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Болничното дело и болничната фармация у 
нас след Освобождението на България (1878 г.) до 
наши дни.

Характерно през този период за българското 
население, което е по-близко до западната култура, 
е да чувства остра нужда от просвета и от грижи 
за подобрение на общественото си здраве. В наве-
черието на Освобождението населението започва 
да проявява жив интерес към просвещението и об-

разованието, а заедно с тях, макар и по-слабо към 
санитарното дело. Църковната самостоятелност 
дава импулс за бързо и успешно развитие на учи-
лищата, а около тях изпъкват и множество други 
културни нужди.

В чл. 98 от Екзархийски устав (1871 г.) в главата 
за правата на Екзархийския съвет се казва: “Дава 
мнение и полага старание за съзиждане и учреж-
дение на духовни училища, манастири, болници и 
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други обществени заведения.” Чл. 99 възлага съ-
щите права и задължения на местните епархийски 
смесени съвети. (1) Тези постановления на Екзар-
хийския устав са от голямо принципно и практиче-
ско значение, защото дават правото на българското 
население чрез свои изборни представители да се 
грижи за народната просвета и народното здраве. 
Първите крачки за санитарния и културен напре-
дък се правят от общините, духовенството и учи-
телите, т.е. от самото население, без участието на 
държавната власт.

Още по време на Възраждането (1796-1877 г.) 
по българските земи идват дипломирани лекари и 
аптекари от различни националности: гърци, тур-
ци, немци, австрийци, французи, италианци, арме-
нци, руси и сърби.

След обявяването на Руско-турската война, при 
руския главнокомандващ е създадена специална 
длъжност “завеждащ гражданските дела”, на която 
е назначен княз Черкаски – изтъкнат руски държа-
вен деец. Той ръководи канцеларията на Граждан-
ското руско управление към Главното командване 
на руската армия до Санстефанския мирен договор 
(13.03.1878 г.) и има за задача да въведе граждан-
ско управление в частите на Османската империя, 
които ще бъдат заети от руски войски (2). Дейност-
та на Временното руско управление, обаче, преми-
нава в най-активната си фаза след прекратяването 
на военните действия, когато въвеждането на под-
ходящи форми на устройство и управление в бъл-
гарските земи вече е на преден план. В “Проект 
за главните основи на Гражданското управление 
в санджаците и окръзите (каазите) на български-
те земи” има приложен щат на чиновниците. Сред 
длъжностите в санджаците и окръзите се срещат 
и “санджаков врач” и “окръжен врач” със запла-
ти съответно 1 500 рубли и 1 000 рубли. На тях се 
предоставят предимно санитарни и противоепиде-
мични задачи за ликвидиране на последиците от 
войната. Това е първият административен акт, кой-
то слага началото на функциониращ здравеопазен 
апарат в новоосвободената българска държава.

Според предписанията на Берлинския договор 
се съкращава срокът на пребиваване на Временно-
то руско управление от две години на девет месеца, 
което усложнява обстановката и задачите на граж-
данската власт по организацията на българската 
държава (3).

Веднага след организирането на управлението, 
Отделът на вътрешните дела започва да се грижи 
за по-стабилно устройство на санитарната част.

Във Великото народно събрание провело се в 
гр.Велико Търново на 14 март 1879 г. Марин Дри-
нов съобщава по поръчение на княз Дондуков- 
Корсаков: 

“Народното здраве, този толкова важен раз-
дел от административното управление, също се 
туря в ред. Вече са разгледани и утвърдени устави: 
медицински, аптечен и болничен. Според медицин-
ския устав, който ще влезе в сила скоро, опреде-
лено е да има губернски и окръжни лекари, които 
ще наглеждат губернските и окръжни болници. 
Заплатите на лекарите са доста много уголемени 
и се иска те да имат нужните дипломи и да бъ-
дат българи. Аптеките ще бъдат наредени по ев-
ропейски образец… болниците са направени общи, 
както за населението, така и за войската. Те се 
издържат от общите приходи на Княжеството, 
за да се избегне неравномерността в разходите на 
населението. На сегашно време се изработва ус-
тавът на медицинската полиция.” (5).

Тези записки са нагледно доказателство, че 
през месец май 1878 г. се полага началото за ус-
тройство на здравеопазването в България.

На генерал Пьотър Гресер, управляващ Отде-
ла на вътрешните дела, е възложено устройството 
на медицинската част в България. Задачата му е 
от най-трудните, защото трябва да се създаде една 
нова институция, несъществуваща до тогава. За 
тази цел липсват подготвени кадри, необходимо 
условие за лесно прилагане на предвидените мер-
ки. На временното правителство предстои по отно-
шение на санитарната дейност, не да преобразува, 
а да устройва, да създава нещо съвсем ново, непо-
знато до този период.

На 15 май 1878 г., веднага след образуването 
на Временното правителство, в паметна бележка 
до княз Дондуков-Корсаков, д-р Ю. Кехер от Сан 
Стефано съобщава за тежкото положение на здра-
веопазването в страната. Той моли императорския 
комисар да учреди при Върховното управление са-
нитарно отделение начело с лекар-администратор 
“на когото да се възложи грижата за уреждане 
на всичко необходимо и за узаконяване правилата, 
грижата за въвеждането им във всички области 
от областните и окръжните лекари и от другите 
власти” (6).  
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Тази толкова известна бележка на д-р Кехер е 
първият официален документ, който накратко из-
лага състоянието на медицинското дело в Бълга-
рия. В нея се повдига въпросът за необходимостта 
от въвеждането на регламентация за всички лека-
ри, аптекари и всички останали медицински работ-
ници в България.

Генерал-майор Гресер с циркулярно пис-
мо №579 от 1.06.1878 г. до всички губернатори в 
страната, описва лошото санитарно състояние и 
отсъствие на всякаква организация. Той съобщава 
и заповедта на императорския комисар, губернато-
рите да обърнат внимание върху този въпрос и да 
представят своите съображения за устройството на 
медицинската част. Бъдещата санитарна организа-
ция трябва да се основава на най-широко участие 
на самото население – “най-широко участие на 
местното общество в грижите, нравствени и ма-
териални, по нареждането на болници, аптеки и 
др.”(7).

Софийският, сливенският, видинският, велико-
търновският и русенският губернатори представят 
своите мнения. Най-значим по своята пълнота е от-
говорът на видинския губернатор, който предста-
влява проект за устройство на медицинската част 
и е съставен от видинския губернски лекар д-р Д. 
Моллов. В неговия рапорт, озаглавен “Соображе-
ния об устройстве медицинской части” /изпратен 
на 12 август 1878 г. под №1790/, той излага своите 
разбирания за организацията на здравеопазване-
то, които губернаторът лично споделя. Рапортът е 
съставен с оглед на устройството на медицинската 
част в цялата страна. Именно тези съображения на 
д-р Д. Моллов са залегнали в основата на организа-
цията на новосъздаденото здравеопазване (8).

