГУЛАЦИЯ И ИКОНОМИКА 20.06.2015 г.

Продължителност Тема Лектор

модератор: маг.-фарм. Саад Алуани, УС на БФС

10:00–10:30 ч. Проблеми на ценообразуването и 
реимбурсирането на лекарствени 
продукти в България

проф. д-р Николай Данчев, д.м., ФФ МУ-София, 
Председател на НСЦРЛП

10:30–11:00 ч. Overview of Parallel Trade and its impact on 
Stock shortages

Prof. John David Raby Jolley, Managing Director 
Pharmaconsult Global Ltd., 
маг.-фарм. Валентина Белчева, Българска 
асоциация по индустриална фармация

11:00–11:30 ч. Практически измерения на 
лекарствената регулация в България

доц. Асена Стоименова, д.ф., Изпълнителен 
директор на ИАЛ

11:30–11:45 ч. Продуктова презентация

11:45–12:15 ч. Анализ на клиничните проучвания 
в България, визия на Българската 
асоциация по клинични проучвания 
(БАКП) и Българският фармацевтичен 
съюз за развитие и разширяване на 
възможностите за КП в България и 
мястото на магистър-фармацевтите

д-р Иван Георгиев, председател на БАКП, маг.-
фарм. Стефан Пенков, УС на БФС

12:15–12:30 ч. Продуктова презентация

12:30–13:00 ч. Продуктова презентация

13:00–14:30 ч. Обяд

14:30–15:00 ч. Сравнителен анализ между българската 
лекарствена политика в онкологията 
и избрани икономически развити 
страни – очаква ли се предизвестен 
неконтролиран ръст на публичните 
разходи?

проф. д-р П. Салчев, д.м. – НЦОЗА, 
проф. Т. Веков, д.м.н. – МУ-Плевен, 
М. Драганова – МУ-Плевен, 
доц. д-р С. Александрова-Янкуловска, 
д.м.н. – МУ-Плевен

15:00–15:15 ч. Продуктова презентация

15:15–15:45 ч. Регулиране на хранителните добавки — 
изисквания и проблеми

проф. д-р Веселка Дулева, д.м., 
Национален консултант по хранене и диететика,
Началник отдел "Храни и хранене", НЦОЗА

15:45–16:00 ч. Продуктова презентация
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Продължителност Тема Лектор

16:00–16:30 ч. Новите предизвикателства пред 
аптеките, 2015

д-р Кунчо Трифонов, IMS Health

16:30–17:00 ч. Остеоартроза – роля на магистър-
фармацевта за превенция и 
консултиране

ас. Иво Куманов, ФФ МУ-Варна

17:00–17:30 ч. Единен продуктов код на лекарствени 
продукти

д-р Кунчо Трифонов, консорциум Уникален 
продуктов код

ПРОГРАМА - НАУЧНА ЧАСТ БФД 2015 - 21 ЮНИ

Панел А - Кръгла маса Панел Б - Кръгла маса Панел В - Кръгла маса

Продължителност Тема Тема Тема

модератори: проф. Илко Гетов проф. Валентина Петкова, 
председател на КЕ и 
маг.-фарм. Цветанка Дечева, 
председател на ККач

маг.-фарм. Антон Вълев, 
член на Контролна 
комисия

10:00–12:00 ч. Дискусия с оперативното 
ръководство на БФС

Комисията по етика и Комисията 
по Качество за Комисиите по 
Етика и качество на РФК - 
с акцент за Правилата за добра 
фармацевтична практика и 
продължаващо обучение

Какво могат 
аптекарите, но не го 
правят? - сезон 2

12:00–13:00 ч. Обяд

13:00 ч. Отпътуване

ЛЕЧЕНИЕ НА 
ВИСОКО КРЪВНО НАЛЯГАНЕ

ТЕРАПИЯ

Високото кръвно налягане е известно като „тихият убиец”. В редица 
случаи се заражда  постепенно, и тъй като често няма симптоми, може 
да остане незабелязано. Проблемът е, че, ако не се лекува, хипертония-
та може да доведе до сериозни последици в дългосрочен план. Хората с 
повишено кръвно налягане е по-вероятно да развият атеросклероза и 
заболявания на бъбреците и са изложени на по-висок риск от инфаркти 
и инсулти. Регулирането на кръвното налягане намалява вероятността 
от подобни беди с често катастрофални последици.

Кръвното налягане може да варира значително по време на един норма-
лен ден или седмица – с до 50 единици в рамките на 24 часа. Физическите 
упражнения или вълнението го повишават, а медитацията или сънят 
обикновено го понижават. Стойностите, при които лекарите решават, 
че се налага лечение, са донякъде спорни и може да са различни при раз-
личните лекари.

Продължава на стр. 13

Високото кръвно налягане е 
много сериозен здравословен 
проблем, засягащ около 65 млн. 
души в САЩ, т.е. почти един на 
всеки трима възрастни. Други 
70 млн. души са в „предхипертен-
зивно” състояние. Високото 
кръвно налягане е главен рисков 
фактор за инсулти, инфаркти, 
атеросклероза, увреждане на 
бъбреците и деменция. Огром-
ното мнозинство от хората, 
страдащи от него (над 70%), не 
го контролират.

ФМ 
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26% ОТ МАЛКИТЕ ДЕЦА В БЪЛГАРИЯ 
СТРАДАТ ОТ НЕДОСТИГ НА ЖЕЛЯЗО

Въпреки, че темата за балансира-
ното хранене все по-често попада 
в обсега на общественото внима-
ние, хранителните навици на дома-
кинствата, които пряко рефлек-
тират върху тяхното здраве, 
остават по-скоро лоши. Тази тре-
вожна тенденция очертаха меди-
ците на провелата се в началото 
на годината дискусия „Как да се 
преборим с дефицитите в храни-
телния режим на децата в Бълга-
рия”, която се състоя в рамките 
на кампанията „Първите 1000 дни... 
и след това”, реализирана в Бъл-
гария по инициатива и с подкрепа-
та на Нестле България със съдей-
ствието на болници — партньори 
в цялата страна и имаща за цел да 
обедини информаията за здраво-
словното хранене по време на бре-
менността и първите две години 
от живота на детето — първите 
1000 дни.

На форума бяха представени данни 
от специално направено проучване 
за хранителните навици на бълга-
рите. То показва някои притесни-
телни факти за нездравословния 
начин на живот на населението, 
както и за липсата на спорт и 
активност в ежедневието на 
сънародниците ни. Данните бяха 
съпоставени с тези на СЗО, които 
изследват дефицитите при бре-
менни и малки деца (под 5 години) в 
световен мащаб. 

ЛЮБОПИТНО

 Белият хляб, бялата захар и оризът продължават да преобладават на 
трапезата ни; спортът е табу за 59% от сънародниците ни.

 Над половината от всички ромските деца са с недостиг на желязо.

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ  декември 2013 г. – януари 2015 г.

ЕТАПИ 1 EТАП – бременност
 2 EТАП – новородено
 3 EТАП – 6-12 месеца
 4 EТАП – 1-2 години

ИЗВАДКА НА АНКЕТИРАНИТЕ
 Възраст на анкетираните Пол

ПРИЕМ НА ТЕЧНОСТИ
– Добри нива на познание за значимостта на приема на вода 
– 29% от населението консумира газирани напитки

   Какво количество вода пиете на ден? Какви безалкохолни 
 напитки консумирате?

