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МЕДИЦИНСКИ ГРЕШКИ В РЕЗУЛТАТ 
ОТ НЕЧЕТЛИВ ПОЧЕРК

П. ВАСИЛЕВ, д.ф. по материали от чуждия печат

Едва ли има фармацевт, който да не се e сблъсквал с, 
меко казано, нечетливо написани рецепти, а да не 
говорим, че има и безумно написани рецепти. За наше 
успокоение, ако това изобщо е успокояващо, пробле-
мът не е български патент, а е повсевместна прак-
тика. В България обаче, на фона на огромните пробле-
ми в здравеопазването, на този надали ще се обърне 
някога внимание, а той съвсем не е безобиден и за 
него вече се алармира в не малко страни. 

Самите лекари и медицински сестри определят 
нечетливите предписания и ниското ниво на персона-
ла като основни причини за медицинските грешки, 
според Irish Examiner. 

В проучване на British Medical Journal през 1998 г. се 
установява, че в сравнение с други здравни специалис-
ти и администратори, лекарите имат най-лош и 
нечетлив почерк. 

Имайки предвид значението на лекарските предписа-
ния върху рецептите и амбулаторните картони, 
лошият и нечетлив почерк засяга всички аспекти на 
грижата за пациента. Фармацевтите трябва да 
могат да разчитат лекарските предписания върху 
рецептите, медицинските сестри трябва да могат 
да определят към кого да се обърнат, ако имат въпро-
си относно дадено указание или предписание, другите 
лекари трябва да могат да извлекат нужната инфор-
мация от амбулаторния картон на пациента.

В друго изследване, публикувано в New England Journal 
of Medicine, в картоните на 50 амбулаторно болни 16% 
от всички думи са нечетливи. Това означава, че почти 
една на всеки шест думи не може да бъде дешифрира-
на. В една професия, в която думите се използват 
пестеливо, тази пропорция е твърде значима. Засил-
ващ проблема е фактът, че лошият почерк на лекари-
те носи повече рискове от лошия почерк на други 
специалисти. Произтичащото от неспособността 
да се прочете бизнес предложение или бизнес отчет 
е много по-различно от неспособността да се разче-
те историята на заболяването или алергии към даде-
ни лекарства.  

Съществуват много пътища, по които нечетливите 

амбулаторни картони, предписания и рецепти резул-
тират в понижаване качеството на здравната грижа. 
Това включва загуба на време и пари, медицински греш-
ки, неефективна или неправилна комуникация и правни 
последствия. 

НЕЧЕТЛИВИТЕ МЕДИЦИНСКИ 
ЗАПИСИ СА ЗАГУБА НА 
ПРОФЕСИОНАЛНО ВРЕМЕ 
В изследване, публикувано в журнал на американската 
медицинска асоциация, се посочва, че половината от 
всички лекарски предписания, написани в една 500-лег-
лова университетска болница, изискват повече от 
нормалното време за разчитане, поради лош почерк. 
Това означава, че не само лекарите са принудени да 
отделят по-малко време на своите пациенти, но и 
фармацевтите са принудени да отделят по-малко 
време за изпълнение на рецепти, а и медицинските 
сестри са принудени да отделят по-малко време за 
грижите за пациента. Това е от още по-голямо значе-
ние, когато се отнася за спешната помощ. 

В изследване, сравняващо ръчно написани с напечата-
ни първични медицински картони, е установено, че 
ръчно написаните отнемат с 46% повече време за 
прочитане в сравнение с напечатаните. Нещо пове-
че, след прочитане на ръчно написани картони, на 
лекарите им отнема с 11% повече време да отгово-
рят на въпроса какво са прочели. Това означава, че 
ръчните писания не само отнемат повече време за 
прочитането им, но и за разбиране на написаното. 

НЕЧЕТЛИВИТЕ РЕЦЕПТИ ПРЕДИЗВИК-
ВАТ МЕДИЦИНСКИ ГРЕШКИ
В списание Lancet се съобщава за случай, при който 
лекар предписва на астматично болен пациент Amoxil 
(Amoxicillin). Фармацевтът разчита погрешно нечет-
ливо написаната рецепта и отпуска Daonil (Gliben-
clamide). Резултатът е тежка хипогликемична криза1. 

При друг много нашумял случай в щата Тексас, по 
рецепта за Isоrdil (Isosorbide dinitrate), разбира се, 
много хубаво написана, фармацевтът отпуска Plendil 
(Felodipine). Дали тази грешка е причината, но пациен-



тът умира. Съдът на Тексас присъжда обезщетение 
за семейството на починалия в размер на $ 450 000, 
като половината трябва да заплати лекарят, а друга-
та половина – фармацевтът. Разбира се, такова нещо 
в България, поне в близко бъдеще, не може да се случи 
(не някой да умре, а за присъдата става въпрос). 

Изглежда, че много просто и ефективно решение на 
проблема с този тип медицински грешки е фармацев-
тът да се обади на лекаря и да изяснят недоразумени-
ята с рецептата. Това обаче ни връща отново към 
поставения по-горе проблем – загубата на време. 
Фармацевтът трябва да се свърже с кабинета на 
лекаря, и ако лекарят е в състояние да отговори на 
обаждането, двамата да загубят известно време за 
разкодиране значението на рецептата. Да не говорим 
за не малкото, чисто субективни пречки за един 
такъв контакт. Като например отзивчивостта на 
някои лекари да споделят какво точно са имали пред-
вид. Но така или иначе, една такава комуникация е 
идеалното решение за предотвратяване на недоразу-
мения с нечетливо или неграмотно написани рецепти. 

Опасностите от погрешно разчитане стават по-
големи, когато са неразбираеми и името и данните на 
самия лекар. Нечетливият подпис върху рецептата 
или върху болничния картон означава, че няма обратна 
връзка за въпроси. Според изследване, публикувано в 
New England Journal of Medicine, само 14% от 50 амбула-
торни картона имат четливи лекарски подписи. Това 
означава, че в 86% от случаите другите участници в 
обгрижването и лекуването на болния не знаят към 
кого да се обърнат, ако възникне въпрос или спешна 
ситуация. 

Ако медицинската сестра няма пряк и лесен контакт 
с лекаря, за да изясни негово предписание, може да се 
стигне до случая, описан в Medical Trial Techniques 
Quarterly. При него медицинската сестра разчита 
погрешно лекарското предписание за сърдечна меди-
кация и инжектира доза, различна от предписаната, 
което причинява смъртта на пациента. 

НЕЧЕТЛИВИЯТ ПОЧЕРК В 
МЕДИЦИНАТА СТРУВА СКЪПО
Още през 1963 година е установено, че 40% от предпи-
санията в една 340-леглова болница са по-нечетливи 
от нормалното. Изчислено е, че времето, което бол-
ничният персонал губи за разчитане на тези предписа-
ния струва на болницата $ 12 000 за година. Като се 
има предвид инфлацията и развитието на здравната 
застрахователна практика, тази сума сега би била 
неколкократно по-голяма. 

НЕЧЕТЛИВАТА МЕДИЦИНСКА 
ДОКУМЕНТАЦИЯ ПРЕЧИ НА 
ПРЕДАВАНЕТО НА ВАЖНА 
ИНФОРМАЦИЯ
През 1993 г. в New Zealand Medical Journal е публикувано 
проучване, според което 37% от медицинската доку-
ментация, съставена от лекаря за първична помощ и 
придружаваща пациента до отделенията за спешна 
помощ, е трудна за четене или нечетлива. Това е осо-
бено обезпокояващо, тъй като много пациенти, които 
се приемат в спешните отделения не са способни на 
ефективна комуникация. 

НЕЧЕТЛИВИТЕ МЕДИЦИНСКИ 
ЗАПИСИ СЪЗДАВАТ ПОТЕНЦИАЛНИ 
ПРАВНИ ПРОБЛЕМИ
В сферата на медицинската документация е добре 
известно, че това, което не е документирано (не е 
написано на картона) не се е случило. Но какво се случ-
ва, ако то не може да бъде прочетено? В делото 
Нортън срещу Застрахователна компания “Аргонавт”2 
съдът посочва, че лекарите имат задължението да 
изразяват своите намерения “ясно и по начин, лишен 
от възможност за грешки”, и че лекарите трябва да 
“създават условия за сигурна комуникация” между тях и 

5

1 Цитирани са случаи, които са получили по-широка медийна 
гласност, поради тяхната тежест и практиките в други 
страни за отчитане на медицински грешки. Въпреки тези 
практики, до 90% от медицинските грешки остават неогласени. Δ
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всеки друг, който трябва да изпълнява тяхна препоръ-
ка или предписание.

НАЙ-ХУБАВОТО ОТ ПРОБЛЕМА С 
НЕЧЕТЛИВИЯ ПОЧЕРК Е, ЧЕ ТОЙ Е 
ПРЕОДОЛИМ… ДАЛИ?
Ако нечетливият почерк е преодолим, тогава защо тази 
практика продължава? Защото лекарите постоянно 
бързали, според някои по-благосклонно настроени авто-
ри. Е… някои лекари го докарват въпросния почерк и без 
много бързане, седейки на бюрото си, но както и да е. 

Според American Journal of Emergency Medicine, по-голе-
мия прием на пациенти в спешните отделения се 
отразява негативно на качеството на ръчно написа-
ните картони. Съществува положителна корелация 
между натовареността на спешните отделения и 
грешките в документацията.

Безспорно натовареността и бързането са причина 
за много от нечетливите лекарски записи. Същест-
вуват обаче и две други, не толкова лицеприятни, 
причини. Едната е неграмотността на някои лекари. 
Това кореспондира и с проучването на Irish Examiner за 
ниското ниво на медицинския персонал. Като не знаеш 
как се изписва дадено лекарство по-добре да го смота-

еш. Втората причина е липсата на отговорност и 
колегиално отношение към другите след теб, които 
ще се чудят какво точно си искал да кажеш. 