Гражданската власт одобрява рапорта на д-р 
Моллов и той е поканен при Централното упра-
вление да работи за окончателното организиране 
на санитарното дело. На него е възложено изработ-
ването на проект за здравна организация в цялата 
страна. На 15.08.1878 г. д-р Д. Моллов е коман-
дирован към отдела на Вътрешните работи, като 
специално длъжностно лице, за да състави “меди-
цински устав”. Изработеният проект е представен 
на лекарите депутати в Учредителното събрание в 
Търново през януари 1879 г. Д-р Моллов участва в 
това събрание като народен представител. Негови-
ят проект е разгледан, обсъден и служи за основа за 
изработване на основните положения за организа-
цията на здравеопазването в Княжеството (9).

Първият официален здравен законодателен до-
кумент са “Временни правила за устройството на 
медицинската част в България” (10), които са ут-
върдени от императорския комисар на 1 февруари 
1879 г. Съдържат 65 страници, написани едновре-
менно на руски и български език. Състоят се от 3 
раздела: 

 ● Правила за медицинското управление в Бъл-
гария.

 ● Устав за лечебните заведения в България 
(болничен устав).

 ● Правила за устройство на аптеките в Бълга-
рия.

Времените правила уреждат централното ме-
дицинско устройство, медицинското устройство 
на окръжията и градовете, реда за назначение на 
служба на медицинските длъжности, болничното 
устройство и устройството на аптеките. За първи 
път аптечното дело се регламентира законодател-
но със създаването на аптечен устав, включен във 
„Временните правила...” от 1879г. Според него в 
България се установява концесионна аптечна сис-
тема на основата на частна собственост върху ле-
карствата.

Новият “Санитарен закон” е приет от V ОНС и 
утвърден с указ № 545 от 18.12.1888г. Това е пър-
вият здравен законодателен акт, който е внесен и 
разгледан по конституционен ред в Народното 
събрание. С този закон за първи път се въвежда 
безплатно болнично лечение за някои категории 

фиг. 1. Снимка на д-р Д. Моллов (източник интернет)
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болни. Според този закон към МВР се създава 
гражданска санитарна дирекция, която въпреки 
промените в наименованието й остава ръководен 
орган на здравеопазването у нас до 9.9.1944г. За 
пръв началник на аптечната част към гражданската 
санитарна дирекция е назначен  руският фармацевт 
и химик от Московския университет Алберт Тегар-
тен, а след завръщането му в Mосква на неговото 
място е назначен Александър Иванов Найденович 
(1858-1927), виден представител на фармацевтич-
ната наука и практика унас, завършил фармация в 
гр. Атина, Гърция (11). 

От този важен за здравната администрация пе-
риод са съхранени документите на най-висшето 
държавно санитарно ведомство - Главна дирекция 
на народното здраве във фонд 372К на Централния 
държавен архив (ЦДА). От посочените докумен-
тални материали може да се придобие цялостна 
информация за дейността на здравната админи-
страция през периода 1881-1944 г., да се проследят 
основните управленски решения, дебатите по при-
емането на законодателните актове по българското 
здравеопазване, да се оцени нивото на дейност и 
документиране на най-висшите санитарни звена 
– Висш медицински съвет, Висш дисциплинарен 
съвет, Дисциплинарен съд, Централно управление, 
пряко подчинени на Главна дирекция на народното 
здраве и на Министерство на вътрешните работи 
и народното здраве. Информация за историята на 
аптечното дело в България до 1922г. може да се 
получи и от книгата на маг. фарм. Кирил Никол-
чев „Материали за историята на аптечното дело”, 
който е първият фармацевт у нас, занимаващ се с 
историята на фармацията (12).

Една от най-старите болници, открита след 
Освобождението е «Александровска», създадена 
като Софийска първостепенна болница през 1879 
г., когато заема две сгради на мястото на мавзолея 
на княз Александър І. Още през същата година 
Софийската община отпуска терен от 360 000 кв.м. 
между Перловската река и сегашните улици „Акад. 
Иван Евст. Гешов”, „Св. Георги Софийски” и „Пен-
чо Славейков”, върху който започва строителство 
на първите пет сгради на болницата, пренесена 
в тях, открита и именувана на княз Александър І 
през 1884 г. Още със създаването й болницата по-
лучава статут, задачи и функции на национална ме-
дицинска институция. Там се провеждат изпити за 
признаване правото на дипломираните в чужбина 
лекари да упражняват професията си в България, 

курсове за специализация на лекарите, курсове и 
училище за медицински сестри. Лекари от болни-
цата най-често представят страната на междуна-
родни медицински конгреси, те най-често оглавя-
ват националното здравно ведомство /Санитарната 
дирекция при МВР/, Върховният медицински съвет 
при него и Българският лекарски съюз, те списват 
първите медицински периодични издания, учре-
дяват първите научни медицински дружества и са 
първите професори в новосъздадения /през 1917/ 
Медицински факултет. Като става основна болнич-
на база на факултета, болница „Александровска” 
се формира и като мястото, където се създават бъл-
гарската медицинска наука и образование. 

Болницата е въвлечена в съдбоносни за Оте-
чеството събития - Сръбско-българската /1885/, 
Балканските /1912-1913/ и Първата световна /1914-
1918/ войни, когато за дни се превръща във военна 
и осигурява лечението на десетки хиляди ранени 
и болни. Освен това, през 1913 г. при епидемия от 
петнист тиф и през 1932 г. – от коремен тиф, бол-
ницата е преобразувана в инфекциозна. Периодът 
на трудности в съвместната работа на болницата 
и факултета /1917-1926г./ приключва със Закона 
за клиниките, с който Александровската болница 
при Санитарната дирекция на Министерството 
на вътрешните работи премина на подчинение на 
Медицинския факултет при Софийския универ-
ситет „Св. Климент Охридски”, респ. на Минис-
терството на народното просвещение. С Указ на 

фиг. 2. Снимка на Княз Александър I (източник интернет)
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НС №247/28.05.1950 г. Медицинският факултет 
при Софийския университет, а с него и АБ пре-
минават към Министерство на народното здраве 
и социалните грижи. Така Апександровската бол-
ница губи своята обособеност и нейната болнична 
база в състава на Медицинската академия „Въл-
ко Червенков“, на Висшия медицински институт 
и на Медицинската академия се ръководи от зам. 
ректорите (зам.председателите) по лечебната ра-
бота. С ПМС №220/4.11.1992 г. болничната база 
от състава на закритата Медицинска академия на 
улиците «П. Славейков» и «Св. Г. Софийски» се 
обособява като Факултетска болница «Алексан-
дровска»; с ПМС № 14/1.02.1994 г. същата се прео-
бразува в Институтска болница «Александровска»; 
със заповед на министъра на здравеопазването от 
18.08.2000г. болницата се преобразува в търговско 
дружество под името Многопрофилна болница за 
активно лечение «Александровска» ЕАД; с ПМС 
№644/17.09.2001г. Тя е определена за университет-
ска болница на Медицинския университет - София.