2%

14%

29%

28%

17%

6% 2% 2%

под 20 години - 2%
между 21 и 25 - 14% 
между 26 и 30 - 29%
между 31 и 35 - 28%
между 36 и 40 - 17%
между 41 и 45 - 6%
между 46 и 50 - 2%
над 50 - 2%

86,5%

6,6%

Жена Мъж

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

по-малко от 
литър на ден

1-1,5 литра над 1,5 литра

Газирани 
напитки

29%

Натурални
 сокове

20%

Фрешове
25%

Чайове
19%

Други
7%
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КОНСУЛТАЦИИ ЗА ХРАНЕНЕТО НА ДЕТЕТО
Родителите предимно 
търсят съветите на 
личния лекар, а най-малко 
се доверяват на опита на 
свои роднини/приятели и 
статии в интернет.

Δ

9,0%

42,0%

16,0%

4,0% 3,0%

13,0%
7,0%

0,0%
5,0%

10,0%
15,0%
20,0%
25,0%
30,0%
35,0%
40,0%
45,0%

УПОТРЕБА НА СОЛ
Ограничавате ли съзнателно употребата на сол?

(Данни от вътрешно проучване) 
Дефицит на йод
(Данни на СЗО)

КОНСУМАЦИЯ НА ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ

35,0%

45,0%

1,0%

16,0%

Не, защото не обичам солена храна

Старая се да го правя

Ограничавам я когато съм на диета

Не се старая

6,9%

46,9%

27,0%

60,4%

20,8%

50,1%

56,2%

15,9%

България

Румъния

Германия

Франция

Сърбия

Испания

Русия

САЩ

Колко често консумирате плодове и зеленчуци? 

47,0%

20,8%

21,0%

7,5%

0,0%

Ежедневно

4-5 пъти седмично

2-3 пъти седмично

1 път седмично и по-рядко

Не консумирам

34,5%

36,0%

22,0%

19,8%

19,8%

7,8%

5,2%

3,0%

3,7%

Изделия от бяло брашно

Сурови плодове

Салати

Ориз

Картофи

Месо

Десерти

Риба

Ядки и сушени плодове

БЯЛА ЗАХАР/ БЯЛО БРАШНО
Какъв тип подсладители използвате? Какъв хляб консумирате най-често?

Кои от храните ядете редовно?

Бяла захар
56%

Кафява захар
11%

Мед
15%

Захарин
3%

Не използвам 
подсладители

10%

Други
5%

47,5%

39,4%

5,4%

0,9%

1,7%

4,9%

Бял хляб

Пълнозърнест

Ръжен

Алтернативни култури

Друг

Не консумирам хляб
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СПОРТЪТ
Все по-малко българи спортуват. Ежедневният
спорт е сред навиците на 5.4% от анкетираните.

Спортувате ли?

5,4%

12,3%

12,7%

7,0%

59,3%

Всеки ден

2-3 пъти седмично

1 път в седмицата

2-3 пъти месечно

Не спортувам

МЛЕЧНИТЕ ПРОДУКТИ

Считате ли, че 
млечните продукти са вредни?

4,0%

65,0%

25,7%

Да, много се 
говори напоследък 

за това 

Не, не вярвам, 
всички сме израснали 

с мляко

Може би, но 
не мога да спра 
да ги консумирам

ПРОТЕИНИ
Кои храни предпочитате за набавяне на протеини?

70,0%

23,0%

7,0%

19,0%

40,0%

Месо

Риба

Киноа

Зелен боб 
и грах

Сирене

ВЪГЛЕХИДРАТИ
Кои храни предпочитате за набавяне на 

въглехидрати?

44,0%

72,0%

30,0%

67,6%

15,3%

8,9%

Ориз

Картофи

Хляб

Плодове

Ядки

Бобови растения

КОНСУМАЦИЯ НА МЕСО

13,0%

44,0%

11,0%

78,8%

18,6%

3,5%
11,0%

51,0%

16,3%

54,2%

4,0% 5,9%

Телешко Свинско Риба Пилешко или 
пуешко

Колбаси Различни сирена

2014

2015

БРЕМЕННОСТ
Повечето от анкетираните майки не са променили начина си на живот, 
за да се подготвят за забременяване, но са планирали бременността си.

Подготвяхте ли се за забременяването?  Планирани ли бяха децата ви?

29,0%

40,0%

25,0%

Да, започнах да живея 
здравословно

Не

Винаги съм живяла 
здраволсовно

77,0%

18,0%

Да

Не
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ХРАНЕНЕ НА БРЕМЕННАТА ЖЕНА
Смятате ли, че бременната жена има 

различни хранителни нужди?
Кои вещества трябва задължително да 

присъстват в менюто є?

76,0%

24,0%

Да Не

Минерали
24%

Витамини
38%

Калций
15%

Магнезий
9%

Витамин D
3%

Фолиева киселина
11%

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА КЪРМЕНЕТО
Колко дълго трябва да продължи кърменето?

30,0%

23,0%

25,0%

1,0%

12,0%

Докато има кърма

До 1 година

поне 6 месеца

2-4 месеца са достатъчни

До 2 годишна възраст, 
както препоръчва СЗО

ОГРАНИЧАВАНИ В МЕНЮТО 
НА ДЕТЕТО ХРАНИ

Пържени храни
44%

Опаковани храни
34%

Сладки храни
16%

Не ограничавам детето си

6%

ХРАНИТЕЛНИ ДЕФИЦИТИ ПРИ БРЕМЕННИ ЖЕНИ
Дефицит на ВИТАМИН А Дефицит на ЖЕЛЯЗО

29,7%

18,6%

30,0%

12,3%

11,5%

33,6%

17,6%

20,8%

5,7%

България

Гърция

Румъния

Германия

Франция

Сърбия

Испания

Русия

САЩ

2,8%

0,0%

3,0%

0,0%

0,0%

3,3%

0,0%

2,8%

0,0%

Дефицит на ЦИНК 
(Данните са 
за дефицитите на 
цялото население)

18,6%

10,8%

18,3%

12,5%

4,2%

9,0%

11,7%

9,1%

България

Гърция

Румъния

Германия

Франция

Испания

Русия

САЩ

Δ
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ХРАНИТЕЛНИ ДЕФИЦИТИ ПРИ ДЕЦА ДО 5 ГОДИНИ
 Дефицит на ВИТАМИН А Дефицит на ЖЕЛЯЗО

Дефицит на ЙОД 
(Данните са за деца 
в училищна възраст)

26,7%

12,1%

39,8%

7,8%

29,5%

12,9%

26,5%

3,1%

България

Гърция

Румъния

Германия

Франция

Сърбия

Испания

Русия

САЩ

18,3%

0,0%

16,3%

0,0%

0,0%

17,2%

0,0%

14,1%

0,0%

8,3%

6,9%

46,9%

27,0%

60,4%

20,8%

50,1%

56,2%

15,9%

България

Румъния

Германия

Франция

Сърбия

Испания

Русия

САЩ

Експертите се обединиха около твърдението, че 
някои дефицити, като този на желязо по време на 
бременността, влияят пряко върху здравето на ново-
роденото, респективно увеличават риска за разви-
тие на анемия. 

“Основната причина за ниските нива на желязо 
при малките деца в България е ранното въвеждане на 
киселото мляко и предпочитането на пилешкото 
месо, вместо балансирането на менюто с умерен 
прием на разнообразни храни – телешко, риба, яйца, 
зеленолистни. Социалният статус в случая е от голя-
мо значение – недостигът на желязо е типичен за 
деца, чиито семейства имат по-малко възможности”, 
коментира д-р Румен Велев, изпълнителен директор 
на общинската АГ-болница „Шейново”.

Според данните на СЗО 29% от бременните жени 
у нас страдат от недостиг на този толкова важен 
елемент, докато във Франция и Германия процентът 
е около 12%, в САЩ малко над 5%. Проблемът с този 
ключов дефицит се оказва общовалиден за страните 
от региона – сходни на нивата в България са тези в 
Сърбия, Румъния и Русия. 

