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по продажби
в света*

Ваш надежден 
партньор при
Хронична Венозна Болест

Състав*: Микронизирана пречистена флавоноидна фракция 500 mg: 450 mg диосмин, 50 mg флавоноиди, изразени като хесперидин. Показания*: Лечение на симптоми, свързани с венозно-лимфна 
недостатъчност: тежест в краката, болка, изморени крака рано сутрин. Лечение на функционални симптоми, свързани с остри хемороидални кризи. Дозировка и начин на приложение*: При венозна болест: 
2 таблетки дневно. При остри хемороидални кризи: дозировката може да бъде увеличена до 6 таблетки дневно. Противопоказания*: Свръхчувствителност към активното вещество или някое от 
помощните вещества. Предупреждения*: Прилагането на този лекарствен продукт за симптоматично лечение на остри хемороидални кризи не изключва специфично лечение на други анални състояния. 
При липса на бързо облекчаване на симптомите, лечението да бъде преразгледано след проктологичен преглед. Лекарствени взаимодействия*: Няма. Фертилитет, бременност и кърмене*: Трябва да се 
избягва лечение с Detralex. Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини*: Нежелани лекарствени реакции*: Чести: Диария, диспепсия, гадене, повръщане. Редки: Замаяност, главоболие, 
неразположение, обрив, пруритус, уртикария. Нечести: Колит. С неизвестна честота: Коремна болка, изолирани случаи на оток на лицето, устните и клепачите. В изключително редки случаи оток на 
Квинке. Предозиране*: Фармакологични свойства*: Вазопротектективен и капиляростабилизиращ лекарствен продукт. На ниво венозни съдове, Detralex 500 mg действа върху венозния рефлукс: намалява 
разширяването на вените и венозния застой; на ниво микроциркулация Detralex 500 mg нормализира капилярния пермеабилитет и повишава резистентността на капилярите. Опаковка*: Кутия с 30, 36, 60 
или 90 филмирани таблетки. 
Ако считате, че сте наблюдавали нежелана лекарствена реакция при употреба на продукт на Сервие, моля свържете се с нас на e-mail: pharmacovigilance.bg@servier.com, тел.: 02/921 57 55 или факс: 02/921 57 38
ДЕТРАЛЕКС е лекарствен продукт за възрастни. Отпуска се без лекарско предписание. Преди употреба прочетете листовката! 
За допълнителна информация: Сервие Медикал ЕООД, София 1000, бул. „Цар Освободител“ № 14; тел.: 02/921 57 00, факс: 02/921 57 50, e-mail: office.bulgaria@servier.com   КХП: 09.2016

Материал предназначен за медицински специалисти

Микронизирана Пречистена Флавоноидна Фракция
за всеки стадий от С0s до C61,2

*Източник: Вътрешни изчисления, основани на базата данни на QuintilesIMS, връзка към анализ, C5C терапевтичен клас в света, евро, връзка към анализа MAT Q2 2017.
1. Nicolaides A et al. Management of chronic venous disorders of the lower limbs: guidelines according to scientifi c evidence. Int Angiol. 2014:33(2):126-139.
2. К. Гиров, М. Станкев, Диагностика и лечение на хронична венозна болест, София 2016.
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СЪСТАВ*: Diaprel MR 60 mg таблетки с изменено освобождаване. Всяка таблетка с изменено освобождаване съдържа 60 mg гликлазид. Съдържа лактоза монохидрат като помощно вещество. ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ*: Неинсулино-за-
висим диабет (тип 2) при възрастни, когато само диетичните мерки, физическите упражнения и намаляването на телесното тегло не са достатъчни за постигане на гликемичен контрол. ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ*: Половин 
до 2 таблетки дневно, т.е. от 30 до 120 mg, приети перорално, като еднократен прием на закуска, включително при пациенти в напреднала възраст и пациенти с лека до умерена бъбречна недостатъчност, под внимателно лекарско наблюдение. 
Една таблетка Diaprel MR 60 mg е еквивалентна на 2 таблетки Diaprel MR 30 mg. Делимостта на Diaprel MR 60 mg таблетки с изменено освобождаване позволява да се постигне гъвкавост при дозирането. При пациенти с риск от хипогликемия, 
се препоръчва начална дневна доза 30 mg. Комбинирано прилагане с други антидиабетни препарати: Diaprel MR 60 mg може да се назначава в комбинация с бигваниди, инхибитори на алфа-глюкозидазата или инсулин (под внимателно 
лекарско наблюдение). ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ*: Свръхчувствителност към гликлазид или към някое от помощните вещества, друг сулфанилуреен препарат или сулфонамиди, диабет тип 1, диабетна прекома и кома, диабетна кетоацидоза, 
тежка бъбречна или чернодробна недостатъчност (при тези случаи се препоръчва прилагането на инсулин), терапия с миконазол (вж. Лекарствени взаимодействия), кърмене (вж. Фертилитет, бременност и кърмене). СПЕЦИАЛНИ ПРЕ-
ДУПРЕЖДЕНИЯ И ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ УПОТРЕБА*: Хипогликемия може да се появи след прилагане на сулфанилурейни препарати в случай на неволно предозиране, при нискокалорична бедна на въглехидрати диета, след 
продължително или усилено физическо натоварване и при пациенти с тежка чернодробна или бъбречна недостатъчност. Може да се наложи хоспитализация и прилагане на глюкоза в продължение на няколко дни. Пациентът трябва да бъде 
информиран за важността да следва указанията за диета, редовно физическо натоварване и редовно контролиране на стойностите на кръвната захар. Лечението следва да се предписва само на пациенти, които се хранят редовно. Необходимо 
е повишено внимание при пациенти с дефицит на глюкозо-6-фосфатната дехидрогеназа. Помощни вещества: съдържа лактоза. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИ ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ И ДРУГИ ФОРМИ НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ*: 
Риск от хипогликемия – противопоказания: миконазол; не се препоръчва с: фенилбутазон, алкохол; повишено внимание при употреба на: други антидиабетни препарати, бета-блокери, флуконазол, АСЕ-инхибитори (каптоприл, еналаприл), 
H2-рецепторни антагонисти, MAO-инхибитори, сулфонамиди, кларитромицин и НСПВС. Риск от хипергликемия – не се препоръчва с: даназол; повишено внимание при употреба на: хлорпромазин във високи дози, глюкокортикоиди, ритодрин, 
салбутамол, тербуталин,препарати, съдържащи John’s Wort (Hypericum perforatum) (жълта кантарион). Риск от дисгликемия – употреба с повишено внимание: флуорхинолон. Потенциране на антикоагулантния ефект (напр. на варфарин);  
при необходимост да се коригира дозата на антикоагуланта. БРЕМЕННОСТ*: Препоръчва се да се замени с инсулин преди забременяването или възможно най-скоро след като бременността е установена. КЪРМЕНЕ*: противопоказан. 
ФЕРТИЛИТЕТ*. ЕФЕКТИ ВЪРХУ СПОСОБНОСТТА ЗА ШОФИРАНЕ И РАБОТА С МАШИНИ*: Възможни са симптоми на хипогликемия, които трябва да бъдат взети предвид, особено в началото на лечението. НЕЖЕЛАНИ ЛЕКАР-
СТВЕНИ РЕАКЦИИ*: Хипогликемия, коремна болка, гадене, повръщане, диспепсия, диария, констипация. Редки: хематологични отклонения, обикновено изчезващи след прекъсване на лечението (анемия, левкопения, тромбоцитопения, 
гранулоцитопения). Повишени стойности на чернодробните ензими (ASАT, ALАT, алкална фосфатаза), хепатит (единични съобщения). Лечението следва да се прекъсне, ако се появи холестатична жълтеница. Преходни зрителни нарушения в 
началото на лечението. По-редки: обрив, пруритус, уртикария, ангиоедем, еритема, макулопапулозни обриви, булозни реакции като синдром на Stevens-Johnson и токсична епидермална некролиза и в изключителни случаи, лекарствен обрив 
с еозинофилия и системни симптоми (DRESS). Както при другите сулфанилурейни препарати, са били наблюдавани: случаи на еритроцитопения, агранулоцитоза, хемолитична анемия, панцитопения, алергичен васкулит, хипонатриемия, по-
вишение на чернодробните ензими, нарушение на чернодробната функция (холестаза, жълтеница) и хепатит, които в изолирани случаи са довели до животозастрашаваща чернодробна недостатъчност. ПРЕДОЗИРАНЕ*: Възможни са тежки 
хипогликемични реакции, изискващи спешно интравенозно прилагане на глюкоза, незабавна хоспитализация и проследяване. ФАРМАКОЛОГИЧНИ СВОЙСТВА*: Diaprel MR 60 mg e сулфанилуреен препарат, понижаващ стойностите на 
кръвната захар чрез стимулиране на инсулиновата секреция от бета-клетките на Лангерхансовите острови, възстановяне на първия пик на инсулиновата секреция и повишаване на втората фаза на инсулиновата секреция в отговор на храна 
или прием на глюкоза. Притежава независими хемоваскуларни свойства. ОПАКОВКА*: Кутии по 30, 56, 90 или 100 таблетки Diaprel MR 60 mg в блистери. ПРИТЕЖАТЕЛ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА: LES LABORATOIRES SERVIER, 
50 rue Carnot, 92284 Suresnes cedex France.
* За по-подробна информация, моля вижте кратката характеристика на продукта за Вашата страна. КХП: 01.04.2016
За допълнителна информация: Сервие Медикал ЕООД; София 1000, бул. „Цар Освободител“ Nо 14; тел.: 02/ 921 57 00; факс: 02/921 57 50; e-mail: office.bulgaria@servier.com
Ако считате, че сте наблюдавали нежелана лекарствена реакция при употреба на продукт на Сервие,
моля свържете се с нас на е-мейл: pharmacovigilance.bg@servier.com; тел.: 02/921 57 55 или факс: 02/ 921 57 38
ИАЛ-3348/22.01.2019
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Скъпи читатели,

В ръцете си държите поредното издание, специално съставено, отпе-
чатано и посветено на най-значимото събитие за общопрактикуващите 
лекари в България – Националната научно-практическа конференция, 
която традиционно се провежда веднъж годишно. 

За поредна година екипът на "Здравен навигатор" се постара да събере 
и обобщи интересните теми, касаещи ежедневната практика на фамил-
ния лекар в България, които споделяте Вие – фамилните лекари.

Какво се случи на по време на миналогодишния форум, можете да раз-
берете от списанието.

Приятно четене!

Бойка Тодорова, отговорен редактор
Анелия Николова, автор

Национално сдружение на 
общопрактикуващите лекари 
в България

Скъпи колеги,
От името на УС и НС на НСОПЛБ ви благодаря 

най-искрено, че отново уважихте с участието си орга-
низираната от нас годишна национална научно-прак-
тическа конференция!

Както винаги, програмата ще бъде динамична, ин-
тересна  и  наситена  с  много полезна за нас - общо-
практикуващите лекари информация, която ще бъде 
поднесена по достъпен и интригуващ начин от наши-
те гост- лектори.

В тази книга, която по традиция е неразделна част 
от всяко наше голямо годишно събитие, ще откриете 
информация за проведения през миналата година под 
егидата на НСОПЛБ и A GP/FM SEE Четвърти меж-
дународен юбилеен конгрес по Обща медицина, както 
и мероприятия, организирани от нашите регионални 
структури.

Надяваме се, спомените, които събуди у вас тази книга, да са вълнуващи, но приятни 
и да бъдат силен мотив да създадем заедно такива и от настоящата конференция.

Нека знанието бъде нашата сила!

Доц. д-р Любомир Киров, дм
Председател на НСОПЛБ
Зам.-председател на AGP/FM SEE

Издател:  
Пик Медия Груп, ООД 
E-mail: boika_todorova@abv.bg
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Една разпръсната фамилия, която веднъж 
в годината се събира
Доц. Киров: „Здравните ни политици трябва да разберат, че с трици маймуни 
не се ловят!”

Над 1300 души участници посрещна едно от най-ма-
щабните медицински събития на годината – IV Юбилеен 
конгрес на Асоциацията по обща и семейна медицина на 
Югоизточна Европа и Национална научно-практическа 
конференция по обща медицина. Събитието се състоя в 
гр. Пловдив от 22 до 24 ноември 2018 г. при изключително 
засилен интерес. 

„Конгресът наистина заслужава висока оценка,” сподели 
пред Здравен навигатор председателят на Националното 
сдружение на общопрактикуващите лекари в България доц. 
Любомир Киров, който бе домакин и организатор на събитието. 
„Целият огромен труд, който беше положен, бе възнаграден. 
Програмата на Конгреса беше изключително интересна като 
внимателно подбрахме темите, а лекторите са добре известни 
професионалисти и страхотни презентатори.”

Международното участие
Тъй като Конгресът е и международен, и имаше лектори 

от страна на Асоциацията по обща и семейна медицина на 
Югоизточна Европа, ние бяхме поканили също и гост-лекто-
ри от Великобритания (проф. Ричард Хобс; д-р Ануър Кан) 
и Израел (проф. Шломо Винкер). Това са хора, които не са 
случайни в общата медицина. Те заемат отговорни постове 
в различни организации, свързани не само с практиката, но 
и с образованието по обща медицина, с провеждането на 
научни изследвания и пр. Дискусиите бяха интересни, срав-
няваха се практиките при тях и при нас.

Проблемите на семейната медицина
Ако трябва да обобщя, проблемите на страните от Асоци-

ацията са сходни и не са малко. В Израел и Великобритания 
също има общи проблеми, но при тях липсват редица други, 
които за нас са пречка в ежедневната работа. При тях адми-
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нистрирането на системата с въвеждане на тежки ограни-
чения и задължения не съществува, защото здравната им 
политика явно наистина е насочена към грижата за човека 
и създаването на едни по-добри условия за лекарите и съ-
трудниците им, за да осъществяват тази грижа и тя да ста-
ва все по-добра. У нас е обратното. Финансирането дори не 
го коментирам – разликата е ясна. Като изключим колегите 
от Турция, които казаха, че у тях финансирането на общата 
медицина е добро, за всички останали членки на Асоциаци-
ята този проблем е почти идентичен – липса на достатъчно 
средства. В края на краищата, след като имаме показатели 
и разпознаваеми модели, не е нужно ние да измисляме чу-
деса, а по-скоро да вземем тези модели и да ги адаптираме. 
Но затова здравните ни политици трябва да се абстрахират 
от нашенския начин на мислене и да разберат, че не трябва 
да бъдат евтини на брашното, а скъпи на триците, и че с 
трици маймуни не се ловят.

Програмата
Научната програма беше разнообразна, интересна, гост-лек-

торите ни бяха изключително доволни и адмирираха не само 
активното присъствие, но и участието на ОПЛ, което се изразя-
ваше с въпроси и коментари по темите. Това показва, че наши-
те колеги са дошли на този конгрес да осъвременят информа-
цията си в определена посока, а и също да споделят свой опит, 
да придобият нещо полезно за практиката си. 

Другата част е социалната, която е също много важна, за-
щото голяма част от хората имат възможността да се срещ-
нат очи в очи, да бъдат заедно и да коментират неща от 
професионалния и непрофесионалния ни живот. Това е като 
една разпръсната на хиляди места фамилия, която веднъж 
в годината се събира. Това е много важно за живота на една 
професионална гилдия.

Организацията
Сами пред себе си като организатори поставяме постоян-

но предизвикателства, защото летвата се вдига все по-ви-
соко и трябва да се поддържа съответното ниво. Обмисляме 
вече и други допълнителни варианти за мероприятия, свър-
зани пак с обучение.

Екипът, който реализира всичко това не е голям, но е из-
ключително компетентен, организиран, мотивиран, лоялен. 
Всичко, което правим, го правим с любов. Искаме да бъде 
хубаво, да бъде полезно, но ако не го изпиташ истински и 
не вложиш душа и сърце, няма как да стане. Не е лесно. Из-
искват се много часове работа, креативност, нюх, добре да 
познаваш хората, за които го правиш – техните интереси, 
техните очаквания. С Божията помощ също, но Господ по-
мага на тези, които правят добрите неща. До когато можем 
ще го правим.

Д-р Любин Шукриев, председател на A GP/FM SEE

Асоциацията по обща и семейна медицина на 
Югоизточна Европа

Учредихме асоциацията преди 15 години. В момента вече 
е доста развита, а тръгнахме от нулата. Имаме много актив-
ности. Ежегодно се правят конференции в различни дър-
жави-членки на асоциацията. През 4 години се сформират 
конгреси. Обсъждат се най-различни теми, обменя се опит. 
Асоциацията се появи, защото имаше необходимост от нея. 
За щастие, има хора, като председателя д-р Любин Шукриев, 
които работят много всеотдайно в тази посока. Нашата ор-
ганизация (НСОПЛБ) е съучредител още от самото начало, 
а аз съм един от двамата й зам. председатели. На конгреса 
имаше над 100 материала, подготвени от ОПЛ от Академич-
ната общност по Обща медицина от различни страни-членки, 
включващи устни презентации и постери. Това показва ниво, 
което ще се опитаме в годините да запазим.

От ляво надясно: проф. Винкер и доц. Киров



Новартис България ЕООД, София, 1407
Бул. „Никола Вапцаров“ 55, Expo 2000 Офис парк, Сграда 4, ет.4
тел.: (+359) 2 489 98 28; факс: (+359) 2 489 98 29

Започнете ENTRESTO® навреме
при Вашите симптоматични 
пациенти със СН-нФИ1.

С ENTRESTO® пациентите 
живеят по-дълго2, по-добре3 
и с по-малко хоспитализации1. КОЛКОТО ПО-РАНО, ТОЛКОВА ПО-ДОБРЕ4

Кратка основна информация
      Този лекарствен продукт подлежи на допълнително наблюдение. Това ще позволи бързото установяване на нова информация относно безопасността. От медицинските специалисти се изисква да съобщават всяка подозирана нежелана реакция чрез националната система 
за съобщаване.
Entresto
Състав: Entresto 24 mg/26 mg; 49 mg/51 mg; 97 mg/103 mg филмирани таблетки Всяка филмирана таблетка съдържа сакубитрил (sacubitril) и валсартан (valsartan) (като комплексна натриева сол на сакубитрил-валсартан). Показания: Entresto е показан за лечение на 
симптоматична, хронична сърдечна недостатъчност с намалена фракция на изтласкване при възрастни. Дозировка: Препоръчителната начална доза на Entresto е една таблетка от 49 mg/51 mg два пъти дневно. Дозата трябва да се удвоява на 2-4 седмици до постигане 
на прицелната доза от 97 mg/103 mg два пъти дневно. Не трябва да се започва лечение при пациенти с ниво на серумния калий >5,4 mmol/l или САН <100 mmHg. При пациентите със САН ≥100 до 110 mm Hg трябва да се има предвид начална доза от 24 mg/26 mg два пъти 
дневно. Entresto не трябва да се прилага едновременно с АСЕ инхибитор или АРБ. Поради потенциалния риск от развитие на ангиоедем при съпътстващо приложение с ACE инхибитор, лечението не трябва да се започва по-рано от 36 часа след спиране на терапията с ACE 
инхибитор. Популация в старческа възраст Дозата трябва да бъде съобразена с бъбречната функция на пациентите. Бъбречно увреждане Не е необходимо коригиране на дозата при пациенти с лека степен на бъбречно увреждане. При пациентите с умерена степен на 
бъбречно увреждане трябва да се обмисли начална доза от 24 mg/26 mg два пъти дневно. Тъй като при пациенти с тежка степен на бъбречно увреждане има много ограничен клиничен опит Entresto трябва да се прилага с повишено внимание. Препоръчва се начална доза 24 
mg/26 mg два пъти дневно. Липсва опит при пациенти с терминална бъбречна недостатъчност и приложението на Entresto не се препоръчва.Чернодробно увреждане Не е необходимо коригиране на дозата при пациенти с лека степен на чернодробно увреждане (Child Pugh 
клас A). Entresto трябва да се прилага с повишено внимание при пациенти с умерена степен на чернодробно увреждане (Child Pugh клас B) или със стойности на AST/ALT над два пъти горната граница. Препоръчителната начална доза е 24 mg/26 mg два пъти дневно. Entresto 
е противопоказан при пациенти с тежка степен на чернодробно увреждане, билиарна цироза или холестаза (Child Pugh клас C). Педиатрична популация Безопасността и ефикасността на Entresto при деца и юноши на възраст под 18 години не са установени. Начин на 
приложение Entresto може да се прилага със или без храна. Противопоказания: • Свръхчувствителност към активните вещества или към някое от помощните вещества. • Едновременно прилагане с ACE инхибитори. Entresto не трябва да се прилага до 36 часа след спиране 
на лечението с ACE инхибитор. Анамнеза за развитие на ангиоедем при предшестващо лечение с ACE инхибитор или АРБ. • Наследствен или идиопатичен ангиоедем. • Едновременно прилагане с лекарствени продукти, съдържащи алискирен, при пациенти със захарен диабет 
или при пациенти с бъбречно увреждане. • Тежка степен на чернодробно увреждане, билиарна цироза и холестаза. • Втори или трети триместър на бременността. Предупреждения/Предпазни мерки: Двойно блокиране на ренин-ангиотензин-алдостероновата-система 
(РААС) • Комбинацията на Entresto с ACE инхибитор е противопоказана поради повишения риск от развитие на ангиоедем. Лечението с Entresto не трябва да се започва до 36 часа след спиране на приема на последната доза ACE инхибитор. Ако лечението с Entresto бъде спряно, 
лечението с ACE инхибитор не трябва да се започва до 36 часа след приема на последната доза Entresto. • Комбинацията на Entresto с директни ренинови инхибитори като алискирен не се препоръчва. Комбинацията на Entresto с продукти, съдържащи алискирен е 
противопоказана при пациенти със захарен диабет или при пациенти с бъбречно увреждане. Хипотония Не трябва да се започва лечение, докато САН не е ≥100 mmHg. При започване на лечението или по време на титриране на артериалното налягане трябва да бъде редовно 
проследявано. При поява на хипотония, се препоръчва временно намаляване на дозата или спиране на приема. Трябва да се обмисли коригиране на дозата на диуретиците, съпътстващите антихипертензивни лекарства и лечение на другите възможни причини за хипотония 
(напр. хиповолемия). Недостигът на натрий и/или намаленият циркулаторен обем трябва да бъдат коригирани преди започване на лечението. Нарушена бъбречна функция Пациентите с лека и умерена степен на бъбречно увреждане са изложени на по-голям риск от развитие 
на хипотония. Пациентите с тежка степен на бъбречно увреждане (изчислена GFR <30 ml/min/1,73m2) е възможно да бъдат изложени на по-голям риск от развитие на хипотония. При пациенти с терминална бъбречна недостатъчност Entresto не се препоръчва. Влошаване 
на бъбречната функция Употребата на Entresto може да бъде свързана с намалена бъбречна функция. Хиперкалиемия Не трябва да се започва лечение, ако нивото на серумния калий е >5,4 mmol/l. Употребата на Entresto може да бъде свързана с повишен риск от развитие на 
хиперкалиемия, въпреки че може да възникне и хипокалиемия. Ангиоедем Приемът на Entresto трябва незабавно да се спре. Пациенти със стеноза на бъбречната артерия Употребата на Entresto може да повиши нивата на уреята и серумния креатинин при пациенти с 
двустранна или едностранна стеноза на бъбречната артерия. Пациенти с IV функционален клас според класификация на NYHA  Необходимо е повишено внимание поради ограничения клиничен опит. В-тип натриуретичен пептид (BNP) не е подходящ биомаркер за сърдечна 
недостатъчност. Пациенти с чернодробно увреждане Има ограничен клиничен опит при пациенти с умерена степен на чернодробно увреждане (Child Pugh клас B) или със стойности на AST/ALT над два пъти горната граница на нормата. Взаимодействия: Взаимодействия, 
при които има противопоказание ACE инхибитори Едновременното прилагане с ACE инхибитори може да повиши риска от развитие на ангиоедем. Лечението не трябва да се започва до 36 часа след приема на последната доза АСE инхибитор. Лечението с ACE инхибитор не 
трябва да започва до 36 часа след приема на последната доза Entresto. Алискирен Едновременното прилагане с алискирен е противопоказано при пациенти със захарен диабет или с бъбречно увреждане (eGFR <60 ml/min/1,73 m2). Не се препоръчва комбинацията на Entresto с 
директни ренинови инхибитори, като алискирен, тъй като е свързана потенциално с повишена честота на хипотония, хиперкалиемия и намалена бъбречна функция (включително остра бъбречна недостатъчност). Взаимодействия, при които едновременното прилагане не 
се препоръчва Entresto съдържа валсартан и не трябва да се прилага едновременно с други продукти, съдържащи АРБ. Взаимодействия, при които се налагат предпазни мерки Необходимо е повишено внимание при прилагане на Entresto със статини, силденафил, калий-
съхраняващи диуретици (триамтерен, амилорид) антагонисти на минералкортикоидите (напр. спиронолактон, еплеренон), калиеви добавки, заместители на солта, съдържащи калий, или други лекарства (като хепарин), нестероидни противовъзпалителни средства 
(НСПВС), включително селективни инхибитори на циклооксигеназа-2 (COX-2), литий, фуроземид, нитрати (напр. нитроглицерин), инхибитори на OATP1B1, OATP1B3 и OAT3 (напр. рифампицин, циклоспорин), ОАТ1 (напр. тенофовир, цидофовир) или на MRP2 (напр. ритонавир), 
метформин. Незначителни взаимодействия Наблюдавани са при едновременно прилагане с дигоксин, варфарин, хидрохлортиазид, амлодипин, омепразол, карведилол или комбинацията левоноргестрел/етинил естрадиол, CYP 450. Нежелани лекарствени реакции (НЛР). 
Обобщение на профила на безопасност Най-често съобщаваните нежелани реакции по време на лечението с Entresto са хипотония, хиперкалиемия и бъбречно увреждане. Съобщава се за поява на ангиоедем. Нежелани реакции според тяхната честота Много чести: 
хиперкалиемия, хипотония, бъбречно увреждане. Чести: анемия, хипокалиемия, хипогликемия, замаяност, главоболие, синкоп, вертиго, ортостатична хипотония, кашлица, диария, гадене, гастрит, бъбречна недостатъчност (бъбречна недостатъчност, остра бъбречна 
недостатъчност), умора, астения. Нечести: свръхчувствителност, постурална замаяност, сърбеж, обрив, ангиоедем. Забележка: Лекарството се отпуска по лекарско предписание. Преди предписване, моля запознайте се с пълният текст на кратката характеристика 
на продукта (КХП, ЕМА 12.07.2018). Притежател на разрешението за употреба: Novartis Europharm Limited, Vista Building, Elm Park, Merrion Road, Dublin 4, Ирландия.