Развитието на Александровска болница може 
да се види чрез проследяване на няколко показателя 
за нейната работа. Болничните легла от 60 при съз-
даването на Александровска болница достигат 500 
през 1897 г., 908 през 1936 г. 1348 през 1949 г.,1959 
през 1970 г.,1073 през 1993 г. и 1300 през 2003 г. 
Персоналът на болницата се движи от няколко де-
сетки лекари, аптекари, фелдшери, милосърдни се-
стри и помощен персонал докъм 1900 г. до 415 през 
1936 г., 1240 през 1950 г., 3031 през 1970 г.,2458 
през 1993 г. и 1989 през 2003 г. Броят на преми-
налите болни през стационара е 4412 през 1897 г., 
17533 през 1936 г., 17854 през 1949 г. , 26 676 през 
1970 г., 22 048 през 1993 г. и 25 239 през 2003 г. Ам-
булаторните прегледи са 26 944 през 1897 г., 199568 
през 1936 г., 359 259 през 1949 г., 212 977 през 
1970 г., 177 066 през 1993 г. и 186 173 през 2003 г.. 
Особено интензивно е изграждането и преустрой-

ството на нови болнични звена след 2006-2007г.  
Строителите на Александровска болница са ос-
новоположници и на третата българска държа-
ва, на медицинската наука, образование и здра-
веопазване. Това са: д-р Димитър Моллов, д-р 
Сава Мирков, д-р Георги Вълкович, д-р Хрис-
то Стамболски, д-р Александър Станишев.  
По думите на проф. Стоян Белинов: „Александров-
ската болница още в зората на своята дейност 
стана школа за младите български лекари и си ос-
тана такава и до днес. Отношенията между бол-
ницата и лекарите в България бяха пълни с взаим-
но доверие и трогателна симпатия. Това идеално 
отношение се дължи на дейците от оная отдале-
чена епоха, на техния такт и умение, на тяхната 
преданост към професията и към болния, на тях-
ното уважение към колегата-лекар“. 

Болничната аптека в Александровска болница 
е разкрита още със създаването на лечебното за-
ведение и осигурява лекарствени продукти и пре-
вързочни материали за хоспитализираните паци-
енти. Тук се извършват дейности по получаване, 
съхранение, приготвяне, опаковане, отпускане по 
лекарствени листове на разрешени за употреба в 
страната лекарствени продукти и медицински из-
делия, както и отпускане по специални рецептур-
ни бланки на лекарствени продукти за лечение на 
злокачествени заболявания. Аптеката притежава 
лиценз за работа с наркотични вещества и отговаря 
на изискванията на ЗКНВП. 

Днес Университетската многопрофилна бол-
ница за активно лечение „Александровска“ ЕАД, 
известна още като Александровска болница, е една 
от най-големите в столицата и страната. Като уни-
верситетска болница тя играе важна роля за прак-
тическото обучение на студенти и специализанти 
от МУ-София. 

В края на 1944 г. аптечната мрежа включва 509 
концесионни частни и общински аптеки, от които 
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само 152 са в селата.Тя е твърде разнородна в адми-
нистративнo-стопанско отношение - частни аптеки 
- 392, общински аптеки - 26, аптеки при здравни 
заведения - 73 и аптеки към различни ведомства- 
18. Има 67 дрогерии, които снабдяват аптеките на 
едро и 29 частни фармакохимични производствени 
лаборатории в цялата страна. През периода 1947-
1949 г. се  отчуждават всички частни аптеки, дро-
герии и прозводствени лаборатории и обществени-
ят сектор разполага вече с 556 аптеки и 7 аптеч-
ни складове, от които: 351 аптеки и 5 склада към 
Държавно санитарно предприятие, 158 общински 
аптеки (вкл. болничните), 22 аптеки и 1 склад към 
фонд „ Обществено осигуряване”, 2 минни, 2 бан-
кови, 20 жп аптеки, 1 склад и 1 пощенска аптека. 
Раздробяването на аптечните заведения и на лекар-
ствените фондове между различните  ведомства 
пречи за създаването на единно ръководство на 
аптечната система по отношение на планирането, 
използването на валутните средства, контрола и 
отчетността. Затова ДСАП се реорганизира в Ап-
течно управление към МНЗСГ. В края на 1952 г. 
аптечната сиситема има следната организационна 
структура: Аптечно управление с търговска кан-
тора и 13 окръжни клонове на Аптечно управле-
ние с аптечни складове. Болничните аптеки са на 
национално и общинско подчинение и остават 
извън аптечно управление до следващата голяма 
реорганизация през 1969 г., когато с разпореждане 
на Комитета за стопанска координация към МС се 
създава Държавно аптечно обединение към МНЗ  
от 1.07. същата година. То осъществява своята дей-
ност  непосредствено и чрез 28 окръжни аптечни 
предприятия и това на София-град. В състава на 
аптечните предприятия преминават и болничните 
аптеки на територията на съответния окръг. Техни-
ят брой -133 остава непроменен до края на 1989 г., 
макар че относителният им дял от общия брой ап-
теки в сътветния клон на ДАО и средно за страната 
намалява на 14% през 1985 г. и на 12% през 1989г. 
Болничните аптеки към окръжните аптечни пред-
риятия са на стойностен отчет, а тези, включени в 
структурата и бюджета на болничното заведение- 
на количествен отчет. В организацията на работата 
в болничната и откритата аптека има съществени 
различия във вида на предписваните лекарства /
предимно за  парентерално приложение/, таблет-
ки и дражета се изписват в брой за кратък период, 
приготвят се малко екстемпорални лекарствени 
форми и почти не се работи с индивидуализирани 

ЛФ за конкретния пациент, каквато е практиката в 
развитите страни от средата на миналия век (13). 