В дългосрочен план железният дефицит води до 
отслабване на имунната система и чести боледува-
ния. Съветът на лекарите е майките да кърмят 
максимално дълго децата си, да се грижат за приема 
на достатъчно телешко, жълтъци, някои подправки 
като мащерката, отскоро познатите киноа и ама-

рант, традиционните за България боб, грах, леща, 
бадеми.  Важно е да се знае, че децата, подраства-
щите,  бременните жени и кърмачките не трябва да 
падат под 18 мг желязо на ден.

Друг ключов недостиг за населението на страна-
та е този на Витамин D. Той е жизнено важен храни-
телен елемент с огромно влияние върху нашето 
тяло. Той повишава ефективността на имунната 
система срещу различни болестотворни микроорга-
низми. Оптималните количества на витамина в кръв-
та са сигурен гарант за по-малко настинки и грип, 
особено в есенно-зимния сезон. От съществено зна-
чение е и за здравите кости, тъй като помага на 
тялото да абсорбира калция.

“Дефицитът на витамин D може да доведе до 
много опасни заболявания, като съществуват симп-
томи, които ще ви подскажат за неговия недостиг, 
коментира доц. д-р Миглена Георгиева, педиатър-гас-
троентеролог. Сред тях са рахит, проблеми с бъбре-
ците, емоционален дисбаланс. Недостигът на вита-
мин D при деца води до слаби кости с недостатъчно 
минерализирана тъкан и деформации”, допълва доц. 
Георгиева. 

Основният проблем в този случай идва от недос-
татъчния прием на риба и от липсата на храни и 
млека, обогатени с витамин D. Родителите трябва 
да го имат предвид и да се грижат за приема с пове-
че разходки на слънце и правилен прием на зеленчуци, 
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риба, млечни произведения, пълнозърнести семена.
“Според данните от проучването веднъж седмич-

но риба консумират само 16% от запитаните, разказ-
ва д-р Ивелина Герова. Това е крайно недостатъчно, 
тъй като рибата е важен елемент в хранителния 
режим на подрас-тващите.”

Над 18% от бременните жени страдат от недос-
тиг на цинк, се казва още в проучването. Този про-
цент е сред най-високите в световен мащаб и е 
сравним единствено с Румъния. В държави като САЩ, 
Гърция и Испания делът е двойно по-нисък, а във 
Франция е едва 4%.

„Липсата на цинк води до чести настинки и инфек-
ции, потиснат апетит, депресия, затруднен растеж 
при деца.Нивата на цинк при деца влияят върху 
неврофизиологичното представяне на децата и раз-
витието на мозъка, като дефицитът на минерала 
може да доведе до по-слабо развитие на мозъка и 
забавени мозъчни процеси, коментира доц. Христо 
Мумджиев, специалист по детски болести. Ниските 
нива на цинк в тялото на бременните жени могат да 
окажат влияние върху развитието на мозъка и нерв-
ната система на зародиша. За да си го набавяме е 
важно да консумираме много бобови култури, семена, 
ядки и морски продукти, пълнозърнести храни”, казва 
още доц. Мумджиев. 

Според направеното изследване, за набавяне на 
важни вещества, зелен боб и грах консумират едва 
19% от българите, а пълнозърнест хляб ядат 39%  
при 47.5% за белия. 

Белият хляб, бялата захар и оризът продължават 
да преобладават и да бъдат традиционно предпочи-
тание за българите, сочат още данните от проучва-
нето. Над 55% е делът на хората, използващи за 
основен подлсадител бялата захар. Според специали-
стите прекомерната є употреба може да доведе до 
наднормено тегло, инсулинова резистентност, сър-
дечни заболявания и най-вече диабет.

Сред най-тревожните резултати от проучване-
то е изключително високият процент на хората, 
които не практикуват никакъв спорт – близо 60%. 
Само 2-3 пъти в месеца спортуват допълнителни 7% 
от запитаните. Всеки ден практикуват малко над 
5%, а 2 до 3 пъти седмично – малко над 12% от насе-
лението.

Ïúðâèòå 1000 äíè
... è ñëåä òîâà

Ïîäîáðÿâàìå æèâîòà íà áúäåùèòå ïîêîëåíèÿ

ФМ 

Лечение на ВИСОКО КРЪВНО НАЛЯГАНЕ
Продължение от стр. 7

ТЕРАПИЯ

ХИПЕРТЕНЗИЯ ОТ БЕЛИ ПРЕСТИЛКИ

„Хипертензия от бели престилки” е термин, означаващ реакцията на някои хора при приближаване 
към тях на лекар или медицинска сестра с апарат за измерване на кръвното. Пулсът може да се ускори, 
а кръвното налягане да се повиши с 20 или повече единици на място в лекарския кабинет.

Най-доброто изследване на това явление е направено преди години в Италия с оборудване, отчита-
що изключително точни и продължителни измервания на стойностите на кръвно налягане на 48 хоспи-
тализирани пациенти. Когато медик влизал в стаята, за да измери кръвното налягане с традиционен 
апарат, 47 от 48 пациенти имали повишени стойности. Средното повишение било 25 единици, но в един 
от случаите достигнало 75 единици. Дори хора с нормално кръвно налягане са получили завишени стой-
ности.

Колко хора са засегнати от „хипертензията от белите престилки”? Някои експерти смятат, че 
между 15% и 30% от пациентите, диагностицирани с високо кръвно, може да имат този проблем само 
в лекарския кабинет. Възрастните хора може да са особено чувствителни.

„Хипертензията от бели престилки” е противоречиво явление. Някои лекари смятат, че трябва да 
бъде лекувана агресивно, въз основа на схващането, че всеки вид стрес може да накара кръвното наля-
гане да се повиши прекомерно при хората с това състояние. Те смятат, че ако един човек има хипер-
тония в лекарския кабинет, той или тя може да получи сходна реакция по време на спор с шефа си, 
караница със съпруга или съпругата или разминаване на косъм при пътен инцидент.

Други лекари се страхуват, че „хипертензията от белите престилки” може да доведе до неверни 
диагнози на заболявания, тъй като кръвното налягане постоянно се променя по време на деня и седми-
цата. Поставянето на етикет „хипертония” е достатъчно, за да засегне самочувствието, работната 
производителност и цялостното благосъстояние на дадения човек. То може да доведе и до ненужен 
прием на медикаменти.

Δ
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ЗА ДА СЕ РАЗЧИТА НА ИЗМЕРЕНИТЕ СТОЙНОСТИ, 
ТРЯБВА ДА СЕ СПАЗВАТ НЯКОИ ЕЛЕМЕНТАРНИ 
ПРАВИЛА:

— Използване на точен размер на маншона
 Маншон, който е прекалено тесен, може да завиши изкуствено стой-

ностите.

— Избягване на говоренето
 Лекарите и медицинските сестри често обичат да говорят с паци-

ентите по време на измерването на кръвното налягане, защото 
смятат, че така им помагат да се отпуснат. Изследванията показ-
ват обаче, че така може да причинят обратния ефект: стойности-
те, отчетени при измерване, направено по време на разговор, може 
да са изкуствено завишени (с до над 20 единици!). 

— Поддържане на  правилна стойка на тялото
 Ръката трябва да почива върху плоска повърхност, която да е на 

същото ниво като сърцето – като бюро например. Ако ръката е в 
скута, стойностите както на систоличното, така и на диастолич-
ното налягане ще са по-високи. Освен това, гърбът трябва да има 
опора. Седенето на края на кушетката за прегледи по време на 
измерване може да добави до 5 единици към стойностите.