Там, където проблемът е осъзнат и на него се гледа 
сериозно, се прилагат различни практики за неговото 
ограничаване: препоръки за избягване на някои съкра-
щения и ясно изписване на дозите (0.5, а не .5), осведо-
мяване на пациентите за лечението, насърчаване 
контактите между фармацевти и лекари за избягване 
на недоразумения с рецептите, прилагане на техноло-
гиите и др. В много страни се работи по въвеждане-
то на е-здравеопазване и съответно е-рецепта. 
Разбира се, това не протича лесно и гладко. В Ирландия 
например правната система изисква рецептурната 
бланка да бъде подписана ръчно. Така или иначе, тези 
пречки ще бъдат преодоляни и предприетите реше-
ния, ако не да отстранят напълно, то поне биха огра-
ничили проблема с нечетливостта на лекарските 
записи. Разбира се, това първо ще се случи в страни, 
където здравният министър не само, че си изкарва 
целия мандат, но и знае какво да прави с него. А в 
други страни, където първо трябва да се решат 
други, много по-важни въпроси, на фармацевтите се 
препоръчва да изгледат филмите “Енигма” и “Красив 
ум” и да изкарат поне един курс по криптография (кре-
дитиран, разбира се, от БФС)!

ФАРМАЦЕВТИЧНАТА ИНДУСТРИЯ ИСКА ПРОЗРАЧНОСТ 
В СИСТЕМАТА ЗА ЛЕКАРСТВЕНА БЕЗОПАСНОСТ В ЕС

Европейската фармацевтична индустрия призова 
за балансирано и прозрачно финансиране на система-
та за лекарствена безопасност, или т.нар. фармако-
вижиланс (pharmacovigilance) в Европейския съюз, пре-
даде „Паневропейската мрежа” (Pan European Networks).

Редица организации – включително Европейската 
федерация на фармацевтичните индустрии и асоциа-
ции (European Federation of Pharmaceutical Industries and 
Associations), „Европейският геном-феном архив” 
(European Genome-phenome Archive), Асоциацията на 
европейската индустрия за самолечение (Association 
of the European Self-Medication Industry) и Европейската 
конфедерация на фармацевтичните предприемачи 
(European Confederation of Pharmaceutical Entrepreneurs) 
– заявяват, че подкрепят въвеждането на ефективна 
система за лекарствена безопасност.

Те също така одобряват усилията за по-голяма 
прозрачност и честност в някои от предложенията 
за механизма за събиране на такси за финансиране на 
Европейската агенция за лекарствените средства 
(European Medicines Agency (EMA)) за дейностите, 
свързани с фармаковижиланса.

Организациите заявяват, че понеже фармаковижи-

лансът е част от мисията на Агенцията, която е 
независим орган на ЕС, както и на съответните 
институции в държавите-членки с цел защита на 
общественото здраве, разходите за тази дейност би 
трябвало да се покриват частично с финансиране от 
бюджета на Общността, както е установено във 
фармацевтичното законодателство. 

През идващата година се очаква цялостна законо-
дателна ревизия на режимите за таксите на Евро-
пейската агенция за лекарствените средства. В тази 
връзка фармацевтичната индустрия в Европа призо-
вава институциите на ЕС да представят годишни 
отчети и подробна информация за търсените резул-
тати от дейностите, финансирани с тези такси. 

Според тях, този финансов отчет би трябвало да 
включва разходите за фармаковижиланс на европейско 
и национално ниво, включително годишните национал-
ни такси, за да се получи цялостна картина за Европа. 

Организациите от фармацевтичната промишле-
ност заявяват, че очакват установяването на диалог 
с регулаторите, за да се гарантира, че бъдещата 
система ще бъде основана на прозрачност, чест-
ност, ефективност и пропорционалност. ФМ 

ФМ 

2 Някакво дело от някаква съдебна практика
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КЪМ ЕВРОПЕЙСКА ФАРМАКОТЕРАПИЯ- 
САМО С ЛИЧЕН ФАРМАЦЕВТ

Интервю с проф. Илко ГЕТОВ пред в. Капитал 

По какъв начин се промени роля-
та и работата на БФС при ваше-
то управление? Кои са основни-
те насоки в развитието на фар-
мацията в България?
Българският фармацевтичен съюз 
(БФС) е професионално-съсловна-
та организация, създадена със спе-
циален закон, разписващ условията 
за практикуване на професията. 
Ролята и работата на БФС не е 
свързана само с личността на 
председателя, тя зависи от изпъл-
нението на приоритетите, разпи-
сани от ръководството на съюза, 
и прилагането на политиките за 
утвърждаване на фармацевтични-
те стандарти. Работата на БФС 
съществено се промени след сре-
дата на 2013 г. заради активния 
диалог с институциите, с членове-
те и с всички във фармацевтичния 
сектор. Като казвам "всички", 
имам предвид всички, които спаз-
ват етичните стандарти и имат 
лоялно пазарно поведение. Всички, 
които подкрепят каузата на БФС 
за издигане авторитета и ролята 
на фармацевтичната професия.

Стремим се да разгърнем екс-
пертния потенциал на съюза и 
това вече намира отражение в 
присъствието на наши предста-
вители в работни групи, съвети и 
комисии, отговорни за политики-
те в сектора. Това е ключовата 
роля на БФС – институция на екс-
пертно ниво и надежден партньор.

Представете си фармацията в 
България като палитра от различ-
ни по своята същност организа-
ции, които е много трудно да 

бъдат съчетани. Това с лекота ще 
стане, ако на първо място винаги 
стоят интересите на обществе-
ното здраве, на пациента, на ра-
зумното изразходване на публични-
те средства за лекарства и меди-
цински изделия. Добавете и осъзна-
ване на нуждата от професионали-
зъм, от качество и прозрачност и 
ето ви една рецепта за качестве-
на фармация.

Все още в България магистър-фар-
мацевтът се възприема като 
междинно звено и ням свидетел на 
провежданата фармакотерапия. 
Затова наш приоритет е издига-
нето ролята на магистър-фарма-
цевтите като доверени специали-
сти, "лични фармацевти", които 
дават съвети и компетентни 
отговори на пациентите. Данни 
от проучвания на територията на 
Европейския съюз сочат, че фарма-
цевтите са най-достъпните меди-
цински специалисти. Нашата про-
фесия е натоварена с очаквания за 
висока компетентност, подобря-
ване на общественото здраве, 
знания и безупречни умения в бързо 
развиващия се сектор фармация.

Моите колеги магистър-фармацев-
ти се чувстват по-защитени 
отпреди година, фактите за този 
комфорт са налице: нови форми на 
продължаващо обучение, финализи-
ране на вътрешносъюзни проекти, 
активен диалог с институциите.

Кои са основните професионални 
предизвикателства пред фарма-
цевтите в откритите и болнич-
ните аптеки?

Многобройни са. Може би най-голя-
мото предизвикателство са про-
менящите се условия при практи-
куване на професията. Факт е 
наличието на свръхконцентрация 
на аптеки в определени региони и 
липсата им в други, производство-
то на кадри и преднамерените 
атаки за уронване престижа на 
професията. За нас - фармацевти-
те положили Галеновата клетва, 
най-важното е запазване качест-
вото и достъпността до фар-
мацевтични услуги и гарантиране 
здравето и безопасността на 
хората. Ето това ще издигне 
обществената роля на БФС. Аз се 
гордея, че сигналите и оплаквания-
та от пациенти и данните за 
грешки са единични и инцидентни. 
Предизвикателството пред бол-
ничните фармацевти: на първо 
място все по-активно участие в 
осигуряването на достъпна, ефек-
тивна и безопасна терапия на 
болните, разумно и рационално 
използване на болничните бюдже-
ти за лекарства и, разбира се, 
привличането на млади кадри в 
болничната и клиничната фарма-
ция. Безспорно важни са електрон-
ното здравеопазване, т.нар. 
eHealth и mHealth, трансгранично-
то лечение на пациентите и 
въвеждането на изискванията на 
Директивата за фалшифицирани-
те лекарства.

Δ
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Каква е ролята на фармацевта в 
общественото здравеопазване и 
значението на неговата работа? 
Как вашите колеги поддържат 
своята професионална компе-
тентност при толкова динами-
чен пазар?
Ние осъзнаваме, че ни предстоят 
сериозни преговори какво и как 
може да се промени в ролята на 
фармацевта. Налице са безброй 
добри практики от държавите 
членки на ЕС, за това как фарма-

цевтът може да е полезен и да 
спести огромен финансов ресурс 
на обществото чрез професионал-
ната си компетентност. В Обеди-
неното кралство има т.нар. пред-
писващи фармацевти, в Португалия 
някои фармацевти имат право да 
поставят противогрипни ваксини, 
в Австрия има 24/7 безплатна 
национална телефонна линия за 
фармацевтични консултации. Все 
добри практики, които БФС си 
поставя задачата да станат факт 

и у нас. Това ще спомогне за добли-
жаването на стандарта в държа-
вите членки. Направих си експери-
мент и установих, че единствено 
фармацевтите у нас могат да ви 
отговорят какво означава наличи-
ето на черен триъгълник, обърнат 
обратно върху опаковките и на 
листовките на някои лекарствени 
продукти. Нека това остане загад-
ка и тест въпрос за вашите чита-
тели към личния им фармацевт.

ФМ 

През втората половина на месец oктомври 2014 
(17–19.10.2014 г.) в Плевен ще се проведе VІІ Национален 
конгрес по фармакология, организиран от Българско 
дружество по фармакология и Медицински Универси-
тет в Плевен.

VІ Национален конгрес по фармакология беше про-
веден с мото „Фармакологията – от експеримента 
към клиниката”, което даде възможност за успешно 
показване на участието на фармакологичните прак-
тики в редица медицински специалности. Ще запазим 
тази насока и в предстоящия VІІ Национален конгрес 
по фармакология.