Източници: 1. КХП ENTRESTO (КХП, ЕМА 12.07.2018), налична на уебсайта на Европейската агенция по лекарствата http://www.ema.europa.eu. 2. Claggett B, et al. N Engl J Med. 2015;373(23):2289-2290. 3. Lewis EF, et al. Circ Heart Fail. 2017;10(8):e003430. 4. Yandrapalli et al. Vascular Health and Risk Management 
2017:13 369–382

СН-нФИ: Сърдечна недостатъчност с намалена фракция на изтласкване; ФК: Функционален клас; NYHA: Нюйоркска кардиологична асоциация
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Workshops
IV-ят Юбилеен конгрес на A GP/FM SEE и Национална-

та научно-практическа конференция по обща медицина 
събра изключителни специалисти от България и региона 
на Югоизточна Европа, които в рамките на 3 дни успяха 
да изнесат най-актуалната информация, свързана с про-
блемите, засягащи ОПЛ по отношение организацията и 
изпълнението на тяхната дейност. Отделно от това бяха 
представени най-новите гайдлайни и терапевтични алго-
ритми на едни от най-широко представените в популация-
та заболявания, както и резултатите от клинични изпитва-
ния на медикаменти. В програмата на форума място заеха 
и уъркшопи, които с чисто практическата си насоченост, 
провокираха широк интерес и силна посещаемост. 

Кардиопулмоналната ресусцитация (CPR) бе представе-
на на такъв уъркшоп, който упражни техниките на прила-
гане на CPR върху макети на хора: бебе, дете и възрас-
тен. Водещите уъркшопа д-р Гинка Иванова и д-р Елена 
Драгушева споделиха пред Здравен навигатор повече за 
смисъла и значението на CPR в практиката на ОПЛ: 

Д-р Драгушева: „Смисълът на този уъркшоп е да при-
помним на всички колеги не само значение на CPR, но и 
правилната техника на изпълнение, тъй като това е жи-
вотоспасяваща манипулация, която може да бъде извър-

шена навсякъде без нужда от допълнителна апаратура. В 
обучението обърнахме внимание на различните техники, 
прилагани при различните „пациенти”, затова и имахме 
различни кукли. Важно при изпълнението на CPR при въз-
растен е да се знае съотношението между компресиите на 
гръдния кош и обдишванията. То е 30:2. При малки деца е 
15:2, ако се прави от един човек. Прийомът за отвеждане 
на главата прилагаме за освобождаване на дихателните 
пътища и евентуално спаднал корен на езика преди всяко 
обдишване и се прави толкова дълго, колкото е нужно до 
идването на спешна помощ или на друг екип, за да можем 
да направим максималното за спасяването на човешкия 
живот.”

Други практични съвети даде и д-р Иванова: „Основното 
и най-важното е да не се страхуваме, когато се окажем в 
ситуация с нереагиращ пациент. Първите стъпки трябва 
да се обработят, за да може лекарят веднага да започне 
да помага, а не да се стресира, да се чуди дълго време 
какво да предприеме, защото всяка секунда е от значе-
ние. Ясно е, че всеки има някакви теоритични познания, 
но те са от студентски години или специализацията. Дано 
този уъркшоп послужи за повод и стимул на колегите да 
издирят в интернет  Европейския алгоритъм за карди-
опулмоална ресурситация. Там ще видят цялата верига 
от действия, които трябва да се приложат. Външният сър-
дечен масаж и обдишването са само малка част, макар 
и много важна, но те трябва да знаят оттам нататък как-
во следва, особено след като си правил например 2 мин. 
външен сърдечен масаж и обдишване.”

Друг уъркшоп постави акцент върху юношеското здраве и 
техники за провеждане на интервю.  То бе представено от 
д-р Нурдан Тегюл и проф. д-р Куртулуз Онджел от Турция.

Д-р Тегюл работи в Измирската болница, в отдел Обра-
зование и изследвания, и активно се занимава с проучва-
ния върху подрастващите в провинция Измир.

Д-р Тегюл, коя тема най-силно заинтригува присъст-
ващите на уъркшопа?

Нашите теми бяха свързани първо с пубертета, конкрет-
но с физическото и сексуалното израстване при здрави 
подрастващи, последващо от психо-социалното развитие Д-р Иванова (вляво) и д-р Драгушева
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и техники за интервю, които използваме в нашия център. 
Интересът относно последната тема беше много голям. 
Ако трябва да се отличи нещо основно, то е, че ние тряб-
ва да се вслушваме в подрастващите, защото само така 
можем да разберем истинските им проблеми. Много често 
те ни казват различни неща, а проблемите им са далеч 
по-сериозни. Просто трябва да умеем да ги чуваме и да ги 
приемаме като възрастни. 

Какво трябва да се има предвид при децата в различ-
ните възрастови групи относно тяхното психо-соци-
ално и физическо развитие?

Във възрастта на подрастващите – от 11 до 21 – се рас-
те на височина и на тегло, а сексуалността започва да 
се проявява и постепенно да се развива. Всеки подра-
стващ трябва да посещава веднъж годишно своят ОПЛ, 
за да бъде измерен ръста и теглото му, както и да бъде 
изследвана сексуалната му зрялост по определена ска-
ла, която включва размер на гърди/ тестикули и пубисно 
окосмяване. Ние показваме графиките с изображения на 
подрастващите и те посочат степента, която отговаря на 
тяхното развитие. Така разбираме дали са в норма. Из-
ползваме диаграмите за сексуална зрялост на Tanner и 
психо-социално развитие в три възрастови етапа: ранно 
подрастване (11-14г.), средно подрастнали (15-17г.) и къс-
но подрастващи (17+). В ранното подрастване децата са 
по-заинтересовани от телата си, от тяхното физическото 
и сексуалното развитие. Средно подрастналите се инте-
ресуват повече от приятелските кръгове и ходенето на 
срещи. Те искат да са независими и проявяват по-малко 
интерес към семействата си. Това е времето, в което се 
зараждат конфликтите в семейството. Затова родителите 
трябва да са много спокойни и да приемат, че това е част 
от психологическото развитие на децата, да се вслушват 
в тях и да се опитват да ги разбират. Тъй като децата се 
опитват да са независими, те прекарват повече време в 
сродни компании, защото там всички са еднакви. В късно-
то подрастване доминира интересът към физическата и 
сексуалната зрялост, както и към бъдещето. По това вре-
ме обикновено се задълбочават темите за партньорство, 
работа и образование.

Д-р Шломо Винкер е 54-годишен професор по семей-
на медицина и председател на Департамента по семейна 
медицина в Университета Sackler School of Medicine в Тел 

Авив. Женен с четири деца, той живее в израелския град 
Ашдот и е активен семеен лекар в местната клиника. 

От 2009г. проф. Винкер е председател на Израелската 
асоциация на семейните лекари. Има над 200 публикации. 
Професионалният му интерес е в областта на лечението 
на хроничните заболявания в първичната помощ. Проф. 
Винкер изнесе уъркшоп на тема: „Как да превърнем идея 
в проучване”. Ето какво каза по темата: 

„Основното ми послание беше, че семейните лекари 
трябва да правят проучване; да бъдат въвлечени в проуч-
ванията през всичките им фази – от началото на трениро-
въчната програма, до след като се квалифицират, станат 
преподаватели, модератори, или глава на някой департа-
мент. Проучването трябва да бъде една от основните ра-
боти на семейния лекар. 

Ние трябва да дефинираме нашето проучване чрез себе 
си, защото проучванията ни ще бъдат съотнесени към 
дневната ни работа и ще касаят пациентите ни. Така че 
ние се нуждаеме от реални данни, доказателства, истин-
ско проучване върху тези точно пациенти, защото резул-
татите много често ще бъдат различни от публикуваната 
литература. Например, пациентите с главоболие в нашия 
кабинет са напълно различни от пациентите с главобо-
лие, които отиват при невролог. И ако неврологът направи 
проучване за терапевтичния подход срещу главоболието, 
може би това няма да е валидно за нашите пациенти, за-
това трябва да събираме наши си данни с наши интервен-
ции и заключения.

Затова моето послание към колегите ОПЛ е: задавайте 
добри и смислени въпроси за проучването си, след което 
направете проучването осъществимо, тоест, задавайте 
кратки въпроси. Проблемът на прохождащите във всяко 
проучване е, че искат с първия въпрос да решат всички 
световни проблеми. Трябва да са наясно, че науката на-
предва с малки стъпки. Избирайте малки, съществени  и 
интересни стъпки, с които да започнете проучването си!”

Другите уъркшопи, проведени в рамките на събитието 
касаеха критичната оценка на валидността и надеждност-
та на диагнозата в първичната помощ (проф. Мумтаз Ма-
зикиоглу, Турция) и комуникацията в палиативните грижи 
(д-р Марта Тунджева, д-р Любин Шукриев и д-р Катерина 
Ковачевик, Македония).



КОНТРОЛЪТ НА КРЪВНОТО 
НАЛЯГАНЕ И КАРДИОПРОТЕКЦИЯТА 
МОГАТ ДА БЪДАТ ЛЕСНИ1,2,3

1. Madej A et al. Int J Clin Pharmacol Ther. 2009;47(11):686-694    2. Brugts JJ et al. Cardiovasc Drugs Ther. 2017:31:391-400.   3. Bertrand ME et al; Am Heart J; 2015;160;1092-1098

СЪСТАВ*: Prestilol 5 mg/5 mg, 5 mg/10 mg, 10 mg/5 mg, 10 mg/10 mg film-coated tablets съдържа 5 mg bisoprolol fumarate (bis)/5 mg perindopril arginine (per); 5 mg bis/10 mg per; 10 mg bis/5 mg per; 10 mg bis/10 mg per. ПОКАЗАНИЯ*: Престилол е показан като заместителна терапия за лечение 
на хипертония и/или стабилна коронарна болест на сърцето (при пациенти с анамнеза за миокарден инфаркт и/или реваскуларизация) и/или стабилна хронична сърдечна недостатъчност с намалена левокамерна систолна функция (само Престилол 5 mg/5 mg и 10 mg/5 mg) при 
възрастни пациенти, които са адекватно контролирани с бисопролол и периндоприл, прилагани едновременно в еднакво ниво на дозировка. ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ*: Обичайната дозировка е една таблетка веднъж дневно. Пациентите трябва да са стабилизирани с 
бисопролол и периндоприл при еднакво ниво на дозата в продължение на минимум 4 седмици. Фиксираната дозова комбинация не е подходяща за начално лечение. При пациенти, стабилизирани с бисопролол 2,5 mg и периндоприл 2,5 mg или бисопролол 2,5 mg и периндоприл 5 mg: 
половин таблетка от 5 mg/5 mg или 5 mg/10 mg веднъж дневно. При необходимост от промяна на дозировката, трябва да се извърши титриране на дозите на отделните компоненти. Бъбречно увреждане: При пациенти с нарушена бъбречна функция, препоръчителната доза трябва да 
се базира на креатининовия клирънс. 5 mg/5 mg: ClCR ≥ 60 (ml/min): 1 таблетка; 30 < ClCR < 60: половин таблетка; ClCR < 30: не е подходящо. Препоръчва се индивидуално титриране на дозата с титриране на отделните компоненти. 5 mg/10 mg: ClCR ≥ 60: половин таблетка; ClCR < 60 
не е подходящо. 10 mg/5 mg: ClCR ≥ 60: 1 таблетка; ClCR < 60 не е подходящо. 10 mg/10 mg: не е подходящо. Чернодробно увреждане: не се налага корекция на дозата. Пациенти в старческа възраст: в зависимост от бъбречната функция. Педиатрична популация: Безопасността и 
ефективността не са установени. Употребата не се препоръчва. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ*: Свръхчувствителност към активното вещество или към някое от помощните вещества или към друг АСЕ инхибитор; остра сърдечна недостатъчност или такава по време на епизод на 
декомпенсирала сърдечна недостатъчност, изискваща i.v инотропна терапия; кардиогенен шок; AV блок от втора или трета степен (без кардиостимулатор); синдром на болния синусов възел; синоатриален блок; симптоматична брадикардия; симптоматична хипотония; тежка бронхиална 
астма или тежка хронична обструктивна белодробна болест; тежки форми на периферно артериална оклузивна болест или тежки форми на синдрома на Рейно (Raynaud); нелекувана феохромоцитома (вж.т.ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ*); метаболитна ацидоза; анамнеза за ангиоедем, свързана 
с предишно лечение чрез ACE инхибитори; наследствен или идиопатичен ангиоедем; втори и трети триместър на бременността (вж.т.ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ*, БРЕМЕННОСТ И КЪРМЕНЕ* ); едновременната употреба с алискирен-съдържащи продукти при пациенти със захарен диабет 
или бъбречно увреждане (GFR < 60 ml/min/1,73m²) (вж.т.ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ*, ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ* и Фармакодинамични свойства*), едновременна употреба със сакубитрил/валсартан (вж.Предупреждения* и Взаимодействия*), екстракорпорални лечения, водещи до контакт на 
кръвта с отрицателно заредени повърхности (вж. Взаимодействия*), значима двустранна стеноза на бъбречните артерии или стеноза на бъбречната артерия на единствен функциониращ бъбрек (вж. Предупреждения*). ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ* Хипотония: започването на лечението 
трябва стриктно да се мониторира при хиповолемични пациенти, при такива с тежка ренин-зависима хипертония, при пациенти със симптоматична сърдечна недостатъчност с или без придружаваща бъбречна недостатъчност, при пациенти с исхемично сърце или мозъчносъдово 
заболяване. Преходният хипотоничен отговор не е противопоказание за по-нататъшни дози, след като кръвното налягане се повиши след увеличаване на обема. Свръхчувствителност/Ангиоедем/Интестинален ангиоедем: прекратяване на лечението и наблюдаване до пълното 
преминаване на симптомите. Лечението с бета-блокери трябва да продължи. Ангиоедем, свързан с оток на ларинкса, може да бъде фатален. Комбинирането на периндоприл със сакубитрил/валсартан (противопоказано поради увеличен риск от ангиоедем). Лечение със сакубитрил/
валсартан не трябва да се започва преди да са изминали 36 часа от приемането на последната доза от лечението с периндоприл. Лечението с периндоприл не трябва да се започва преди да са изминали 36 часа от приемането на последната доза сакубитрил/валсартан. Едновременната 
употреба на други NEP инхибитори (напр.рацекадотрил) и АСЕ инхибитори също може да увеличи риска от ангиоедем. При пациенти, приемащи едновременно mTOR инхибитори (напр. сиролимус, еверолимус, темсиролимус) може да има повишен риск от ангиоедем. Чернодробна 
недостатъчност: в редки случаи ACE инхибиторите са свързвани със синдром, който започва като холестатична жълтеница и прогресира до фулминантна чернодробна некроза и (в някои случаи) смърт: лечението трябва да се прекрати ако се развие жълтеница или ако забележимо 
повишаване на нивата на чернодробните ензими. Раса: периндоприл може да бъде по-малко ефективен и да причини по-висока честота на ангиоедем при чернокожи пациенти, отколкото при не чернокожи. Непродуктивна кашлица. Хиперкалиемия: често проследяване на серумния 
калий в случаи на бъбречна недостатъчност, при влошаване на бъбречната функция, напреднала възраст (> 70 години), захарен диабет, дехидратация, остра сърдечна декомпенсация, метаболитна ацидоза и едновременна употреба на калий-спестяващи диуретици, калиеви добавки 
или калий-съдържащи заместители на готварската сол, лекарства, свързани с повишавания на серумния калий. Комбинация с литий, с калий-съхраняващи лекарства, калиеви добавки или калий-съдържащи заместители на готварската сол, с калциеви антагонисти, 
антиаритмични средства от I клас и централно действащите антихипертензивни средства: не се препоръчва. Двойно блокиране на системата ренин-ангиотензин-алдостерон (RAAS): едновременната употреба на ACE инхибитори с ангиотензин II рецепторни блокери или 
алискирен увеличава риска от хипотония, хиперкалиемия и влошаване на бъбречната функция (включително остра бъбречна недостатъчност). Затова не се препоръчва двойна блокада на RAAS. При пациенти с диабетна нефропатия не трябва да се използват едновременно ACE 
инхибитори и ангиотензин II рецепторни блокери. Спиране на лечението: рязкото спиране на лечението трябва да се избягва. Дозировката трябва да се намалява постепенно, като се използват индивидуалните компоненти, в идеалния случай в рамките на две седмици. Брадикардия: 
ако по време на лечение сърдечната честота в покой се забави до под 50-55 удара в минута или пациентът получи симптоми, свързани с брадикардия, трябва да се пристъпи към понижаващо титриране на дозата с използване на индивидуалните компоненти при подходяща доза на 
бисопролол. Пациенти с AV-блок от първа степен, аортна стеноза и стеноза на митралната клапа/ ипертрофична кардиомиопатия, диабет, стриктно гладуване: да се използва с внимание. Пациенти с ангина на Prinzmetal: бета-блокерите може да повишат броя и продължителността на 
ангинозните пристъпи. Бъбречно увреждане: дневната доза трябва да се коригира в зависимост от креатининовия клирънс. Да се следи калия и креатинина. При пациенти с двустранна стеноза на бъбречната артерия или стеноза на артерията при един функциониращ бъбрек се 
наблюдава увеличение на кръвната урея и серумния креатинин. При реноваскуларна хипертония, повишен риск от тежка хипотония и бъбречна недостатъчност. Реноваскуларна хипертония: При пациенти с двустранна стеноза на бъбречната артерия или стеноза на артерията при един 
функциониращ бъбрек, лекувани с ACE инхибитори, съществува повишен риск от хипотония и бъбречна недостатъчност. Лечението с диуретици може да стане допринасящ фактор. Загубата на бъбречна функция може да настъпи при минимални изменения в серумния креатинин дори 
при пациенти с едностранна стеноза на бъбречната артерия. Пациенти със скорошна бъбречна трансплантация, лекувани за сърдечна недостатъчност, при инсулинозависим диабет (тип I), тежко увредена бъбречна функция, тежко увредена чернодробна функция, рестриктивна 
кардиомиопатия, вродено сърдечно заболяване, хемодинамично значимо органично клапно заболяване или инфаркт на миокарда през последните 3 месеца: липсва опит. Анафилактоидни реакции: съобщени са при пациенти на диализирани с мембрани с висока скорост на потока 
(high flux); рядко по време на LDL-афереза с декстранов сулфат, са получавани животозастрашаващи анафилактоидни реакции, временно прекратяване на терапията преди всяка афереза; по време на десенситизация тези реакции са били избегнати чрез временно прекратяване, но са 
се появявали отново при невнимание при повторното натоварване. Неутропения/агранулоцитоза/тромбоцитопения/анемия: изключително голямо внимание при пациенти с колагенни съдови заболявания, имуносупресивна терапия, лечение с алопуринол или прокаинамид, 
препоръчва се редовно проследяване на левкограмата. Бронхоспазъм (бронхиална астма, обструктивни белодробни болести): трябва едновременно да се прилага бронходилатиращо лечение. Анестезия: ако се приеме, че спирането на лечението с бета-блокер преди операцията е 
необходимо, то трябва да стане постепенно и да завърши около 48 часа преди анестезията. Лечението трябва да се прекрати един ден преди операцията. Псориазис: внимателно балансиране на ползите спрямо рисковете. Феохромоцитома: бисопролол трябва да се прилага в 
комбинация с алфа-рецепторен блокер. Тиреотоксикоза: симптомите може да се замаскират. Първичен алдостеронизъм: употребата не се препоръчва при пациенти с първичен хипералдостеронизъм (които не се влияят от лекарства, действащи чрез инхибиране на системата ренин-
ангиотензин). Бременност: спиране на лечението. Ако е подходящо, трябва да започне алтернативна терапия. Помощни вещества: не съдържа натрий. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ*: Противопоказано: алискирен при пациенти с диабет или нарушена бъбречна функция, екстракорпорални 
лечения, сакубитрил/валсартан. Не се препоръчва: централно действащи антихипертензивни средства като клонидин и др. (напр. метилдопа, моксонидин, рилменидин), антиаритмични средства от клас I (например, хинидин, дизопирамид, лидокаин, фенитоин; флекаинид, пропафенон), 
калциеви антагонисти от верапамилов тип и в по-малка степен - от дилтиаземов тип, алискирен, едновременно лечение с ACE инхибитори и ангиотензин рецепторни блокери, естрамустин, ко-тримаксазол, (тиметоприм/сулфаметоксазол), калий-съхраняващи диуретици (напр. 
триамтерен, амилорид...), калий (соли), литий. Употреба, която изисква специално внимание: противодиабетни средства (инсулин, перорални хипогликемични средства), нестероидни противовъзпалителни лекарствени продукти (НСПВС) (включително аспирин ≥3 g/ ден), 
антихипертензивни средства и вазодилататори, трициклични антидепресанти/антипсихотици/анестетици, симпатомиметици, калциевите антагонисти от дихидропиридинов тип, като например фелодипин и амлодипин, антиаритмични лекарства от клас III (напр. амиодарон), 
парасимпатомиметични лекарства, локално прилагани бета-блокери (напр. очни капки за лечение на глаукома), дигиталисови гликозиди, баклофен, калий незадържащи диуретици, калий-съхраняващи диуретици (еплеренон, спиронолактон), рацекадотрил, mTOR инхибитори (напр. 
сиролимус, еверолимус, темсиролимус). Комбинации, които трябва да се имат предвид: мефлохин, моноамино оксидазни инхибитори (с изключение на MAO-B инхибитори), глиптини (линаглиптин, саксаглиптин, ситаглиптин, вилдаглиптин), злато. БРЕМЕННОСТ И КЪРМЕНЕ*: не се 
препоръчва през първия триместър на бременността. Противопоказано през втория и третия триместър на бременността. ФЕРТИЛИТЕТ*. ШОФИРАНЕ И РАБОТА С МАШИНИ*: при някои пациенти могат да настъпят реакции, свързани с ниско кръвно налягане. Способността за 
шофиране или работа с машини може да се наруши. НЕЖЕЛАНИ ЛЕКАРСТВЕНИ РЕАКЦИИ* Много чести: брадикардия. Чести: главоболие, замайване, световъртеж, дисгеузия, парестезия, зрителни нарушения, тинитус, влошаване на сърдечна недостатъчност, хипотония и свързани 
с нея ефекти, чувство на студени или изтръпнали крайници, кашлица, диспнея, коремни болки, констипация, диария, гадене, повръщане, диспепсия, обрив, сърбеж, мускулни крампи, астения, умора. Нечести: еозинофилия, хипогликемия, хиперкалиемия, хипонатриемия, промени в 
настроението, нарушения на съня, депресия, сънливост, синкоп, палпитации, тахикардия, нарушения на AV-проводимостта, ортостатична хипотония, васкули, бронхоспазъм, суха уста, ангиоедем на лицето, крайниците, устните, лигавиците, езика, глотиса и/или ларинкса, уртикария, 
реакции на фоточувствителност, пемфигоид, хиперхидроза, мускулна слабост, артралгия, миалгия, бъбречна недостатъчност, еректилна дисфункция, болки в гръдния кош, общо неразположение, периферен оток, фебрилитет, повишена урея в кръвта, повишен креатинин в кръвта, падане. 
Редки: ринит, кошмарни сънища, халюцинации, намалено отделяне на сълзи, нарушения на слуха, цитолитичен или холестатичен хепатит, реакции на свръхчувствителност (сърбеж, зачервяване, обрив), влошаване на псориазис, нарушения на потентността, повишени чернодробни 
ензими, повишен билирубин в кръвта, повишени триглицериди. Много редки: агранулоцитоза, панцитопения, левкопения, неутропения, тромбоцитопения, хемолитична анемия при пациенти с вроден дефицит на G-6PDH, дезориентация, конюнктивит, аритмия, стенокардия, миокарден 
инфаркт и инсулт, възможно и вторичен поради прекомерна хипотония при високорискови пациенти, еозинофилна пневмония, панкреатит, еритема мултиформе, алопеция, бета-блокерите могат да провокират или да обострят псориазис или да индуцират псориазисоподобен обрив, 
остра бъбречна недостатъчност, намален хемоглобин и намален хематокрит. Синдром на неправилна секреция на антидиуретичния хормон (SIADH) може да се счита като много рядко усложнение, свързано с лечение с АСЕ инхибитор. ПРЕДОЗИРАНЕ*. СВОЙСТВА* Бисопролол е високо 
бета1-селективен адренорецепторен блокиращ агент, лишен от вътрешна симпатомиметична активност и на свързаната с нея мембраностабилизираща активност. Периндоприл е инхибитор на ензима, който преобразува ангиотензин I в ангиотензин II (ACE). ВИД И СЪДЪРЖАНИЕ НА 
ОПАКОВКАТА*: Опаковка за таблетки, съдържаща 10, 28, 30, 84, 90, 100 или 120 филмирани таблетки Prestilol 5 mg/5 mg, 5 mg/10 mg, 10 mg/5 mg, 10 mg/10 mg film-coated tablets. 
Притежател на разрешението за употреба: Les Laboratoires Servier, 50 rue Carnot, 92284 Suresnes cedex France.
*Пълна информация можете да намерите в Кратката характеристика на продукта. Лекарствен продукт по лекарско предписание. КХП: 08.2019
За допълнителна информация Сервие Медикал ЕООД, София 1000, бул. „Цар Освободител“ 14 тел.: 02/921 57 00, факс: 02/921 57 50, e-mail: office.bulgaria@servier.com
Ако считате, че сте наблюдавали нежелана лекарствена реакция при употреба на продукт на Сервие, моля свържете се с нас на e-mail: pharmacovigilance.bg@servier.com, тел.: 02/921 57 55; или факс: 02/921 57 38 ИАЛ-24563/05.06.2019
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Пленарни лекции
Пленарните лекции на сборното събитие бяха представени от български и чуждестранни лектори. Всяка от тях беше 
с продължителност от един час и засягаше различна терапевтична област. Презентациите са представени в последо-
вателността, която бе в програмата:

татъчност (СН) и дигиталното здраве. Неговият департа-
мент разработва една от най-големите и високо оценени 
центрове за академична първична помощ, за чието раз-
растване на капацитета на изследователи и изследова-
телски мрежи допринася лично проф. Хобс. Британският 
специалист е също така автор на над 450 публикации с 
над 560 000 цитирания, което го прави най-цитирният ака-
демик по първична помощ. Носител е на наградата RCGP 
за откритие през 2018г, раздадена от 1953г. насам само 
още 4 пъти.  

В лекцията си проф. Хобс се спря върху превенцията на 
инсулта, разгледана през призмата на два от големите рис-
кови фактора: артериална хипертония (АХ) и предсърдно 
мъждене (ПМ). „За съжаление, инсултите, в чиято основа 
стои АХ и ПМ са около 2/3 от всички инсулти. В лекцията си 
наблегнах на начините, по които бихме могли да диагности-
цираме тези две състояния по-ефективно, как да намалим 
риска от тяхната поява и какви биха били ползите от терапи-
ята,” сподели проф. Хобс.

Какъв е опитът Ви в Обединеното Кралство?
Разказах пред  аудиторията как общопрактикуващите ле-

кари-изследователи допринасят за базата данни, свързани 
с тези две патологии. Спрямо АХ, това е особено важно за 
по-доброто диагностициране и по-доброто проследяване, 
свързано разбира се, с по-прецизно измерване на стой-
ностите на АН. Стана дума и какъв е потенциалът пациенти-
те да се ангажират по-активно в менажирането на собстве-
ното си здраве чрез мониториране.

Спрямо ПМ, единствената опция за правилно лечение е 
антикоагулацията като двата основни терапевтични класа 
за това са ВИТ К-антагонист или по-новите агенти на ДОАК.

Инсулт
Какво може да се направи за превенцията на инсулта в 

първичната помощ? Това бе първата тема, която гост-лек-
тора от Оксфордския университет проф. д-р Ричард Хобс, 
началник на Департамента Nuffield по Здравни науки в пър-
вичната помощ, представи. 

Европейският опит, който проф. Хобс сподели, се дължи 
на неговата над 30-годишна кариера, съчетана с изследо-
вателските му интереси в областта на сърдечносъдовата 
епидемиология и клиничните изпитвания, особено онези, 
касаещи съдовите рискове и инсулта, сърдечната недос-



Лекарствен продукт по лекарско предписание. 
Моля, преди да предпишете Lucetam, прочетете кратката характеристика на продукта. 
Дата на последно одобрена КХП на продукта: 27.04.2017. BG 17 LUC 003 – PA, IAL 26306/21.06.2017
За пълна информация: ТП ЕГИС ФАРМАСЮТИКЪЛС
София 1113, ул. Александър Жендов 6, ет. 6, тел.: 02/987 60 40, www.egis.bg
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Превенцията струва пари. От друга страна съвремен-
ната медицина разполага с методи, които минимизират 
до голяма степен пораженията от инсулта. Кое излиза 
по-скъпо на здравната система – профилактираният 
или пост-инсултният болен?

Ясно е, че инсултът е опустошително заболяване както 
за пациента, така и за неговото семейство. Ако пациентът 
оцелее (много от хората по-скоро биха умрели, отколкото да 
останат трайно увредени от инсулт), това е много сериозно 
изпитание за семейството. От друга страна, това е също и 
много сериозен разход за всяка здравна и социална систе-
ма, защото цената на лечението на болните, преживели ин-
султ, е много висока. Затова всички ние трябва да правим 
всичко по силите си, за да намалим риска от инсулт сред 
популацията. Ролята на ОПЛ е кардинален относно прецен-
ката на кого да се прилага лечение, как по-ефективно да се 
лекуват пациентите в риск. ОПЛ имат нужда от помощ и ин-
вестиция, за да постигнат тези цели.

Какви впечатления ще остави във Вас този Конгрес?
Впечатление ми прави дълбоката информираност на ле-

карите. Те са представители на цяла Източна Европа и са 
изключително наясно с новостите. Притежават завидна ком-
петентност, което прави събитието много приятно и полезно. 

Председателят на НСОПЛБ доц. д-р Любомир Киров се 
спря върху новите модели на здравно осигуряване, проме-
ни в закони и др., а лекцията му носеше провокативното 
заглавие: „Не винаги това, което виждаме е това, което е 
всъщност.” 

А дали това е валидно и за стойностите на артериалното 
налягане? Кога АН  130/80mmHg е индикация за артериална 
хипертония? Или по-скоро къде? 

Артериална хипертония
През последните две години АХ беше обект на спорни въп-

роси и дебати, защото в края на 2017г. Американската кар-
диологична асоциация (АНА) излезе с нов гайдлайн за лече-
ние на АХ, който изцяло промени дефинициите. Според нея, 
хипертоници са всички хора с артериално налягане (АН) 
≥130/80 mmHg. И те станаха!  За една нощ –  32 милиона...

 Новото ръководство на Европейското дружество по карди-
ология (ESС) обаче има едно много по-умерено отношение 
спрямо поведението при АХ. При него се запазват старите 
норми на дефиниция на АХ, според която хипертоници са 
всички хора с АН ≥140/90 mmHg. 

Темата за новостите на хоризонта на хипертонията бе под-
робно представена от проф. д-р Борислав Георгиев, гл.ас. 
в НКБ, София, а първият ни въпрос към него бе продиктуван 
от разликата в измерваните стойности на АН в амбулаторни 
и домашни условия, защото ключов момент в коментарите 
върху американските препоръки се оказва начина на измер-
ване на АН. 

„Нормално е да има разлика между домашно и амбулатор-
но измерване, защото човек, влизайки в лекарски кабинет, 
се стресира, притеснява се какво ще му каже лекарят, дали 
ще му назначи някакви изследвания и т.н. Освен това среда-
та е непозната, въпреки, че по протокол той трябва да седи в 
покой 15 мин. Разликата между амбулаторното и домашното 
измерване е около 5 mmHg като по-високите стойности се 
измерват в лекарския кабинет. В някои случаи при 24-часо-
во измерване се наблюдават и до 30-40 mmHg за САН. Това 
се нарича „феномен на бялата престилка”.

Умеят ли обаче хората да мерят кръвното си в домашни 
условия правилно?

Би трябвало това да се знае, а и във всички апарти има 
указания как се измерва АН. Не се препоръчват апарати за 
измерване на АН на китката. Забранихме модерните преди 
години апарати, които измерваха от пръста. Така остават 
само апаратите с поставяне на маншет, който трябва да 
е съобразен с обиколката на мишницата. Човек трябва да 
седи, да бъде спокоен, да не говори, да не е пушил послед-
ните 5-30 минути, да не гледа новини, да не говори по те-
лефон, да не се кара с близките си... или с две думи – да 
бъде отпуснат. Тогава започва измерването на АН. По въз-
можност се мери три пъти и се взема средна стойност на 
трите измервания.

Нека се върнем на разликите в обявените начални 
стойности за АХ между американските и европейски гай-
длайни. Не сме ли по-либерални?

Ние не сме по-либерални, а се базираме повече на големи 
епидемиологични проучвания, докато американците стъпи-
ха на една последна студия (SPRINT), която е доста инте-
ресна и препоръчва по-ниски стойности. Иначе всеки, който 
работи в областта на хипертонията, е наясно, че при младия 
човек е по-добре АН да е по-ниско. Това са убеждения без 
доказателства от проучвания и анализи, защото малко са 
анализите на хора, които са били изследвани и проследява-
ни в млада възраст. 

А спрямо по-възрастните дебатират ли се стойностите 
докъде трябва да стигат?

Много зависи какво значи „по-възрастен”. В Средновеко-
вието по-възрастният е бил 40-годишен, а сега той е над 
70-75 години. Когато човек е ≥75-80г. е добре САН да е мал-
ко по-високо, защото то перфузира мозъка, и ако понижим 
систолата до 120mmHg и пациентът не е свикнал с тази 
стойност, той ще започне да забравя или да получава други 
когнитивни нарушения в паметта и във възпроизводството. 

Промени ли се нещо при нас по спрямо изходните стой-
ности?

Ние задържаме старото становище за САН над 140mmHg 
за стартиране на терапията, но има желание за по-ниски 
стойности на постигане на контрола < 130mmHg, а при някои 
пациенти < 140-130mmHg. Новото е, че се изисква по-ниско 
ДАН – 70-80mmHg, което преди беше < 90mmHg, а при диа-
бетици < 85mmHg. Факт е обаче, че по-лесно постигаме кон-
тола върху ДАН с лекарства. 

„Новостите са в препоръките за измерване, в постигане на 
прицелните стойности и в препоръките за използване на фи-
ксирани дозови комбинации,” заключи проф. Георгиев. 
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По отноншение на терапията основните класове антихи-
пертензивни медикаменти остават същите: РАС блокери 
(ACEi и ARB), блокери на калциевите канали (ССВ) или т.
нар. калциеви антагонисти, бета-блокери и диуретици. Но-
вото по отношение на антихипертензивната терапия е, че 
първа стъпка в лечението вече не се препоръчва моноте-
рапия, а двойна, комбинирана, антихипертензивна терапия, 
по възможност в една таблетка. Препоръчителните комби-
нации са между ACEi/ARB + CCB/диуретик. Втора стъпка е 
преминаването към комбинация от 3 медикамента (отново 
за предпочитане в една таблетка), като към предходните 
се добавя още един. Комбинация между ACEi и ARB не се 
препоръчва! Третата стъпка е при пациенти с резистентна 
хипертония. При тях на преден план се явява терапията със 
Spironolacton.

Остеоартрит
Темата за остеоартрита бе представена от проф. д-р Ма-

рия Панчовска (Катедра по пропедевтика на вътрешните 
болести към МУ – Пловдив), която представи персонализи-
рания подход към това възпалително заболяване. 

Проф. Панчовска, какво заболяване е остеоартритът? 
Каква  е неговата етиология и съвременна патогенеза?

Остеоартритът /ОА/ е най-честото хронично заболяване на 
ставите, което протича с многообразна клинична картина и 
води до инвалидизиране. Остеоартритът на колянната става 
засяга над 250 милиона от населението на земята /3,8%, а 
на тазобедрената става – 0,85%. Представите за ОА като де-
генеративен процес, обусловен от възрастта, са остарели. 
Болестта действително се регистрира по-често с нараства-
не на възрастта, като в  развитите страни възрастните лица 
запазват добро качество на живот и социална активност.

Как са променени разбиранията за болестта през по-
следните години?

До неотдавна ОА се разглеждаше като заболяване с не-
избежно неблагоприятна прогноза  спрямо функционал-
ния капацитет на болните. Основни методи на лечение в 
напредналите стадии оставаха хирургическите методи. 
Фармакологичните възможности бяха насочени главно за 
повлияване на болката. Патогенетичното лечение предиз-
викваше  съмнение у лекарите и експертите по проблема. 
Това становище понастоящем е ревизирано. Наименова-
нието „остеоартроза” е обусловено от представата за бо-
лестта като възрастово свързан дегенеративен процес. 

Диагнозата – болка в ставата, деформация, крепитации 
при движение, се подкрепят от рентгеновите промени: 
стеснена ставна междина, субхондрална остеосклероза и 
остеофити.

Може ли да се лекува остеоартритът?
Остеоартритът може да се лекува, но с преоценка на кон-

цепцията за неговата патогенеза, с насоченост към:
- лечение още в дорентгенологичния стадий;
- засягането на всички ставни структури – хрущял, кост, си-

новия, мускули, сухожилия, нерви;
- възможностите на ЯМР, УЗИ на ставите и артроскопията 

за диагноза и проследяване на ефекта от лечението.
Каква е ролята на възпалението?
Основният фактор за развитие и прогресиране на остео-

артрита е хроничното възпаление с ниска интензивност. 
Локално в ставите съществува физиологична възпалителна 
активност с участие на  макрофаги, локален синтез на про-
теолитични ензими и това са естествени приспособителни 
механизми. Ежедневният механичен стрес в ставите опре-
деля процеси на репарация и ремоделиране.

Молекулярните  механизми на възпаление при остеоарт-
рит включват участие на различни провъзпалителни цито-
кини, клетъчно адхезионни молекули, адипокини, протеоли-
тични ензими, невротрансмисери, растежни фактори.

Каква е ролята на метаболитните нарушения  при осте-
оартрит?

Принципно значение за развитие на ОА имат затлъстява-
нето и захарният диабет, които променят възпалителните 
реакции в ставата при механичен стрес. Метаболитният 
синдром се явява  като постоянен източник на възпалител-
на активност с хормоните лептин, адипонектин, висфатин, 
апелин и др. Мастната тъкан участва с хипоксията, апоптоза 
и последваща експресия на гените HIF1α и HIF2α, определя-
щи  неоангиогенеза и възпаление.

Кои са симптомите на остеоартрита?
Основен симптом на ОА е болката, независимо от стадия 

на болестта и съпътстващата регенерация, поради персис-
тиращия възпалителен процес.

Продължителна болка в ставите, паралелно с краткотрайна 
сутрешна скованост и затруднена подвижност, насочват към 
ранен ОА! /при изключено друго ревматично заболяване/.

Кои са основните методи за диагнозата на болестта?
Към основните методи за диагноза се отнасят добре сне-

тата анамнеза, физикалният преглед на пациента, а от об-
разните методи: магнитно-резонансната томография за 
откриване на най-ранни промени на ниво костно-мозъчен 
оток, дискретни хрущялни и мекотъканни лезии, сонограф-
ското изследване на ставите и разбира се – рентгенографи-
ята. Степента на увреждане на ставите при рентгеново из-
следване се оценява по различни утвърдени в ежедневната 
практика скали.

Съществуват ли съвременни биомаркери за болестта 
остеоартрит?

Да, уточнени са такива биомаркери и дават информация 
за костната и хрущялна деструкция, тежестта на синовита 
и възпалителната активност – повече от 30 молекули: CTX 
– II /маркер за хрущялна деструкция/, u NTX – I /маркер за 
костна резорбция, COMP /маркер за прогресия на ОА/, C1M, 
C2M, C3M /ММП – маркери за прогресия/, HA /маркер за 
ставна увреда/, MMP – за деградация на протеогликаните.

Високото ниво на биомаркерите при трайна или рецидиви-
раща ставна болка насочват към  ранна диагноза на ОА.

Какво е лечението на ранния остеоартрит?





18

Патогенетичната терапия на ОА е немислима без отстра-
няване на рисковите фактори.

При ранен ОА и неговото лечение, целта е не само да се 
намали болката (основна цел при късните стадии), но да се 
забави прогресията на болестта, а дори и обратно развитие 
на структурните промени в ставите.

Освен чисти аналгетици за болката и кратки курсове с 
НСПВС, при ранен ОА се прилагат хондропротектори, както 
и локално вътреставно кръстосано свързани съединения на 
хиалуроновата киселина с различно молекулно тегло. Пол-
зите от лечението с хондропротектори са отчитат по реду-
циране на болестната симптоматика, но и със структуромо-
дифициращо действие – забавят прогресията на болестта.

Относно хиалуроновата киселина: понастоящем няма дан-
ни за дългосрочни ефекти и за забавяне прогресията на ос-
теоартрита.

На късните етапи при остеоартрит се прилагат ортопедич-
ни методи на лечение. Несъмнени са успехите след арт-
роскопия, както и резултатите след ендопротезиране при 
най-тежките  авансирали случаи.

Целта на съвременното поведение при остеоартрит е ран-
на диагноза, ревизия на метаболитни и други утежняващи 
болестта фактори, продължителни курсове хондропротек-
ция, локално приложение на кръстосано свързани съеди-
нения на хиалуронова киселина, до  3 пъти в годината ло-
кално кортикостероид при изразен синовит, кратки курсове 
на обезболяване с чисти аналгетици и нестероидни проти-
вовъзпалителни средства, паралелно с  правилно дозиран 
режим на физическо натоварване. Комплексното лечение 
на болестта би осигурило  добро качество на живот на паци-
ентите с остеоартрит.

Медикаментозна хепатотоксичност
Черният дроб е орган, чийто функции се изразяват в: ме-

таболизиране на холестерол, протеини, мазнини; синтез на 
плазмени протеини; депониране на витамини и минерали; 
формиране на протромбин и др. фактори на кръвосъсирва-
нето; детоксикация на ксенобиотици; продукция и екскреция 
на жлъчка; регулация на хормоналните функции; фагоцитоза. 
Черният дроб е и кръвно депо, което играе роля на регулатор 
на венозното кръвообращение. Да се увреди медикаментоз-
но черният дроб означава да се нарушат част от тези функ-
ции в резултат на токсичното действие на някои лекарства.

Черен дроб и медикаменти – „Война и мир”. Така предсе-
дателят на Българското научно дружество по фармация 
проф. Георги Момеков бе озаглавил презентацията си, 
която представи на Юбилейния конгрес по обща и семейна 
медицина, състоял се в края на ноември м.г., а за Здравен 
навигатор той каза:

"Изнасям тази презентация пред ОПЛ, защото един от из-
водите, които трябва да си направят е, че винаги е хубаво 
на пациента да се снема анамнеза за всички лекарства и 
добавки, които той използва. Това е важно, защото едно-
временният прием на няколко лекарства, могат да създа-
дат проблем."

Войната и мирът на територията на черния дроб

Повечето лекарства са ксенобиотици. Ксенобиотик е всич-
ко, което в нашия организъм не е витамин, нутриент или хра-
нителен продукт. Ние използваме с благородна цел лекар-
ствата, но те също са ксенобиотици и с тях черният дроб се 
„разправя” по механизми, които са създадени в резултат на 
милиони години еволюция. Още преди да се появи човекът, 
всички живи организми са създали възможност за метабо-
лизъм, за промяна на веществата, с които влизат в контакт, 
защото те са потенциално опасни. Ние очакваме този мета-
болизъм нормално да води до неутрализиране на вредните 
въздействия. Печалната истина обаче е, че понякога черни-
ят дроб превръща в токсини вещества, безобидни сами по 
себе си; подготвя в организма ни клетки с терористи, пре-
връщайки нетоксични вещества в токсични метаболити. Ко-
гато имаме такава информация, не е нужно да елиминираме 
окончателно употребата на тези вещества, а да мислим за 
дози и наличие на фактори, тъй като много от тези токсични 
реакции са редки, но ние знаем при кои популации от хора 
биха били по-опасни. 

В листовките на лекарствата се описват собствените им 
ефекти, докато лекарствата, които потенциално са хепато-
токсични трябва да се познават добре.

Справка в специализираните медицински издания сочи 
няколко групи медикаменти, които водят до висока хепато-
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токсичност и които трябва да се прилагат с повишено вни-
мание, или поне с „мисъл” и за черния дроб. Това са: анти-
биотици, химиотерапевтични средства, болкоуспокояващи 
и НСПВС, орални контрацептиви, антихипертензивни меди-
камени, антиепилептични, невролептици и антидепресанти, 
анестетици, тиреостатици, стероиди, имуносупресори. Как-
во индивидуално влияние оказват тези медикаменти зави-
си още и от доза, възраст, пол, прием на алкохол, налично 
чернодробно заболяване, генетични вариации в ензимите, 
диета.

SH групата

Тиоловата група е може би най-важната антиоксидантна 
група в човешкото тяло. Всички говорят за Вит С, но Вит С 
не е най-важният антиоксидант, а глутатионът (най-изобил-
ният вътреклетъчен тиол и трипептид с ниско молекулно 
тегло - бел.а). Тази SH група може директно да се свърже с 
едно токсично вещество. Другият вариант е тиоловата група 
да се окисли до дисулфиден мост и това да даде възмож-
ност за редукция на нещо друго. Това е спрегната окисли-
телно-редукционна реакция, при която един електрофилен 
метаболит се превръща в редуциран нетоксичен метаболит, 
а глутатионът се губи. Нашето тяло обаче си е създало въз-
можност за реактивиране на глутатиона.