— Водене на дневник 
 В стойностите на кръвното налягане през деня и седмицата има 

огромни разлики. Стойностите, които биват записвани в таблица, 
са само една малка част от историята на кръвното. Поради тази 
причина е важно да се измерва кръвното налягане в различни часове 
от деня и при колкото се може по-различни условия. Воденето на 
дневник на стойностите, както и за това какво е правено преди 
всяко измерване, ще помогне да се забележат тенденции.

ГНЕВЪТ
Съществуват доказателства, 
потвърждаващи твърдението, че 
гневът се отразява зле на сърце-
то. Според канадския учен д-р Дж. 
Дейвид Спенс, хората, които реа-
гират на стрес и разочарование 
със завишено кръвно налягане, е 
по-вероятно да развият атерос-
клероза, отколкото хората, които 
успяват да приемат нещата спо-
койно. „Реагиращите бурно” може 
да са поне толкова уязвими на 
втвърдяващи се артерии, колко-
то пушачите или диабетиците. 
Д-р Спенс смята, че хората, реа-
гиращи прекомерно на стреса 
може да са като твърде враждеб-
ните и цинични индивиди, които 
също са изложени на по-голям риск 
от инфаркт и инсулт.

Ако даден индивид е от хора-
та, които често се чувстват 
стресирани и гневни, когато 
някой ги засече в уличното движе-
ние, съпругът или съпругата им 
закъснява за вечеря или купувач е 
отишъл на бързата каса в хипер-
маркета с повече от разрешения 
брой продукти, може би е добре 
да помисли как да се научи да раз-
познава и контролира това напре-
жение, тъй като то може да се 
отрази отрицателно на здравето 
му. 

ИЗМЕРВАНЕ НА СТРЕСА
Съществуват различни атрибу-
ти (пръстени на настроението, 
пръстен Bio-Q Thermal Biofeedback 
and Stress Monitoring Ring, течни 
кристални чипове Bio-feedback 
Bio-Squares), които могат да пре-
доставят добър визуален сигнал 
за повишаващите се равнища на 
стрес, което може да означава 
повишено кръвно налягане. 

КАКВО ДА СЕ ПРАВИ И КАКВО НЕ 
ЗА КОНТРОЛИРАНЕ НА КРЪВНОТО НАЛЯГАНЕ:

— измерване на кръвното налягане в къщи;
— наблюдаване на стресовите равнища;
— практикуване на отпускане/релаксиране;
— отслабване, като може да се опита DASH (ДПСХ)* диета;
— приемане на минерали;
— пиене на сок от нар, цвекло или грейпфрут;
— контролиране на дишането с RESPeRATE;
— поддържане на близки отношения със семейството и прияте-

лите;
— избягване на напитки, храни и медикаменти, повишаващи 

стойностите на кръвното налягане.

* DASH е съкратено от Dietary Approaches to Stop Hypertension 
(Диетични подходи за спиране на хипертонията)

НЕЛЕКАРСТВЕНИ ВЪЗМОЖНОСТИ
Съществуват много медикаменти за високо кръвно налягане, които се продават на пазара, и макар медика-
ментите да са единствената възможност за много хора, те могат да предизвикат различни странични ефек-
ти, някои от които може да са много сериозни – като например изчерпване запасите на организма от калий. 
В тази връзка, не би навредило първо да се опитат някои нелекарствени възможности, като е важно всички 
стратегии за намаляване на кръвното налягане да се обсъждат със специалист. 
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СЛЕДЕНЕНА ТЕГЛОТО 
Отслабването със 5-7 kg може да има голямо значение за кръвното наля-
гане. Хората с надномерно тегло, които отслабнат с 9-10 kg, може да 
очакват систоличното им кръвно налягане да се понижи с 8.5 mm Hg, а 
диастоличното – с 6.5 mm Hg. Това са същите стойности, които могат 
да се постигнат и с медикаменти. Разбира се, отслабването може да е 
трудно, но си заслужава заради ползите за самочувствието и общото 
здравословно състояние.

Експертите казват, че много хора се хранят, когато са отегчени, 
неспокойни или ядосани, и че това допринася за „несъзнателните” кало-
рии, които наистина могат да се натрупат. 

Разумното хранене обикновено означава по-малко мазнини и повече 
свежи плодове, зеленчуци и пълнозърнести храни. Особено препоръчвана 
диета е ДПСХ (диетични подходи за спиране на хипертонията), но тряб-
ва да се има предвид, че различните програми работят по различен 
начин при различните хора. И разбира се, контролът на порциите също 
е от значение.

Другият компонент на програмата за отслабване е да се увеличи 
енергията, която се изразходва. Редовните и умерени занимания с физи-
чески упражнения могат да помогнат да се намали кръвното налягане с 
поне 2-3 mm Hg.

РАЗУМНО СПОРТУВАНЕ
При недобра физическа форма, напреднала възраст, осезателно наднор-
мено тегло и т.н. никога не трябва да се започва спортуване, без пър-
воначален преглед при лекар. Прекаляването, особено в началото, е път 
към катастрофа. Едно проучване разкрива, че хората, които са били 
извън форма и са неподготвени са 100 пъти по-уязвими на инфаркт, ако 
изведнъж започнат да тренират усилено. Дори чистенето на сняг или 
тичането, за да се хване автобус, може да отключи сериозни сърдечни 
проблеми. 

Трябва да се избере физическо упражнение или спорт, който се харес-
ва. Така е по-вероятно физическите занимания да се практикуват редов-
но. Ходенето е отличен избор, особено ако може да се правите по 30-60 
минути поне 4 дни в седмицата. Каквото и упражнение да се избере, 
важно е постоянството.

ЯЖТЕ, ПИЙТЕ И БЪДЕТЕ ЩАСТЛИВИ
Диетата ДПСХ
Изготвена специално, за да помогне в контрола на хипертонията, дие-
тата ДПСХ е била изследвана задълбочено и е доказано, че работи. Тя 
намалява систоличното налягане средно с 11.4 mm Hg, а диастоличното 
– с 5.5 mm Hg. Основата є е ежедневният прием на: 
— 4 порции плодове;
— 4 порции зеленчуци;
— 7-10 порции зърнени храни;
— 2-3 обезмаслени млечни продукта;
— ядки, риба и птиче месо;
— много малко червено месо, сладко и подсладени напитки.

Разбира се, други диети също помагат. Всъщност изследване на 
Университета „Джонс Хопкинс” сочи, че заменянето на част от въгле-
хидратите от диетата ДПСХ с протеин или мононенаситени мастни 
киселини може да е още по-ефективно за намаляване на кръвното наля-
гане и холестерола. Важен е изборът на диетата, която е точна за 
пациента или която „пасва“ на неговия начин на живот. 

ШОКОЛАДЪТ
Колкото и да е трудно да се 
повярва, шоколадът е полезен 
за здравето. Той е пълен със 
същите антиоксиданти-флаво-
ноиди, които се намират в 
червеното вино и зеления чай 
– всъщност, какаото и шокола-
дът съдържат дори още пове-
че от тях, както и други съе-
динения, помагащи на сърцето 
и сърдечносъдовата система. 
Едно дългосрочно из-следване 
показва, че мъже в Холандия, 
които консумирали по 10 грама 
шоколад на ден, имали по-ниско 
систолично налягане с 3.7 еди-
ници. Шансът да умрат от 
сърдечно заболяване е бил 
понижен с до 50%. Така че опи-
тайте малко шоколад – и вку-
сът, и възнаграждението за 
това „усилие“ са сладки! 

СПЕЦИАЛНИ ХРАНИ
Въпреки че още не е официално 
доказано, че чесънът и лукът 
намаляват кръвното, както 
хората си мислят, със сигур-
ност не би навредило те да се 
добавят към храната в прясно 
състояние. Трябва да се внима-
ва с чесновите добавки. Те 
може да си взаимодействат с 
някои медикаменти, повиша-
вайки риска от кървене. 