VІІ Национален конгрес по фармакология се посве-
щава на 145-ата годишнина от създаването на Бълга-
рската Академия на Науките и 40-ата годишнина от 
откриването на Медицински Университет в Плевен. 
Научният форум ще се проведе под патронажа на Пред-
седателя на Българската Академия на Науките Стефан 
Воденичаров и кмета на гр. Плевен - Димитър Стойков.

На Конгреса ще бъдат представени и обсъдени 
данни в едни от най-съществените, в медицински и 
социален аспект, области на съвременната фармако-
логия и фармакотерапия. С удоволствие Ви призовава-
ме да вземете участие и да представите данни от 
Ваши експериментални и клинични проучвания.

За регистрация и допълнителна информация: 

КОМПАНИЯ ЗА МЕЖДУНАРОДНИ КОНГРЕСИ ООД
тел.: 02/892 08 08
мобилен: 0888 90 31 92
Мирела Димитрова
е-mail: mdimitrova@cic.bg
www.cic.bg

VІІ НАЦИОНАЛЕН КОНГРЕС ПО ФАРМАКОЛОГИЯ
17–19 okтомври 2014 / МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ПЛЕВЕН

ФМ 
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ДЕФЛАМОЛ® пази радостта от 
докосването вече 45 години

Доц. д-р Георги ПЕХЛИВАНОВ 
Кожна клиника, УМБАЛ „Александровска“ - София 

ПРЕПАРАТИ НА ФОКУС 

Кожата e най-големият орган в човешкото тяло (при 
възрастен човек достига около 2 кв.м, а заедно с 
подкожната тъкан тежи около 20 kg) и е около 5% от 
общото телесно тегло. Като самостоятелен орган 
кожата: предпазва организма от вредните фактори 
на външната среда; участва в отделянето на отпадни 
продукти; участва в топлообмяната и регулацията на 
водния баланс в организма; има важна сетивна функция 
- чрез нея усещаме допир, болка, топлина и температу-
рата на заобикалящия ни свят. В кожата са разположе-
ни голям брой нервни окончания, чрез които тя възпри-
ема всички дразнения на околната среда.

Дефламол® маз е комбиниран лекарствен продукт, 
чийто уникален характер се дължи на съчетанието на 
класически съставки с епителизиращо действие – 
витамин А и витамин Д, с допълващи ги помощни 
вещества - рибено масло, перувиански балсам и лано-
лин. Основните съставки на Дефламол® са включени в 
хидрофилна основа с абсорбиращи и антисептични 
качества. Приложен локално, този лекарствен про-
дукт има омекотяващо, стимулиращо и регенератив-
но действие върху епителните клетки.

ОБЩИ ПОКАЗАНИЯ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ 
НА ДЕФЛАМОЛ® МАЗ
Дефламол® е показан като протективно и емолиентно 
средство при суха и раздразнена кожа, при повърх-
ностни кожни увреждания от: слънчеви, термични и 
химични въздействия; състояния свързани с хиперке-
ратоза; при повърхностни рани и язви, включително 
бавно заздравяващи.

АКТИВНИ СЪСТАВКИ: 
Витамин А е най-важният нутриент за здрава кожа. В 
известна степен, той липсва в кожата на повечето 
хора защото се разрушава лесно при излагане на свет-
лина. Главната форма на витмин А в кожата е ретинил 
палмитат – най-чувствителната към слънцето разно-
видност на ретиноидите. Ретинил палмитат е 80% 
от витамин А в кожата. Епидермалният ретинил 
естер притежава свойства на прекурсор на биологич-
но активните форми витамин А и служи като филтър 
на увреждащото кожата действие на ултравиолето-
вите лъчи. Локалното третиране с ретиноиди проти-
водейства на изчерпването на витамин А от кожата 
и способства за нейното възстановяване. Ретинил 
палмитат се превръща постепенно в ретинол, после 
в ретинил алдехид и накрая в различни изомери на 
ретинова киселина. Ретиновата киселина контролира 
нормалната дейност на клетките чрез въздействие-
то си върху ДНК. Освен това изпълнява ключова роля 
в растежа на кератиноцитите – основните клетки 
на епидермиса, подобрявайки метаболизма. Благода-
рение на витамин А, който предизвиква този ускорен 
растеж на кератиноцитите, раните заздравяват по-
бързо. Произвежда се по-здрав колаген и белезите 
зарастват по-добре.

Витамин А е необходим за нормалното развитие и 
диференциацията на кожата. Ретинолът участва в 
протеиновата обмяна на епителните тъкани, изграж-
дащи кожа и лигавица.

При нарушаване тяхната цялост (рани, изгаряния), 
витамин А ускорява процесите на зарастване, стиму-

Лекарственият продукт Дефламол® маз е едно от първите лекарствени средства, разработено от българ-
ски фармаколози, а впоследствие широко използвано от хирурзите и дерматолозите в клиничната практи-
ка (първото разрешително за употреба е от 1969). Предвид уникалния състав, базиран на природни продук-
ти и ранната година на регистрация, Дефламол® маз се счита за оригинално българско лекарство. 
Доказаният в продължение на 45 години терапевтичен ефект на Дефламол® се дължи на класическата ком-
бинация от съставки, традиционно ползвани в дерматологията. 

В настоящата статия е направен съвременен преглед на индикациите за приложение на този български 
лекарствен продукт.

Δ
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лира синтезата на колаген, подобрява качеството на 
новообразуваните тъкани и намалява вероятността 
от инфекции. Прилага се при смущения във вроговява-
нето (паракератоза, дискератоза, хиперкератоза), 
стабилизира и предпазва от кератинизация епителни-
те клетки на лигавиците.

Витамин А играе важна роля в осъществяването на 
адекватни възпалителни отговори и се използва за 
неутрализиране на проявяваните от глюкокортикоиди 
катаболни ефекти върху зарастването на раните. 
Особено важна е ролята на витамин А, приложен сис-
темно или локално при бавно заздравяващи рани вслед-
ствие стрес, захарен диабет, радиация.

Като механизъм на въздействие на витамин А върху 
кожата се счита взаимодействието със специфични-
те рецептори – алфа, бета и гама (retinoic acid 
receptors - RAR - alpha, beta, gamma) на най-важния му 
метаболит - ретиновата киселина. Рецепторите се 
разделят на две групи: едните класически рецептори 
са RAR – alpha, beta, gamma, и с тях се свързва ретино-
вата киселина; другите са Х-рецептори и с тях се 
свързват ретиноидите (retinoid-X receptors - RXR - alpha, 
beta, gamma). Рецепторите на ретиновата киселина 
участвуват в медиирането на органните и клетъчни-
те ефекти на ретиноиди, включващи както метаболи-
тите на природните продукти на витамин А (рети-
нол), така и синтетичните аналози. Епидемиологични, 
клинични и експериментални проучвания показват, че 
RARs участвуват в медиирането на редица ракови 
заболявания и кожни нарушения. Чрез свързване с 
рецепторите, ретиновата киселина потиска тран-
скрипцията на колаген чрез инхибиране на c-fos, което 
обяснява ефектът є за заличаване на белези.

Ретиновата киселина оказва действие върху митохон-
дриите и ядрената ДНК. Тя също предотвратява 
индукцията на специфични транскрипционни фактори, 
които стимулират гените на металопротеиназа. 
Стимулирането на металопротеиназа води до дегра-
дация на колаген и еластин в кожата и също помага 
срещу белези.

Витамин А намира широко локално приложение в дер-
матологичната практика под формата на кремове 
или унгвенти на базата на рибено или рициново масло, 
съдържащи 500-1000 до 10 000 МЕ в 1 g вехикулум. Тези 
лекарствени форми притежават противовъзпалител-
ни и много добри кератопластични свойства.

Витамин А въздейства върху базалния слой на клетки-
те и по този начин ускорява техния растеж (в резул-
тат на повишената митоза). Засилената митоза 
позволява по-бързото зарастване на раните. При нару-
шена цялост на кожа и лигавици (рани, изгаряния), уско-
рява процесите на зарастване, стимулира синтеза на 
колаген, подобрява качеството на новообразуваните 
тъкани и намалява вероятността за инфекции.

Витамин A влияние върху окислителните и редукцион-
ните процеси, действа епителотонично, като регули-
ра кератинизацията в епидермиса и функцията на 
епителната тъкан, води до нормализиране на екто-
дермалните хиперплазии и дисплазии.

Витамин Д. Активният метаболит на витамин Д - 
1alpha, 25-dihydroxyvitami D3 (1α,25(OH)2 D3), чрез взаи-
модействието със специфичните рецептори, регули-
ра експресията на гени в различни, зависими от вита-
мин Д тъкани, включващи и епидермиса.

Витамин Д (1α,25(OH)2 D3) проявява имуномодулиращи 
свойства, като предизвиква експресия на корецептора 
CD14, участващ в активацията на TLR (toll-like receptors). 
Той предизвиква експресия на гена на антимикробния 
пептид в изолирани човешки кератиноцити, моноцити 
и неутрофили, а също и в човешки клетъчни линии. 
Нещо повече, 1α,25(OH)2 D3 предизвиква увеличаване 
на антимикробни протеини и секреция на антимикроб-
на активност срещу някои патогени, включително и 
Pseudomonas aeruginosa. По този начин пряко регулира 
експресията на гена на антимикробния пептид, което 
разкрива възможности за неговото използване при 
лечение на инфектирана кожа. Дефицит на витамин Д 
може да предизвика компрометиране на имунния отго-
вор и влошаване на зарастването на рани.