Независимо от утвърдената СДО специалност 
по клинична фармация през 1990 г. и значителни-
ят брой  болнични фармацевти, придобили тази 
специалност поради неутвърдения статут на тази 
специалист от МЗ, клиничната фармация реално 
не е внедрена в лечебните заведения у нас  и до 
момента. Чрез тези аптеки, включени в структура-
та на аптечното предприятие лесно се изпълнява 
тяхната част от плановия стокооборот, тъй като 
използваните ЛП от стационарно болните се за-
плащат от бюджета. Нещо повече, фармацевтите 
от болничните аптеки се стремят да доставят по-
вече и по-скъпи ЛП за болницата за да осигурят 
по-високи приходи за аптечното си предприятие. 
По този начин болничната фармация у нас изоста-
на много в сравнение с развитите страни и дори 
в сравнение със  социалистическите страни. През 
80-те години на 20 век лекарствоснабдяването в 
страната ни изпадна в криза. Налице бе остър де-
фицит на основни лекарства в аптеките. Изтичаха 
много средства за безплатно снабдяване с ЛП на 
привилегировани граждани. Поради неразумно 
експлоатиране и износ се изразходваха билкови-
те запаси на страната ни. Родната фармацевтична 
индустрия бе изцяло зависима от вноса на сурови-
ни- субстанции и помощни вещества и ориентира 
производствената си дейност главно за износ за 
Съветския съюз. Ограничените валутни средства 
наложиха въвеждането на номенклатура минимум, 
но често и тя не можеше да се осигури регулярно 
през цялата година. Ограничените бюджетни сред-
ства за научно-изследователска дейност, намалява-
не притока на научна фармацевтична литература, 
утвърждаването на номенклатурна научна админи-
страция не стимулира, а ограничава изграждането 
на солидни научни колективи и школи. През 1989 г. 
започна периода на разграждането на тоталитарна-
та обществено-политическа система у нас. В хода 
на цялостното преустройство на обществото се 
пристъпи и към реорганизация и приватизация на 
фармацевтичния сектор в страната. Закри се ДАО и 
аптечните предприятия станаха самостоятелни ак-
ционерни дружества със 100% държавно участие. 
Възстановиха са Съюзът на фармацевтите в Бълга-
рия (СФБ) и Висшият съвет по фармация към МЗ. 
През 1995 г бе приет първият самостоятелен закон 
за лекарствата и аптеките в хуманната медицина, с 
който се целеше хармонизиране на българското ле-
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карствено законодателство с това на западно-евро-
пейските страни. Разработените над 30 наредби на 
МЗ регламентираха различни области на лекарство 
производството, лекарствоснабдяването и лекар-
ственото обслужване на населението в страната. 
С този закон се забрани на производителите и на 
търговците на едро с ЛП да притежават аптеки, по-
ради което държавните аптечни фирми предадоха 
аптеките си на общините и създадоха общинските 
вериги от аптеки. Започна разкриването на частни 
фармацевтични фирми и аптеки. През 1997 г. броят 
на частните аптеки е 1980, на общинските е 769 и 
болничните аптеки са 112. Около 75% от болнич-
ните аптеки в страната са към аптечните фирми и 
само 25% към болниците. Голяма част от функции-
те на ликвидираното ДАО се поеха от НИЛС /сега 
ИАЛ/ и от отдел „Лекарствена политика” при МЗ. 
Но поради бавният процес на създаване на новата 
нормативна уредба в сектора, либерализирането 
на цените на ЛП, липсата на подготвени кадри за 
новите задачи на регулаторните органи, навлиза-
нето на неспециалисти във всички етапи на лекар-
ствоснабдителния процес, ръководени единствено 
от пазарни съображения и нормата на печалбата, 
фармацевтичният сектор преживя тежък кризисен 
период. Обедняването на голямата част от населе-
нието и ограничените бюджетни средства на бол-
ничните заведения и на общините  за ЛП по на-
редбата за изцяло безплатно или срещу частично 
им заплащане за лечение на амбулаторно болните 
и забавянето на изплащането на дължимите суми 
на аптеките влоши икономическите резултати от 
тяхната дейност. Средният брой на населението, 
обслужвано от 1 аптека от 5700 жители през 1990 
г. спадна на 5300 жители през 2000 г., броят на фар-
мацевтични кадри /фармацевти и пом. фармацевти 
общо/ се увеличи от 7014 през 1990 г. на 8600 през 
2000 г. нарастналата потребност от тези специали-
сти доведе до разкриването на нови фармацевтич-
ни факултети към медицинските университети в 
Пловдив, Варна, Плевен и СУ „Св. Климент Ох-
ридски“.  

Правните въпроси, свързани с болниците са 
уредени със «Закона за лечебните заведения», при-
ет  през 1999 г. и изменян многократно след това. 
Приватизацията на болниците в България е една 
от злободневните теми в българското политическо 
ежедневие от края на 90-те години на XX век. През 
2002 г. Народното събрание наложи мораториум 
върху приватизацията на болниците в България. От 

тогава в публичното пространство периодично се 
водят спорове дали и по какъв начин приватизаци-
ята в здравеопазването да продължи и в болничния 
сектор.

На 14 февруари 2008 г. забраната за привати-
зация на болниците бе отменена от Народното съ-
брание чрез промени в Закона за приватизация и 
следприватизационен контрол. Според промените 
забраната остава валидна само за 64 болници и 
здравни центрове от национално значение.

На 28 ноември 2006г. в София е открита пър-
вата голяма частна болница в България „Токуда 
болница София», инвестиция на японската «Току-
шукай Медикъл Корпорейшън“. Капацитетът на 
болницата след завършването и е 1000 легла.

Според данни на НСИ през 2006 г. в България е 
имало 54 частни болници, а числото на държавни-
те или общински болници е 270. Съотношението 
на болничните легла е съответно 2004 към 43 645. 
Голяма част от посочените 2,004 „частни“ болнич-
ни легла са на японската болница „Токушукай Ме-
дикъл Корпорейшън“ в София.

Към 31.12.2015г. статистиката показва, че в 
страната функционират 348 заведения за болнична 
помощ с 51 933 легла, от които 322 болници с 49 
028 легла. От тях 114 са частните лечебни заведе-
ния. Заведенията за извънболнична помощ са 1 915 
с 1 044 легла, а другите лечебни и здравни заведе-
ния са 136 с 2 394 легла.

Българското законодателство обаче не даде 
точна дефиниция и не отдели болничната аптека в 
нивата на осъществяване на лекарствоснабдяване-
то и лекарственото разпределение на стационарно 
болните. Фармацевтите в болничните аптеки тряб-
ва да са партньори на останалите здравни специа-
листи - лекари и медицински сестри, защото имат 
обща професионална цел: да лекуват пациентите 
най-бързо, качествено и евтино. Тази цел налага 
тясна и ефективна кординация между дейността на 
лекаря и фармацевта. През 2005 г. проведохме едно 
анкетно проучване с управителите на 8 болнични 
аптеки - 7 на територията на гр. Пловдив и 1 в гр. 
Смолян с цел да установим някои проблеми в дей-
ността на болничните аптеки. Проучването разкри, 
че:

 ● университетската болница към МУ-Пловдив 
е на държавно бюджетно финансиране от МЗ.

 ● останалите 5 болници и 2 районни диспансе-
ри са на общинско финансиране;
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 ● броят на обслужваните легла варира в широ-
ки граници - от 70-80 в диспансерите, около 300 в 
общинските болници  и до 800-900 в университет-
ската болница и в ОРБ в Пловдив и Смолян.

 ● всички имат лиценз по ЗЛАХМ без двата дис-
пансера;

 ● 3 от здравните заведения не са разработили 
Списъци с основни ЛП /ОРБ Пловдив, Първа ОБ в 
Пловдив и КВД в Пловдив/;

 ● 2 от звената не разполагат с информационна 
база-данни /първа и втора ОБ в Пловдив/;

 ● площта на помещенията варира също чувст-
вително;

 ● почти всички болнични аптеки имат по 1 ма-
гистър фармацевт,който е и  управител, тази към 
МУ-Пловдив има 8 маг. фармацевти, а ОРБ Смолян 
- 3 маг. фармацевти. Във Втора ОБ Пловдив, апте-
ката работи само с пом. фармацевти. От всичките 
ангажирани 16 маг. фармацевти само 1 в гр.Смолян 
има специалност по линия на следдипломната ква-
лификация. Броят на пом. фармацевтите е общо 27.

Основните проблеми, очертани от това проуч-
ване могат да бъдат обобщени по следния начин:

 ● Лекарственото и здравното законодателство 
по отношение на болничните аптеки не третира 
въпроса за статута на болничната аптека и мястото 
на фармацевтите в тази система, което налага про-
мени и осъвременяване на законите и наредбите.

 ● Болничните аптеки са разположени неподхо-
дящо за изпълнение на основните си функции за 
разпределение на ЛП на пациентите.