Друга храна, за която се 
говори много, е целината. И 
тук няма научни доказател-
ства за това, че тя може да се 
бори с хипертонията, но си 
заслужава да се опита. Дозата 
е осем стръка на ден – всеки 
може да си направи експери-
мент.

Някои други храни могат да 
блокират ангиотензин-прера-
ботващите ензими точно 
като лекарствата от класа на 
АСЕ-инхибиторите. Такива са 
холандското сирене и фермен-
тиралите млечни продукти 
като кефира. 
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УВЕЛИЧАВАНЕ ПРИЕМА НА МИНЕРАЛИ
Минералите може да се окажат решаващия фактор за кръвното 
налягане и сърдечното здраве. Калцият, магнезият и калият са осо-
бено важни. Макар отделното влияние на всеки един от тези мине-
рали върху кръвното налягане да е относително незначително, 
изследванията сочат, че взети заедно те могат да имат значите-
лен ефект. От тези три минерала магнезият е може би най-важни-
ят, тъй като често отсъства от храненето. Често пъти това 
важи особено за хората, приемащи диуретици, тъй като тези меди-
каменти могат да изчерпят запасите на организма от магнезий (и 
калий).

Най-добре е приемането на минералите да става от храната. 
Приемът на добавки може да доведе до предозиране, а е трудно 
това да се случи, когато се ядат плодове и зеленчуци. Една допълни-
телна полза е, че е много вероятно да се приеме и адекватно коли-
чество фолиева киселина, която също е полезна за сърцето.

За списък на храните, богати на магнезий, вижте таблицата 
по-долу. Храните, богати на калий, включват кайсии, артишок, аспер-
жи, банани, цвекло, червен пипер, черна захарна меласа, броколи, 
брюкселско зеле, мътеница, зеле, канталупа, моркови, карфиол, пилеш-
ко, риба, фасул, леща, маслен боб, нектарини, овесени ядки, лук, пор-
токали, праскови, сливи, нарове, картофи, сини сливи, стафиди, мали-
ни, пшенични кълнове и кисело мляко. 

СОК ОТ ЦВЕКЛО 
Ново изследване в Англия сочи, че сокът от цвекло, може бисе нами-
ра в авангарда на битката срещу високото кръвно налягане. На 
участниците в проучването са давани или по две чаши сок от цвек-
ло, или по две чаши вода. При консумиращите сок от цвекло се 
наблюдава спад от 10 единици на стойностите на кръвното наляга-
не, като ефектът продължава през целия ден. Постигнатите резул-
тати са толкова добри, колкото и при множество медикаменти.

СОЛТА
На всички с високо кръвно наляга-
не се препоръчва да избягват 
солта. Но въпреки всемогъщес-
твото на този съвет данните за 
солта са противоречиви. Едно 
водещо изследване от 2006 г. 
сочи, че хората, приемащи по-мал-
ко натрий, всъщност са изложени 
на по-висок риск от инфаркти и 
инсулти.

Това не означава, че всеки 
трябва да злоупотребява със 
солта; това означава, че постоян-
ното є избягване може да не до-
принася чак толкова много за дъл-
голетието, колкото се твърди.
Разумният съвет е да се приема 
сол в умерени количества, особе-
но ако има чувствителност към 
нея, но от това не бива да постра-
да качеството на живот. 

Храни с високо съдържание на магнезий

 Количество съдържание
 продукт на Mg              
Халибут (вид риба) 90 г 90 мг
Бадеми  30 г 80 мг 
Кашу  30 г 75 мг 
Соя  половин чаша  75 мг
Спанак половин чаша 75 мг 
Смесени ядки  30 г 65 мг
Настъргана пшеница 60 г 55 мг
Овесени ядки  1 чаша  55 мг
Печен картоф 30 г 50 мг
Фъстъци 30 г 50 мг 
Папуда половин чаша 45 мг 
Кисело мляко 240 г 45 мг 
Кафяв ориз половин чаша 40 мг 
Леща половин чаша 35 мг 
Авокадо половин чаша 35 мг
Банан  30 мг

Препоръчителна дневна доза: 250-500 мг
*по данни на Офиса за диетични добавки към Националните 
здравни институти, САЩ

СОК ОТ НАР 
Сокът от нар действа като ACE-
инхибитор, блокирайки ангиотензин-
превръщащия ензим и намалявайки 
кръвното налягане. Той може да нама-
ли АСЕ активността с около 36%, а 
едно изследване открива, че ако човек 
приема по около 60 грама на ден, това 
ще намали систоличното му налягане 
с около 8 единици. 

Сокът от нар също така се отра-
зява добре и на сърдечносъдовата 
система, като намалява риска от 
образуването на тромби и подобрява 
кръвообращението и преноса на кис-
лород до сърцето. Освен това той 
намалява общия и LDL холестерола.

СОК ОТ ГРОЗДЕ 
И накрая, сокът от червено грозде 
може да е още една напитка, намаля-
ваща кръвното налягане. Едно изслед-
ване показва, че консумацията му 
намалява систоличното налягане с 
около 7,2 единици, а диастоличното – 
6,2 единици. Препоръчителната днев-
на доза е две чаши на ден. Трябва да 
се има превид обаче, че сокът от 
грозде съдържа много захари и кало-
рии, така че не се препоръчва на хора, 
които следят теглото си и приема си 
на захар. 
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ОБЩУВАЙТЕ И БЪДЕТЕ 
ВЕСЕЛИ 
Едно много приятно решение на 
проблема с хипертонията е да се 
поддържат близки отношения със 
семейството и приятелите. Са-
мотата е рисков фактор за високо-
то кръвно налягане: тя може да 
повиши стойностите му с до 30 
единици. Освен това може да 
допринесе за сърдечносъдови забо-
лявания дори повече, отколкото 
наднорменото тегло или липсата 
на физически упражнения. Изо-
лацията може да удари особено 
силно хората в пенсионна възраст; 
поне 9 млн. американци над 50 г. 
често се чувстват самотни.
Пазете социалните си контакти и 
се опитвайте да създавате нови: 
например участието в добровол-
чески организации или курсове по 
изкуства или танци; отглеждането 
на ново домашно животно вкъщи 
са начини да се поддържа социална-
та обвързаност. 

РЕЛАКСИРАНЕТО
Отпочиването, независимо дали 
се получава в резултат от слуша-
нето на успокояваща музика или 
от галенето на домашното куче 
или котка, е един от най-приятни-
те и ефикасни начини да се намали 
кръвното налягане. Толкова много 
хора живеят забързано, че мнози-
на вече са забравили как да се 
отпускат.

* В България не са много разпространени, но са популярни в САЩ и северните страни

ПРАВИЛНО ДИШАНЕ
Ако човек се научи да диша дълбоко и добре, може наистина да намали 
кръвното си налягане. Това е по-трудно за някои хора, отколкото се 
счита. Един начин да се отработи техниката  на дишане е като се опита 
медитация или йога. Тъй като йогата не е за всеки, друг невероятен 
метод е да се практикува дишане с машина, наречена RESPeRATE. Тя се 
състои от презрамка за гърдите, слушалки и компютъризирано устрой-
ство с размера на дебела книга. Първоначално се диша в него нормално, 
така че сензорите да запомнят индивидуалния модел на дишане, като в 
крайна сметка този „треньор” по дишане използва мелодични тонове, за 
да се удължат издишванията. В добрия случай би трябвало да стигне до 
10 вдишвания на минута. Проучванията са показали, че RESPeRATE може 
да намали кръвното налагяне с 5 до 15 единици.