Установено е потискане на пролиферация и засилване 
на диференциация в кожните клетки от 1α,25(OH)2 D3 
по механизма на промени в генната транскрипция и 
иРНК. Наличието на антипролиферативни и продифе-
ренциращи свойства при 1α,25(OH)2 D3 позволява 
неговото използване за лечение на псориазис. 
Препоръчва се като първа линия за лечение на леки и 
средно тежки форми на псориазис, тъй като керати-
ноцитите на кожата имат рецептори за витамин Д. 
След тяхното свързване, значително се ускорява узря-
ването и се забавя нарастването на епидермалните 
клетки. Този ефект се използва при лечението на псо-
риазиса.

Счита се че локалното приложение на витамин Д е 
поне толкова ефективно, колкото и това на кортико-
стероиди, без да има страничните им ефекти при 
дълготрайно приложение, тъй като е близък по хими-
чен строеж до кортикостероидите и притежава про-
тивовъзпалително действие.

Перувианският балсам и рибеното масло, които вли-
зат в състава на Дефламол® маз като помощни веще-
ства, също са с терапевтична ефективност.

Перувианският балсам има кератопластични свой-
ства и улеснява гранулирането, поема секретите и 
стабилизира другите активни съставки на продукта. 
Действа антисептично, противопаразитно и проти-
восърбежно.
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Прилага се в спиртни разтвори, пасти и унгвенти за 
лечение на трудно зарастващи рани, трофични язви, 
ектими, фурункули, кожна туберкулоза, дерматити и 
краста, себорейна екзема в субакутна фаза, невродер-
мит, периферни съдови смущения, акроцианоза. В кон-
центрация над 10% е показан за лечение на перниони и 
акроцианоза.

Рибеното масло осигурява разтворимостта и резорб-
цията на витамините Д и А, действа стимулиращо 
върху младата гранулационна тъкан. Прилага се външ-
но за лечение на рани, като подпомага епителизация-
та и неоваскуларизацията. Нови проучвания показват 
и ползата му при псориазис.

ПРИЛАГАНЕ НА ДЕФЛАМОЛ® МАЗ 
ПРИ РАНИ ОТ ИЗГАРЯНИЯ
Изгарянето (combustio) е тежко увреждане на кожата 
и подлежащите є структури, често съчетано с общи 
реакции на организма, в резултат от действието на 
различни физични или химични фактори, като слънчева 
или друга радиация, топлина, химикали или електри-
чество.

Изгаряния може да се причинят от най-различни външ-
ни източници (термични, химически, електрически и 
радиационни). Съществуват различни класификации на 
изгарянията според дълбочината им. Последното 
методично указание в България е от 1995 година и 
дълбочината на изгарянията се определя по тристе-
пенна скала:

I степен - епидермални изгаряния: засяга се само епи-
дермиса. Заздравяват добре, но многократното слън-
чево изгаряне увеличава риска за рак на кожата;

II степен - дермални изгаряния: засягат се слоевете 
на дермата – съединителната тъкан, богата на кръ-
воносни съдове, чрез които до кожата достигат 
необходимите за жизнената є дейност кислород и 
хранителни вещества. По този начин се уврежда тро-
фиката на кожата, устойчивостта и еластичността 
є. Обикновено в тези случаи е засегнат папиларният 
слой. Тук се разполагат кръвоносни и лимфни съдове и 
нервни окончания. Поради това тези изгаряния са 
болезнени;

II-а степен - повърхностни дермални изгаряния: често 
става инфекция на засегнатото място, но обикновено 
не остават белези;

II-б степен - дълбоки дермални изгаряния: остават 
белези, контрактури. Може да се наложи отстранява-
не на поразената тъкан и присаждане на кожа с хирур-
гични методи;

III степен - субдермални изгаряния: с разрушаване на 

дермата в дълбочина, увреждането засяга и ретику-
ларния слой, съставен от по-плътна съединителна 
тъкан – колагенни влакна, групирани в дебели снопче-
та. Включва се увреждане на разположени още по-дъл-
боко тъкани – мускули и кости. Този тип изгаряния са 
често опасни за живота и са обект на хирургично 
лечение. В миналото бяха известни като изгаряния IV 
степен.

В специализираната литература има множество пуб-
ликации за приложението на Дефламол® в клиничната 
практика за стимулиране на епителизацията на рани 
от термични и други изгаряния. Дефламол® е особено 
ефективен при изгаряния от І и ІІ степен, които заз-
дравяват за 15-20 дни. Медикаментът оказва благо-
приятно действие върху засегнатия кожен участък, 
като намалява отока и подобрява регенеративните 
възможности на епитела.

Епителотоничното действие на Дефламол® способ-
ства за образуване на мек цикатрикс без склонност 
към келоиди. Дефламол® намира ефективно приложе-
ние след студови поражения на кожата, за стимулира-
не на заздравяването на рани, соларен дерматит и 
радиодермит.

ОБОБЩЕНИЕ
Терапевтичен ефект на Дефламол® маз при изгаряне и 
други структурни нарушения на кожата:
– пряко противовъзпалително, омекотяващо и облек-

чаващо действие; 
– притежава локални имуномодулиращи свойства, 

индуцира и стимулира секрецията на антимикроб-
ни пептиди, намалява вероятността за инфекции и 
стимулира естествените тъканни механизми на 
защита; 

– притежава мощен антиоксидантен ефект и нама-
лява оксидативния стрес в наранената тъкан; 

– ограничава щетите върху кожата, причинени от 
прекомерно излагане на слънце, и помага за намаля-
ване на вредното влияние на UV лъчите (фотопро-
тективен ефект); 

– намалява отока и предпазва от прекомерно разрас-
тване на съединителната тъкан, от която се 
образуват белези и благоприятства еластичност-
та и мекотата на кожата;

– притежава подхранващо действие, стимулира и 
подобрява метаболитния, водния и липиден баланс 
на тъканта; 

– регулира пролиферацията и засилва диференциация-
та на клетките в базалния слой на епидермиса 
като по този начин ускорява зарастването на 
раните; 

– подобрява качеството на новообразуваните тъка-
ни, регулира и оптимизира синтеза на по-здрав ко-
лаген, което благоприятства по-доброто зараст-
ване на белега. 

Δ
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TЕРАПЕВТИЧЕН ЕФЕКТ И ПОЛЗИ ПРИ ИЗГАРЯНИЯ И ДРУГИ СТРУКТУРНИ НАРУШЕНИЯ НА КОЖАТА:

ИЗВОДИ:

1. Дефламол® унгвент оказва благоприятно действие 
върху засегнатия кожен участък, като намалява 
еритема, отока и подобрява регенеративните спо-
собности на епидермиса. 

2. Дефламол® унгвент притежава мощен противовъз-
палителен и антиоксидантен ефект, особено при 
терапия на слънчеви изгаряния по кожата. 

3. Дефламол® унгвент е с мощен епителотоничен 
ефект и повлиява по-ефективно механизмите воде-
щи до образуване на белези.

4. Дефламол® унгвент има по-бърз и по-качествен 
терапевтичен ефект при лечение на нови белези 
спрямо съвременните медикаменти, базирани на 
силиконов гел и течен екстракт от лук+хепарин.

5. Изразените епителотонични и регенеративни 
свойства на Дефламол® унгвент позволяват той 
да се използва самостоятелно или в комбинация за 
лечение на други заболявания, като локално тера-

певтично и профилактично средство при: 
– контактно-дегенеративни (неалергични) екземи, 

причинени от измивни средства, детергенти, 
киселини, основи, съпроводени с развитие на хипер-
кератоза;

– повърхностни изгаряния при излагане на агресивни 
химически и физически фактори или наранявания и 
измръзвания на кожата;

– подсичания в кърмаческа възраст;
– десквамация, силно изразена сухота, намалена елас-

тичност и образуване на рагади;
– повърхностни травми след охлузване, претриване
– за по-бързо заздравяване на рани, профилактика на 

инфекции; 
– профилактика и лечение на белези;
– за нормализиране на ектодермални хиперплазии, 

сенилни кератози, левкоплакия, kraurosis vulvae, 
трудно зарастващи язви (ulcus cruris varicosum и 
др.), ихтиозис, старческа атрофия на кожата, 
morbus Darier, pityriasis rubra pilaris, keratosis follicularis;

– при лечението на псориазис;
– профилактика и терапия на стрии при бременност 

и напълняване.

*Дефламол® маз се нанася на тънък слой върху увредените кожни повърхности 1-2 пъти дневно. При липса на подобре-
ние до седем дни терапията трябва да се преоцени. Може да се прилага по време на бременност и кърмене. 
Поносимостта към продукта е много добра. Рядко е възможно да се наблюдава сърбеж, парене или обриви.

1) пряко противовъзпалтелно, омекотяващо и 
облекчаващо действие;
2) притежава локални имуномодулиращи свойства и 
индуцира и стимулира секрецията на 
антимикробни пептиди, намалява вероятността 
от инфекции и стимулира естествените тъканни 
механизми на защита;
3) притежава мощен антиоксидантен ефект и 
намалява оксидативния стрес в наранената тъкан;

4) ограничава щетите върху кожата, причинени от 
прекомерно излагане на слънце и помага за 
намаляване на вредното влияние на UV лъчите 
(фотопротективен ефект);
5) намалява отока и предпазва от прекомерно 
разрастване на съединителната тъкан, от 
която се образува белега и благоприятства 
еластичността и мекотата на кожата;
6) притежава подхранващо действие както и 
стимулира и подобрява метаболитния, водния и 
липидния баланс на тъканта;

7) регулира пролиферацията и засилва 
диференциацията на клетките в базалния слой на 
епидермиса, като по този начин ускорява 
зарастванетo на раните;
8) подобрва качеството на новообразуваните 
тъкани, регулира и оптимизира синтеза на 
по-здрав колаген, което благоприятства 
по-доброто зарастване на белега. 