 ● Тревожна е тенденцията на отлив на маг. фар-
мацевти от болничните аптеки поради ниско възна-
граждение и поемане на управлението им от пом. 
фармацевти. Това е противоположна тенденция на 
тази в развитите страни, където жените фармаце-
вти предпочитат реализация в болничните аптеки 
заради непосредствения контакт със здравните 
специалисти и по- добро приложение на професио-
налните си знания.

 ● Символично е приготвянето на екстемпорал-
ни ЛФ. Това са главно дезинфекционни разтвори 
срещу тенденцията в развитите страни за пригот-
вяне на индивидуализирани състави за всеки паци-
ент, особено за онкологично болните.

 ● Липсва информационно осигуряване на ле-
карствената терапия на пациентите - персоналните 
компютри служат за счетоводни и административ-
ни нужди.

 ● Слабо участие на фармацевтите във фармако-
терапевтичните комисии и даването на лекарствена 
информация е сведено под допустимия минимум. 

Днес мястото на болничната аптека в структу-
рата на лечебните заведения е точно определено. 
Тя е самостоятелно звено със статут на клиника /
отделение/, което пряко участва в диагностично-
лечебния процес. Болничните аптеки се откриват 
и закриват само по предложение на ръководителя 
на съответното лечебното заведение по точно ус-
тановен ред.

В България съществува система за акредити-
ране на болничните заведения, целяща постоянен 
контрол на качеството на извършваните дейности. 
За целта към Министерството на Здравеопазването 
е създаден Акредатиционен съвет. Преобладава-
щата част лежащо болни  пациенти се обслужват 
в рамките на сключените договори на лечебното 
заведение  с НЗОК. Това става в рамките на съот-
ветните клинични пътеки, за които е получена ак-
редитация, както и по платени услуги и по избор на 
специалисти, вкл. медицинска козметика, естетич-
на хирургия и др.

Публичните лечебни заведения са задължени 
да провеждат ежегодно процедури по Закона за 
обществените поръчки за избор на доставчици на 
нужните им ЛП по терапевтични групи, медицин-
ски изделия и консумативи като се упоменават не-
обходимите  количества и сроковете на доставка. В 
случаите, когато лечебното заведение няма собст-
вена аптека се снабдява с ЛП от аптеката на най-
близкото публично лечебно заведение.

В почти всички болници са въведени компю-
търни системи от типа „Medical Supply”, свързани 
в обща база-данни с клиниките и аптеката. Компю-
търните програми са предназначени за автоматич-
но  водене на счетоводната отчетност, следене на 
доставките и на  стоковите наличности, вкл. сроко-
вете им на годност, изпращане на нови заявки, сле-
дене на съответствието между договорени и дос-
тавни цени и т.н. Инициативата в това направление 
приндлежи на аптеките в първа градска болница и  
Военна болница в София и на болничната аптека 
в гр.Добрич, която реализира съвместен проект с 
швейцарска кантонална болнична аптека.За съжа-
ление тези системи не предоставят информация за 
лекарствени несавместимости и взаимодействия 
и предупреждения за нежелани лекарствени реак-
ции.
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През 2006 година е основана и Професио-
налната асоциация на болничните фармацевти в 
България (ПОБФБ), която е член на Европейската 
асоциация на болничните фармацевти (European 
association of hospital pharmacists - EAHP). 

С новата Наредба 1/22.1.2016г за придобиване 
на специалност в системата на здравеопазването, 
за пръв път в нашата страна е утвърдена СДО спе-
циалност по „Болнична фармация“ и по-късно е 
определена и Държавна изпитна комисия. Със своя 
заповед от 23.12.2015 г. Министъра на здравеопаз-
ването назначи и национален консултант по бол-
нична фармация.

През 2016 г. от МЗ беше одобрена и предложе-
ната програма за обучение по „Болнична фарма-
ция“. Това са сериозни предпоставки за успешното 
решаване на стоящите все още значими проблеми 
пред болничните аптеки у нас. Но според нас една 
от най-съществените стъпки за тяхното преодоля-
ване в бъдеще е потребността от по-добро профе-
сионално сътрудничество и взаимодействие между 
двата професионални съюза - на лекарите и на ма-
гистър фармацевтите в България и включването не 
само на управителите на болничните аптеки в ме-
дицинските съвети на болницата, а на болничните 
фармацевти в дейности, гарантиращи безопасното 
и ефективно използване на лекарствените продукти 
от пациентите, лекувани в болниците, подобряване 
на лекарствената информация за лекарите и меди-
цинските сестри, приготвяне на индивидуализира-
ни лекарствени състави за пациентите, особено зо 
тези с онкологични заболявания, оказване на фар-
мацевтични грижи за пациентите от постъпването 
им в болничното отделение до изписването им за 
амбулаторно лечение в дома им чрез професиона-
лен контакт с фармацевта от откритата аптека, кой-
то ще продължи наблюдението на резултатите от 
лекарствената терапия при домашни условия.
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въведенИе 

Лекарствената безопасност е наука и съвкуп-
ност от дейности, свързани с откриването, оцен-
ката, разбирането и предпазването от нежелани 
реакции, както и други проблеми, произтичащи от 
употребата на лекарствени продукти /ЛП/ (1). В об-
хвата на лекарствената безопасност влизат случаи 

на предозиране, злоупотреба, употреба извън одо-
брените показания, неправилна употреба, лекар-
ствена грешка, експозиция на лекарственото веще-
ство по време на работа. Поддържането на система 
за проследяване на лекарствената безопасност е 
законово разписано задължение на притежателите 
на разрешение за употреба /ПРУ/ и националните 

ПРОУЧВАНЕ И АНАЛИЗ НА ДАННИ ЗА ОБЩАТА РАМКА НА СИСТЕМАТА  
ЗА ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА ЛЕКАРСТВЕНАТА БЕЗОПАСНОСТ В ЕС
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RESEARCH AND ANALYSIS OF DATA ON THE PHARMACOVIGILANCE SYSTEM 
FRAMEWORK IN THE EUROPEAN UNION

Violeta Getova1, Ilko Getov2
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Резюме. Поддържането на система за проследяване на лекарствената безопасност е за-
дължение на всички притежатели на разрешение за употреба и на регулаторните институции 
на страните-членки. Европейската агенция по лекарствата (ЕМА) играе ключова роля на коор-
динатор на всички основни процеси в пост-маркетинговото наблюдение на лекарствените про-
дукти. Чрез създаването на редица интегрирани системи и способи за вътрешна комуникация 
ЕМА цели обмяна на опит и сътрудничество между експертите от всички държави-членки с цел 
осигуряване на високо качество при оценяването на събраните данни.

Ключови думи: проследяване на лекарствената безопасност, система, Европейски съюз

Summary. The maintenance of a pharmacovigilance system is a legal obligation of all marketing autho-
rization holders and regulatory authorities in the member states. The European Medicines Agency (EMA) 
plays a key role as a coordinator of the main processes in the post-marketing surveillance of the medicinal 
products. With the creation of several shared systems and internal communication tools EMA aims at ex-
change of experience and collaboration between the experts of all member states in order to insure high 
quality data evaluation. 

Keywords: pharmacovigilance, system, European Union
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компетентни органи /НКО/. Нейната основна цел 
е събиране на нови данни за възможни рискове и 
нежелани ефекти от употребата на лекарствените 
продукти в реалната клинична практика (2).