Един недостатък на този апарат обаче е, че RESPeRATE изисква зна-
чителен времеви ангажимент – около 15 минути на ден поне 4-5 пъти в 
седмицата. Освен това уредът е и доста скъп (струва около 300 долара), 
така че не бива да се инвестира в него, ако няма да се използва редовно.

СПИРАНЕ НА ЦИГАРИТЕ 
Тази необходимост е твърде банална, за да се обръща особено внимание. 
Въпросът не е дали да се спира тютюнопушенето или да не се спира, а 
как да се случи това. За организма, особено при по-продължително практи-
куване на този навик, е най-добре спирането да стане постепенно. 
Лошото е, че това почти никога не се получава. 

ДРУГИ НЕЩА, КОИТО Е ДОБРЕ ДА СЕ ИЗБЯГВАТ
Кафе и газирани напитки Връзката между кофеина и хипертонията 
не е непременно пряка. Макар че някои изследвания показват, че дори една 
чашка кафе може да повиши умерено кръвното налягане, това може да не е 
проблем за някои хора. Тези, които трябва да внимават, обаче, са хората, 
чийто организъм обработва кофеина бавно. Ако се установи, че чаша кафе, 
изпита следобяд, може да накара някой да се върти в леглото цяла нощ, по 
всяка вероятност той има бавна обмяна на веществата. Хората с бавен 
метаболизъм изглежда са изложени на значително по-висок риск от инфаркт 
– колкото повече кофеин приемат, толкова по-висок е рискът. Трудно е 
човек да бъде сигурен каква обмяна на веществата има, така че съветът 
е: приемът на кофеин да е умерен за всички, които се тревожат за кръвно-
то си налягане. 

Освен това причинителят на проблема може да не е кофеинът. Едно 
широкообхватно изследване на медицински сестри показва, че тези, кои-
то пият Кока-Кола (диетична или обикновена), имат по-високо равнище на 
хипертония. Учените не смятат, че виновникът е бил кофеинът в колата, 
а по всяка вероятност нещо друго (което още не е установено). При 
това положение би било разумно да внимавате и с колата.

Зеленият или черният китайски чай могат да са много добри замести-
тели на кафето или колата – оказва се, че всъщност те дори намаляват 
кръвното налягане. 

Лакриц Лакрицовите бонбони* са вид сладкарско изделие от брашно 
подправено с екстракт от корените на билката сладник. Макар и изненад-
ващо, но това вкусно лакомство може да изкара метаболизма от ритъм, 
да наруши хормоналното равновесие, да изчерпи запасите на организма 
от калий и значително да повиши кръвното налягане. 

Болкоуспокояващи и НСПВС  Болкоуспокоителните също може да 
представляват риск. Целият клас нестероидни противовъзпалителни 
средства (НСПВС) могат да повишат кръвното налягане.

ДИЕТИЧНИ ДОБАВКИ
Няма много твърди доказа-
телства за това, че добавки-
те могат значително да нама-
лят кръвното налягане, но 
някои данни сочат, че коензи-
мът Q10 може да е донякъде 
ефикасен в това отношение.
Друга добавка, която може да 
е полезна, особено за хората в 
предхипертензивно състоя-
ние, е екстрактът от гроздо-
ви семки. В едно изследване 
данните сочат, че хората, 
които са го приемали, са отче-
ли спад от 12 единици в систо-
личното си налягане и от 8 
единици в диастоличното. Δ
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ДИУРЕТИЦИ
Изчерването на запасите на организма от калий
Диуретиците дълго са били смятани за първа стъпка в лечението на 
хипертонията, тъй като се е считало, че са изключително безопасни и 
ефикасни. Когато са били въведени за пръв път, те довеждат до рево-
люция в лечението на хипертонията и са сред първите предписвани 
лекарства в света. Но с излизането на пазара на бета-блокери, блокери 
на калциевите канали, АСЕ-инхибитори и блокери на ангиотензиновите 
рецептори, лекарите започнаха да пренебрегват диуретиците.

Тогава през 2002 г. някои забележителни резултати от правител-
ствено изследване в САЩ ALLHAT (Изпитания на антихипертензионно 
лечение за предотвратяване на инфаркт) разтърсиха кардиологичния 
свят. Изследването проследи 40 000 пациенти в продължение на няколко 
години, за да провери ефикасността на различните медикаменти за 
намаляване на кръвното налягане. Учените откриват, че може би най-
ефективният медикамент за контрол на кръвното е хлорталидон 
(chlorthalidone), един евтин диуретик.

Диуретиците обаче притежават някои недостатъци. На първо 
място те изчерпват запасите на организма от два основни минерала 
– калий и магнезий. Ако нивата на тези минерали станат прекалено 
ниски, човек може да получи нарушен сърдечен ритъм или спиране на 
сърдечната дейност. Ето защо редовните кръвни изследвания са особе-
но важни. Приемането на храни, богати на калий би трябвало да помог-
не за предотвратяване на този риск. Холестеролът би трябвало също 
така да бъде изследван преди и по време на лечението, тъй като някои 
диуретици повишават нивата на холестерол.

Взаимодействия. Трябва да се внимава при следните комбинации на 
диуретик с: ибупрофен, аспирин, индометацин, напроксен, кетопрофен 
или волтарен, които може да намалят ефективността на диуретиците. 

Други медикаменти, които може да си взаимодействат с диуретици-
те, включват колестипол, холестирамин, литий. Разхлабителните мо-
гат също да изчерпят запасите на организма от калий, което може да 
е опасно в комбинация с диуретиците.

Дигоксин често се предписва с диуретици като фуроземид. Но ако 
нивата на калий спаднат под нормалните, това може да доведе до живо-
тозастрашаваща ситуация.

Запазване на запасите от калий
За да се противодейства на действието на някои тиациди, свързано с 
изчерпването на калия, са разработени диуретици, които го запазват.
Амилорид, спиронолактон и триамтерин се предписват отделно или в 
съчетание с хидрохлоротиазид.

Калий съхраняващите диуретици имат много от страничните ефек-
ти и нежеланите реакции на диуретиците, описани по-горе, и също така 
могат да изчерпят запасите на организма от магнезий, поради което-
нивата на този жизненоважен минерал трябва да бъдат измервани 
периодично.

Един от най-големите проблеми с диуретици, запазващи калия, е 
потенциалното взаимодействие с групата на АСЕ-инхибиторите. Тъй 
като АСЕ-инхибиторите също така запазват калия, нивата на този 
минерал може опасно да нараснат. Ако лекарят предпише запазващ 
калия диуретик и АСЕ-инхибитор едновременно, медицинското наблюде-
ние трябва да е особено старателно с чести кръвни изследвания.
Симптомите при натрупване на прекалено много калий може да включ-
ват затруднения при дишане, слабост, объркване, забавен пулс и проме-
ни в сърдечния ритъм.

ДИУРЕТИЦИ, 
ВОДЕЩИ ДО 
ИЗЧЕРПВАНЕТО 
НА КАЛИЯ
Буметанид 
Хлоротиазид 
Хидрофлуметиазид 
Етакринова киселина 
Метиклотиазид 
Хидрохлоротиазид
Бензтиазид 
Хлорталидон 
Фуроземид 
Индапамид 

СИМПТОМИ НА 
ИЗЧЕРПВАНЕТО 
НА КАЛИЯ 
(нормалните стойности 
варират от 3.5 до 5 mEq/L)
- Мускулни схващания
- Затруднения при дишане
- Объркване 
- Промени в настроението
- Летаргия, умора
- Слабост
- Гадене, повръщане
- Нарушения в сърдечния ритъм

*Симптомите не са надеждни 
показатели за наличието на 
изчерпване на запасите на 
калий в организма, затова са 
важни кръвните изследвания.