1

2

3

ФМ 
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ЗА КОЖНИТЕ ОБРИВИ 
И ТЯХНОТО ЛЕЧЕНИЕ

д-р Ани ГЕНЧЕВА

ПРЕПАРАТИ НА ФОКУС 

През пролетта и лятото броят на 
хората с обриви по кожата опре-
делено се увеличава. Това е сезо-
нът на отпуските, на екскурзии-
те, на изкушението да се опитат 
нови храни и напитки, на по-лекото 
облекло. Тялото е изложено на въз-
действието на слънчевите лъчи 
почти през целия ден, а игрите и 
разходките на открито предоста-
вят възможност за контакт с 
различни растения и хвърчащи 
насекоми. Много хора получават 
обриви след преспиване в хотели и 
хижи, вероятно от спалното 
бельо, недобре поддържано или 
изпрано с неподходящи препарати, 
при консумация на екзотични или 
дори традициони храни, като яйца, 
мляко, месо, риба, морски дарове, 
житни растения, някои зеленчуци, 
ягоди, ядки, шоколад, кафе, какао. 
Причината може да се крие и в 
полените във въздуха и цъфтящи-
те растения. Това са така нарече-
ните алергични обриви по кожата. 
Те могат да се проявят като сър-
бящи, малки или големи пъпки, раз-
положени на групи с или без оток 
на околната кожа или като зачер-
вена кожа с мехури. Сърбежът 
допълнително влошава състояние-
то, като разчесването води до 
рани и инфектиране.

Алергичните обриви по кожата са 
различни видове от медицинска 
гледна точка, но най-общо могат 
да се разделят на:

3 КОНТАКТЕН ДЕРМАТИТ — обрив, 
причинен от контакт на кожата с 
алерген или дразнител - при носене 
на съдържащи никел бижута, дрехи, 
дезодоранти, парфюми, бои за 
коса, гримове, дори червилата или 
при контакт с отровен бръшлян, 
дъб, смрадлика. Проява на контак-
тен дерматит могат да бъдат и 
различните ухапвания от пчели, 
оси, комари, облазвания от гъсени-
ци, бълхи и паяци. Промените по 
кожата са многообразни: зачервя-
ване, оток, възелчета, мехурчета, 
ерозии, корички, люспи, разположе-
ни най-често по дланите, лицето и 
крайниците. Болните се оплакват 
от сърбеж и локална болка. Ако 
имате контактен дерматит, 
помислете си за възможните алер-
гени, с които сте имали досег 
последните два-три дни, а не само 
в деня, когато се е появил обри-
вът. След като установите причи-
ната, най-добрият начин за облек-
чаване на симптомите е да огра-
ничите повторен досег.

3 АТОПИЧЕН ДЕРМАТИТ е хрони-
чен възпалителен обрив, особено 
чест при децата. Наблюдават се 
червени или виолетови, сърбящи 
петна, най-често в областта на 

лицето, врата или ръцете. С тече-
ние на възрастта симптомите на 
атопичния дерматит обикновено 
намаляват, а при някои хора обри-
вите в зряла възраст изчезват.

3 ЕКЗЕМАТА е кожен обрив, харак-
теризиращ се с удебелена, зачер-
вена, суха и лющеща се кожа. Някои 
форми на екземата са с възпалени 
червени петна, от които понякога 
се отделя бистра течност. 

3 УРТИКАРИЯТА е най-често сре-
щаният кожен обрив. Засяга хора 
във всички възрасти и е специфи-
чен вид обрив, който започва вне-
запно и е изключително сърбящ. 
Могат да се наблюдават малки 
подутини или подобни на ухапване 
от комар пъпчици, които се разпо-
лагат по гърба, гърдите, крайници-
те, лицето - клепачите, устните, 
а така също и по лигавицата на 
устата, ларинкса и фаринкса. При 
последните локализации, ако не се 
вземат навреме мерки, може да се 
получи задушаване. Най-чести 
алергени са хранителните продук-
ти - яйца, месо, риба, ягоди, шоко-
лад и др.; на второ място по чес-
тота се нареждат лекарствени-
те средства. 

БЕЗ РЕЦЕПТА 
БЕЗ РЕЦЕПТА 

В АПТЕКИТЕ
В АПТЕКИТЕ

Антихистаминова маз за лечение на: 
сърбящи обриви по кожата /алергии/, 
уртикария, екземи, ухапвания от насекоми, 
слънчева алергия

Δ
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АГРЕСИЯТА, БЕДНОСТТА И ХРАНЕНЕТО 
крадци на здравето и живота 

част II
СИНДРОМЪТ НА ХИПЕРАКТИВНОСТ С ДЕФИЦИТ НА ВНИМАНИЕТО – 

ВАЖЕН РИСКОВ ФАКТОР ЗА БЕЗОПАСНОТО ШОФИРАНЕ

Ро за лин КОС ТОВ, маг. фарм.

ХРАНЕНЕ И ЗДРАВЕ  

Синдромът на Хиперактивност с дефицит на внима-
нието (СХДВ) е сред важните фактори, свързани с 
агресивното поведение и проявите на тормоза, нана-
сящи сериозни и трайни щети върху здравето и нор-
малния живот на децата и възрастните, но едва през 
последните години вниманието на изследователите 
се насочи към проучването и оценката на значимост-
та на СХДВ за безопасното движение по пътищата. 
Ролята на СХДВ като рисков фактор и търсенето на 
различни подходи за неговото ограничаване добиват 
важно значение предвид трудното постигане на 
напредък за ограничаване на инцидентите по пъти-
щата, свързани с много жертви и хиляди инвалидизи-
рани.

Редица проучвания показват, че поведението на хора-
та със СХДВ, при шофиране и участие в движението 
на пътя, създава рискови ситуации нерядко завършва-
щи с катастрофи и жертви. Тези хора обикновено са 
склонни да надценяват своите шофьорски умения, 
карайки с по-висока скорост, предприемат рискови 
изпреварвания, проявяват неспособност да се концен-
трират върху ситуациите на движението, отклоня-
вайки вниманието си по разични поводи. Характерни 
за тях са също така ограничения капацитет да след-
ват правилата за движение по пътя, ограничените 
способности да изграждат навици за безопасно шофи-
ране, по-бавното реагиране и влошена адаптивност, 
повишена склонност да шофират след употреба на 

3 СЛЪНЧЕВАТА АЛЕРГИЯ е все 
по-често срещана напоследък и се 
проявява със сърбящ обрив по 
откритите, изложени на слънчева 
светлина, части на тялото. 

Основен принцип на лечението при 
кожни обриви е стремежът за ели-
миниране на алергена, провокиращ 
заболяването, и спазване на подхо-
дяща диета. Локалното лечение 
(намазването) върху кожата започ-
ва с антихистаминови мехлеми. Те 

са достъпни, лесни за употреба, не 
водят до странични оплаквания и 
се продават в аптечната мрежа 
без рецепта. За външно приложе-
ние върху кожата, при обриви, 
много добър ефект има лекарство-
то Дермодрин® маз. Активната му 
съставка diphenhydramine hydrohlo-
ride има изразено противосърбеж-
но, болкоуспокояващо и охлаждащо 
кожата действие и намалява обра-
зуването на алергични отоци. 
Дермодрин® се намазва лесно, не 

зацапва дрехите и успокоява сър-
бежа и болката скоро след нанася-
нето, а действието му продължа-
ва 2-6 часа. Дермодрин® маз може 
да се използва при всички форми на 
алергични обриви по тялото. Неза-
висимо дали ще прекарате почивка-
та си на планина или на море би било 
добре да се снабдите предварител-
но с подходящ антихистаминов 
медикамент, особено ако с вас има 
и деца, които са по-уязвими и подат-
ливи на различни кожни обриви.

ФМ 
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алкохол, а също и по-чести прояви на гняв и импулсив-
но, агресивно поведение на пътя спрямо другите учас-
тници в движението, без да оценяват реалните риско-
ве. [1,2,3,4,5] Интерес предизвикват резултатите от 
проучването на Wymbs BT et al. 2013 [6], които устано-
вяват, че юношите и младежите със СХДВ проявяват 
значително по-голям интерес и желание за шофиране 
и занимание с мотоспортове в сравнение с връстни-
ците си, не страдащи от СХДВ, като същевременно 
обаче поведението им е отчетливо по-рисково, с по-
голяма склонност да шофират след употреба на алко-
хол.

СХДВ се характеризира като нарушение на невропси-
хологичното развитие, което за пръв път е описано 
от George Still във Великобритания през 1902 г. То се 
проявява в детската възраст, като засяга около 4 
пъти повече момчетата в сравнение с момичетата. 
СХДВ обхваща проявите на влошено внимание, посто-
янна повишена активност и импулсивност при нема-
лък брой деца, с честота на 5-7-10% и повече в различ-
ните страни. Една значителна част от проявите на 
СХДВ се пренасят през юношеството и младежката 
възраст до зряла възраст, когато се наслагват допъл-
нително и други негативни прояви, водещи до пови-
шен риск от антисоциално и агресивно поведение, 
злоупотреби с алкохол и наркотици, влошени перспек-
тиви по отношение на образователните постижения, 
намирането и задържането на работа, създаването 
на устойчиви семейства, затруднения при социалните 
контакти, както и повишения риск от пътни инциден-
ти при шофиране. Състоянието на страдащите от 
СХДВ на средна възраст може допълнително да се 
усложни от развитието на тревожност и депресия. 
Резултатите от проучванията показват, че при около 
60% от децата със СХДВ, проявите продължават до 
зряла възраст, което означава, че от 1 милион шофьо-
ри около 60 000 може да страдат от СХДВ и да пред-
ставляват реална опасност за всички участници в 
движението с различните си рискови поведенчески 
прояви при шофиране, водещи до катастрофи и жерт-
ви. [7,8] Това може да даде обяснение за редица ката-
строфи, при които трудно могат да се намерят 
обективни причини, но у нас този фактор не се има 
предвид. 