На територията на Европейския съюз основна 
регулаторна функция във фармацевтичния сектор 
изпълнява Европейската агенция по лекарствата 
(3). Тя е свързана с дейността на компетентните ор-
гани в страните-членки на ЕС като издава препоръ-
ки, ръководства и алгоритми за осъществяване на 
риск-минимизиращите дейности и по този начин 
играе ролята на координатор на регулаторните ин-
ституции в ЕС.

СИСтема за проСледяване на лекарСтвената 
безопаСноСт в европейСкИя Съюз

През 2005 г. Европейската комисия инициира 
интензивен преглед на системата за проследяване 
на лекарствената безопасност в ЕС, като след ре-
дица проучвания и консултации през юни 2012г. 
влязоха в сила най-големите промени в законода-
телството от 1995 г. насам. Основните законодател-
ни актове в тази област са Директива 2010/84/ЕС и 
Регламент 1235/2010, които допълват предходните 
Директива 2001/83 и Регламент 726/2004. По-къс-
но – през октомври 2012 г. – бяха създадени и Ре-
гламент 1027/2012 и Директива 2012/26 (влизащи 
в сила от 2013 г.). 

 ● ДОБРА ПРАКТИКА ПО ЛЕКАРСТВЕНА 
БЕЗОПАСНОСТ /GVP/

Добрата практика по лекарствена безопасност 
е ръководство на ЕМА с практическа насоченост, 
което разглежда различните аспекти на проследя-
ването на лекарствената безопасност и дава под-
робни и систематични указания за извършване на 
ежедневните дейности, свързани с нея. GVP е раз-
делена на 16 модула, като на този етап са публи-
кувани 12 и всеки от тях е фокусиран в конкретна 
тема:

1. Модул 1: Система по проследяване на ле-
карствената безопасност и системи по качест-
вото – ръководство за създаване и поддържане на 
система по проследяване на лекарствената безо-
пасност, отговаряща на стандартите за качество.

2. Модул 2: PV master file – ръководство за 
поддържането, съдържанието и подаването към 
регулаторните институции на PV master file.

3. Модул 3: Инспекции по лекарствена безо-
пасност – ръководство за планиране, провеждане, 

отчитане и проследяване на инспекции по лекар-
ствена безопасност. 

4. Модул 4: Одити по лекарствена безопас-
ност – ръководство по планиране и провеждане на 
одити на системата по лекарствена безопасност с 
цел хармонизиране и улесняване на процесите по 
одитиране.

5. Модул 5: Системи за управление на риска 
– описание на основните процеси по управление 
на риска по време на жизнения цикъл на даден ле-
карствен продукт; структура и съдържание на план 
за управление на риска.

6. Модул 6: Управление и докладване на не-
желани лекарствени реакции /НЛР/ – описание 
на законовите изисквания за събиране, управление 
и докладване на данни за нежелани реакции към 
лекарствени продукти, разрешени за употреба в 
ЕС.

7. Модул 7: Периодични доклади за безопас-
ност /ПДБ/ – структура, съдържание, обхват и ос-
новни точки на ПДБ.

8. Модул 8: Проучвания за безопасност след 
получаване на разрешение за употреба – ръко-
водство за законовите изисквания, научните стан-
дарти и стандартите за качество при провеждане 
на интервенционални и неинтервенционални про-
учвания за безопасност; описание на процедурите 
и изискванията за докладване на резултати при 
проучванията, вменени като задължение от дадена 
регулаторна институция; Допълнение 1: Допълни-
телна информация за изискванията към предаване-
то на протоколи, доклади за напредък и финални 
доклади от постмаркетингови проучвания за без-
опасност /PASS/ и регистрация на неинтервенцио-
нални проучвания (второ преразглеждане в сила от 
08.08.2016).

9. Модул 9: Управление на сигнал – ръковод-
ство за провеждане на всеки един от етапите при 
детекция и управление на сигнал.

10. Модул 10: Допълнително наблюдение – 
описание на принципите на поставяне на ЛП под 
допълнително наблюдение и особености на про-
следяването на лекарствената безопасност при та-
кива продукти.

11. Модул 15: Комуникация, свързана с лекар-
ствената безопасност – ръководство за управле-
ние и разпространяване на комуникационни сред-
ства, свързани с лекарствената безопасност (кратка 
характеристика на продукта /КХП/, листовка, опа-
ковка).
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12. Модул 16: Риск-минимизиращи средства 
– избрани инструменти и индикатори за оценка на 
ефективността – допълнителни средства (преки 
съобщения до медицинските специалисти, обучи-
телни материали и др.); Допълнение 1: характерис-
тики и изисквания към обучителните материали.

Темите от модули 11 и 14 са разгледани в секция 
partners and networks, модул 12 в post-authorization, 
модул 13 в incidents management plan от сайта на 
ЕМА (4).

Всеки от тези модули има за цел както да по-
добри разбирането за конкретната дейност и какъв 
е резултатът от нея, така и да въведе стандарти за 
извършването й, така че тя да отговаря на стандар-

ти за качество. 
 ● СИСТЕМА ЗА ДОКЛАДВАНЕ И АНАЛИ-

ЗИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА ЗА НЛР НА ТЕРИ-
ТОРИЯТА НА ЕС

Във всички свои дейности, свързани с просле-
дяването на лекарствената безопасност регулатор-
ните институции следват препоръките и стандар-
тите на ЕМА и ЕС. Ръководство за работа с получе-
ните съобщения за нежелани лекарствени реакции 
/НЛР/, НКО и ПРУ е GVP модул 6. В него е описа-
на единната система за електронно докладване – 
Eudravigilance. Тя е разделена на два модула – кли-
нични изпитвания и пост-маркетингови данни – и 
позволява на регистрирани потребители да въвеж-
дат, получават и изпращат данни за получени съоб-
щения за НЛР в единен електронен формат, както и 
да получават и изпращат потвърждения. В кодира-

нето на информацията за НЛР е въведен единният 
медицински речник MedDRA /Medical dictionary 
for regulatory activities/, като използването му е за-
дължително регулаторно изискване. Чрез MedDRA 
се унифицират и приравняват термини от различни 
езици, което позволява както лесното им кодиране 
и анализиране, така и премахва необходимостта от 
преводи и съответно възможните неточности и ус-
ложнения, произлизащи от тях. По силата на чл. 57 
от Регламент №726/ 2004 ПРУ има ангажимент да 
регистрира в Eudravigilance лекарствените си про-
дукти, както и да информира ЕМА своевременно 
за свои новоразрешени ЛП. Към настоящия мо-
мент ПРУ трябва да изпраща чрез Eudravigilance 

съобщения за сериозни НЛР към регулаторните 
институции на национално ниво и към ЕМА в срок 
от 15 дни (и НКО към ПРУ и ЕМА), като с пред-
видените промени през 2017 г. ще отпадне анга-
жимента за директен обмен на съобщения за НЛР 
между НКО и ПРУ. Предвижда се ЕМА да поеме 
функцията да разпределя и пренасочва съобщени-
ята в зависимост от това в коя държава-членка е 
възникнала описаната НЛР. 