АСЕ-ИНХИБИТОРИ 
Тези медикаменти блокират 
ангиотензин-конвертиращият 
ензим и се използват при хипер-
тония и, в някои случаи, при кон-
трол на застойна сърдечна 
недостатъчност. Освен това 
еналаприл и каптоприл може да 
помогнат да се предпазят функ-
циите на бъбреците при диабе-
тиците, а АСЕ-инхибиторите 
могат да помогнат за предот-
вратяването на вторичен ин-
султ, когато са съчетани с диу-
ретици. Трудно е да се каже кои 
са „по-добрите” АСЕ-инхи-битори 
без сравнителни изпитания, но 
кардиолозите изглежда предпо-
читат по-дълго действащите 
периндоприл, рамиприл и тран-
долаприл.
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Внимание! Тъй като АСЕ-инхибиторите, като цяло, са добре приема-
ни от организма, те намират широко приложение. Но някои хора 
могат да развият животозастрашаващи алергии към тези медика-
менти. Подуване на лицето, езика, устните и дихателните пътища 
може да затрудни дишането. При първите признаци на подобна реак-
ция трябва да се предприеме спешно лечение. Бременните жени 
трябва да избягват АСЕ-инхибиторите; тези медикаменти може да 
са опасни за зародиша през втория или третия триместър. Кръвни 
разстройства и проблеми с бъбреците се срещат рядко при прием 
на АСЕ-инхибиторите, но представляват сериозни усложнения.
Хората със заболявания на бъбреците или черния дроб се нуждаят 
от точна дозировка и наблюдение.

АСЕ-инхибиторите може понякога да повишат калия до опасни 
стойности. Поради това е важно да се избягва допълнителния прием 
на калий като добавка.

Странични ефекти. На много хора АСЕ-инхибиторите им понасят 
добре, но ако кръвното налягане спадне прекалено ниско, някои паци-
енти може да получат световъртеж или да припаднат. По-вероятно 
е това да се случи след първите няколко дози, така че в началото на 
лечението е необходимо повишено внимание. Сухата, режеща кашли-
ца също може да е неприятен страничен ефект на АСЕ-инхибиторите.
Ако тази кашлица продължи, трябва да се уведоми лекаря. Други въз-
можни странични ефекти включват обриви и сърбежи, неспокоен 
стомах, главоболие, слабост, нарушения на сърдечния ритъм, задържа-
не на течности, сексуални разстройства, повишени нива на ензими-
те, свързани с бъбречната функция, и чувствителност на слънчево 
изгаряне. Някои АСЕ-инхибитори може да причинят загуба на вкуса.

Взаимодействия. Диуретиците, които щадят калия, като Алдак-
тазид, Диазид, Модуретик и др., може да причинят сериозно прето-
варване с калий в съчетание с АСЕ-инхибиторите. Други медикамен-
ти, които може да си взаимодействат с тях, са аспирина и лекар-
ствата против артрит сулиндак, дифлунизал и индометацин, лекар-
ството за подагра алопуринол, литий, циклоспорин, перорални 
антидиабетици и рифампин.

АНГИОТЕНЗИН-РЕЦЕПТОРНИ БЛОКЕРИ
Ангиотензин-рецепторните блокери (АРБ) работят по начин, подобен 
на АСЕ-инхибиторите. При тях обаче е по-малко вероятно да се при-
чини дразнещата кашлица, свързана с АСЕ-инхибиторите, така че са 
добра алтернатива за хора, които получават този страничен ефект.

Дали обаче АРБ са толкова добри като АСЕ-инхибиторите в кон-
тролирането на кръвното налягане? Отговорът изглежда е да. 
Някои кардиолози сега предписват АСЕ-инхибитор и АРБ в съчета-
ние за получаване на максимални ползи по отношение на намаляване-
то на кръвното налягане. Един проблем, който може да се обсъди с 
лекуващия лекар е дали АРБ са толкова ефективни при предотвратя-
ването на инфаркт като АСЕ-инхибиторите. Както и при АСЕ-инхи-
биторите, бременните жени трябва да избягват тези медикамен-
ти.

Странични ефекти. Нежеланите реакции са редки, но може да 
включват неспокоен стомах, мускулни схващания и световъртеж. 

Взаимодействия. Лозартан може да взаимодейства с циметидин и 
барбитурати. 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
МЕЖДУ 
АСЕ-ИНХИБИТОРИ 
И АСПИРИН
Мнозина лекари често не 
осъзнават, че аспиринът може да 
намали ефективността на АСЕ-
инхибиторите. Това може да 
стане при дози аспирин от 325 
mg или повече, докато ниските 
дози (100 mg) изглежда не 
представляват проблем.

БЛОКЕРИ НА 
КАЛЦИЕВИТЕ КАНАЛИ
Блокерите на калциевите канали 
(БКК) стават популярни през 80-те, 
тъй като е изглеждало, че имат по-
малко странични ефекти от предход-
ните медикаменти. Те не само кон-
тролирали стенокардията и кръвно-
то налягане, но и предлагали облекче-
ние на редица други симптоми, вклю-
чително някои аритмии, мигрени, 
инсулти и синдрома на Рейно.

Днес обаче има данни, които 
поставят безопасността им под 
въпрос. Вместо ясни доказателства, 
че калциевите антагонисти подобря-
ват и удължават живота, съществу-
ват опасения, че някои от тях може 
всъщност да предразполагат някои 
хора към инфаркт и да повишават 
риска от сърдечна недостатъчност.

Очевидно има определени обстоя-
телства, при които БКК може да са 
необходими. И разбира се никой не 
бива да спира никакви лекарства без 
медицинско наблюдение. Но винаги 
трябва да се обсъжда със специалист 
всички възможни нежелани реакции и 
странични ефекти на медикаменти-
те, които се приемат.

Внимание! Възрастните хора може да 
получат световъртеж при внезапно 
ставане. Сериозни сърдечни наруше-
ния или заболявания на бъбреците и 
черния дроб може да създадат пробле-
ми за хората, приемащи тези лекар-
ства.

Странични ефекти. Нифедипинът 
може да доведе до зачервяване, свето-
въртеж, главоболие, повдигане и задър- Δ
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жане на течности (подути глезени и длани). Други нежелани ефекти може да 
включват нарушения в сърдечния ритъм, затруднения при дишане, безсъние 
или сексуални разстройства. Верапамилът може да предизвика запек, косо-
пад, световъртеж, подуване на глезените и дланите, сексуални разстрой-
ства, главоболие и обриви. Дилтиаземът често бива приеман добре, но при 
някои пациенти се получава задържане на течности, световъртеж, главобо-
лие или зачервяване. Други реакции включват гадене, запек, чувствителност 
на слънчево изгаряне и обрив. Амлодипинът може да доведе до обриви, све-
товъртеж, главоболие, слабост, неспокоен стомах, подути венци, умора и 
задържане на течности.

Взаимодействия. На пациентите с проблеми със сърдечния ритъм може 
да им бъде предписан квинидин, който може да е опасен в съчетание с 
нифедипин или верапамил. Кoгато бета-блокер се съчетае с БКК, сърдечна-
та функция трябва да бъде наблюдавана внимателно. Някои БКК може 
също така да си взаимодействат с антидепресанти, барбитурати, карба-
мазепин, циметидин, циклоспорин, дигоксин, теофилини сок от грейпфрут.