СХДВ се характеризира с широкоспектърен комплекс 
от симптоми, чиито прояви формират най-общо три 
основни симптомни типа:

А/ Предимно с дефицит на вниманието включващ – 
често разсейване и лесна загуба на концентрация при 
изпълнение на определени дейности или при участие в 
игри. Лицето не обръща внимание на това, което му 
се казва и не следва дадените му указания за извърш-
ване на определена дейност, обикновено избягва зани-
мания, които изискват по-продължителна концентра-
ция и умствени усилия, не обръща внимание на подроб-

ностите и прави грешки от невнимание, често губи 
или забравя различни вещи или инструменти нужни за 
извършването на определена дейност. Наблюдава се 
неорганизираност при справяне с различни дейности, 
забравяне на  ежедневни задължения и поети ангажи-
менти или закъснение в осъществяването им, неспо-
собност за определяне на приоритети и планиране.

Б/ Предимно с хиперактивност и импулсивност 
включващ – чести движения на крайниците, като 
лицето не може да седи спокойно и често става от 
мястото си, проявява неумение да стои на едно 
място дори за кратко, като се движи напред и назад, 
тича или се катери и прескача разни препятствия, 
често говори високо и прекалено много, не може да 
участва спокойно в различни игри, лесно се разочаро-
ва, проявява ниска търпимост към стреса и други 
обикновени проблеми или стимули като светлина, шум 
и др., често прекъсва другите, когато говорят и се 
намесва в чужди разговори, игри или други дейности, 
обикновено бърза да даде отговор преди да е изслушал 
въпроса, проявява нетърпеливост и неумение да изчак-
ва реда си, като се прережда, импулсивно и непредска-
зуемо проявява склонност към гневни изблици, сприха-
вост, дръзко, конфликтно и агресивно поведение и 
склонност към тормоз.

В/ Комбиниран тип включващ комбинации от симпто-
ми от горните два типа, чиито прояви и последици са 
значително по-тежки и трудни за повлияване. [9]

Причините за СХДВ не са все още точно установени, 
но се предполага, че те имат комплексен характер. 
Сред първоначално констатираните рискови фактори, 
отговорни за появата или за провокиране на развити-
ето на симптомите на СХДВ попадат – интоксикаци-
ята с олово, пестициди, полихлорирани бифенили и др., 
дефицити на желязо, цинк, магнезий и дълговерижните 
омега – 3 ПНМК, тютюнопушене и стрес през бремен-
ността, завишен прием с храната на изкуствени оцве-
тители и консерванти, а също на захари и др. [9,10]

През последните години съобщените резултати от 
множество проучвания с достоверен дизайн спомогна-
ха за формирането на нова група от рискови фактори, 
като например:

1. Наличието на риск от наследяване на обремене-
ността със СХДВ, гравитиращ около 79%, според 
някои изследователи, както и наличието на група 
от гени, отговорно свързани със СХДВ. Подчертава 
се също и важната роля на взаимодействието на 
гените с факторите на средата и храненето. [9] В 
подкрепа на наследствеността и генетичната об-
вързаност са съобщените от Shaw P 2013 [11] дан-
ни, че в мозъка на страдащите от СХДВ са налични 
анатомични структурни изменения, за които се 
счита, че са отговорни за появата на СХДВ.



16

2. Lindstrom K et al. 2011 [12] и Halmoy A et al. 2012 [13] 
съобщават за установена връзка между прежде-
временното раждане и раждането на деца с ниско 
рождено тегло и развитието на СХДВ до зряла 
възраст. Отчетено е стъпаловидно нарастване на 
риска от СХДВ, като при преждевременното раж-
дане той е 1.3 за деца родени в 35-36 седмица, 1.4 
за тези в 33-34 седмица и достига до 2.1 пъти по-
висок при децата родени през 23-28 седмица, дока-
то при децата с рождено тегло по-малко от 2.5 кг 
нарастването на риска е 1.5 пъти, а при деца с 
тегло под 1.5 кг – рискът е 2.1 пъти по-висок. 

3. Сред новоустановените рискови фактори за СХДВ 
попадат развитието на диабет през време на бре-
менността (гестационен диабет), както и бед-
ността породена от ниския социалноикономически 
статус на родителите и семействата през ранни-
те години от живота на децата – едно явление със 
сериозен темп на нарастване както у нас, така и 
в редица страни по света. [14,15]

4. Резултатите от редица проучвания през последни-
те години определят наднорменото тегло (Индекс 
на телесна маса (ИТМ) 25-30) и затлъстяването 
(ИТМ >30) в периода преди бременността като 
рисков фактор за поява на СХДВ на детето. Рис-
кът за СХДВ при децата на жените с този проблем 
преди забременяване е 2 пъти по-висок в сравне-
ние с жените с нормален ИТМ – до 25. [16,17] Този 
новоустановен рисков фактор добива допълнител-
на тежест предвид световната тенденция за 
нарастване на затлъстяването, свързано в голяма 
степен с нездравословните начини на хранене и 
живот, които са валидни и у нас.

5. Начините на хранене през бременността, дет-
ството и юношеството са значими фактори за 
развитието на СХДВ. Придържането към т. нар. 
“Западен модел на хранене”, характеризиращ се с 
дефицити на редица важни хранителни компонен-
ти и с нисък прием на дълговерижните омега-3 
ПНМК, както и със завишен прием на богати на 
въглехидрати храни и най-вече захари, на наситени 
и транс-мазнини, на “храни-боклуци” и др., е отчет-
лив рисков фактор за развитието на СХДВ. 
Същевременно при придържането към Средизем-
номорския и сходните с него начини на хранене се 
отчита нисък риск от СХДВ, което показва значе-
нието както на отделните компоненти, така и на 
цялостния модел на храненето. [18,19,20]

6. Недоспиването, както и влошеното качество на 
съня са установени рискови фактори за появата на 
симптомния комплекс на СХДВ и за обостряне на 
проявите му. При продължителност на съня по-мал-
ка от 10 часа на денонощие, при децата на възраст 
до 41 месеца, се отчита 3.2 пъти по-висок риск от 

хиперактивност и импулсивност на поведението. 
[21] Проучванията за качеството на съня при деца-
та със СХДВ показват, че 25 до 50% от тях стра-
дат от различни нарушения на съня като затрудне-
но заспиване, фрагментиран сън с чести и продъл-
жителни събуждания, които водят до недостатъ-
чен сън. Честотата на нарушенията на съня и 
натрупването на сънен дълг при възрастните хора 
със СХДВ се проявява при 60 до 80% от тях. Осигу-
ряването на достатъчен сън, както и на добра 
хигиена на съня се оценяват от изследователите 
като важни превантивни фактори. [22,23]

7. Международен екип от изследователи от универси-
тети в САЩ, Испания и Дания публикува през м. 
април т.г. [24] резултатите от проведеното от 
тях мащабно проучване (64 322 бременности), 
които показват наличието на връзка между упот-
ребата на Парацетамол през време на бремен-
ността и повишения риск от развитието на хи-
перактивност и на поведенчески прояви сходни с 
тези на СХДВ при децата на 7-годишна възраст. В 
това, първо по рода си проучване с достоверен 
дизайн се установява, че връзката е значително 
по-изразена, ако приемът на Парацетамол е бил 
осъществяван многократно през време на бремен-
ността. Препотвърждаването на съобщените 
данни и в последващи студии ще постави под въп-
рос безопасността на употребата на Парацетамол 
през бременността.

Активното проучване на въздействитето на СХДВ 
върху адекватността на функционалния статус, свър-
зан с шофирането при юношите, младежите и въз-
растните със СХДВ, доведе до установяването на 
сериозни отклонения. Съобщените съвсем наскоро 
данни от проучванията на различните аспекти на 
тези въздействия изискват повишено внимание и 
мерки, касаещи проблемите на шофьорите със СХДВ.

Kim S et al. 2013 [25] съобщават, че при страдащите 
от СХДВ шофьори са установени редица отклонения в 
зрителните възприятия като например – влошени 
периферно зрение, визуално фокусиране и скорост на 
зрително възприемане, както и затруднена чувстви-
телност спрямо синята част на спектъра, които 
повишават риска при шофиране.

Bioulac S et al. 2013 [26] установяват съществуването 
на подгрупа в страдащите предимно от дефицит на 
внимание, за която е характерна значително повише-
на инцидентност от сънливост през деня, като този 
риск се проявява при около 50% от страдащите от 
дефицит на внимание през време на шофиране. 
Внезапното заспиване на волана при шофьорите с 
данни за дефицит на вниманието, както и от другите 
със СХДВ, които са натрупали сънен дълг, води до 
тежки пътни инциденти и този риск трябва да бъде 
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добре познаван и оценяван.

Резултатите от проучването на Walter R et al. 2013 
[27] показват, че страдащите от СХДВ проявяват 
повишена чувствителност към ефектите на алкохола, 
както и забавено и влошено преодоляване на същите. 
Това води при шофьорите със СХДВ до влошено взема-
не на правилните решения и понижени двигателна 
координация и поведенчески контрол, които значител-
но повишават риска при шофиране.

Проучванията за въздействието на СХДВ върху когни-
тивните способности показват наличието на отчет-
ливи функционални дефицити както при децата, така и 
при възрастните със СХДВ. Установява се, че при 
страдащите от СХДВ се проявяват дефицит на 
работната памет и дефицит на всички изпълнителни 
функции, както и широк спектър от невропсихологи-
чески дефицити, като съвкупността от всички тези 
фактори оказва изразено негативно въздействие 
върху обучителния потенциал и образователните 
постижения. [28,29]) Тези зависимости имат пряко 
негативно влияние върху качеството на обучителни-
те процеси на бъдещите шофьори, както и върху при-
лагането на ограничения обем от придобитите знания 
при шофирането. През м. май, т. г. Hudec KL et al. 2014 
[30] съобщават за установяването на още един фак-
тор, повлияващ негативно риска от инциденти при 
шофиране от хора със СХДВ, а именно, че при поява на 
ситуации, стимулиращи необходимостта от използва-
не на работната памет, това предизвиква значително 
повишаване на моторната активност, водеща до 
засилване на хиперактивността и импулсивността. 
Тази новоустановена зависимост при шофьорите със 
СХДВ води до повишен риск от различни поведенчески 
прояви на пътя и предизвикване на катастрофи.