Механизми, водещи до медикаментозна чернодробна 
увреда

Механизмите са различни. Най-важният е директно токсич-
но увреждане. Това обаче най-често изисква високи дози и 
метаболизъм на съответния токсичен метаболит. Дали ще 
има клинична проява на тази увреда зависи доколко в на-
шия черен дроб има глутатион – нашата защитна възмож-
ност. При веганите, например, тя е намалена, защото те 
нямат достатъчно есенциални аминокиселини и имат деп-
леция на глутатиона. 

Има други механизми, които са малко по-сложни: едно ле-
карство може да индуцира имунен отговор, който да увреди 
черния дроб. Това се случва много по-рядко, много по-не-
предвидимо. Много рядко чернодробна увреда в резултат 
на автоимунен процес или на алергия протича само в чер-
ния дроб. Обикновено пациентът получава обрив, задух, за-
червяване, наличие на повече еозонофили в кръвта и др. 
Тези процеси са много бързо протичащи, дозонезависими 
и могат да имат фатални последствия за пациента. Те са и 
драматични, защото за тях няма антидот, както в някои други 
случаи.

Изводи и повишено внимание

- Лекарства с малка терапевтична ширина и значим чер-
нодробен метаболизъм трябва да бъдат напълно избягва-
ни или да се използват с особено внимание при пациенти с 
умерена до тежка хепатална дисфункция.

- Лекарства с по-добър терапевтичен индекс, но значите-
лен дял на чернодробния метаболизъм в елиминирането, 
трябва да се използват с внимание, да се предвиди редук-
ция на дозата или увеличаване на интервала между прие-
мите.

- Ако чернодробното елиминиране е с ограничено значе-
ние, тогава водещ критерий е терапевтичната ширина. При 
лекарства с добър профил на безопасност и голяма тера-
певтична ширина, вероятността от НЛР, на фона на чернод-
робна увреда, е малка.

- Ако над 90% от лекарството се екскретира в непроменен 

вид с урината, е малко вероятно наличието на чернодробна 
дисфункция да обуславя риск от кумулиране и токсичност.

- Лекарства, противопоказани при тежко чернодробно за-
боляване са НСПВС, АСЕ инхибитори, високи дози фуросе-
мид, β-лактами с N-метилтиотетрадолова странична верига.

Проф. д-р Тодор Кантарджиев, директор на НЦЗПБ и 
завеждащ отдел „Микробиология” представи пред ОПЛ 
най-честите сезонни инфекции в общата медицинска прак-
тика като заедно с епидемиологичните данни и спецификата 
на инфекциите, той даде практически съвети на лекарите 
как да третират, лесно да разпознават и да разграничават 
отделните представители на този микросвят. 

Чуждият опит
Д-р Анвар Кан работи като ОПЛ в Лондон от 26 години. 

Той е бивш председател и зам. ректор на North East London 
RCGP Faculty, Великобритания. Лекцията му „Първична по-
мощ в Обединеното Кралство – доказателства за ползи и 
предизвикателства” впечатли с информативността си и цен-
ните съвети, които проф. Кан даде на своите колеги.

Д-р Кан, какво е основното послание за първичната по-
мощ?

Основното послание за първичната помощ е, че тя е ев-
тина. Тя е качествена и позволява равнопоставеност. Това 
значи, че по един и същи начин се лекуват и богати, и бедни.

Говорихте за доказателства и ползи...
Да, първото доказателство е ценовият ефект. Това е един 

бърз ефект, който се отчита почти веднага. Ние разпола-
гаме с много доказателства, но предизвикателствата са 
онези, които ни смущават. Например, проблем са консул-
тантите по вторичната помощ, които упражняват диспро-
порционално силно влияние при взимането на решения в 
здравните институции. За България не знам, но много стра-
ни, които съм посещавал, имат силна медицинска мощ, 
която превантира това. Затова е важен NHS (Nationаl Health 
Service), защото неговата ценност е в социалното съзна-
ние; в реализацията, че болестта не е акт на нечия грешка 
или нечий лош късмет, а е отговорност на обществото като 
цяло. Смятам, че универсалното здравеопазване е първо-
степенно за цивилизацията.

Каква е ситуацията в Обединеното Кралство?
От много години страдаме от недостатъчно финансира-

не. Напрегнати сме, нямаме достатъчно лекари, нямаме и 
достатъчно медицински сестри. Затова хора като мен, за-
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нимаващи се с планиране на работната сила, търсят други 
пътища за разрешаване на тези проблеми. И за да станат 
нещата още по-зле – вече си имаме и BREXIT, увеличаваща 
ксенофобията и караща чуждите лекари да не се чувстват 
комфортно. Имаме огромно търсене и на персонал за NHS, 
защото настоящият се чувства притиснат, излиза в пенсия 
или напуска рано. В района, в който работя, много от ОПЛ 
са като мен – над 60 години. И ние не можем да се пенси-
онираме, защото няма много млади хора, които да дойдат 
на нашето място. А и другото тъжно нещо е, че се притискат 
добрите лекари от другите държави. Трябва да помислим за 
това, да управляваме тази работа по различен начин. 

Другото, на което съм силен почитател, се нарича „социал-
но предписание”. Това означава не-медицински лица да ре-
шават социални проблеми от определен социален контекст. 
Ние развихме тази схема в много части на Лондон, така че 
когато някой дойде със социален проблем, ние им го прех-
върляме. Така общността вземе участие и помага. Има мно-
го доброволни групи в моя район, които дори не познавам. 

Можете ли да дадете пример?
Например някой, който е самотен. Защо да го лекуваме с 

антидепресанти? Та той е самотник. Има нужда от общност, 
от това да бъде присъединен към дадена група хора. Също 
така, начинът на живот увеличава напрежението в NHS: хо-
рата прогресивно пълнеят, пушат, не тренират. Ние искаме 
да кажем на тези хора, че имаме желание да им помогнем, 
но това няма как да стане, ако първо те на нас не помогнат 
да им помогнем. Трябва да им кажем, че е много лесно да 
качиш тегло, но е много трудно да го свалиш. И не става 
дума само за диабета и неговите усложнения, което стру-
ва 12 милиарда паунда (10% от бюджета) на NHS, там са 
също и тазо бедрените стави, и остеоартритът, и много дру-
ги състояния, до които наднорменото тегло води. Не на по-
следно място е и качеството на живот, защото хората стават 
трудно подвижни, депресивни и все по-ограничени. Опитвам 
се да организирам нещо като Клуб по ходене; или да взема 
някои по-възрастни хора без семейства и да ги приобщим в 
детски групи, защото имаме много семейства с един роди-
тел, при които няма баби и дядовци, а имаме много баби и 
дядовци без внуци. Защо да не ги съберем? Трябва да ак-
тивираме обществото, а не лекарите,  да започне да прави 
такива инициативи. 

Имате ли съвети към ОПЛ?
Формирайте силен съюз от ОПЛ, настоявайте за достой-

но самочувствие: да сте със същото заплащане, същите 
условия, същия статус като специалистите. Говорете и на 
студентите. Убедете ги да станат ОПЛ, а след това с други-
те съседни държави решавайте заедно проблемите си. Не 
говорете от името на една страна! За мен, Федерацията на 
Югоизточна Европа е много по-силна. Също така започнете 
да се социализирате. Показвайте се по медиите и популяри-
зирайте практиката си!

Право
Съдебни дела, водени срещу лекари е тема, която изпълва 

всеки лекар с чувство на първична несправедливост. Лека-
рите не трябва да бъдат съдени, а отблагодарени. Но това 
е в един идеален свят. Неправомерно практикуване на про-
фесията, лекарски грешки, документални измами са само 
част от причините, поради които вместо на работа, лекарите 
попадат в полицията или в прокуратурата. Адв. Жанета Ди-
мова бе гост-лектор и изнесе полезна и практична лекция 
по засегнатите теми, изправящи медиците пред Темида. 

Адв. Димова, кои са най-честите казуси с които се 
сблъсвате в практиката си с ОПЛ?

Най-честите са може би превишението на регулативните 
стандарти. Чисто практически, след като лекарят получи пока-
на за възстановяване на суми и тази сума не е в малък размер, 
се търси моята помощ, за да водя дело в Административен 
съд, с което да искаме отмяна на административния акт като 
незаконосъобразен. По-рядко срещани са наказателните дела 
срещу ОПЛ. Те вече се водят за извършено престъпление по 
чл.123 от НК, вследствие на което лекарят бива осъден или оп-
равдан, съобразно събраните по делото доказателства. 

Кои са най-честите грешки, които водят до администра-
тивни актове?

На днешната конференция изрично апелирах към лека-
рите да обръщат по-голямо внимание на съставянето на 
амбулаторните листи, и ако пациентът откаже да му бъде 
извършено дадено изследване, или откаже да получи на-
правление, това да се удостоверява в амбулаторния лист, 
защото прокуратурата и полицията изискват тази докумен-
тация от лекарите и въз основа на тях се правят неправилни 
и погрешни изводи. 

Засегнахте и темата за застраховките, които могат да 
сключат лекарите при настъпили обвинения.  Може ли 
да кажете няколко дума за застраховка „лекарска отго-
ворност”?

Аз напълно подкрепям внасянето на такива застраховки, 
защото те биха могли да покрият впоследствие обезщете-
нието при един инцидент или съдебно дело, което иначе 
трябва да бъде покрито от лекаря. Разбира се, това се случ-
ва в размер до лимита на определената застраховка. 

Какъв съвет ще дадете на ОПЛ?
Тук става въпрос за много специфична материя и дори са-

мите съдии не са запознати със спецификата на лекарската 
професия, с техните задължения. На тази база, моят съвет 
е, когато лекарите бъдат потърсени от полиция или прокура-
тура, задължително да потърсят съдействието на адвокат, 
защото ако лекарят е направил някакви признания или е дал 
обяснения като свидетел, които са в негов ущърб, ще бъде 
много трудно да бъде защитен. Много често се извършват 
дори разпити пред съдия, които се ползват с доказателстве-
на сила пред съда и не могат да бъдат променяни.

Незаразни болести
Д-р Шломо Винкер изнесе пленарен доклад за превен-

цията, лечението и контрола на незаразните болести в 
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първичната помощ – вземане на клинично решение и кли-
нична инерция: 

Слагам в центъра двамата важни – лекарят и пациента. 
От лекарска гледна точка стана ясно, че ние работим във 
времеви ограничения: посещенията са кратки, имаме много 
инструкции от страна на гайдлайните, както и всички упра-
вленски правила, инструкции, измервания, качествени из-
мервания и т.н. От другата страна, имаме пациент, който има 
все повече коморбидности, с повече медикаменти, с повече 
лекарствени взаимодействия, с повече взаимодействия, 
свързани с препоръките. И всичко това се превръща в много 
сложна арена за взимане на решения. Това беше първата 
част от лекцията ми. 

Във втората част демонстрирам трудностите при вземане 
на такова решение. Ние смятаме, че разсъждаваме по много 
дидактичен начин: познаваме литературата, чели сме гай-
длайните, виждаме пациента и правим рационален избор. 
Но идеята на лекцията ми бе да погледнем отблизо как лека-
рите взимат решенията си и да покажа, че не винаги това се 
случва толкова рационално, както си мислим. Пациентите 
притискат; всички притискат и ние вместо да вземем реше-
ние, стоим в напрежение. Това се нарича клинична инерция –  
решаваме да не вземем решение, което всъщност е много 
лесно или взимаме решения, базирани на доста ирационал-
но мислене. Интересно е да знаем и разбираме как мислим 
в интерес на нашите пациенти.

Хипотиреоидизъм
Ендокринологичните проблеми и по-специално трудности-

те при диагностиката и лечението на хипотиреоидизма бяха 
подробно засегнати от проф. д-р Михаил Боянов (Клиника 
по ендокринология, УМБАЛ „Александровска”, Катедра Въ-
трешни болести, МУ-София).

Проф. Боянов, защо избрахте да изнесете тази тема?
Изборът на темата е свързан със спецификата на дейност-

та на ОПЛ, тъй като голямата част от случаите с хипотирео-
идизъм (както със случаите със ЗДТ2 на перорално лечение) 
се наблюдават от общопрактикуващите лекари.  Избрах, 
също така,  да споделя с тях данни от проучвания на Бъл-
гарското дружество по ендокринология (БДЕ) за честота на 
тиреоидните заболявания в общото население, тъй като те 
не са никак редки. Близо 30% от жените имат възли на щито-
видната жлеза, а 10-12% имат автоимунни заболявания на 

щитовидната жлеза. Обърнах внимание на трудностите при 
поставянето на диагнозата от клинична гл. т., защото все 
по-рядко срещаме чистата  клинична картина на хипотире-
оидизма, а по-често –  субклиничен хипотиреоидизъм  или 
минимална тироидна недостатъчност, защото много често 
близките на пациента смятат, че се касае за деменция, оста-
ряване и други естествени процеси.

 Много важно за ОПЛ е да знае, че никога не може да бъде 
поставена диагноза или лечение въз основа на единично 
хормонално изследване. Обикновено се налага повторение, 
проследяване, снемане на анамнеза, преглед и много често 
в областта на щитовидните заболявания- ехографско из-
следване на щитовидната жлеза, което да сочи към норма, 
към автоимунни заболявания или към възли. 

Кои са признаците, по които един ОПЛ трябва да запо-
дозре тиреоидно заболяване, за да изпрати пациента на 
специалист?

Ако сърдечната честота на по-възрастен пациент, който не 
приема бета-блокер е много ниска. По принцип с възрастта, 
сърдечната честота се ускорява и един възрастен човек с 
пулс 60, би трябвало да привлече вниманието на ОПЛ, за-
щото причината би могла да е хипотиреоидизъм. Биха могли 
да са и други болести: на синусовия възел, кардиологични и 
др. Студената, лющеща се, леко оточна кожа също насочва 
към хипотиреоидизъм. Като изключим случаите на микса-
дем, наистина е трудно да се постави диагнозата от пръв 
поглед. 

А как се поставя диагнозата?
Диагностиката е хормонална, ехографска, налага се и кон-

султация със специалист-ендокринолог. Когато се докаже 
хипотиреоидизма, се налага заместително хормонално ле-
чение с левотироксин. То е доживотно и е лесно за проследя-
ване, тъй като се измерва стойността на TSH. Има прицелни 
стойности за различните прицелни групи и категории болни. 
Много е важно ОПЛ да обясни на пациента правилния при-
ем на левотироксин: сутрин, на гладно, поне 30 мин. преди 
хранене, с чаша вода. Важно е да се отчита възможността 
за взаимодействие със съставки на храната, по-специално, 
ако се приемат калциеви, магнезиеви или железни таблетки 
на закуска или някои лекарства, като бисфосфонати, както и 
такива, които потискат стомашната киселинност. Трябва да 
се отчитат и другите лекарства, които пациентите пият и да 
се дават разумно указания. Затова е предвидена и възмож-
ност левотироксин да се приема късно вечер, поне 4 часа 
след последното хранене, ако то не е било много обилно. 
Това е, за да се избегне трупането на много лекарства сут-
рин на гладно. 

Какви са трудностите при диагностиката и лечението? 
Трудностите по отношение на диагностиката са, че ако из-

мерим изолирано TSH, то се влияе от много фактори, които 
са извън щитовидната жлеза- най-простия стрес, недохран-
ване, наскоро прекарано тежко заболяване, прием на ре-
дица лекарства, особено в областта на кардиологията. От 
гледна точка на лечението, трудностите са между тези, кои-
то вече споменах : приема на много лекарства и как те да се 
разпределят. Понякога пациентите не приемат предписана-
та им доза. Трудно ни е да разберем и докажем защо това 
се случва. 

Неврология
„Неврологични усложнения на соматичните заболявания” 

бе темата, представена от председателя на Българското не-
врологично дружество акад. Иван Миланов.



Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни и деца. Съдържа натриев кромогликат 40 mg/ml. Преди употреба прочетете листовката. 
Нормална доза за деца и възрастни: 1–2 капки във всяко око два пъти на ден. При необходимост се консултирайте с лекар или фармацевт. А 0243/01.11.2018
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Пред общопрактикуващите лекари изнесох усложнения-
та, които са свързани с нелекувано високо кръвно наляга-
не, като оставим настрана инсултите. Това, от една страна 
и от друга-сънната апнея, които са най-честите рискови 
фактори за увреждане на мозъка. Сънната апнея е нещо, 
което, за съжаление, все още не е популяризирано сред 
пациентите и ОПЛ. Това е заболяване, което е свързано 
не толкова с  хъркане,(което смущава партньора), а с нару-
шение на мозъчното кръвоснабдяване. На практика един 
такъв пациент през нощта има множество събуждания и 
мозъчното му кръвоснабдяване е много лошо. А това води 
до две неща: през деня е сънлив и много често заспива зад 
волана и получава много и различни симптоми –  умора, 
главоболие и др. Пациентът бавно и постепенно развива 
когнитивни нарушения, а след време и деменция, поради 
лошото кръвоснабдяване на мозъка. Тези пациенти тряб-
ва да бъдат изследвани, да се диагностицират и да им се 
назначи съответното лечение. Те също са предразположе-
ни и към инсулт. От едно нощно хъркане могат да насъпят 
страшно много усложнения. 

Вторият акцент беше за неадекватно лекуване на високо-
то кръвно налягане. Освен, че можеш да получиш инсулт, 
бавно и постепенно мозъка се уврежда, изпъстря се с едни 
бели петънца, което се нарича мултиинфарктна енцефа-
лопатия и това отново води до съдова деменция. В един 
момент, поредният инцидент с такова петънце срива целия 
мозък и пациентът става напълно объркан, а близките се 
чудят какво се е случило, след като до вчера пациентът е 
бил здрав.

 Има трето състояние, което се получава при рязко вдигане 
на кръвното налягане. При него човек може да не получи 
инсулт, но получава временен мозъчен оток с епилептични 
припадъци, главоболие, нарушение на зрението, което е до-
брокачествено и минава бързо. Хубаво е да се познава това 
състояние.

Лечението на такива състояния се провежда с антихипер-
тензивни медикаменти. Неврологично, когато целим пред-
пазване от съдова деменция, биха могли да се използват 
някои съдоразширяващи медикаменти, но това е в допъл-
нение. 

Педиатрия
Педиатричната тема бе разгледана в провокативната 

лекция на проф. д-р Мирослава Бошева (Ръководител на 

Клиниката по детски и генетични заболявания, Началник 
пулмологично отделение в УМБАЛ „Св. Георги”, Пловдив) 
„Педиатрите сме всеотдайни, но дали винаги ефекивни”, 
а след нея доц. д-р Кирил Праматаров от УМБАЛ „Лозе-
нец”, София представи интересна колекция от клинични 
примери за различни дерматологични вариации на няколко 
тежки кожни заболявания, каквито са кожната туберкулоза, 
лупуса и др., носещи поетичното „Перли в дерматология-
та”, според автора на презентацията. 

Дерматология

Доц. Праматаров, туберкулозата е заболяване, което 
повечето хора асоциират с белодробен проблем...

Преди всичко белодробен, но има бъбречна, костна тубер-
кулоза. Кожната туберкулоза е винаги вторична. 

Фтизиатрите могат ли да разпознават кожната тубер-
кулоза?

Би трябвало, но задължително трябва да се направи би-
опсия. 

Мултидисциплинарният подход в случая нужен ли е?
Да, трябва да има такъв. Трябва да се работи със съответ-

ните специалисти. 
А прави ли се това?
Да, разбира се.
Каква беше целта на презентацията ви? Вие направихте 

един прекрасен преглед на видовете кожни изменения, 
придружен със снимков материал на Ваши пациенти.

Целта ми беше да обърна внимание на колегите, че има 
и особени варианти на тези болести, които са учили в сту-
дентските си години. Тях ги има в учебниците им съответно 
по вътрешни болести (скорфулозата). Просто исках да им 
напомня, че ги има тези заболявания – не са само литера-
турни данни. 

Кога кожният лупус се превръща в системен лупус?
В 20%.
С какво лекувате кожния лупус?
С различни синтетични антималарични препарати, в което е 

световния принос на Българската дерматологична школа. Това 
лечение е въведено 1941г. от двама бележити професори. 

Вие говорите за 15 000 заболявания!!! Това предполага 
тежка диференциална диагноза...

Ами много са трудностите. На мен, например, никак не ми 
е лесно – като видя една пъпка и веднага ми минават през 
ума поне 4-5 диагнози, които трябва да бъдат елиминирани. 



25

Хронични болести
Хърватският опит, в лицето на проф. д-р Бисерка Марко-

вич от Департамента по семейна медицина в МУ-Загреб на-
блегна върху ранното откриване и проследяване на пациен-
ти с хронични и незаразни болести чрез панели – иновация, 
развита в Хърватска. За тази иновация тя сподели:

„Тези панели касаят работното ежедневие на ОПЛ. Това са 
панели за превенция, ранно откриване, продължително мони-
ториране и лечение на некомуникативни заболявания. Това 
означава, че ние използваме целия клъстър от всички рискови 
фактори на едно място. Това го направихме в Хърватска преди 
повече от 4 години и СЗО го приеха за четирите големи некому-
никативни заболявания – хипертония, ЗДТ2, ХОББ и за преван-
тивна дейност. Така СЗО прие този клъстър и го постави го в 
брошурата си. Така този „инструмент” би бил полезен за друга 
Югоизточно европейска държава, която има същите проблеми 
със сърдечносъдовите заболявания, както в Хърватска.”

Неволите на ОПЛ - сходни в страните от 
Югоизточна Европа

Д-р Кармен Бушна е доцент в Уни-
верситета Spiru Haret в Букурещ, 
национален секретар на Румъния в 
Международната комисия по трудова 
медицина (ICOH) и водещ на телеви-
зионно предаване по TVR, посветено 
на трудовата медицина. Популярната 
в Румъния лекарка бе модератор на 
сесия Varia, по време на която при-
състваха ОПЛ от всички страни на 
Югоизточния регион. 

Темите, представени от турски спе-
циалисти, представиха проблеми, 
свързани с обезитета и начина на жи-
вот на студентите в Турция, възприема-
не на половите роли на стажантите по 
семейна медицина, разпознаване на 
патологията от студентите по дентал-
на медицина, лекарската гл.т. относно 
белите престилки. Последната тема, 
всъщност провокира най-засилен де-
бат и обмяна на косвен опит между 
представителите на различните дър-
жави. Тя касаеше санкциите срещу 
ОПЛ и излагането им на насилие пора-
ди правилата на здравноосигурителни-
те фондове и бе изнесена от д-р Таня 
Павлишко от Хърватска.

Ето какво коментира за сесията 
пред Здравен навигатор доц. Бушна:

Първо, искам да изкажа поздрави и 
благодарности за чудесната организа-
ция на този конгрес. Всичко е на пре-
красно ниво, а градът е великолепен. 

Аз съм очарована от сесията, която 
модерирах. Темите, които тя разгледа, 
бяха актуални, важни, някои от тях – 

да трябва да дадем обяснение на спе-
циалист (по съответната болест) защо 
го правим, или ако лекарството е мно-
го скъпо, въпросният специалист тряб-
ва да ни даде препоръка, в противен 
случай търпим санкции от здравноо-
сигурителните фондове и трябва да 
връщаме стойността на предписаните 
медикаменти от джоба си. Давам Ви 
пример с пациент с преживян миокар-
ден инфаркт: има лекарство, което е 
подходящо за него и струва над 150лв. 
Ние няма как да му го изпишем, без да 
ни го е препоръчал кардиолог. Просто 
имаме протоколи, с които трябва да се 
съобразяваме.

Какво друго от сесията Ви впечат-
ли?

Много ми беше интересна презен-
тацията, която поставяше въпроса за 
това дали трябва да носим бели прес-
тилки на работа. Аз лично предпочи-
нам розова или синя. В педиатричната 
практика тези неща са от особено зна-
чение, защото децата не трябва да асо-
циират преживените от тях медицински 
манипулации с дрехите и хората, защо-
то това би им причинило допълнителен 
травматизъм.

С какво усещане приключвате се-
сията?