БЕТА-БЛОКЕРИ 
Бета-блокерите са едни от най-често предписваните лекарства при висо-
ко кръвно налягане. В САЩ всяка година за тях се изписват над 115 млн. 
рецепти, като начело са атенолол и метопролол. Те също биват използва-
ни, за да контролират стенокардията, при аритмия, да намалят риска от 
повторение на инфаркт, да предотвратят мигрени и дори да намаляват 
притесненията при „сценична треска“.

Варират широко по отношение на страничните си ефекти и профили-
те си на взаимодействие. Вече се изпитват сериозни тревоги по отноше-
ние на някои от опасностите и много лекари не препоръчват тези лекар-
ства като първа или дори втора защитна линия за контролиране на висо-
кото кръвно. 

Внимание! Хората, страдащи от астма и други сериозни дихателни 
затруднения, може да имат проблеми с бета-блокерите, тъй като тези 
медикаменти може да стеснят дихателните пътища. Освен това може 
да се затрудни лечението на диабета и разстройствата на щитовидната 
жлеза. Не трябва да се спира приема на бета-блокери внезапно, тъй като 
това може да причини стенокарден пристъп, нарушен сърдечен ритъм или 
дори инфаркт.

Странични ефекти. Някои ефекти, свързвани с медикаменти като пропра-
нолол, включват забавен пулс, студени ръце и крака, уморa, неспокоен сто-
мах, безсъние, кошмари, дихателна недостатъчност, обрив, косопад, раз-
мазано зрение, световъртеж, болки в ставите и сексуални разстройства. 
Някои хора получават „меланхолията на бета-блокерите”: депресия, кошма-
ри, объркване, проблеми с паметта и летаргия. С някои видове бета-блоке-
ри може да се получи и повишаване на нивата на холестерол, така че се 
препоръчват кръвни изследвания.

Взаимодействия. Други лекарства за кръвно налягане могат да се пред-
писват в съчетание с бета-блокери. Такава комбинация е клонидин и бета-
блокер. Ако клонидинът бъде спрян внезапно, кръвното налягане може да се 
повиши до животозастрашаващи нива. НСВСП може да намалят ефектив-
ността на бета-блокерите. Други медикаменти, които може да си взаимо-
действат с бета-блокерите, включват: ампицилин, антипсихотици, барби-
турати, циметидин, ерготамин, орални контрацептиви, рифампин, теофи-
лин и някои лекарства за нарушен сърдечен ритъм (амиодарон, флекаинид, 
пропафенон, квинидин). 

Обзор от чуждия печат 
Превод Иван Диков
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Наименование на латински. Verbena officinalis L.

Семейство. Върбинкови — Verbenaceae.

Български народни наименования. Върбинка, версин, 
железник, лечебна върбинка, спореж.

Народни наименования в други страни. Вербена 
лекарственная (р), shop vervein wort (e), Taubekraut 
(d), verveine commune, herbe sacree (f).

Описание. Многогодишно тревисто растение. 
Стъблото е право, четириръбесто, почти голо, до 
80 см високо, метловидно разклонено в горната си 
част. Листата са срещуположни, долните с дръжки, 
лировидни или 1-2 пъти пересто нарязани като сред-
ният дял е по-едър от страничните. Горните листа 
са приседнали, почти цели, назъбени или целокрайни, 
покрити с власинки. Цветовете са приседнали, без 
дръжки, бледорозови или светловиолетови, дребни, 
събрани в редки, тънки, гъсти, до 3-4 см дълги класо-
видни съцветия на върха на стъблото и разклонени-
ята му. Чашката е дълга около 2,5 мм, петделна, 
тръбеста, с остри къси зъбци. Венчето е фуниевид-
но, неправилно петделно, почти двуустно, сраснало, 
дълго около 4-5 мм. Тичинките са 4, затворени във 
венечната тръбица. Стълбчето е късо, с двураздел-
но близълце. Плодникът е от два плодолиста с дву-
разделен горен яйчник. Плодът е сух, разпадлив – 
разделя се на 4 орехчета, които от вътрешната си 
страна са с множество белезникави люспици. Цъфти 
от късна пролет до есента. 

Употребяема част. Стръковете с цветовете 
(Herba Verbenae).

Време за бране. По време на цъфтежа (юни – 
август).

Начин на бране. Отрязват се връхните облистени 
върхари на стъблото на около 20 см от горе надолу.

Недопустими подмеси. При брането да не се смесва 
с другия вид от същия род (Verbena supine L.), което 
е едногодишно растение. Цветовете му са събрани 
на гъсти, сбити класове, 2-4 см дълги, орехчетата 
от вътрешната страна на плода нямат белезника-
ви люспици, а са гладки. 

100-те най-използвани билки в България

Verbena officinalis L.

№29 ВЪРБИНКА 
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Приложение. Използва се при изтощение, слабост, нервна и 
психическа умора. Предписва се за засилване на млечната 
секреция у кърмачки, при оскъдна менструация. При задържа-
не на течности в организма, при възпаление на черния дроб и 
далака. 

Отвара от дрогата действа благоприятно при висока 
температура, простудни заболявания на горните дихателни 
пътища, ишиас, ревматични невралгични болки, главоболие, 
лумбаго, пародонтоза, зъбобол, невралгия на лицевия нерв и 
др. При възпаления на устната кухина може да се прави гарга-
ра с извлек от билката. Използва се под формата на компреси 
при някои кожни заболявания и трудно заздравяващи рани.

Според народната медицина върбинката се употребява и 
като еметично средство, при пясък и камъни в бъбреците и 
пикочния мехур, при треска, малария и главоболие. Като затя-
гащо, укрепващо и кръвоспиращо средство. 

В миналото върбинката е била считана като универсално 
средство срещу всички болести, особено при треска, сла-
бост и главоболие. В Гърция растението и сега се счита за 
свещено, „носещо щастие“. 

Начин на употреба. Отварата се приготвя от 2 супени лъжи-
ци нарязани стръкове и 500 г кипяща вода. Вари се до 5 мин и 
след като изстине, се прецежда. Приема се по 100 г отвара 
преди ядене 4 пъти дневно. Външно – затопленият остатък 
след прецеждането се използва за налагане по кожата.

ФМ 
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Начин на сушене. На сянка или в сушилня при 
температура до 40оС.

Рандеман. От 5 кг свежи стръкове се полу-
чава 1 кг сухи.

Описание на готовата дрога. Изсушените 
стръкове трябва да са запазили естестве-
ния си вид. Миризмата е нехарактерна, а 
вкусът на листата е горчив, стипчив. 

Съдържание. Дрогата съдържа гликозидите 
вербеналин и вербенин, гликозида аукубин, 
слузно и горчиво вещество, дъбилни вещес-
тва, етерично масло, съдържащо цитрал, 
терпени и терпенови алкохоли с камфорова 
миризма, танини, пентозани, сапонини, ензи-
мите инвертаза и емулзин.

Действие. Върбинката е добро укрепващо 
средство. Има диуретично действие, еме-
тично действие, противовъзпалително и 
термопонижаващо действие, което води 
до силно потоотделяне, успокоява нервната 
система. Билката има потенциал като 
антиоксидант при ендокринни и неврологич-
ни проблеми.  

ВЪРБИНКА
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Eфикасен метод при:
ÍÀÒÐÓÏÂÀÍÅ ÍÀ ÓØÍÀ ÊÀË

ÍÀÌÀËßÂÀÍÅ ÍÀ ÑËÓÕÀ

ØÓÌ Â ÓØÈÒÅ

ÇÀÏÓØÂÀÍÅ ÍÀ ÓØÍÈß ÊÀÍÀË
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òåë./ôàêñ: 02/ 991 76 32; GSM: 0888 984376
å-mail: mservice@mail.orbitel.bg
Äèñòðèáóòîðè: Ëèáðà ÅÀÄ, Ñòèíã ÀÄ

Otosan - Italy
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