Събраните чрез Eudravigilance съобщения се 
екстрахират и обработват чрез друга система на 
ЕМА – EVDAS. Основна нейна функция е оценка-
та на получените съобщения и т.нар. детекция на 
сигнал. Сигналът се дефинира като „информация, 
която произтича от един или няколко източника 
(вкл. наблюдения и експерименти), която предпо-
лага потенциално нова причинно-следствена връз-

Фиг. 1. Компоненти на системата за проследяване на лекарствената безопасност Eudravigilance (4)
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ка, или нов аспект на вече известна такава, между 
интервенция и събитие или поредица от събития 
– позитивни или нежелани, която е с достатъчна 
вероятност, за да се счита за значима” (5). Детекци-
ята на сигнал е само първата стъпка от генериране-
то на такъв. Тя е последвана от валидиране, анализ 
и приоритизиране, оценка, издаване на препоръки 
за действие и обмен на информация.

Детекцията на сигнал е основана на регулярно 
наблюдение на големи бази от данни за спонтанно 
докладвани НЛР. Това позволява статистическата 
обработка на получените съобщения за определен 
период от време и откриване на т.нар. диспропор-
ционалност при докладване. Въпреки това, статис-
тическите методи имат доста ограничения, които 
не позволяват наличието на диспропорционалност 
непременно да се свърже с нов сигнал. Оценката 
на данните трябва винаги да е съпроводена с кли-
нична преценка и оценка на възможната причинно-
следствена връзка от биологична и фармакологич-
на гледна точка. Именно този етап на оценяване, 
както и проучвания за наличие на подобни данни в 
литературни източници, е част от процеса на вали-
диране. Важни параметри на валидирането е оцен-
ката на сериозността на реакцията и наличието на 
замъгляващи фактори, като например лекарствени 
взаимодействия или съпътстващи заболявания. 
При приоритизиране на сигналите се преценява 
важността на новооткрития риск за опазване на об-
щественото здраве. Сигнали, които биха довели до 
промяна в профила на безопасност на даден(и) ЛП, 
сериозни или често възникващи НЛР и НЛР, свър-
зани с употребата на ЛП под допълнително наблю-
дение изискват незабавна обработка и се разглеж-
дат приоритетно. Целта на оценката на вече вали-
диран сигнал е да се прецени необходимостта от 
събиране на допълнителни данни от други източ-
ници и предприемането на съответни регулаторни 
мерки. Събирането на информация може да включ-
ва различни по естеството си източници и обхвата 
й може да се разшири и до други ЛП от същия клас 
или до по-широк медицински термин. Проведена-
та оценка завършва с препоръка за предприемане 
на регулаторно действие: включване на нови пре-
дупреждения, отпадане или включване на допъл-
нителни показания/противопоказания, регулярно 
наблюдение на сигнала и дори до прекратяване на 
производство и изтегляне на ЛП от пазара. Инфор-
мация за нови рискове, съмнения по отношение на 
безопасността и сигнали трябва да се обменя не-

прекъснато между ЕМА, ПРУ и НКО. В случаите, 
в които оценката на сигнала има важно значение за 
общественото здраве или води до промяна в риск/
полза профила на ЛП тази информация следва да 
се предостави публично – на пациенти и медицин-
ски специалисти – и на засегнатите ПРУ ако има 
такива. 

 ● КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДУ НКО НА ТЕРИ-
ТОРИЯТА НА ЕС

НКО обменят информация помежду си чрез 
EPITT /European Pharmacovigilance Issues Tracking 
Tool/. Тази електронна платформа е създадена с 
цел експертите от различните институции да имат 
достъп до важни за безопасността документи, да 
отговарят на запитвания от други държави, както и 
самите те да отправят такива с цел консултация с 
добрите практики от други държави-членки. 

ПРУ, страните-членки и ЕМА имат задълже-
нието да следят внимателно и постоянно получава-
ните съобщения за НЛР. За ЛП, разрешени за упо-
треба в съответствие с Директива 2001/83 в повече 
от една страна-членка и за активни вещества, кои-
то се съдържат в поне един ЛП разрешен по Дирек-
тива 2001/83 ЕМА в съгласие с Координационната 
група за процедури по взаимно съгласие и децен-
трализирани процедури /CMDh/ може да определи 
водеща страна-членка, която да има ангажимента 
да следи информацията в Eudravigilance и да вали-
дира евентуално възникнали сигнали.

 ● ДЕЙНОСТ НА КОМИТЕТА ЗА ОЦЕНКА 
НА РИСКА В ОБЛАСТТА НА ФАРМАКОЛО-
ГИЧНАТА БДИТЕЛНОСТ /PRAC/

Основна роля в оценката на вече валидиран 
сигнал играе PRAC. PRAC се състои от предста-
вители на държавите-членки и на Европейската ко-
мисия. Комитетът се събира всеки месец и обсъж-
да нововъзникнали проблеми в безопасността на 
ЛП. Това включва всички аспекти на управлението 
на риска – детекция, оценка, мерки за намаляване 
на риска, инспекции по лекарствена безопасност и 
пост-маркетингови проучвания. PRAC има анга-
жимента да издава препоръки към CMDh (когато 
разрешенията са издадени по национални проце-
дури) или становище към Комитета за лекарствени 
продукти за хуманна употреба към ЕМА /СНМР/ 
(когато поне едно от разрешенията е издадено по 
централизирана процедура) (6). Становищата след 
прегледа на безопасността, проведен в PRAC, се 
публикуват на страницата на ЕМА и са обществе-
но достъпни. Страните-членки имат ангажимента 
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да публикуват публично тези становища на своите 
интернет-страници. 

В дейността на PRAC са заложени и обществе-
ни изслушвания, като те ще бъдат около два пъти 
в годината, по предварително решение и по теми, 
за които се счита за важно да се чуе общественото 
мнение (7).

аналИз на даннИ от СИСтемата за проСледя-
ване на лекарСтвената безопаСноСт на нИво 

еС

На таблица 1 са посочени приключилите и те-
кущите процедурите в PRAC през 2016 г. 

 ● УЧАСТИЕ НА ПАЦИЕНТА В СИСТЕМА-
ТА ПО ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА ЛЕКАРСТВЕНАТА 
БЕЗОПАСНОСТ

През 2012 г. с промените във фармацевтичното 
законодателство на ЕС се засили ролята на потре-
бителите и им се даде възможност да се включат 
активно в събирането на данни за безопасността 
на лекарствените продукти. Пациентите вече мо-
гат да докладват директно към регулаторните ин-
ституции всяка подозирана нежелана лекарствена 
реакция (8). В България във всяка листовка на ле-
карствен продукт е включен призив за докладване 
с посочени координати за контакт с националния 
компетентен орган Изпълнителна агенция по ле-
карствата. 