С удоволствие от уверението, че мо-
жем да работим заедно, с усещането, 
че ако сме сплотени съмишленици мо-
жем да направим нещо и спокойствие-
то от това, че имаме това желание, кое-
то ни прави по-силни.

болезнени и предизвикателни, но за 
сметка на това се открои едно усе-
щане за сходство в проблемите, кое-
то те кара да се чувстваш споделен в 
своето ограничение и понякога инсти-
туционално несправяне. Оказва се, че 
проблемите с националните здравно-
осигурителни фондове са много сход-
ни във всички страни от Югоизточна 
Европа.

Кои от тези проблеми са най-тре-
вожни и неприятни?

Мисля, че това е проблемът с из-
писването на някои лекарства. ОПЛ 
не могат да изписват винаги каквото 
преценят, защото контролът е твърде 
голям. Какво имам предвид: ние няма-
ме право да изписваме някои необхо-
дими на пациентите ни лекарства, без 
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Витамини за очи – действително ли помагат?

В детството, често са ни казвали, че яденето на морко-
ви помага да се вижда ясно. И това действително е вярно. 
Бета–каротенът, лутеинът и зеаксантинът, както и други ка-
ротеноиди в оранжевите, жълтите и тъмнозелените листни 
зеленчуци имат многообразно положително въздействие 
върху зрението. Освен, че всички те са мощни антиокси-
данти /неутрализират разпадните продукти от метаболизма 
на клетките в ретината/, те филтрират и блокират вредни-
те лъчи от късовълновия синъо-виолетов спектър на свет-
лината /играят ролята на своеобразни вътрешни слънчеви 
очила/. Заедно с други естествени антиоксиданти като Ви-
тамин С и Витамин Е, те предпазват окото от фотохимична 
увреда от свободните радикали и други нестабилни съеди-
нения, стоящи в основата на много заболявания.

Лутеинът е жълто-оранжев пигмент, който се намира в 
много висока концентрация в централна част на ретината  
/macula lutea или жълто петно/, отговорна за ясното вижда-
не на детайлите и цветното зрение. Счита се, че лутеинът, 
зеаксантинът и мезо-зеаксантинът намаляват оксидативния 
стрес на фоторецепторните клетки и пигментния епител на 
ретината, които са с изключително интензивна обмяна на 
веществата. Така те предпазват окото от развитие на макул-
на дегенерация, свързана с възрастта - най-честата причи-
на за слепота сред хората над 55-годишна възраст в иконо-
мически развитите страни. Причините за тази дегенерация 
на централната и най-важна за отличното зрение част на 
ретината не са ясни. Обсъжда се некачественото хранене, 
прекомерното излагане на ултравиолетова светлина, тю-
тюнопушенето, артериалната хипертония. 

Окото е подобно на фотоапарат: има обектив – роговицата 
и естествената прозрачна човешка леща; има и фотолента 
или фотосензор – ретината. Това е структурата, която „виж-
да” дадено изображение. Това изображение се пренася след 
това към мозъчната кора чрез зрителния нерв, все едно по 
електропроводник. Ако фотолентата е „стара” или „осветена”, 
качеството и остротата на зрението силно намаляват. Нали-
це е прекомерна светлочувствителност - склонност към лесно 
заслепяване от силна слънчева светлина, фотосветкавица 
или от автомобилните фарове през нощта. За да не се случва 
това, окото има нужда от някои витамини, микроелементи и 
растителни пигменти, които си набавя от балансираното хра-
нене или от хранителни добавки, съдържащи лутеин, зеаксан-
тин, бетакаротен, витамини А, Е и С, B-комплекс, цинк и др.

Бета-каротенът е жълто-оранжев, мастноразтворим пиг-
мент, който се намира в много от плодовете, зърнените 
храни и зеленчуците. Той е предшественик на Витамин А, 
необходим за правилния растеж и развитие на костите, ко-
жата, имунната система и половата система.

Витамин А играе ключова роля за здравето на очите. 
Съдържа се в големи количества във фоточувствителните 
клетки на ретината - пръчиците, които са отговорни за пе-
риферното зрение и функционират при слаба светлина и 
нощем. Спомага за поддържане на лигавиците, слъзните 
канали и жлезите, а също и за здрава и добре овлажнена 
роговица. Витамин А бързо се изчерпва, когато очите са из-
ложени на ярка светлина и отблясъци. Затова е необходимо 
да се добавя при хора, които шофират интензивно, работят 
на силна /слънчева/ светлина или с ярка бяла хартия.

Витамин С /аскорбинова киселина/ е водоразтворим вита-
мин и мощен антиоксидант, който се намира в много плодо-
ве и зеленчуци. Той спомага за нормалната обмяна на съ-
единителната тъкан, вкл. и на роговицата, подържа тонуса 
на най-малките артериоли, венули и капиляри в ретината. 
Научни проучвания подсказват, че дългогодишният прием 
на Витамин С забавя появата на катаракта /перде/ и нама-
лява загубата на зрение, свързана с развитие на възрасто-
ва макулна дегенерация. Човешкото тяло не е в състояние 
да синтезира Витамин C. Необходимата  ежедневна доза се 
набавя чрез подходящ хранителен режим и/или чрез приема 
на хранителни добавки.

Витамин Е включва всъщност 8 съединения, наречени 
токофероли и токотриеноли. Това са мощни антиоксидан-
ти, които предпазват клетъчните мембрани от уврежда-
щото действие на разпадните продукти на метаболизма и 
на свободните радикали, получени в резултат на вредни 
навици като тютюнопушене или замърсяването на окол-
ната среда. Витамин  Е действа съчетано /като синергист/ 
с останалите антиоксиданти, като ежедневният му прием, 
под формата на хранителна добавка, трябва да е в опре-
делени дозови граници, които не бива да се надвишават 
поради някои странични ефекти.

Витамините от група В осигуряват на тялото енергия и са 
с доказан укрепващ ефект върху нервната система, кожата 
и очите. Витамин В1 има положителен ефект върху нервната 
система (зрителния нерв). Повишеният му прием се свързва 
с по-малък риск от развитие на катаракта и глаукома. Ви-
тамин В2 спомага за доброто състояние на роговицата на 
окото и облекчава умората на очите. Витамин В6 забавя по-
явата на някои очни заболявания, вкл. макулна дегенера-
ция при възрастните. Откриват се в черен дроб, месо, риба, 
млечни продукти, някои плодове и зеленчуци.

За по-добрата резорбция на витамините е необходимо 
наличието на някои минерали и микроелементи като цинк, 
селен, мед и др.

Цинкът (Zn) - помага на организма да абсорбира и поглъща 
витамин А, а също съдейства на антиоксидантните в тялото 
ни при битката им със свободните радикали.  Доказаните му 
свойства са в предпазване от дегенерация на макулата и 
нощна слепота. Препоръчва се и при синдрома на "уморени-
те очи“. Открива се в  мляко, сирене, мая, фъстъци, фасул, 
пълнозърнести зърнени храни, кафяв ориз, картофи, кисело 
мляко, тиквени семки.
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Мед (Cu) – подържа здравето на очите. Участва в различни 
ензимни системи и препятства прогресията на възрастовата 
макулна дегенерация. Притежава антиоксидантни свойства 
и спомага за образуването на гъвкава съединителна тъкан, 
необходима за очните структури. Среща се в скариди,стри-
ди, телешко месо, ядки, плодове, зеленчуци, алое-вера, 
жен-шен, морски водорасли и др.

Селен (Se) – мощен антиоксидант, който предотвратява 
увреждането на лещата и макулата от свободните ради-
кали (препятства развитието на катаракта и макулна деге-
нерация), както и развитието на някои автоимунни заболя-
вания (болест на Грейвс, свързана с повишена функция на 
щитовидната жлеза). Съдържа се в риба, сьомга, бразил-
ски орех, месо, пиле, яйца, гъби, овес. 

Плодовете на черната боровинка са богати на редица 
нутриенти. Съдържат витамини, минерални соли и микрое-
лементи. Черната боровинка е един от най-ценните източни-
ци на проантоцианини - вещества със силно изразен антио-
ксидантен ефект. Укрепват стените на кръвоносните съдове 

и предпазват клетките от разрушителното въздействие на 
свободните радикали в организма. Екстрактът от черна бо-
ровинка подобрява адаптивните способности на зрението и 
подкрепя нощното виждане. 

Балансираният хранителен режим е от съществено зна-
чение за здравето на цялото тяло и в частност на очи-
те и зрението. Хранителните добавки не са лекарства, а 
именно добавки към начина на живот и хранене. Те не 
могат да компенсират злоупотребата с бързоусвояеми 
въглехидрати, висококалорийните храни от веригите рес-
торанти за бързо хранене, липсата на пресни плодове и 
зеленчуци, застоялия начин на живот, водещ до наднор-
мено тегло и последващо развитие на захарен диабет, 
артериална хипертония, атеросклероза и всички късни 
усложнения от тях. 

За да се възползвате от безспорните предимства на храни-
телните добавки за здравето на вашите очи и тяло, трябва 
да добавите и здравословен начин на живот.

Доц. д-р Борислав Кючуков, дм

Хранителна добавка  
за по-добро зрение
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Поглед и към пикочния мехур на мъжа – 
Симптоми на долните пикочни пътища и ДПХ

Още през 1994 г. британския уролог Пол Абрамс отчита за-
силения интерес към лечението „на простатата“ при мъже 
над 45г. и пропускането на ролята на пикочния мехур в ге-
незата на оплакванията, свързани с уринирането. Вместо 
широко използваните „простатизъм“ или Доброкачествена 
Простатна Хиперплазия (ДПХ), които често липсват или 
не са единствена причина за оплакванията при уриниране, 
Абрамс  предлага термина Симптоми на Долните Пикочни 
Пътища (СДПП)¹.

Терминът СДПП описва оплакванията на пациентите, без 
да предполага причината за тях. Това е важно, защото симп-
томите не са специфични по отношение на пол, възраст или 
заболяване. Така СДПП се явява събирателен термин без 
значение от констелацията от симптоми на долните пътища, 
причината за тях или характеристиките на пациентите.¹   

Симптомите на долните пикочни пътища се делят на три 
групи: симптоми на съхранение, симптоми на изпразване и 
пост-микционни симптоми.²

● Симптомите на съхранение се усещат от пациента 
във фазата на пълнене на пикочния мехур и включват:

– Повишена честота на уриниране – това е оплакване на 
пациента, че според него/нея уринира твърде често през 
деня. Съвпада с често използвания термин полакиурия.

– Никтурия  е оплакването на пациента, че трябва да ста-
ва през нощта един или повече пъти за да уринира.

– Неотложност  е оплакването от силно, внезапно жела-
ние за уриниране, което е трудно да се удържи.

– Инконтиненция  е всяко оплакване от неволево изтича-
не на урина.

– Неотложна инконтиненция е оплакването от неволево 
изтичане на урина, придружавано или предшествано от не-
отложност.

● Симптомите на изпразване се усещат от пациента 
във фазата на изпразване на пикочния мехур (уриниране).

– Слаба струя  се докладва от пациентите като субектив-
но усещане за намален поток на урината при уриниране, 
обикновено сравнен с предходен период или спрямо други 
индивиди

– Разделяне или пръскане на струята урина
– Прекъсване на струята е термин който се използва, ко-

гато пациента описва спиране и започване отново и отново 
на уринирането

– Колебливост e термин който се използва, когато паци-
ента описва като трудност в започването на уринирането, 
водеща до забавяне на началото на микцията

– Напъване при уриниране отразява мускулното усилие, 
което пациентите прилагат за да започнат, да задържат или 
подобрят уринирането

– Терминален дрибъл (прокапване) се използва когато 
пациента описва удължена финална фаза на уринирането 
като струята е забавена и изтича на капки 

● Пост-микционните симптоми се усещат веднага 
след края на уринирането

– Чувство за непълно изпразване на пикочния мехур, 
споделено като усещане от пациента веднага след края на 
уринирането

– Пост-микционно прокапване се използва като термин, 
когато пациентите описват неволево изпускане на урина 
веднага след края на уринирането, при мъжете след напус-
кане на тоалетната, при жените при ставане от тоалетната 
чиния

Симптомите на долните пикочни пътища се свързват с го-
лям емоционален стрес за отделния индивид и значителна 
икономическа цена за обществото. 

Множество данни потвърждават дълбоко негативното въз-
действие на СДПП върху субективно и обективно измерено-
то качество на живот на пациентите. СДПП може да засег-
нат социални, психологически, професионални, домашни, 
физически и сексуални аспекти на живота.

Многопосочно въздействие на СДПП върху качество-
то на живот (адаптирано от Tubaro A, Urology. 2004 
Dec;64(6 Suppl. 1):2-6.)

Честотата и тежестта на СДПП нарастват с напредване на 
възрастта, и прогресивното застаряване на населението 
увеличава въздействието им върху обществото.

В голямото епидемиологично проучване EPIC³, проведено 
в 5 държави през 2005г. с 19165 мъже и жени над 40 годиш-
на възраст се установява, че 62,5% от мъжете споделят за 
поне един симптом на долните пикочни пътища. Симптоми-
те на съхранение се съобщават по-често отколкото симпто-
мите на изпразване и пост-микционните симптоми. Това до 
голяма степен се дължи на високата честота на никтурия 
съобщена от почти 50% от участвалите в анкетата.

При пациентите, които споделят за СПДД с честота „често“ 
или „много често“ влиянието върху свързаното със здраве-
то качество на живот е значително4. Половината от паци-
енти определят симптомите си от долните пикочни пътища 
като „притеснителни“ или „донякъде притеснителни“, като 
най-често споделяните симптоми не са най-притеснител-
ни. Макар и по-рядко срещана инконтиненцията се явява 
най-притеснителния симптом.4

При мъжете със СДПП се установява голямо припокрива-
не на симптомите на съхранение и симптомите на изпраз-
ване. Сред анкетирани над 10 000 мъже със СДПП над 48% 

 

Качество 
на живот

Физически
Ограничаване или 
спиране на физическа 
активност

Психологически
Депресия
Тревожност
Ниска самооценка

Домашни
Специални нужди по 
отношение на бельо, 
легло...
Внимават с избора на дрехи

Социални
Намалени социални контакти
Планиране на всяко излизане в 
зависимост наличието на 
тоалетна 

Професионални
Отсъствие от работа
Намалена 
работоспособност

Сексуални
Избягване на секуална 
интимност
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споделят че имат едновременно симптоми на съхранение 
и симптоми на изпразване.5 Когато пациента се представя 
само със симптоми на съхранение често се използва терми-
на Свръхактивен Пикочен Мехур (СПМ)².

Адаптирано от Sexton CC et al. 2009 изключени са па-
циенти, които не съобщават за СДПП. Резултати от 
EpiLUTS сървей. От 14,139 мъже ≥40 годишна възраст 
изследвани, 10,044 (71%) докладват СДПП.

Въпреки високата честота на симптомите на съхранение 
при мъже и тяхното силно въздействие върху качеството на 
живот, малка част от пациентите получават лечение насоче-
но към тези симптоми. Значително по-малка част от мъжете 
с неотложност, повишена честота или никтурия получават 
терапия, която облекчава тези симптоми спрямо жените със 
същите оплаквания.6

Адаптирано от Helfand BT, et al. Eur Urol. 2010;57:586–91 
Честота на лечение с медикаменти за свръхактивен 
пикочен мехур сред > 7,2 милиона пациенти диагности-
цирани със СПМ. Данни от IMS Health data set.

Въпреки че много мъже със СДПП нямат ДПХ и много от 
тези, които имат ДПХ все още се оплакват

от симптоми на съхранение след фармакологично или хи-
рургично лечение на обструкцията, скорошно проучване по-
каза, че повечето предписани фармакотерапии за мъже 
със симптоми на съхранение са насочени към проста-
та, а не към пикочния мехур. Вероятно това е така заради 
тенденцията сред лекарите да приписват всички СДПП при 
мъже на простатата¹³ . Jumadilova et al7  анализира база дан-
ни за медицински разходи при мъже над 18г., които са били 
наскоро диагностицирани със симптоми на съхранение. От 
тези без диагноза ДПХ, на 22% са предписани агенти за ле-
чение на ДПХ самостоятелно (антагонисти на α1-рецептори, 
5α-редуктазни инхибитори), 11% са получавали медикамен-
ти повлияващи симптомите на съхранение самостоятелно 
(антимускарини), и 6% са получили и двете. 61% процент от 
мъжете не са получавали никаква терапия.

Начална терапия при мъже с ДПХ, със или без симптоми 
на съхранение, е най-често с α1 блокери. За съжаление не 
всички мъже със СДПП съобщават за облекчаване на симп-
томите си само с α1-блокери. При пациентите, които се пред-
ставят само със симптоми на изпразване (ДПХ) α1 блокер в 
монотерапия води до подобрение в над 70 % от случаите. 

Когато обаче пациентите съчетават симптоми на изпраз-
ване и съхранение  7 от 10 ще останат симптоматични 
въпреки лечението с α1 блокер. Добавянето на антимуска-
рин при тези пациенти води до значително намаляване на 
оплакванията8. За пациенти със СДПП които имат симптоми 
на съхранение и изпразване комбинираната терапия може 
да бъде подходяща възможност. ¹²

На базата на тези и други натрупани данни последните 
препоръки на Европейското дружество по Урология  (EAU 
2018-Non Neurogenic Male LUTS)¹² гласят:

“Използвайте комбинираното лечение α1- блокер, заедно с 
мускаринов рецепторен антагонист  при пациенти с умерени 
до тежки СДПП ако облекчението на симптомите на съхра-
нение е било недостатъчно при монотерапия с някой от два-
та вида медикаменти”

Везомни 6 mg/0,4 mg таблетки с изменено освобождаване, 
е единствената фиксирана дозова комбинация, която с една 
таблетка повлиява едновременно симптомите на изпразва-
не и съхранение. 

Всяка таблетка Везомни съдържа слой от 6 mg солифена-
цинов сукцинат (solifenacin succinate), и 0,4 mg тамсулозинов 
хидрохлорид (tamsulosin hydrochloride).

α блокерът Tamsulosin OCAS е насочен главно към симп-
томите на изпразване. Релаксира мускулите в простатата и 
шийката на пикочния мехур и улеснява потока на урината 
при микция.

Антимускариновият агент Solifenacin е насочен към симп-
томите на съхранение. Помага на пикочния мехур да съхра-
нява повече урина и намалява неотложността и честотата.

Терапевтичните показания на Везомни са: Лечение на уме-
рени до тежки симптоми на съхранение (неотложност, по-

 

83%

17%

Мъже със симптоми на 
съхранение

Нелекувани

Лекувани
73%

27%

Жени със симптоми на 
съхранение

Нелекувани

Лекувани

Адаптирано от  Jumadilova Z. ICS 2005. Abstract 486
Анализ на приемано лечение от пациенти диагности-
цирани със симптоми на съхранение с или без ДПХ
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вишена честота на уриниране) и симптоми на изпразване, 
свързани с доброкачествена простатна хиперплазия (ДПХ) 
при мъже, които отговарят неадекватно на лечение с моно-
терапия.9

Ефективността на Везомни е доказана в мащабното, фаза 
III, клинично проучване Neptune10.

В това рандомизирано, двойно-сляпо, паралелно групово, 
плацебо контролирано, мултицентрово, 12-седмично проуч-
ване участват 1334 мъже със СДПП. Включени са мъже над 
45 годишна възраст, със СДПП: със симптоми на съхране-
ние и изпразване с давност  ≥3 мес., честота на уриниране 
>8/д,   ≥ 3-4 епизоди на неотложност/24h, IPSS≥13, Qmax: 
4-12 ml/s, обем на уриниране ≥120 ml.

Везомни ефективно повлиява всички симптоми на долните 
пикочни пътища – отчита се значимо подобрение (p˂0,001) 
на общия сбор на международния простатен симптомати-
чен индекс (IPSS) спрямо placebo.

Везомни сигнификантно намалява симптомите на съхране-
ние измерени чрез под-скалата на международния простатен 
симптоматичен индекс (IPSS storage) спрямо Tamsulosin OCAS. 

Адаптирано по: van Kerrebroek P et al. Eur Urol 2013; 64: 
1003-12 
Средна промяна от изходни стойности в IPSS симпто-
ми на съхранение.

Сигнификанто подобрение се отчита и по отношение на 
средната оценка за неотложност и честота на уриниране.

Повлияването на симптомите с Везомни корелира със сиг-
нификантно подобрение в субективната оценка за качество-
то на живот на пациентите със СДПП / ДПХ

Поносимостта и безопасността на Везомни са оценени в 
проучването NEPTUNE II¹¹, като пациентите са проследени 
за период от 52 седмици.

Везомни се понася добре и има нисък процент на прекъс-
ване на терапията поради нежелани лекарствени реакции. 
Само 3,9% от пациентите на Везомни прекъсват терапията 
поради странични ефекти в рамките на 40 седмично просле-
дяване. Най- честата нежелана реакция е сухота в уста-
та при пациентите, приемащи Везомни. Остра задръжка на 
урината (ОЗУ), налагаща катетъризация  е отчетена само 
при 1 пациент (0,3%) приемащ Везомни.

В края на 52 седмичния период на проследяване 78,2% от 
пациентите са удовлетворени от лечението с Везомни.

Адаптирано от Drake M et al. European urology 67 (2015), 
ISSN: 1873-7560, Vol: 67, Issue: 2, Page: 262-70
Удовлетвореност от лечението в края на периода на 
проследяване

Важно е да се разглеждат простата и пикочния мехур като 
една взаимосвързана функционална единица, защото почти 
50% от мъжете със СДПП/ДПХ имат едновременно симптоми 
на изпразване и симптоми на съхранение.  След стартиране 
на начална терапия 7 от 10 от тези мъже ще останат симпто-
матични въпреки лечението с  α1 блокер. За тях последните 
препоръки на Европейското дружество по Урология препо-
ръчват комбинираното лечение  α1 блокер, заедно с мускари-
нов рецепторен антагонист, ако облекчението на симптомите 
на съхранение е било недостатъчно при монотерапия.

Везомни е единствената фиксирана дозова комбинация за 
лечение на СДПП при мъже, които не отговарят адекватно 
на монотерапия. Везомни сигнификантно подобрява симп-
томите на изпразване, симптомите на съхранение и качест-
вото на живот спрямо плацебо. Комбинацията Везомни по-
добрява симптомите на съхранение и качеството на живот 
спрямо Tamsulosin OCAS при мъже с умерени и тежки СДПП 
и се понася добре.  

¹Abrams P. New words for old: lower urinary tract symptomsfor ‘‘prostatism’’. BMJ 1994;308:929–
30.
²Abrams P, Cardozo L, Fall M, et al. The standardisation ofterminology in lower urinary tract 
function: report from the standardisation sub-committee of the International Continence Society. 
Urology 2003;61:37–49.
³Irwin DE, Milsom I, Hunskaar S et al. Population-based survey of urinary incontinence, 
overactive bladder, andother lower urinary tract symptoms in five countries: results of the EPIC 
study. EurUrol 2006; 50: 1306–15
4 Coyne_et_al The prevalence of lower urinary tract symptoms (LUTS) in the USA, the UK and 
Sweden: results from the Epidemiology of LUTS (EpiLUTS) study -2009-BJU_International
5 Sexton CC, Coyne KS, Kopp ZS, et al. EpiLUTS. BJU Int 2009
6 Helfand BT, et al. Eur Urol. 2010;57:586–91
7 Jumadilova Z. ICS 2005. Abstract 486
8 Lee JY, et al. BJU Int 2004; 94(6): 817-20
9 КХП Везомни 0,4 mg/6 mg
10 van Kerrebroeck P et al. Eur Urol 2013; 64: 1003 – 1012.  
¹¹ Drake M et al. European urology 67 (2015), ISSN: 1873-7560, Vol: 67, Issue: 2, Page: 262-70
¹² http://uroweb.org/guideline/treatment-of-non-neurogenic-male-luts/#5.
¹³ Chapple CR, Roehrborn CG. A shifted paradigm for the further understanding, evaluation, and 
treatment of lower urinary tract symptoms in men: focus on the bladder. Eur Urol 2006;49:651–9.

Адаптирано по: van Kerrebroek P et al. Eur Urol 2013; 64: 
1003-12 
Средна промяна от изходни стойности в IPSS качест-
во на живот.