Картината от широкия спектър от рискове и породе-
ните от тях потенциални проблеми при шофирането 
от хора със СХДВ допълнително и сериозно се усложня-
ва и от наскоро установените факти, показващи 
едновременното присъствие и наслагване на симпто-
мите на СХДВ и тези на Аутистичния спектър. Тази 
взаимообвързаност между двете разстройства зася-
га значителен брой страдащи от СХДВ – при около 
65% от тях се манифестират и симптоми на аути-
зъм, докато при страдащите от аутизъм се проявя-
ват и симптоми на СХДВ при 30 до 50% от тях. 
Наслагването на двете състояния води до значител-
но по-изразени дефицити на вниманието и на адаптив-
ните и изпълнителните функции, влошена координация 
при определяне на проблемите и оценяване на резулта-
тите от тях, завишаване в различна степен на хипер-
активността и импулсивността, като симптомите 
продължават от детска до зряла възраст. [31,32]) При 
проучванията за комплексното въздействие на наслаг-
ванията на СХДВ и аутизма при шофирането са уста-
новени отчетливо изразени нарушения на редица 

важни функции, свързани с уменията и безопасното 
шофиране, които повишават неколкократно рискове-
те от предизвикване на катастрофи. Изследователите 
изрично препоръчват цялостна и широкообхватна 
индивидуална оценка на състоянието и способности-
те за шофиране на кандидат-шофьорите с данни за 
наличие на тези две разстройства. [33,34] У нас липс-
ват данни, че всички тези рискови фактори се позна-
ват, популяризират, наблюдават и оценяват, както и 
че се създават и реализират политики, програми, ини-
циативи и др., които активно да допринасят за адек-
ватното ограничаване на тяхното въздействие върху 
безопасността при шофиране, честотата и тежест-
та на инцидентите, причинени от шофьори, страда-
щи от СХДВ или СХДВ/Аутизъм.

Въпреки високата степен на онаследяване и генетич-
на обусловеност на СХДВ, за една не малка част от 
случаите липсват данни за подобна етиологична връз-
ка. Това определя и съвременните подходи за превен-
цията и третирането на СХДВ. Те се базират на 
интегралното участие на мултидисциплинарни екипи 
от специалисти, на ангажираността на властите, на 
медиите, на НПО сектора и др. и не са приоритет 
единствено на психолози, психиатри, училището и 
семейството. Няма полза и от тезата за разсеяните 
и непослушни деца и трудния пубертет. Тези деца, не 
само че не преодоляват поведенческите си проблеми 
с израстването, но и стават заплаха за всички на 
пътя. Най-общо, подходите за превенция и третиране 
обхващат три основни насоки – ограничаване на рис-
ковите фактори, които се поддават на модулиране, 
като напр. нездравословно хранене, тютюнопушене, 
повишен стрес, преждевременно раждане, недоста-
тъчен сън и др., намаляване на генетичния стрес, 
предизвикан от въздействието на различни фактори 
на обкръжаващата среда и третата насока – медика-
ментозно лечение. Подобно на сложната комплекс-
ност на причините за появата и развитието на СХДВ, 
така подходите за превенцията и лечението на СХДВ 
не осигуряват категорични положителни резултати, 
но от това не следва, че те трябва да се пренебрег-
ват, а напротив – да се използват за постигане на 
оптималния индивидуален резултат, предвид продъл-
жителността на СХДВ и влиянието му върху живота 
на засегнатия индивид, включително и рисковете при 
шофиране.

Рестрикцията на отделни компоненти на храните и 
храненето е сред най-ранните и сравнително добре 
проучени подходи за облекчаване на симптомите на 
СХДВ, но отчетените положителни резултати не 
дават основание за универсално прилагане. Този дие-
тичен подход включва:

а) ограничаването на приема на храни, съдържащи 
изкуствени оцветители - напр. Е102, Е104, Е110, 
Е122, Е124 и др., консерванти – напр. производни на 
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бензоената киселина, на BHA и ВHT, както и на 
храни богати на салицилати. [35, 36, 37]

б) прилагането на елиминационната (олигоантигенна) 
диета, при която от храненето се изключват 
храни, като мляко, сирена, яйца, шоколад, ядки, зър-
нени житни храни, цитруси и др., а се включват 
хипоалергични храни. [35, 36]

в) ограничаване на консумацията на храни, съдържа-
щи добавена захар. Приемът на захар води до засил-
ване на симптомите на СХДВ, както и до влошава-
не на когнитивните функции. Един от утвърждава-
щите се механизми за повишаването на хиперак-
тивността, импулсивността и влошаване на вни-
манието е развитието на реактивна хипогликемия 
след консумацията на богати на захари храни, а 
също и в резултат от по-продължително гладува-
не, придружено от повишен стрес, физическо нато-
варване или повишени усилия за самоконтрол. [35,36,
38] Рискът от поява на реактивна хипогликемия е 
важен рисков фактор при шофирането както за 
страдащите от СХДВ, така и за здравите шофьо-
ри, предвид честата консумация на богати на 
захар храни и напитки преди и по време на шофира-
не или шофиране на гладно в условия на напрежение 
и стрес на пътя. Решението на този проблем е в 
консумацията на богати на протеини храни, както 
и на богати на фибри комплексни въглехидратни 
храни с нисък ГИ, които равномерно осигуряват 
глюкоза на мозъка. [38]

СХДВ се свързва и с дефицити на различни минерали 
(желязо, цинк, магнезий и др.), на витамини (група В, 
фолиева киселина, Вит. Д и др.), както и на дълговериж-
ните омега-3 ПНМК – най-вече DHA, но също и EPA. 
Получените данни от няколко проучвания за въздейст-
вието на сюплиментирането с витамини/минерали на 
страдащи от СХДВ показват наличието на окуражи-
телни резултати. [35,36,39,40] Същевременно редица 
проучвания с достоверен дизайн, и най-вече тези от 
последните 3 години, показват наличието на отчет-
ливи положителни резултати, свързани с подобряване 
на поведенческите реакции и когнитивните функции 
на страдащите от СХДВ след сюплиментиране с 
омега-3 ПНМК – DHA и EPA. Тези резултати, както и 
други подобни, дават основание на изследователите 
да препоръчат сюплиментирането с минерали, вита-
мини и омега-3 ПНМК да започва от началото на бре-
менността и в следващите 1000 дни от живота на 
детето като превантивна мярка за нормалното раз-
витие и функциониране на мозъка му, а също и като 
част от цялостния комплекс от хранителни интер-
венции за облекчаване на симптомите на СХДВ през 
последващите години. [35,36,20,41,42]
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Наименование на латински. Asplenium scolopendrium 
(Phyllitis scolopendrium (L.) Newman, Scolopendrium 
vulgare Sm.).

Класификация. Отдел – Pteridophyta (Папратовидни), 
клас – Pteridopsida (Същински папрати), разред – 
Polypodiales, семейство – Aspleniaceae (Изтравничеви), 
род – Asplenium (Изтравниче), вид – A. scolopendrium. 
В старите класификации семейството е Polypodiaceae 
(Папратови).

Български народни наименования: Волски език, еле-
нов език, биволски език

Народни наименования в други страни: (р) листовик 
обыкновенный, язык олений; (е) hart’s-tongue fern, (d) 
Gemeine Hirschzunge, Hirschzungenfarn, (f) langue-de-cerf, 
scolopendre

Описание. Волският език е многогодишна вечнозелена 
папрат с късо подземно развиващо се стъбло. Както 
при всички наши папрати, то е видоизменено в коре-
нище, което в горната си част е покрито с люспи и 
множество коренчета. От връхната част на корени-
щето всяка пролет израстват по няколко листа, сноп-
често или розетковидно разположени. Те са тъмнозе-
лени, до блясък лъскави, като че ли са направени от 
восък, дълги от 15 до 40 см, а широки от 3 до 7 см. 
Листата са голи, целокрайни, линейно-ланцетни, по 
края леко вълновидни, в основата си сърцевидни, с 
дълги дръжки, излизащи направо от коренището, те 
силно наподобяват волски език. От долната страна на 
листата в две редици са наредени купчинките от 
спорангии – сорите, успоредни помежду си и косо раз-
положени спрямо средната жилка на листа. Сорите са 
загърнати с покривало, което се състои от две 
надлъжни части, плътно долепени една до друга, дока-
то спорангиите са млади. След узряването и разпуска-
нето им те се раздалечават и зрелите спори се раз-
сейват през образувалата се между тях цепнатина.
Спорите се образуват през юли-август.

Разпространение. Расте из сенчести и влажни ска-
листи места, главно в широколистните гори, най-чес-

то в дъбовия пояс до 1400 м надморска височина. Тази 
папрат е типично сенколюбиво и влаголюбиво расте-
ние, затова най-често се среща в закътаните долове 
по северните склонове на предпланинските и планин-
ските райони.

Употребяема част. Листата без дръжките (Folia 
Scolopendrii).

Време за бране. Май - септември.

Начин на бране. Отрязват се целите, напълно разви-
лите се листни петури. Не се берат пожълтели, 
потъмнели или наядени от насекоми листа.

Начин на сушене. След прочистване, събраните 
листа се сушат на сянка или в сушилня до 45оC. 
Допустима влажност 12%.