Комбинирано 
действие срещу СДПП/ДПХ *

Vesomni: solifenacin и tamsulosin OCAS,
обединени в една таблетка за лечение

на пациенти със СДПП/ДПХ 

Лекува симптомите, произхождащи
както от пикочния мехур, така и от простатата1

Само за медицински специалисти
Дата на изготвяне на материала: 
Февруари 2019. HBR/VSO/01219/0008

Везомни КХП, Юли 2018
* Симптоми от долните пикочни пътища, свързани с доброкачествена простатна хиперплазия
ИНФОРМАЦИЯ ОТ КРАТКАТА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
Име на лекарствения продукт -Везомни 6  mg/0,4  mg таблетки с изменено освобождаване / 
Vesomni 6 mg/0,4 mg modifi ed release tablets
Качествен и количествен състав - Всяка таблетка съдържа слой от 6 mg солифенацинов сукцинат 
(solifenacin succinate), и 0,4 mg тамсулозинов хидрохлорид (tamsulosin hydrochloride).
Клинични данни. Терапевтични показания - Лечение на умерени до тежки симптоми на съх-
ранение (неотложност, повишена честота на уриниране) и симптоми на изпразване, свързани с до-
брокачествена простатна хиперплазия (ДПХ) при мъже, които отговарят неадекватно на лечение с 
монотерапия. 
Дозировка и начин на приложение - Възрастни мъже, включително хора в старческа възраст- 
Една таблетка (6 mg/0,4 mg) Везомни приемана перорално веднъж дневно, със или без храна. Мак-
сималната дневна доза е една таблетка Везомни (6 mg/0,4 mg). Таблетката трябва да се погълне цяла, 
интактна без отхапване или дъвчене. Таблетката не трябва да се натрошава. За допълнителна ин-
формация се отнесете към пълната КХП 
Противопоказания - Пациенти със свръхчувствителност към активното(ите) вещество(а) или към 
някое от помощните вещества; Пациенти, подлежащи на хемодиализа; Пациенти с тежко чернодроб-
но увреждане; Пациенти с тежко бъбречно увреждане, които са лекувани също с мощен инхибитор на 
цитохром Р450 (CYP) 3A4, напр. кетоконазол; Пациенти с умерено чернодробнo увреждане, които са 
лекувани също с мощен CYP3A4 инхибитор, напр. кетоконазол; Пациенти с тежко стомашно-чревно 
заболяване (включително токсичен мегаколон), миастения гравис или тясноъгълна глаукома и паци-
енти с риск от такива заболявания; Пациенти с анамнеза за ортостатична хипотония.
Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба
Везомни трябва да се използва с внимние при пациенти с: тежко бъбречно увреждане, риск от задър-
жане на урина, стомашно-чревно обструктивно заболяване, риск от намален мотилитет на стомаш-
но-чревния тракт, хиатална херния / гастроезофагеален рефлукс и/или такива пациенти, които прием-
ат едновременно лекарствени продукти (като например бифосфонати), които могат да предзивикат 
или обострят езофагит, вегетативна невропатия.
Пациентът трябва да бъде прегледан, за да се изключи наличието на други състояния, които може да 
причинят подобни симптоми като доброкачествената простатна хиперплазия. Преди да се започне 
лечение с Везомни трябва да се преценят други причини за често уриниране (сърдечна недостатъч-
ност или бъбречно заболяване). Ако е налична инфекция на уринарния тракт трябва да се започне съ-
ответно антибактериално лечение. Наблюдавани са удължаване на QT и Torsade de Pointes при пациен-
ти с рискови фактори като вече наличен синдром на удължен QT и хипокалиемия, които са лекувани 

със солифенацинов сукцинат. За някои пациенти на солифенацинов сукцинат и тамсулозин е съобщен 
ангиоедем с обструкция на дихателните пътища. Везомни трябва да се спре, ако настъпи ангиоедем, 
и да не се започва отново. Трябва да се назначи подходящо лечение и/или мерки. При някои пациенти 
на лечение със солифенацинов сукцинат са докладвани анафилактични реакции. При пациенти, които 
проявят анафилактични реакции, лечението със Везомни трябва да се спре и да се назначи подходя-
що лечение и/или мерки. Както и при другите α-1 адренорецепторни антагонисти, в отделни случаи 
може да се появи понижение на кръвното налягане по време на лечението с тамсулозин, в следствие 
на което още по-рядко може да се получи синкоп. При първите признаци на ортостатична хипотония 
(световъртеж, слабост) пациентите, започващи лечение с Везомни трябва да бъдат предупредени да 
седнат или да легнат, докато отзвучат симптомите. 
По време на операции за катаракта и глаукома при някои пациенти на, или били на лечение с там-
сулозинов хидрохлорид, е наблюдаван „Интраоперативен Флопи Ирис Синдром” (ИФИС, вариант на 
синдрома на малката зеница). ИФИС може да повиши риска от очни усложнения по време и след 
операцията. Следователно, не се препоръчва започване на лечение с Везомни при пациенти, за 
които е запланувана операция на катаракта или глаукома. Счита се, че прекратяване на лечението с 
Везомни 1 - 2 седмици преди операция за катаракта или глаукома би могло да помогне, но ползата 
от спиране на терапията все още не са установени. По време на предоперативната оценка хирурзите и 
офталмологичните екипи трябва да обсъдят дали пациентите, подлежащи на операция за катаракта 
или глаукома, са или са били лекувани с Везомни, за да осигурят съответни мерки, които да се пред-
приемат за справяне с ИФИС по време на операцията. Везомни трябва да се използва с внимание в 
комбинация с умерени и силни инхибитори на CYP3A4 и той не трябва да се прилага в комбинация с 
мощни инхибитори на CYP3A4, напр. кетоконазол, при пациенти, които са с CYP2D6 фенотип на слаби 
метаболизатори или използват мощни инхибитори на CYP2D6, напр. пароксетин.
Взаимодействие с други лекарствени продукти и други форми на взаимодействие
Едновременното приложение с други лекарствени продукти с антихолинергични свойства може да 
доведе до засилени терапевтични ефекти и нежеланите реакции. Лечебният ефект на солифенацин 
може да се понижи при едновременно прилагане на агонисти на холинергичните рецептори.
Тъй като едновременното приложение с мощни инхибитори на CYP3A4, като кетоконазол, ритонавир, 
нелфинавир и итраконазол може да доведе до повишена експозиция както на солифенацин, така и 
на тамсулозин, Везомни трябва да се използва с 
внимание в комбинация с мощни CYP3A4 инхиби-
тори. Везомни трябва да се използва с внимание 
в комбинация с умерени инхибитори на CYP3A4.  
Везомни може да се използва със слаби CYP3A4 
инхибитори.
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* Симптоми от долните пикочни пътища, свързани с доброкачествена простатна хиперплазия
ИНФОРМАЦИЯ ОТ КРАТКАТА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
Име на лекарствения продукт -Везомни 6  mg/0,4  mg таблетки с изменено освобождаване / 
Vesomni 6 mg/0,4 mg modifi ed release tablets
Качествен и количествен състав - Всяка таблетка съдържа слой от 6 mg солифенацинов сукцинат 
(solifenacin succinate), и 0,4 mg тамсулозинов хидрохлорид (tamsulosin hydrochloride).
Клинични данни. Терапевтични показания - Лечение на умерени до тежки симптоми на съх-
ранение (неотложност, повишена честота на уриниране) и симптоми на изпразване, свързани с до-
брокачествена простатна хиперплазия (ДПХ) при мъже, които отговарят неадекватно на лечение с 
монотерапия. 
Дозировка и начин на приложение - Възрастни мъже, включително хора в старческа възраст- 
Една таблетка (6 mg/0,4 mg) Везомни приемана перорално веднъж дневно, със или без храна. Мак-
сималната дневна доза е една таблетка Везомни (6 mg/0,4 mg). Таблетката трябва да се погълне цяла, 
интактна без отхапване или дъвчене. Таблетката не трябва да се натрошава. За допълнителна ин-
формация се отнесете към пълната КХП 
Противопоказания - Пациенти със свръхчувствителност към активното(ите) вещество(а) или към 
някое от помощните вещества; Пациенти, подлежащи на хемодиализа; Пациенти с тежко чернодроб-
но увреждане; Пациенти с тежко бъбречно увреждане, които са лекувани също с мощен инхибитор на 
цитохром Р450 (CYP) 3A4, напр. кетоконазол; Пациенти с умерено чернодробнo увреждане, които са 
лекувани също с мощен CYP3A4 инхибитор, напр. кетоконазол; Пациенти с тежко стомашно-чревно 
заболяване (включително токсичен мегаколон), миастения гравис или тясноъгълна глаукома и паци-
енти с риск от такива заболявания; Пациенти с анамнеза за ортостатична хипотония.
Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба
Везомни трябва да се използва с внимние при пациенти с: тежко бъбречно увреждане, риск от задър-
жане на урина, стомашно-чревно обструктивно заболяване, риск от намален мотилитет на стомаш-
но-чревния тракт, хиатална херния / гастроезофагеален рефлукс и/или такива пациенти, които прием-
ат едновременно лекарствени продукти (като например бифосфонати), които могат да предзивикат 
или обострят езофагит, вегетативна невропатия.
Пациентът трябва да бъде прегледан, за да се изключи наличието на други състояния, които може да 
причинят подобни симптоми като доброкачествената простатна хиперплазия. Преди да се започне 
лечение с Везомни трябва да се преценят други причини за често уриниране (сърдечна недостатъч-
ност или бъбречно заболяване). Ако е налична инфекция на уринарния тракт трябва да се започне съ-
ответно антибактериално лечение. Наблюдавани са удължаване на QT и Torsade de Pointes при пациен-
ти с рискови фактори като вече наличен синдром на удължен QT и хипокалиемия, които са лекувани 

със солифенацинов сукцинат. За някои пациенти на солифенацинов сукцинат и тамсулозин е съобщен 
ангиоедем с обструкция на дихателните пътища. Везомни трябва да се спре, ако настъпи ангиоедем, 
и да не се започва отново. Трябва да се назначи подходящо лечение и/или мерки. При някои пациенти 
на лечение със солифенацинов сукцинат са докладвани анафилактични реакции. При пациенти, които 
проявят анафилактични реакции, лечението със Везомни трябва да се спре и да се назначи подходя-
що лечение и/или мерки. Както и при другите α-1 адренорецепторни антагонисти, в отделни случаи 
може да се появи понижение на кръвното налягане по време на лечението с тамсулозин, в следствие 
на което още по-рядко може да се получи синкоп. При първите признаци на ортостатична хипотония 
(световъртеж, слабост) пациентите, започващи лечение с Везомни трябва да бъдат предупредени да 
седнат или да легнат, докато отзвучат симптомите. 
По време на операции за катаракта и глаукома при някои пациенти на, или били на лечение с там-
сулозинов хидрохлорид, е наблюдаван „Интраоперативен Флопи Ирис Синдром” (ИФИС, вариант на 
синдрома на малката зеница). ИФИС може да повиши риска от очни усложнения по време и след 
операцията. Следователно, не се препоръчва започване на лечение с Везомни при пациенти, за 
които е запланувана операция на катаракта или глаукома. Счита се, че прекратяване на лечението с 
Везомни 1 - 2 седмици преди операция за катаракта или глаукома би могло да помогне, но ползата 
от спиране на терапията все още не са установени. По време на предоперативната оценка хирурзите и 
офталмологичните екипи трябва да обсъдят дали пациентите, подлежащи на операция за катаракта 
или глаукома, са или са били лекувани с Везомни, за да осигурят съответни мерки, които да се пред-
приемат за справяне с ИФИС по време на операцията. Везомни трябва да се използва с внимание в 
комбинация с умерени и силни инхибитори на CYP3A4 и той не трябва да се прилага в комбинация с 
мощни инхибитори на CYP3A4, напр. кетоконазол, при пациенти, които са с CYP2D6 фенотип на слаби 
метаболизатори или използват мощни инхибитори на CYP2D6, напр. пароксетин.
Взаимодействие с други лекарствени продукти и други форми на взаимодействие
Едновременното приложение с други лекарствени продукти с антихолинергични свойства може да 
доведе до засилени терапевтични ефекти и нежеланите реакции. Лечебният ефект на солифенацин 
може да се понижи при едновременно прилагане на агонисти на холинергичните рецептори.
Тъй като едновременното приложение с мощни инхибитори на CYP3A4, като кетоконазол, ритонавир, 
нелфинавир и итраконазол може да доведе до повишена експозиция както на солифенацин, така и 
на тамсулозин, Везомни трябва да се използва с 
внимание в комбинация с мощни CYP3A4 инхиби-
тори. Везомни трябва да се използва с внимание 
в комбинация с умерени инхибитори на CYP3A4.  
Везомни може да се използва със слаби CYP3A4 
инхибитори.



Везомни може да се използва с CYP2D6 инхибитори.
Тъй като солифенацин и тамсулозин се метаболизират от CYP3A4, възможни са фармакокинетични 
взаимодействия с CYP3A4 индуктори (напр. рифампицин), което може да намали плазмената кон-
центрация на солифенацин и тамсулозин.
Фертилитет, бременност и кърмене - Ефектът на Везомни върху фертилитета не е установен. 
Везомни не е показан за приложение при жени.
Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини
Пациентите трябва да бъдат информирани за възможната поява на замайване, замъглено зрение, 
умора и нечесто сомнолентност, които може негативно да повлияят на способността за шофиране и 
работа с машини 
Нежелани лекарствени реакции - Резюме на профила на безопасност. Везомни може да причини 
антихолинергични нежелани реакции, като цяло с лека до умерена тежест. Най-често докладваната 
нежелана реакция по време на клиничните проучвания, проведени за разработване на Везомни са 
сухота в устата (9,5%), последвана от запек (3,2%) и диспепсия (включително коремна болка: 2,4%). 
Други чести нежелани реакции са замаяност (включително световъртеж: 1,4%), замъглено зрение 
(1,2%), умора (1,2%) и нарушения в еякулацията (включително ретроградна еякулация; 1,5%). Най-
сериозната нежелана реакция, която е наблюдавана по време на лечение с Везомни в клинични про-
учвания е остра ретенция на урина (0,3%, нечесто). Списък на нежеланите реакции в табличен вид 
Колона „Честота за Везомни” на таблицата по-долу отразява нежеланите лекарствени реакции, които 
са наблюдавани по време на двойно слепи клинични проучвания, провеждани за разработване на 
Везомни (основани на съобщения за свързани с лечението нежелани реакции, които са съобщени от 
поне двама пациента и настъпили с честота по-висока от тази за плацебо в двойно слепите проучва-
ния). Колоните „честота за солифенацин” и „честота за тамсулозин” отразяват нежеланите лекарствени 
реакции (НЛР) докладвани преди това с един от отделните компоненти (както са описани в кратката 
характеристика на продукта (КХП) на солифенацин 5 и 10 mg и тамсулозин 0,4 mg, съответно), които 
може също да настъпят, когато се получава Везомни (някои от тях не са наблюдавани по време на 
програмата за клинично разработване на Везомни). Честотата на нежеланите реакции се дефинира 
както следва: много чести (≥1/10); чести (≥1/100 до <1/10); нечести (≥1/1 000 до <1/100), редки 
(≥1/10 000 до <1/1 000); много редки (<1/10 000), с неизвестна честота (от наличните данни не може 
да бъде направена оценка).

Система Орган Клас 
(СОК) / предпочитан 
термин (ПТ)

Честота на 
НЛР, наблю-
давана по 
време на 
разрабо-
тване на 
Везомни

Честота на НЛР, наблюдавана с отделните вещества
Солифенацин 5 mg и 
10 mg#

Тамсулозин 0,4 mg#

Инфекции и инфестации
Инфекции на уринарния 
тракт

Нечесто

Цистит Нечесто
Нарушения на имунната система
Анафилактични реакции С неизвестна честота*
Нарушения на метаболизма и храненето
Понижен апетит С неизвестна честота*
Хиперкалиемия С неизвестна честота*
Психични нарушения
Халюцинации Много рядко*
Състояние на обър-
каност

Много рядко*

Делириум С неизвестна честота*
Нарушения на нервната система
Замаяност Често Рядко* Често
Сомнолентност Нечесто
Дисгезия Нечесто
Главоболие Рядко* Нечесто
Синкоп Рядко
Нарушения на очите
Замъглено зрение Често Често С неизвестна честота*
Интраоперативен Флопи 
Ирис Синдром (ИФИС)

С неизвестна честота**

Сухота в очите Нечесто
Глаукома С неизвестна честота*
Зрителни нарушения С неизвестна честота*
Сърдечни нарушения
Палпитации С неизвестна честота* Нечесто
Torsade de Pointes С неизвестна честота*
QT удължаване в елек-
трокардиограмата

С неизвестна честота*

Предсърдно мъждене С неизвестна честота* С неизвестна честота*
Аритмия С неизвестна честота*
Тахикардия С неизвестна честота* С неизвестна честота*
Съдови нарушения
Ортостатична хипотония Нечесто
Респираторни, гръдни и медиастинални нарушения
Ринит Нечесто
Сухота в носа Нечесто
Диспнея С неизвестна честота*
Дисфония С неизвестна честота*
Епистаксис С неизвестна честота*
Стомашно-чревни нарушения
Сухота в устата Често Много често
Диспепсия Често Често
Запек Често Често Нечесто
Гадене Често Нечесто
Коремна болка Често
Гастроезофагеална 
рефлуксна болест

Нечесто

Диария Нечесто

Система Орган Клас 
(СОК) / предпочитан 
термин (ПТ)

Честота на 
НЛР, наблю-
давана по 
време на 
разрабо-
тване на 
Везомни

Честота на НЛР, наблюдавана с отделните вещества
Солифенацин 5 mg и 
10 mg#

Тамсулозин 0,4 mg#

Сухота в гърлото Нечесто
Повръщане Рядко* Нечесто
Обструкция на колона Рядко
Задръстване с фекалии Рядко
Илеус С неизвестна честота*
Коремен дискомфорт С неизвестна честота*
Хепатобилиарни нарушения
Чернодробно нарушение С неизвестна честота*
Абнормни изследвания 
на чернодробната 
функция

С неизвестна честота*

Нарушения на кожата и подкожната тъкан
Сърбеж Нечесто Рядко* Нечесто
Суха кожа Нечесто
Обрив Рядко* Нечесто
Уртикария Много рядко* Нечесто
Ангиоедем Много рядко* Рядко
Синдром на Stevens-
Johnson

Много рядко

Еритема мултиформе Много рядко* С неизвестна честота*
Ексфолиативен дерматит С неизвестна честота* С неизвестна честота*
Нарушения на мускулно-скелетната система и съединителната тъкан
Мускулна слабост С неизвестна честота*
Нарушения на бъбреците и пикочните пътища
Уринарна ретенция*** Нечесто Рядко
Затруднения при 
уриниране

Нечесто

Бъбречно увреждане С неизвестна честота*
Нарушения на възпроизводителната система и гърдата
Нарушения в еякула-
цията, включително 
ретроградна еякулация 
и невъзможност за 
еякулация

Често Често

Приапизъм Много рядко
Общи нарушения и ефекти на мястото на приложение
Умора Често Нечесто
Периферни отоци Нечесто
Астения Нечесто

#:  НЛР от солифенацин и тамсулозин, включени в тази таблица, са НЛР, посочени в кратката харак-
теристика на продукта за двата продукта.

*:  от докладите от постмаркетинговия период. Тъй като тези спонтанно съобщени реакции са от 
постмаркетинговия опит в световен мащаб, честотата на реакциите и ролята на солифенацин 
или тамсулозин и техния произход не може надежно да се определят. 

**:  от постмаркетинговия период, наблюдавани по време на операция на катаракта и глаукома.
***: Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба

Дългосрочна безопасност на Везомни Профилът на нежелани реакции, наблюдаван с лечение до 1 
година, е подобен на този, наблюдаван при 12-седмичните проучвания. Продуктът се понася добре 
и продължителната му употреба не се свързва с специфични нежелани реакции. Описание на опре-
делени нежелани реакции За задръжка на урина вижте Специални предупреждения и предпазни 
мерки при употреба.Старческа възраст Терапевтичните показания на Везомни, умерени до тежки 
симптоми на съхранение (неотложност, повишена честота на уриниране) и симптоми на изпразване, 
свързани с доброкачествена простатна хиперплазия (ДПХ) са заболяване засягащо мъже в старче-
ска възраст. Клиничното разработване на Везомни е направено при пациенти от 45 до 91-годишна 
възраст, на средна възраст от 65 години. Нежеланите реакции в популацията в старческа възраст са 
подобни на по-младата популация. 
Съобщаване на подозирани нежелани реакции
Съобщаването на подозирани нежелани реакции след разрешаване за употреба на лекарствения 
продукт е важно. Това позволява да продължи наблюдението на съотношението полза/риск за лекар-
ствения продукт. От медицинските специалисти се изисква да съобщават всяка подозирана нежелана 
реакция чрез национална система за съобщаване, Изпълнителна агенция по лекарствата ул. „Дамян 
Груев” № 8, 1303 София, Teл.: +35 928903417, уебсайт: www.bda.bg. 
Предозиране - Предозирането с комбинацията от солифенацин и тамсулозин може потенциално да 
доведе до тежки антихолинергични ефекти плюс остра хипотония. В случай на предозиране с солифе-
нацин и тамсулозин на пациента трябва да се даде активен въглен. Стомашна промивка е целесъо-
бразна ако се направи до 1 час, но не трябва да се предизвиква повръщане.
Фармакодинамични свойства - Фармакотерапевтична група: алфа- адренорецепторни антагони-
сти; ATC код: G04CA53
Преди да предпишете това лекарство, моля, запознайте се с пълната Кратка характерис-
тика на продукта, която съдържа цялата информация за лекарствения продукт.

Притежател на разрешението за употреба
Astellas Pharma d.o.o., Šmartinska cesta 53, 1000 Ljubljana, Словения
Номер на разрешението за употреба 20140211
Дата на на последно одобрение на КХП - 02 юли 2018
По лекарско предписание. 
За пълна информация: Астелас Фарма ЕООД, 1784 София, Бул. „Цариградско шосе” № 90 
Офис сграда Капитал форт, етаж 11, тел.: 02 8625372
VEO/17/0073/SEE(1)

За допълнителна информация относно лекарстве-
ните продукти на Астелас, моля изпратете запитва-
не на адрес: medinfo.see@astellas.com
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FDA разреши продажбата на системата за 
нагряване на тютюн с мотива, че е подходяща 
за опазване на общественото здраве

Съвременният свят търси алтернати-
ви във всичко и навсякъде, включител-
но и там, където сам е създал зависи-
мости. Когато обаче тези зависимости 
са опасни за здравето и живота, идеята 
за алтернатива звучи повече като раз-
нообразие в средствата на една „ек-
зекуция”. Без особено значение кога. 
И когато тази алтернатива редуцира 
повечето рискове и прави тази зависи-
мост облекчена от стигмата на евенту-
ална обреченост, самата тя се превръ-
ща в спасение. Единствената по-добра 
стратегия е тоталната дистанция от 
зависимостта – постижение, присъщо 
на малцина.

Защо хората пушат? Защото е со-
циално приемливо. Защото губейки 
контрол над зависимостта си, все 
пак превалира усещането, че много 
ясно контролират целия процес – от 
купуването на цигарите, до точния 
момент, в който палят, все едно кон-
тролират и живота си.... Докато пси-
холозите се занимават със скритите 
послания на зависимостите, едни хи-
мични частици дълбоко се инхалират 
в белия дроб и оставят своя траен 
отпечатък там. Други влизат в кръв-
та и циркулирайки в цялата система 
бавно и методично увреждат тъкани 

научните въпроси на Филип Морис 
Интернешънъл (ФМИ) на пресконфе-
ренция, проведена в БТА на 12.11. Д-р 
Бейкър никога не е била пушач в жи-
вота си и за нея преминаването към 
бездимни продукти не е маркетингова 
стратегия за финансов успех, а упо-
вание в медицинските доказателства, 
които демонстрират сериозна реду-
кция на вредните вещества и „нама-
лено излагане на токсични вещества, 
което води до намален риск от забо-
лявания, свързани с употребата на 
тютюн.“ А това вече е алтернатива, 
и то такава, която успява да покрие 
строгите критерии на Американската 
агенция по храни и лекарства (FDA) 
и да получи официално разрешение 
за продажба на системата за нагря-
ване на тютюн в САЩ. Филип Морис 
разработва също и Модел за оценка 
на въздействието върху обществе-
ното здраве (Population Health Impact 
Model), презентиран пред FDA, който 
демонстрира ефекта от бездимните 
изделия върху общественото здраве 
в САЩ. Моделът дава възможност 
да се изчисли въздействието от пре-
минаването на продукти с намален 
риск върху здравето на общата по-
пулация за период от 20 години. Да-
нните показват, че използването на 

и органи. А по-късно и съдби. Но за 
пушача това са само думи. 