Рандеман. От 7 кг свежи листа се получава 1 кг сухи.

№23 ВОЛСКИ ЕЗИК  

100-те най-използвани билки в България

Волският език е един от най-разпространените 
в България видове от отдел Папратовидни.

Phyllitis scolopendrium L.
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Описание на готовата дрога. Изсушената билка е 
със зелен цвят, без миризма и със слабо горчив вкус.

Съхранение. След изсушаване, листата се оставят 
на куп още 1–2 дни и се опаковат в торби. Дрогата се 
запазва на сенчесто, проветриво и сухо място. 
Абсорбира влага.

Съдържание. Установени са дъбилни и слузни веще-
ства, витамин С, свободни аминокиселини – аспараги-
нова, глутаминова и др.

Действие. Листата на волския език имат отхрачва-
що действие. Извлек от билката оказва силно успоко-
яващо лигавицата на бронхите и трахеята действие, 
втечнява храчките, облекчава дишането, успокоява 
кашлицата. Вследствие на противовъзпалителното и 
дезинфекционно действие, възпалителните процеси в 
дихателните пътища отзвучават бързо. Билката при-
тежава диуретично действие. Успокоява спазмите на 
вътрешните органи (черва и пикочни пътища). Има 
известно кръвоспиращо и противовъзпалително 
действие. Подпомага заздравяването на рани.

Приложение. При кашлица, дължаща се на различни 
причини, бронхити, трахеити. При чернодробни, жлъч-
ни и бъбречни възпалителни заболявания, цистопиели-
ти, болести на далака, холецистопатии, пиелонефри-
ти. При стенокардия, кръвоизливи, воден плеврит. 
Външно се прилага за лекуване на рани.

Начин на употреба. Прави се запарка – 1 супена лъжица 
дрога се залива с 500 мл вряща вода. След изстиване се 
прецежда. Изпива се на 3 части за 1 ден преди хранене.

Отравяне. Гадене, повръщане, болки в стомаха, главо-
болие, потискане на сърдечната дейност, затруднено 
дишане, понижение на кръвното налягане. В началото 
се наблюдават силна възбуда, бълнуване, гърчове, а 
по-късно сънливост, унесеност. Опасност от увреж-
дане на чернодробните функции.

Лечение. Стомашна промивка с активен въглен, след 
което се дава солево очистително. Кордиотоници. 
При възбудено състояние се прилагат барбитурати с 
краткотрайно действие. При данни за потискане на 
дихателния център – аналептици и кислородотерапия.

Tussilago farfara L.

В миналото, точно копие на цвят от подбел е 
можело да се види над всяка аптека в Париж 
като емблема, гарантираща ефективността на 
предлаганите в аптеката лекарства. 

Наименование на латински. Tussilago farfara L.

Семейство. Asteraceae (Compositae) — Сложноцветни.

Български народни наименования. Бяло копито, 
марта, мартениче, подбел.

Народни наименования в други страни. (р) мать-и-
мачеха обыкновенная, камчужная трава; (е) Colt’s-foot, 
horse-hoof; (d) Gemeiner Huflattich, Gewonlicher Huflattich; 
(f) pas-d'ane, tussilage 

Описание. Многогодишно тревисто растение с 
тънко, дълго, пълзящо и разклонено коренище. През 
ранна пролет от коренището израстват около 15 см 
високи, неразклонени стъбла, покрити с дребни, яйце-
видно ланцетни, кафявочервени люсповидни листчета. 
На върха на всяко стъбло се образува по една цветна 
кошничка, до 2 см в диаметър, с обвивка от един ред 
листчета. Съцветното легло е голо, без люспи и поч-
ти плоско. По време на цъфтежа стъблата са без 
нормално развити листа. Цветовете на подбела са 
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еднополови и двуполови. Разположени са в отделни 
кръгове в съцветието (кошничка). Външният кръг на 
кошничката е съставен от множество женски езиче-
сти цветове, в които чашелистчетата са се превър-
нали в четинки, а "езичетата" са жълто обагрени. В 
няколко вътрешни кръга са наредени двуполови цвето-
ве от тръбестия тип с жълт цвят. Другите цветни 
части не се отличават от общия за всички сложно-
цветни строеж на цвета. Още непрецъфтели всички 
цветове, от кошничките се разхвърчават дребни про-
дълговати плодчета – плодосемки. Те са снабдени с 
многобройни реснички, които образуват проста, но 
сигурна хвърчилка за разнасянето им на големи раз-
стояния. След прецъфтяване, което става в началото 
на май,  стъблата загиват и едва тогава се появяват 
листата на подбела, разположени в розетка. Листата 
са с дълги дръжки, почти кръгли, 10–20 см в диаметър, 
в основата сърцевидни, неравномерно, вълнообразно, 
едро назъбени с червено-кафяви зъбчета, отгоре зеле-
ни, голи, отдолу – бяло напластени с бели пухкави вла-
синки. Цъфти от февруари до април.

Разпространение. Расте по глинести почви, по наси-
пи, влажни брегове, сипеи, канали, изоставени места. 
Разпространено из цялата страна докъм 1500 м над-

морска височина. Среща се в цяла Европа.

Употребяема част. Използват се листата (Folia 
Farfarae) и цветните кошнички (Flores Farfarae).

Време за бране. Юни – август.

Начин на бране. Събират се напълно развити листни 
петури заедно с дръжките.

Недопустими подмеси. Да не се смесва с видовете 
чобанка от род Petasites, листата на които отгоре са 
влакнести.

Начин на сушене. В проветриви помещения или в 
сушилни при температура, не по-висока от 35°С.

Описание на готовата дрога. Петурите отгоре са 
тъмнозелени, а отдолу филцовоплъстени, поради 
което изглеждат бели. Вкусът е слабо горчив, слу-
зест, а миризмата — характерна.

Съдържание. Листата съдържат 5-10% слузно веще-
ство, при хидролиза на което се образуват 
D-галактуронова киселина, галактоза, глюкоза, араби-
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ноза, ксилоза, рибоза и рамноза. Освен това, съдържат 
горчиво гликозидно вещество — тусилагин, на което 
се дължи успокоителното действие при кашлица. В 
листата се съдържат също така сапонини, танини, 
полизахаридите инулин и декстрин, галова, ябълчна и 
винена киселина, каротеноиди (около 5 мг %) и аскорби-
нова киселина. В съцветията са установени стероид-
ните съединения фитостерол, стигмастерол, фаради-
ол и тараксантин; флавоноловите гликозиди рутин и 
хиперин. Съдържа цинк, калий, калций.

Действие. Подбелът действа противовъзпалително, 
омекчаващо и експекториращо при остри възпалител-
ни процеси на дихателната система, успокоява кашли-
цата и кашличните пристъпи, особено нощем. 
Установено е благоприятно въздействие при задух и 
туберкулозна кашлица като се съобщава и за антисеп-
тично действие. Има успокояващо и лечебно дейст-
вие върху язви и възпаления на кожата, което отчас-
ти се дължи на съдържанието на цинк в растението.

Приложение. Латинското име на растението е свър-
зано с използването му в древността за лечение на 
кашлици, като подбелът бил пушен като тютюн или 
приеман под формата на билков чай или сироп. Днес 
подбелът запазва своята репутация поради комбини-
рането на ефективно отхрачващо действие, съчета-
но с успокояващите и лечебни качества на съдържащо-
то се в него слузно вещество. Той оказва добър ефект 
както при проблеми, свързани с дихателната система, 
така и при простуди и катари. Употребява се често 
във фитотерапията при катари на горните дихател-
ни пътища, остри бронхити, бронхиална астма, ларин-
гити, емфизем на белите дробове и силикоза. 

Дрогата се употребява още за лечение на възпали-
телни заболявания на стомашно-чревния тракт, като 
апетитостимулиращо и подобряващо храносмилане-
то средство. Използва се и при възпалителни заболя-

вания на пикочните пътища, проблеми с менструация-
та, ревматизъм.

Запарка от подбел може да се използва като вода 
за измиване или компрес за успокояване на уморени и 
възпалени очи. 

В народната медицина е популярно налагането на 
пресни листа от подбел върху  рани, язви,  циреи, а под 
формата на лапи от счукани пресни или сухи листа - за 
лечение на кожни заболявания и обриви, възпалени раз-
ширени вени на краката, мазоли и др.

Начин на употреба. Запарка. Една супена лъжица сухи 
листа от билката се заливат с 400 мл гореща вода и се 
оставят да киснат 1 час, след което запарката се 
прецежда и се изпива за 1 ден. При възпаление на гърло-
то се прави гаргара през 3-4 часа Външно. Бани, при 
възпалени вени на краката и червен вятър – 3 супени 
лъжици сухи листа се запарват в 3 литра вряща вода в 
продължение на 5 минути. Прецеждат се и след леко 
изстиване се потапят краката за около 15-20 минути. 
Лапи при циреи, абцеси и гнойни рани – Пресни листа се 
налагат и след като престоят около 2 часа, се сменят. 
Компреси при кожни заболявания и изгаряния - Пресни 
леста се смилат на каша и се налагат. Инхалации – 1 
супена лъжица цветове и листа се попарват в 1 литър 
кипяща вода. Вдишват се парите 2-3 пъти на ден като 
предварително се покрива главата с хавлия.

Внимание! Не се препоръчва приемането на билката 
при бременност и кърмене. Подбелът съдържа в малко 
количество пиролизидиновия алкалоид сенкеркин, 
който може да увреди черния дроб и има канцерогенно 
действие. При проведени опити е установено, че 
отвара, приготвена чрез варене в продължение на 30 
мин. не съдържа забележимо пиролизидинови алкало-
иди. Други проучвания сочат, че голямото количество 
слузно вещество в растението помага малкото коли-
чество алкалоид да се съхрани в него.
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