Пушачът знае, че е вредно да се пуши, 
но няма алтернатива. До днес.

IQOS – алтернатива за онези, които 
искат, но не могат

„Най-добрият избор на всеки пушач 
е да спре пушенето,” съобщи д-р Жи-
зел Бейкър, глобален директор по 

Демонстрация на подобрени показатели в избрани крайни точки за клини-
чен риск при намалено излагане при устройство с нагряване на тютюн, 
сравнено с конвенционални цигари.
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продукти с намален риск биха дове-
ли до подобряване на общественото 
здраве чрез намаляване смъртността 
от заболявания, причинявани от тю-
тюнопушенето.

Но качеството на живот е това, което 
вълнува хората....

Резултатите от проведените досега 
18 неклинични и 10 клинични изпит-
вания показват, че при употребата на 
IQOS се отделят 95% по-малко вредни 
вещества отколкото в дима на цигара 
и няма твърди въглеродни наночас-
тици. Това е особено валидно за съ-
единения като въглероден монооксид 
и акролеин. Данните от лабораторни-
те модели показват, че аерозолът от 
IQOS е значително по-слабо токси-
чен от цигарения дим. Употребата на  
IQOS обаче не е без риск и води до 
пристрастяване.  

Кое в механизма на действие 
прави IQOS с намалено излагане и 
повишени ползи?

Когато се използва устройство, като 
IQOS, максималната температура, 
която се достига е 350° С. Тази тем-
пература се контролира прецизно 
от специално патентована система 
HeatcontrolTechnology. Така се осигу-
рява нагряване без горене. При вся-
ко дърпане в тази система се достига 
температура от под 300 градуса, като 
се вкарва атмосферен въздух без на-
личието на пламък и съответно тем-
пературата в системата намалява. В 
устройствата за нагряване на тютюн, 
токсичните вещества и токсиканти-
те са намалени с над 90%. Липсват 
твърди частици и пасивно пушене. 
Отсъства горящ край на цигарата и 
единственото нещо, което се отделя 
в околната среда е издишания аеро-
зол от пушача, който обаче се смесва 
бързо с въздуха и тъй като не е хете-
рогенен, няма фини частици и много 
бързо се разрежда.

Д-р Бейкър, ползите от преминава-
нето към IQOS са логични и ясни, но 
има ли негативен ефект върху опре-
делени органи? Как ще коментира-
те отделни съобщения, свързани с 
кървящи венци и сухота/дразнене в 
гърлото?

Венците и устната кухина са пър-
вото нещо, което влиза в контакт с 
тютюневия дим. Това поражда ми-
кровъзпаления и защитния механи-
зъм за справяне срещу тях в случая 
е венецът да се втвърди, за да въз-
препятства евентуална кръвозагуба. 

се отделя пара с по-високата влаж-
ност от това, което има в цигарения 
дим, самата лигавица се нуждае от 
период на адаптация, а с това и спря-
мо субективното усещане за ефекти-
те върху нея.

И докато силата на убеждението все 
още е основополагаща в борбата с ре-
дукцията на рисковете от асоциирани 
с тютюнопушенето болести, всичко се 
свежда до волеви акт в едно действие. 
С алтернатива. Да спра или да сменя?

Всяко решение за бъдещето е по-до-
бро от настоящето. Може би защото 
обещава бъдеще...

Интервюто с Д-р Жизел Бейкър е 
изготвено с подкрепата на Филип 

Морис България

Сигурно сте забелязали венците на 
пушачи: те са жълто-сивкави. Когато 
човек спре да пуши, венците му мина-
ват към по-здравословна фаза, в коя-
то кръвта циркулира свободно и това 
понякога води до временни кървения. 
Кървенето от венците при преминава-
не към IQOS е същото като кървене-
то на венците при спиране на пуше-
не. Ако проблемът обаче продължи 
по-дълго време, очевидно става дума 
за някакъв вид патология и трябва да 
се потърси специалист.

Същият проблем се наблюдава и с 
лигавицата на гърлото. Когато преми-
нете на система за нагряване на тю-
тюн, която функционира при напълно 
различна температура на аерозола и 
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Живот в сянка
Бремето на родителските грижи за подрастващи с нарушения в нервно- 
психичното развитие 

Д-р Заим Ятич е семеен лекар и доцент 
в Департамента по семейна медицина в 
университета в Сараево. На IV Юбилеен 
международен конгрес по обща медици-
на той изнесе лекция, акцентираща върху 
проблемите на родители, грижещи се за 
деца с нарушения в нервно-психичното 
развитие. Целта на лекцията бе да пови-
ши осведомеността и чувствителността 
на семейните лекари към тежеста върху 
родителите, обгрижващи тези деца; да 
покаже влиянието на тази грижа върху 
родителя; променливите, определящи 
тежестта на бремето и мястото на семей-
ните лекари в отношението родител-дете.

7% от всички деца имат разстройство 
в развитието. Това предполага родите-
лите да се грижат за тях в продължение 
на дълги години. Майките, като ключови 
в полагането на грижи, приемат по-отго-
ворно ролята на основни грижещи се от 
останалите членове на семейството и 
понасят по-голяма тежест, отколкото ба-
щите. Покрай задълженията и нуждите в 
обгрижването на болното дете, много от 
майките не работят извън дома си и в ре-
зултат на това не получават допълнител-
но интегритет и самочувствие. Майките на 
деца с хронични заболявания имат нуж-
да от повече емоционална подкрепа от 
партньори те си и по-информативна под-
крепа от здравните специалисти. Грижата 
за деца с невро-психични разстройства 
изисква извънредни грижи, отнема изклю-
чително много време, понякога съпътства 
целия живот на детето, води до множество 
последствия и обикновено този труд оста-

„И за всичко това е необходимо специал-
но обучение,” уточнява доц. Ятич.

Проблемите пред оказващия грижа 
родител

Условно тези проблеми могат да се раз-
граничат като обективни и субективни. 
Обективните са свързани с разходите и 
с намалените приходи, с проблемите в 
дома, личните проблеми, времето, пре-
карано във всекидневна грижа, времето, 
прекарано в режим на изчакване (standby) 
и редуцираното свободно време. Су-
бективните проблеми идват по линия на 
степен на функциониране, на здравен ста-
тус на оказващия грижа (физически и мен-
тален), качество на живот, накъсан дневен 
график, често липса на адекватна семей-
на подкрепа и отсъствие на състояние на 
щастие. „Тези фактори са изключително 
важни, защото те определят качеството 
на грижата и психо-емоционалното отно-
шение родител-дете,” каза пред Здравен 
навигатор доц. Ятич.

Тези проблеми могат да бъдат също не-
гативни и позитивни. Негативните са свър-
зани с психическото и физическо здраве и 
проблеми от социално, семейно, духовно 
и икономическо естество. По отношение 
на психическия статус на родителя, об-
грижващ болното си дете, се наблюдават 
по-чести съобщения за тревожност, гняв, 
чувство за вина, фрустрация, дисфурия, 
съжаление, социална изолация, самоли-
шение, безсъние, депресия, психологичен 
дистрес, тревога за бъдещето на детето. 

ва незаплатен. Ако майката е основен гри-
жещ се, тя трябва освен всичко, касаещо 
детето й, да продължава професионално-
то си развитие, да изпълнява домашните 
си задължения, да поддържа семейния 
интегритет и да осигурява финансова ста-
билност. Самата грижа по болното дете 
изисква широк спектър от дейности като 
проследяване на състоянието и поведе-
нието на детето, обслужване (хранене, 
хигиена, процедури, смяна на облекло...), 
асистиране в комуникативните нужди на 
детето с околната среда и със здравната 
система, приспособяване към терапията, 
решаване на текущи проблеми и ситуа-
ции, координация със здравните грижи.  
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Какво влияние оказва върху здравето 
психосоциалният стрес, доц. Ятич?

Изразен в ролевия конфликт, финан-
совата тежест, проблемите покрай гри-
жата за детето, социалната изолация и 
тревогата, психосоциалният стрес води 
до активация на оста хипоталамус-хи-
пофиза-надбъбречна жлеза, активация 
на адренергичната симпатикусова нервна 
система, повишаване нивата на кортизол, 
подтискане на имунната система, про-
възпалително състояние и води до авто-
имунни/възпалителни заболявания. Физи-
ческото здраве е често компрометирано 
по линия на различни болкви синдроми 
в гърба, главата, мигренни пристъпи, сто-
машни и чревни проблеми, астма, артрит-
ни и ревматоидни оплаквания и засилена 
честота на различни хронични състояния. 
Наблюдават се също висока честота на 
хипертония, сърдечносъдови заболява-
ния, ЗДТ2 и метаболитен синдром.

Социалното въздействие се изразява 
като социална изолация, самота и липса 
на емоционална и социална подкрепа. 
„Доказано е, че високото ниво на социал-
на подкрепа осезателно минимизира нега-
тивното въздействие на специализирана 
грижа към болното дете, докато влияние-
то на семейството се изразява в сложните 
взаимоотношения между членовете му и 
факта, че болестта на детето засяга всич-
ки тях,” уточни доц. Ятич. 

Проблематично остава качеството на 
връзката между родителите, простран-
ствената и емоционална адаптация към 
начина на живот в дома, семейната струк-
тура, разпределението на времето и фи-
нансовите средства между здравите и 
болните деца в семейството. Дебаланси-
рани, тези отношения водят до увелича-
ване честотата на разводи; ограничава-
нето на майката да работи само от дома 
си; намаляване на работните часове на 
бащата; ниски нива на участия в соци-
ални активности, по-малка вероятност 
от създаване на многодетни семейства; 

развод и др, достъп до социални събития 
и подкрепа отвън, културален контекст и 
икономически фактори.

По принцип, семейният центриран и холи-
стичен подход може да редуцира тежестта 
от грижата по дете с подобни нужди.

Позитивни ефекти
Броят на членовете на семейството е в 

пряка корелация с редукцията на тежест-
та от отглеждането и грижите по дете с 
нервно-психично заболяване. По-висо-
кият образователен ценз на родителите 
дава увереност в управлението на здра-
вословните проблеми на техните деца. 
Дава им чувство на увереност, че са не-
обходими. Често грижата по болно дете 
сплотява останалите членове на семей-
ството. Духовно и философски се разви-
ва поле за различна интерпретация на 
ценностите, между които изключително 
се засилва емпатията. 

Каква е ролята на семейните лекари в 
тези взаимоотношения родител-дете?

Семейните лекари и другите здравни 
специалисти трябва да са наясно с ва-
жната връзка между детето с проблеми и 
човекът, който се грижи за него. Те трябва 
активно да разпознават бремето на ро-
дителското обгрижване сред останалите 
пациенти и да предотвратят възможни не-
гативни последици. Родителите на такива 
деца имат нужда от помощ във всички на-
правления по грижата за болното си дете.

Финалът на пленарните лекции бе по-
ставен от словенския проф. Даница 
Павлич от университета в Любляна. Лек-
цията представи опита на Словения по-
средством NPHC – мрежа от отделения 
за първична медицинска помощ, която 
демонстрира решените проблеми на 
крехкия възрастен пациент през разбира-
нето на семейните лекари.

негативни психологически резултати на 
останалите деца в семейството; и нега-
тивно въздействие на болните деца върху 
живота на бабите и дядовците, както и на 
останалите роднини. Икономическите по-
казатели се изразяват в намалени прихо-
ди спрямо останалата популация въпре-
ки липсата на разлика в образователния 
ценз. Родителите, които се грижат за бо-
лни деца, по-рядко биват наемани на пъ-
лен работен ден. Разходите за медицин-
ски грижи и други услуги са увеличени с 
около 14% от годишния доход, което води 
до повече финансови ограничения. 

От какво зависи качеството на гри-
жата?

Качеството на грижата за дете с про-
блеми в невро-психологичното развитие 
зависи от много променливи фактори 
като брачен статус на полагащия грижа, 
персонални качества за справяне в спе-
цифичните ситуации, образование, сте-
пен на увреждане на детето, особености 
в поведението му и качеството му на сън, 
отношенията между родител-дете и съби-
тията, съпътстващи живота в семейство-
то като заболявания, раздели, насилие, 
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Д-р Г. Николова взе приза за ОПЛ на годината
Д-р Николова: „Не е необходимо да си луд, за да работиш тази работа, но това 
много помага”

Д-р Гергана Николова от Со-
фия стана “Лекар на годината”. 
Професионалното отличие бе 
дадено след тайно гласува-
не на Управителния съвет на 
Национално сдружение на об-
щопрактикуващите лекари в 
България и връчена лично от 
нейния председател, доц. Лю-
бомир Киров.

Д-р Николова е завършила 
ВМИ - София със специалност 
"Вътрешни болести" и "Обща 
медицина", работила е като 
интернист в интензивно карди-
ологично отделение, а по-къс-
но - като участъков терапевт. 
От 2000 г. работи като ОПЛ с 
контингент от 2500 пациенти 
от всички възрастови групи и 
социално положение. Прак-
тиката й е сертифицирана за 
обучение на специализанти по 
Обща медицина и в кабинети-
те й се извършват ехографски 
изследвания. Д-р Николова е 
първият ОПЛ, съучредител на 
мисията „Лекари без граници” 
в България. През 2015-2016 г. 
работи на доброволни начала 
в бежански лагери, заедно със 
свои международни колеги.

Ето какво каза за Здравен на-
вигатор д-р Николова минути 
след връчването на високото 
отличие:

Това е възможно най-голямо-
то признание, което може да 
получи лекар като мен, защото 
го дават колеги. По-голямо при-
знание от това е само, когато се 
върне пациент и ти каже: „Бла-
годаря, докторе, ти ми спаси 
живота!” Няма по-хубаво нещо 
за един лекар от това, защото 
за нас това не е само работа 
или думата, а начин на живот. 
Ние живеем по този начин – с 
адреналина, непрекъснато, с 
високите изисквания към нас, 
и когато нещо такова се случи 
на един лекар, той е дълбоко 
трогнат, защото явно е успял по 
някакъв начин да свърши това, 
за което е мечтал.
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Български и канадски ОПЛ на първа среща 
за сътрудничество
Акцент на срещата бе системата за ПИМП в България

На 8 Май в гр. София се проведе сре-
ща между представители на Нацио-
налното сдружение на ОПЛ в България 
(НСОПЛБ) и общопрактикуващи лека-
ри и членове на Федерацията на ОПЛ 
в провинция Квебек (FMOQ), Канада. 
FMOQ е организация, която предста-
влява интересите на ОПЛ в провинция 
Квебек. Тя, също така, е акредитирана 
да провежда продължително медицин-
ско/професионално обучение на ОПЛ и 
в тази връзка организира над 2400 съ-
бития годишно.

Начело на канадската група, при-
състващи на срещата, бе президентът 
на FMOQ д-р Louis Godin и д-р Claude 
Guimond – директор на отдел „Продъл-
жително професионално обучение“ в 
FMOQ.

От страна на НСОПЛБ участваха доц. 
Любомир Киров, председател на НСО-
ПЛБ, д-р Румен Алексов, секретар на 
НСОПЛБ, д-р Атанас Славов, член на 
Етична комисия на НСОПЛБ. Официал-
ни гости и участници в срещата по по-
кана на НСОПЛБ бяха д-р Иван Маджа-
ров, председател на БЛС и д-р Николай 
Брънзалов, зам.- председател на БЛС 
и председател на КК на НСОПЛБ.

Срещата бе с продължителност от три 
часа и започна с презентация на доц. 

От ляво надясно: доц. Любомир Киров, д-р Claude Guimond, д-р Иван Ма-
джаров, д-р Louis Godin и д-р Николай Брънзалов

Киров за реформите в системата на 
здравеопазване у нас след 2000г., за 
създаването и развитието на първична-
та извънболнична медицинска помощ и 
институцията Общопрактикуващ лекар, 
начина на организация и финансира-
не на системата за Първична извънб-
олнична медицинска помощ (ПИМП), 
студентското обучение и специализация 

по Обща медицина, продължаващото 
медицинско обучение, историята на съз-
даване на НСОПЛБ и неговата дейност. 
Обсъдиха се също предимствата, недос-
татъците, съществуващите проблеми и 
възможни решения като в последвалата 
свободна дискусия се включиха учас-
тниците и от двете страни, а акцентът бе 
върху системата за ПИМП в България.



39

Над 220 лични лекари от областите Русе и  
В. Търново проведоха втори пореден форум
Представяме ви коментарите на председателите на двете колегии за събитието

За втора поредна година, на 19 и 20 април, в к.к. „Св. Кон-
стантин и Елена“ се проведе съвместна научно-практиче-
ска конференция на общопрактикуващи лекари от Русе и 
Велико Търново.

Както и през миналата година, в първия ден се състоя дис-
кусия по наболели въпроси, свързани с ежедневната работа 
на личните лекари. На нея присъства и д-р Николай Брън-
залов от УС на Националното сдружение на общопрактику-
ващите лекари в България (НСОПЛБ), зам.-председател на 
Български лекарски съюз (БЛС).

Вторият ден бе съпътстван от богата научна програма, коя-
то бе особено интересна и актуална за делегатите на фору-

ма. За пореден път бяха раздадени и отличия на двама ОПЛ. 
Този път наградените са д-р Божана Декова от Русе и д-р 
Христо Попов от В. Търново.

Повече по темата от инициаторите на събитието:

От ляво на дясно - д-р О. Кожухаров и д-р Хр. Димитров

Д-р Христо Димитров, зам.-председател на НСОПЛБ, 
председател на Великотърновска колегия на ОПЛ

Действително, за втора поредна година двете Сдруже-
ния проведохме съвместно научно-практическа конфе-
ренция. Мога да кажа, че тази година, натрупвайки вече 
опит и виждайки как колегите от Русе са се справяли пре-

От ляво на дясно - д-р О. Кожухаров, д-р Н. Брънзалов и 
д-р Хр. Димитров
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ди това сами, ние от Великотърновското Сдружение на 
ОПЛ, допълнихме, ако мога така да кажа, и разширихме 
опита на колегите от Русе. Мисля, че конференцията беше 
по-успешна от миналата година, като се надявам така да 
продължим и занапред.

Оказа се, че за колегите този формат е много добър, като 
комбинация от възможност да разширят и обновят знания-
та си в отделните области на медицинската наука, а също 
така да се видят и с колеги, да общуват в неформална 
и непринудена обстановка, както и донякъде да изразят 
себе си, което се надявам да се е случило, благодарение 
на празничната атмосфера, която създадохме.

По традиция, в първия ден на конференцията провеж-
дате дискусия, в рамките на която разисквате наболели-
те казуси и проблеми. Присъстваше и д-р Н. Брънзалов, 
който е част от УС на НСОПЛБ и зам.-председател на 
БЛС. Какви бяха по-интересните коментари?

Трябва да кажа, че присъстваха и тримата колеги в УС на 
Български лекарски съюз (БЛС), които са ОПЛ, освен д-р 
Николай Брънзалов, който е зам.-председател на съслов-
ната организация на лекарите. Сред нас бяха и д-р Георги 
Бакоев и д-р Гергана Николова – също членове на УС. Те 
представиха новите моменти в живота на БЛС, които ка-
саят ОПЛ; разказаха за текущите проблеми. Ние от своя 
страна също от ръководството на НСОПЛБ предостави-
хме информацията, с която разполагаме за колегите, оч-
ертахме „тесните“ места в работата ни и актуалните про-
блеми. Имаше достатъчно време както за дискусии, така и 
за въпроси от страна на колегите, защото всъщност това е 
ценното – да се видим с тях и да чуем това, което ги при-
теснява. Радвам се, че всяка година и на всяка следваща 
среща, въпросите, които се задават са все по-смислени 
и актуални; разбира се, има дребни изключения, но те са 
елемент от „узряването“ на съсловието. Мога да кажа с 
гордост, че ОПЛ сме една от най-подготвените и четящи 
нормативните промени в областта на здравеопазването. 
Т.е. мога да отбележа, че колегите задаваха смислени въ-
проси и се видя, че са подготвени в ситуацията, в която се 
намираме. Не мога да обещая, че предстоят леки дни, но 
се надявам с общите ни усилия да продължим на работим 
за постигане на по-добро настояще и да успеем да оси-
гурим по-добро бъдеще, както за нашите бъдещи колеги, 
които очакваме с надежда да се появят, така и за нашите 
пациенти, в името на които в крайна сметка работим и по-
лагаме усилия.

Д-р Орлин Кожухаров, председател на Русенска 
колегия на ОПЛ

Д-р Кожухаров, надградихте форума, който провеж-
дате за втора поредна година с колегите Ви от Велико 
Търново. Какво бихте отбелязали като по-важно и ин-
тересно от тазгодишното събитие?

Мога да кажа, че този път конференцията бе с много 
по-голяма посещаемост. Събрахме около 120 лекари, а 
общо като участие на самото събитие отчетохме около 
220 души.

Мисля, че срещата протече много добре. Лекторите бяха 
предварително подбрани, залата през цялото време беше 
пълна, което говори за засиления интерес към темите, 
които се обсъдиха. Освен това, различни интересни въ-
проси се коментираха от колегите и извън залата, в не-
формална обстановка.

Всичко това показва, че хората имат нужда както от чис-

то научната част, така и от един вид разтоварване и про-
явяване на творчество. Така, че ще имаме това предвид и 
занапред ще стимулираме повече техните изяви, защото 
всеки трябва да експресира това, което има да представи. 
Работейки само в кабинетите, в продължение на толкова 
години, голяма част от колегите се превръщат в интровер-
ти, а нашата цел е да „извадим“ най-доброто от тях, което 
те носят в себе си.

Какви са плановете Ви оттук насетне?
Планираме по същия начин, заедно с колегите от Велико 

Търново да направим конференция и догодина, но мислим 
също и да помогнем на някои Сдружения, които сами не 
могат да се организират. Там обаче идеята е да ги мотиви-
раме самите те да си организират конференция, под наша 
супервизия. Мислим това да стане в Плевен, или Търго-
вище, но все още не сме взели окончателно решение.

И на финала – какво е пожеланието Ви към Вашите 
колеги?

Преди всичко – да са живи и здрави. Известно ни е, че 
всички се трудят достатъчно усърдно, но им пожелавам 
освен за работата да мислят и за нещо друго; да изявяват 
своите способности, които са скрити в тях и пр., защото 
в края на краищата животът е само един. Медицината не 
е всичко, което един лекар може да покаже от себе си. 
И им пожелавам да бъдат по-отворени, по-усмихнати, да 
са по-добри и да поддържат по-колегиални отношения по-
между си.
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ОПЛ между НАП и НЗОК
Д-р Брънзалов: „Какво продавам аз!”

Разгорещена от страсти бе провелата се в събота (16.02.19г) 
среща на Дружеството на софийските ОПЛ (ДСОПЛ)  
под надслов „Промените през 2019г. – силата да бъдеш ин-
формиран”. Като става дума за здравната информация на 
пациент обаче, става ясно, че тя би могла да се третира 
като стока, която се калкулира, отчита и лесно може да бъде 
източена не точно за здравни цели чрез новата програма 
на касовите апарати. За да се разобличат конспиративни-
те спекулации и да се внесе допълнително яснота относно 
търговския характер на лекарската практика, предстои нова 
среща с представители на НАП, за които Здравен навигатор 
ще ви държи в течение.

Д-р Брънзалов, зам. пред. на БЛС и член на УС на ДСОПЛ: 
„Драмата с касовите апарати идва по повод на тази Наредба 
18, при която лечебните ни заведения, които са регистрира-
ни по търговския закон, попадат на едно с автопревозвачи, 
зарзаватчии, бензинджии и др. Наредбата не прави разлика, 
че лекарският кабинет не е търговски обект. Тук става дума 
за смяна на софтуеъра. Слушах на среща с НАП как ще смя-
тат складовата наличност на търговците, а нашата складо-
ва наличност са електронните здравни досиета на пациен-
тите. Тогава възниква въпросът: НАП ще има ли достъп до 
здравна информация и тя стока ли е? Хора от кибер сигур-
ност ми казаха, че той може да изкара и рентгенова снимка 
от компютъра ми. А това вече е проблем за самите пациенти 
и поверителността на информацията. Ние не знаем тази ин-
формация при кого може да попадне и за какво може да се 
използва. Лекарският кабинет търговски обект ли е? Искам 
на този въпрос да ми отговори някой. Какво продавам аз? 
Ако е здравна услуга, защо някой трябва да я знае каква е? 
От друга страна, има хора, на които не взимам пари, а по 
тази наредба трябва да взема пари и на майка ми, защото 
ако не го направя, могат да ми затворят кабинета, тъй като 
не изпълнявам наредба 18.”

Друга гореща тема от срещата беше свързана с Анекса 
към НРД 2019, който председателят на ДСОПЛ д-р Миндов 

посочи и като основна причина за събитието. „Има много ва-
жни неща, които не са благоприятни за нас, особено по от-
ношение сроковете за изписване на лекарства. Досега паци-
ентите имаха 5-дневен гратисен период, в който можеше да 
дойде преди да си е свършил лекарствата, тъй като някои от 
тях са с протокол и изискват дни, за да се поръчат и доста-
вят в аптеките; други пък ги няма и пациентите обикалят, за 
да си ги доставят. Този текст е зачеркнат и сега като дойде 
пациент два дни по-рано, трябва да го върнем.”

Мнението на д-р Миндов обаче се противопостави на друг 
прочит на основните термини в Анекса, които удостоверя-
ват периода и изпълнението на рецептите. По тази причина 
д-р Брънзалов каза, че трябва да се свика нова среща, за-
щото различните РЗОК тълкуват по различен начин текста 
за срока на изпълнение на рецептите и съставят глоби. „По 
принцип целта е контролът да стане двоен – при нас и в ап-
теката,” категоричен е д-р Брънзалов.
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Други теми, които предизвикаха широка дискусия, бяха 
темата за агресията и как да й се противопоставим, от д-р 
А. Лалков, която предложи практически съвети за справя-
не, между които видеонаблюдение на кабинета, психоло-
гически прийоми за туширане на напрежението, опит за 
вербално справяне, дори преекспонирани и не без чувство 
за хумор приложение на бойни умения, спрейове, електро-
шок, та дори газово оръжие. Презентацията на д-р Лалков, 
успя да разведри обстановката въпреки тревожния си кон-
текст, като постави въпроса за психическата лабилност на 
пациентите с крайно агресивно поведение – проблем, кой-
то едва ли може да намери терапевтично решение в каби-
нета на ОПЛ.

Актуализация на ценоразписа и правилник на вътрешния 
ред бяха други теми, които се дискутираха. Изпълнител-
ната агенция по медицински надзор иска вече в набора от 
всички документи, задължителни при тяхна проверка, да 
присъства и правилник на вътрешният ред. На тази база 
пациентите ще могат да се осведомят кои услуги остават 
безплатни и кои не. Дугото, което агенцията иска е, когато 
осигурено лице поиска платена услуга, то да попълни де-
кларация, с която се подписва, че е запознат с ценоразпи-
са, уведомен е и е съгласен.

Въведен е нов код по МДД Липиден профил, който включ-
ва 4-те компонента на кръвните масти : общ холестерол, 

HDL, LDL и триглицериди. „Това нас ни улеснява, защото 
при артериалната хипертония и захарния диабет не се из-
искваше наблюдение на общия холестерол. Но ние имаме 
и други диспансерни диагнози, като мозъчносъдова болест 
и хипотиреоидизъм, при които се изисква. За нас е улесне-
ние като пуснем всичко, защото така ще бъдат изпълнени 
всички условия по наредбата за диспансеризация,” заклю-
чи д-р Брънзалов.



Информация от Кратката характеристика на продукта
    Този лекарствен продукт подлежи на допълнително наблюдение. Това ще позволи бързото установяване на нова 
информация относно безопасността. От медицинските специалисти се изисква да съобщават всяка подозирана нежелана 
реакция. 
Име: Saxenda® 6 mg/ml инжекционен разтвор в предварително напълнена писалка. 1 ml разтвор съдържа 6 mg лираглутид. 
Една предварително напълнена писалка съдържа 18 mg лираглутид в 3 ml. Лекарствена форма: Бистър и безцветен или 
почти безцветен, изотоничен инжекционен разтвор. Показания: допълнение към нискокалорична диета и режим с повишена 
физическа активност за контролиране на теглото при възрастни пациенти с първоначален ИТМ 1) ≥30 kg/m², или 2) ≥27 
kg/m² до <30 kg/m² при наличие на поне едно съпътстващо заболяване, като дисгликемия (предиабет или захарен диабет 
тип 2), хипертония, дислипидемия или обструктивна сънна апнея. Лечението със Saxenda® трябва да се преустанови след 
12 седмици при доза 3,0 mg/ден, ако пациентите не са намалили първоначалното си телесно тегло с поне 5%. Дозировка: 
Началната доза е 0,6 mg веднъж дневно. Дозата трябва да се увеличи до 3,0 mg веднъж дневно на стъпки от 0,6 mg, на 
интервали от поне една седмица, за да се подобри стомашно-чревната поносимост. Ако повишаването до следващата доза 
не се понася за две последователни седмици, обмислете преустановяване на лечението. Не се препоръчват дневни дози 
над 3,0 mg. Пациенти със захарен диабет тип 2 Saxenda® не трябва да се прилага в комбинация с друг GLP-1 рецепторен 
агонист. При започване на лечение със Saxenda® обмислете понижаване на дозата на едновременно приемания инсулин 
или инсулинови секретагоги, за да намалите риска от хипогликемия. Самоконтролът на кръвната захар е необходим, за 
да се коригира дозата на инсулина или инсулиновите секретагоги. Старческа възраст Не е необходимо адаптиране на 
дозата въз основа на възрастта. Терапевтичният опит при пациенти над 75-годишна възраст е ограничен и употребата 
при тях не се препоръчва. Бъбречно увреждане Не е необходимо адаптиране на дозата при пациенти с леко или умерено 
бъбречно увреждане. Не се препоръчва употребата на Saxenda® при пациенти с тежко бъбречно увреждане, включително 
пациенти с терминална бъбречна недостатъчност. Чернодробно увреждане Не се препоръчва адаптиране на дозата при 
пациенти с леко или умерено чернодробно увреждане. Не се препоръчва употребата на Saxenda® при пациенти с тежко 
чернодробно увреждане и трябва да се използва внимателно при пациенти с леко или умерено чернодробно увреждане. 
Педиатрична популация Безопасността и ефикасността на Saxenda® при деца и юноши под 18 годишна възраст все още 
не са установени. Saxenda® не се препоръчва за употреба при педиатрични пациенти. Начин на приложение: Saxenda® е 
само за подкожно приложение. Не трябва да се прилага интравенозно или интрамускулно. Saxenda® се прилага веднъж 
дневно в произволно избран час, независимо от храненията. Трябва да се инжектира в корема, бедрото или горната част на 
ръката. За предпочитане е, Saxenda® да се инжектира приблизително по едно и също време на деня. Saxenda® не трябва 
да се смесва с други лекарства за инжекционно приложение. Противопоказания: Свръхчувствителност към лираглутид 
или към някое от помощните вещества. Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба: При пациенти със 
захарен диабет не трябва да се използва Saxenda® като заместител на инсулин. Съобщава се за диабетна кетоацидоза при 
инсулинозависими пациенти след бързо прекратяване или намаляване на дозата на инсулин. Липсва терапевтичен опит 
при пациенти със застойна сърдечна недостатъчност клас IV по NYHA и затова лираглутид не се препоръчва за употреба 
при тези пациенти. Безопасността и ефикасността на лираглутид за контролиране на теглото не са установени при 
пациенти на възраст 75 и повече години, пациенти лекувани с други продукти за контролиране на теглото, пациенти със 
затлъстяване вследствие на ендокринни разстройства или хранителни нарушения или на лечение с лекарствени продукти, 
които могат да причинят повишаване на теглото, пациенти с тежко бъбречно или чернодробно увреждане. Употребата при 
тези пациенти не се препоръчва. Опитът при пациенти с възпалителни заболявания на червата и диабетна гастропареза е 
ограничен. Използването на лираглутид при тези пациенти не се препоръчва. Панкреатит Остър панкреатит е наблюдаван 
при употребата на GLP-1 рецепторни агонисти. Пациентите трябва да бъдат информирани за характерните симптоми на 
острия панкреатит. Ако има съмнения за панкреатит, употребата на лираглутид трябва да се преустанови, а ако острият 
панкреатит се потвърди, лечението с лираглутид не трябва да се подновява. Холелитиаза и холецистит В клинични 
изпитвания за контролиране на теглото се наблюдава по-висока честота на холелитиаза и холецистит при пациенти, 
лекувани с лираглутид, отколкото при тези, приемащи плацебо. Холелитиазата и холециститът могат да доведат до 
хоспитализация и холецистектомия. Пациентите трябва да бъдат информирани за характерните симптоми на холелитиаза 
и холецистит. Заболяване на щитовидната жлеза В клинични изпитвания при диабет тип 2 са съобщени нежелани събития 
от страна на щитовидната жлеза, като гуша, особено при пациенти със съществуващо заболяване на щитовидната жлеза. 
Следователно лираглутид трябва да се използва внимателно при такива пациенти. 

Сърдечна честота Наблюдава се повишение на сърдечната честота при употреба на лираглутид в клинични изпитвания. 
Пациентите трябва да бъдат информирани за симптомите на повишена сърдечна честота (палпитации или усещане за 
силно сърцебиене по време на покой). Лечението с лираглутид трябва да се преустанови при пациенти с клинично значимо 
устойчиво повишаване на сърдечната честота в покой. Дехидратация Пациентите, лекувани с лираглутид, трябва да бъдат 
информирани относно потенциалния риск от дехидратация във връзка със стомашно-чревни нежелани събития и да вземат 
предпазни мерки за да се избегне загубата на течности. Хипогликемия при пациенти със захарен диабет тип 2 Възможно е 
рискът от хипогликемия при пациенти със захарен диабет тип 2, които получават лираглутид в комбинация с инсулин и/или 
сулфонилурейно производно, да е повишен. Помощни вещества Saxenda® съдържа по-малко от 1 mmol натрий (23 mg) на 
доза, т.е практически не съдържа натрий. Взаимодействия: Краткото забавяне на изпразването на стомашното съдържимо 
при прилагане на лираглутид може да повлияе върху абсорбцията на едновременно приеманите перорални лекарствени 
продукти. Проучванията за взаимодействия не показват клинично значимо забавяне на абсорбцията и затова не се налага 
адаптиране на дозата. Фертилитет, бременност и кърмене: Лираглутид не трябва да се прилага по време на бременност. 
Ако пациентка желае да забременее или настъпи бременност, лечението с лираглутид трябва да се преустанови. Saxenda® 
не трябва да се използва по време на кърмене. Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини: Saxenda® не 
повлиява или повлиява пренебрежимо способността за шофиране и работа с машини. Нежелани лекарствени реакции: 
Като цяло, най-често съобщаваните нежелани реакции по време на лечението със Saxenda® са стомашно-чревните. 
Повечето случаи на стомашно-чревни събития са леки до умерени, преходни и повечето не водят до преустановяване на 
лечението. Реакциите обикновено възникват през първите седмици на лечението и в хода му отслабват за няколко дни 
или седмици. Пациентите на възраст ≥65 години, както и тези с леко или умерено бъбречно увреждане могат да получат 
повече стомашно-чревни реакции. Много чести: гадене, повръщане, диария, констипация. Чести: хипогликемия, безсъние, 
замайване, дисгеузия, сухота в устата, диспепсия, гастрит, гастроезофагеална рефлуксна болест, болка в горната част 
на корема, метеоризъм, еруктация, абдоминална дистензия, холелитиаза, реакции на мястото на инжектиране, астения, 
умора, повишена липаза, повишена амилаза. Нечести: дехидратация, тахикардия, панкреатит, холецистит (холелитиазата и 
холециститът могат да доведат до хоспитализация и холецистектомия), уртикария, неразположение. Редки: анафилактична 
реакция (със симптоми като хипотония, сърцебиене, диспнея и оток; анафилактичните реакции могат да бъдат потенциално 
животозастрашаващи. Ако се подозира анафилактична реакция, употребата на лираглутид трябва да се преустанови и 
лечението не трябва да се подновява), остра бъбречна недостатъчност, бъбречно увреждане. Педиатрична популация 
Saxenda® не се препоръчва за употреба при педиатрични пациенти. Стомашно-чревните нарушения са най-често 
съобщаваните нежелани събития в две завършени досега проучвания с повишаване на дозата. Съобщаване на подозирани 
нежелани реакции: Съобщаването на подозирани нежелани реакции след разрешаване за употреба на лекарствения 
продукт е важно. Това позволява да продължи наблюдението на съотношението полза/риск за лекарствения продукт. От 
медицинските специалисти се изисква да съобщават всяка подозирана нежелана реакция чрез Изпълнителна агенция по 
лекарствата, ул. „Дамян Груев” № 8, 1303 София, тeл.: +359 2 8903417, уебсайт: www.bda.bg. Предозиране: От клинични 
изпитвания и употреба на лираглутид след пускането на пазара, са съобщени случаи на предозиране до 72 mg (24 пъти 
над препоръчаната доза за контролиране на теглото). Съобщените събития включват тежко гадене и повръщане, които 
са и очакваните симптоми на предозиране с лираглутид. Никое от съобщенията не включва тежка хипогликемия. Всички 
пациенти са се възстановили без усложнения. В случай на предозиране трябва да се започне подходяща поддържаща 
терапия според клиничните признаци и симптоми на пациента. Пациентът трябва да се наблюдава за клинични признаци на 
дехидратация и кръвната захар трябва да се проследява. Несъвместимости: Някои вещества, добавени към Saxenda®, могат 
да доведат до разпадане на лираглутид. Този лекарствен продукт не трябва да се смесва с други. Специални предпазни 
мерки при изхвърляне и работа: Разтворът не трябва да се използва, ако не изглежда бистър и безцветен или почти 
безцветен. Saxenda® не трябва да се използва, ако е бил замразяван. На пациентите трябва да се препоръчва да изхвърлят 
иглата след всяка инжекция и да съхраняват писалката без поставена игла. По този начин се предотвратява евентуално 
замърсяване, инфекция или изтичане. Това осигурява и точното дозиране. ПРУ: Novo Nordisk A/S, Novo Allé, DK-2880 
Bagsværd, Дания. РУ: EU/1/15/992/002. Дата на актуализиране на текста: 09/2019. По лекарско предписание. О - 10/2019; 
ИАЛ №: 42998/03.10.2019  За повече информация: Ново Нордиск Фарма ЕАД, София 1407, ул. “Златен рог” 20, тел.: 
(02) 962 74 71/72 Референции: 1. Saxenda®, Кратка характеристика на продукта, 09/2019. 2. Pi-Sunyer X, Astrup A, 
Fujioka K, et al. Liraglutide in weight management: a double-blind randomized controlled trial. 

Единственият GLP-1 аналог, одобрен от Европейската 
агенция по лекарствата за контрол на телесното тегло като 
допълнение към нискокалорична диета и режим с повишена 
физическа активност1

Представяме Ви Saxenda®:
за значително и устойчиво намаляване на
теглото, съпроводено с понижаване на 
кардиометаболитните рискови фактори.1,2

В рамките на 1-годишно проучване:
•   9 от 10 пациента намаляват 
 телесното си тегло, а при 1 от всеки 
 3-ма души намалението е с >10%1,2

• Пациентите намаляват теглото си и    
 задържат новите килограми1,2

• Допълнителна полза за пациентите е
 значителното намаляване на множество   
 кардиометаболитни рискови фактори1,2



Repatha®    (еволокумаб).  
Кратка информация за предписване4. 

Моля, направете справка с Кратката характеристика на 
продукта (КХП), преди да предписвате Repatha.

Фармацевтична форма: Предварително напълнена писалка (Sure-
Click®), съдържаща 140 mg еволокумаб в 1 ml инжекционен разтвор.

Показание: Хиперхолестеролемия и смесена дислипидемия: 
Repatha е показан при възрастни с първична хиперхолестеролемия 
(хетерозиготна фамилна и нефамилна) или смесена дислипидемия, 
като допълнение към диетата: в комбинация със статин или 
статин с други понижаващи липидите лечения при пациенти, 
които не могат да достигнат прицелните стойности на LDL-C 
с максималната поносима доза статин или, самостоятелно 
или в комбинация с други понижаващи липидите лечения при 
пациенти, които имат непоносимост към статини, или при които 
приложението на статин е противопоказано. 

Хомозиготна фамилна хиперхолестеролемия: Repatha е показан 
при възрастни и юноши на възраст от 12 и повече години с 
хомозиготна фамилна хиперхолестеролемия  
в комбинация с други терапии за понижаващи липидите лечения.

Установено атеросклеротично сърдечносъдово заболяване 
Repatha е показан при възрастни с установено атеросклеротично 
сърдечносъдово заболяване (миокарден инфаркт, инсулт или 
периферна артериална болест) за намаляване на сърдечносъдовия 
риск чрез понижаване на нивата на LDL-C, като допълнение 
към коригирането на други рискови фактори: в комбинация 
с максималната поносима доза статин със или без други 
понижаващи липидите лечения, или самостоятелно или в 
комбинация с други понижаващи липидите лечения при пациенти, 
които имат непоносимост към статини, или при които 
употребата на статини е противопоказана. 

Дозировка и начин на приложение: Repatha е предназначен 
за подкожно инжектиране в областта на корема, бедрото или 
горната част на ръката. Преди започване на лечението с Repatha 
трябва да се изключат вторични причини за хиперлипидемия 
или смесена дислипидемия (напр. нефротичен синдром, 
хипотиреоидизъм). Първична хиперхолестеролемия и смесена 
дислипидемия при възрастни: Препоръчваната доза Repatha е или 
140 mg на всеки две седмици, или 420 mg веднъж месечно; и двете 
дози са клинично еквивалентни. Безопасността и ефикасността 
на Repatha при деца на възраст под 18 години не е установена. 

Помогнете на пациентите с миокарден  
инфаркт или инсулт

ДА СЕ ИЗБАВЯТ ОТ 
ВИСОКИЯ LDL-C 

ХОЛЕСТЕРОЛ

ДОБАВЕТЕ REPATHA®  
ЗА МАКСИМАЛНА РЕДУКЦИЯ НА LDL-C 

Хомозиготна фамилна хиперхолестеролемия при възрастни и 
юноши на възраст от 12 години и повече: Препоръчителната 
начална доза е 420 mg веднъж месечно.

След 12 седмици лечение честотата на дозиране може да бъде 
титрирана до 420  mg веднъж  на всеки 2 седмици, ако не се 
постигне клинично значим отговор. Пациентите на афереза 
могат да започнат лечение с 420 mg на всеки две седмици, за 
да съответстват на схемата за аферезата. Безопасността и 
ефикасността на Repatha при деца на възраст под 12 години не е 
установена.

Противопоказания: Свръхчувствителност към активното 
вещество или някое от помощните вещества.

Специални предупреждения и предпазни мерки: Бъбречно 
увреждане: Пациенти с тежко бъбречно увреждане (определени 
като eGFR <30 ml/min/1,73m2) не са проучвани. Repatha трябва 
да се прилага с повишено внимание при пациенти с тежко 
бъбречно увреждане. Чернодробно увреждане: При пациенти с 
умерено чернодробно увреждане се наблюдава намаляване на 
общата експозиция на еволокумаб, което може да доведе до 
намален ефект върху понижаването на LDL-C. Затова може да е 
необходимо внимателно наблюдение на тези пациенти. Пациенти 
с тежко чернодробно увреждане (Child-Pugh C) не са проучвани. 
Repatha трябва да се прилага с повишено внимание при пациенти с 
тежко чернодробно увреждане. Сух естествен каучук: Капачката 
на иглата на предварително напълнената писалка е направена 
от сух естествен каучук (производно на латекс), който може да 
причини алергични реакции

Взаимодействия: Не са провеждани официални проучвания за 
взаимодействията от типа лекарство-лекарство за Repatha..

Фертилитет, бременност и кърмене: Липсват или има 
ограничени данни за употребата на Repatha при бременни жени. Не 
е известно дали еволокумаб се екскретира в кърмата. Не може да 
се изключи риск за кърмачета/новородени. Няма данни за ефекта 
на еволокумаб върху фертилитета при хора.

Нежелани лекарствени реакции: Следните нежелани реакции 
са обобщени при основни контролирани клинични проучвания и 
спонтанни съобщения: чести (≥1/100 до <1/10):грип, назофарингит, 
инфекция на горните дихателни пътища, обрив, гадене, болки в 
гърба, артралгия, реакции на мястото на инжектиране; нечести 
(≥ 1/1 000 до < 1/100) уртикария,грипоподобно заболяване; редки 
(≥ 1/10 000 до < 1/1 000) ангиоедем. Моля, направете справка в КХП.

Фармацевтични данни: Да се съхранява в хладилник (2° C - 8° C). 
Да не се замразява. Съхранявайте предварително напълнената 
писалка (SureClick®) в оригиналната картонена опаковка, за да се 
предпази от светлина.  
Ако се извади от хладилника, Repatha може да се съхранява 
при стайна температура (до 25° C) в оригиналната картонена 
опаковка и трябва да се използва в рамките на 1 месец.

По лекарско предписание

Притежател на разрешението за употреба: Amgen Europe B.V. 
Minervum 7061, 4817 ZK Breda, The Netherlands. 

LDL-C = Холестерол с ниска плътност на липопротеините;  
PCSK9 = Пропротеин конвертаза субтилизин / кексин тип 9;  
Q2W = На всеки 2 седмици.

* Данни от рандомизирано, двойно-сляпо, плацебо и 
езетимиб-контролирано, многоцентрово, международно 
изпитване (LAPLACE-2), включващо 1896 пациенти с първична 
хиперхолестеролемия или смесена дислипидемия. В средата на 
седмици 10 и 12, 86-95 % от пациентите, лекувани с Repatha® и 
статин, постигат LDL-C <70 mg/dl (<1,8 mmol/l).1 При пациентите, 
приемащи само статин, 2 – 39 % от пациентите са постигнали 
LDL-C <70 mg/dl (<1,8 mmol/l).1 При пациентите, приемащи 
аторвастатин плюс езетимиб, 17-62 % от пациентите са 
постигнали LDL-C <70 mg/dl (<1,8 mmol/l).1

1. Robinson JG, et al. JAMA. 2014;311:1870-82. 
2. Repatha®: EPAR - Public assessment report (www.ema. europa.eu).  
3. Stone NJ, et al. J Am Coll Cardiol. 2014;63(25 Pt B):2889-934.  
4. Repatha® (evolocumab) Summary of Product Characteristics.
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Repatha® на всеки две седмици + статин, осигурява до

75% ДОПЪЛНИТЕЛНО 
НАМАЛЕНИЕ НА LDL-C 
в сравнение с плацебо + статин*

Резултати от 12-седмично, многоцентрово, 
двойно-сляпо, рандомизирано, плацебо-
контролирано проучване, изследващо 
ефикасността и безопасността на еволокумаб 
в комбинация с основна терапия със статин 
при пациенти с първична хиперхолестеролемия 
и смесена дислипидемия. Първичната промяна 
спрямо изходно ниво на LDL-C в седмица 10 и 12.2

Този лекарствен продукт подлежи на допълнително наблюдение.  
Това ще позволи бързото установяване на нова информация относно  
безопасността. От медицинските специалисти се изисква да съобщават всяка 
подозирана нежелана реакция.