Продукт Проблем Резултат от преразглеждането

Tysabri (натализумаб)
Повишен риск от мозъчна инфекция 
от типа прогресивна мултифокална 
левкоенцефалопатия (ПМЛ)

Потвърдени препоръки за минимизиране 
на риска: лечението с Tysabri при 
пациенти с висок риск от развитие 
на ПМЛ трябва да продължи само 
ако ползите надвишават рисковете; 
необходимост от по-чести ЯМР 
сканирания при високорискови пациенти

Фузафунгин спрей за лечение на 
инфекции на горните дихателни пътища

Редки, но тежки и животозастрашаващи 
алергични реакции

Отнемане на разрешенията за употреба 
на фузафунгин спрейове за лечение на 
инфекции на горните дихателни пътища

Инхалаторни кортикостероиди за 
лечение на ХОББ

Преразглеждане на вече известен риск от 
пневмония

Не са открити разлики в риска при 
различните продукти от този клас

SGLT2-инхибитори за лечение на диабет 
тип 2

Повишен риск от развитие на атипична 
диабетна кетоацидоза

Потвърждение на повишен риск от 
развитие на атипична кетоацидоза с леко 
повишени стойности на кръвна захар и 
напомняне, че SGLT2-инхибиторите не са 
показани за лечение на диабет тип 1

Директно действащи антивирусни 
средства за лечение на хроничен хепатит 
С 

Риск от реактивиране на хепатит В 
вирусна инфекция и развитие на хепато-
целуларен карцином 

В процес на преразглеждане

Гадолиний-съдържащи контрастни 
вещества, използвани при ЯМР

Риск от натрупване в мозъчната тъкан 
(засега без съобщения за НЛР) В процес на преразглеждане

Zydelig (иделалисиб) Повишен риск от развитие на инфекции, 
вкл. Pneumocystis jirovecii 

Потвърден положителен профил на 
безопасност на ЛП и потвърдени 
препоръки за намаляване на риска 
от развитие на инфекции (системно 
приложение на антибиотици, рутинно 
наблюдение за развитие на инфекции)

SGLT2-инхибитори (първоначално само 
канаглифлозин) за лечение на диабет 
тип 2

Риск от ампутации в долните крайници В процес на преразглеждане

Фиг. 2. Схема на отделните етапи при провеждането на 
арбитражни процедури (4).

Табл. 1. Арбитражни процедури по преразглеждане на съотношението полза/риск от органите на ЕМА в рамките на 2016 г. *
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Ползата от това нововъведение добре се вижда 
в публикувания доклад на Европейската комисия 
за дейностите на страните-членки по проследя-
ване на лекарствената безопасност 2012-2014. На 
представените графики се наблюдава тенденция за 
повишаване на броя на докладваните от пациенти 
НЛР. 

Същата тенденция се наблюдава и в годишните 
доклади на ИАЛ, където делът на пациентските съ-
общения нараства всяка следваща година.

Броят на съобщенията за НЛР от медицински 
специалисти също нарастват прогресивно в изми-

налите години, като броят им се запазва относител-
но постоянен.

заключенИе

Всеобщо е разбирането, че фармацевтите са 
най-достъпните медицински специалисти в ЕС. В 
тази връзка, основно задължение на фармацевти-
те, вкл. болничните фармацевти е активното учас-
тие в мониторирането на лекарствената употреба 
и проследяването на лекарствената безопасност. 
Фармацевтите, като специалисти във всички аспе-
кти на лекарствата могат съществено да доприне-
сат към прякото докладване на НЛР и разясняване 
на същността на проследяването на лекарствената 
безопасност на немедицински лица. Болничните 
фармацевти, чрез ежедневния си контакт с други 
медицински специалисти, могат да играят роля на 
техни консултанти, стимулирайки ги да бъдат за-
познати с различните източници на лекарствена 
информация (сайта на ИАЛ, бюлетин „Нежелани 
лекарствени реакции“, данни от научни статии и 
научни и професионални форуми) и да участват 
активно в системата за пост-маркетингово наблю-
дение на получилите разрешение за употреба ле-
карствени продукти.
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COST-EFFECTIVENESS ANALYSIS OF THE HEALTH TECHNOLOGIES  
FOR TREATMENT OF CHRONIC LYMPHOCYTIC LEUKEMIA

Toni Vekov1, Slaveyko Djambazov2
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Резюме. Представени са анализ и оценка на целевите здравни технологии (антитела и кина-
зни инхибитори), използвани за лечение на хронична лимфоцитна левкемия в България през 2016 
г. Целта е създаване на фармакотерапевтични насоки за лечение на ХЛЛ, базирани на клинич-
ни данни за сравнителна терапевтична ефикасност и на икономически данни за сравнителна 
разходна ефективност на възможните терапевтични алтернативи (компаратори). Направен 
е систематичен преглед на публикувани данни от оценки на здравни технологии за лечение на 
ХЛЛ в MEDLINE, EMBASE, Web of Science, Cochrane Library за периода януари 2005–юни 2016 г. 
Данните за здравните ползи, изразени като допълнителни QALY, са директно трансферирани 
от други страни. Данните за разхода за лекарствени терапии са базирани на локалните рефе-
рентни цени в България, достъпни в Позитивен лекарствен списък към юли 2016 г. Анализът на 
икономическите данни и оценката на здравните технологии в България за лечение на хронична 
лимфоцитна левкемия препоръчва RIT в комбинация с FLU и CYC като възможна ефикасна и 
разходно ефективна първа терапевтична линия при пациенти с ХЛЛ и втора терапевтична ли-
ния при пациенти с релапсираща или рефрактерна ХЛЛ. При пациенти с ХЛЛ и делеция 17р или 
мутация ТР53 се препоръчва като първа терапевтична линия комбинирана терапия IDE и RIT.

Ключови думи: хронична лимфоцитна левкемия, антитела, киназни инхибитори, фармако-
икономически оценки, терапевтични алтернативи, разходна ефективност

Summary. Presented are analysis and assessment of target health technologies (antibodies 
and kinase inhibitors) used to treat chronic lymphocytic leukemia in Bulgaria during 2016. The aim of 
the study is to create pharmacotherapeutic guidelines for the treatment of CLL, based on clinical data 
for comparative therapeutic efficacy and economic data for comparative cost-effectiveness of possible 
therapeutic alternatives (comparators). We perform a systematic review of published data from health 
technology assessment for the treatment of CLL in MEDLINE, EMBASE, Web of Science, Cochrane Library 
for the period January 2005-June 2016 data for health benefits in terms of additional QALY, are directly 
transferred from other countries. Data on the cost of medicines therapies are based on local reference 
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въведенИе

Хроничната лимфоцитна левкемия (ХЛЛ) е нео-
плазия от мономорфни В-лимфоцити в периферна-
та кръв, костния мозък, слезката и лимфните възли, 
примесени с пролимфоцити и параимунобласти, с 
формиране на псевдофоликули в тъканните инфил-
трати [1]. ХЛЛ е най-често срещаният тип левкемия, 
като представлява около 40% от всички случаи на 
левкемия. Над 75% от новодиагностицираните па-
циенти са над 50-годишна възраст, като по-голямата 
част са мъже. Честотата на ХЛЛ се увеличава много 
бързо с напредване на възрастта [2].

По данни на Българския национален раков ре-
гистър фактическата заболяемост през 2012 г. е 
4,1/100 000 човека, което представлява приблизи-
телно 300 новодиагностицирани пациенти годиш-
но. Заболяемостта при мъжете е средно 4,6/100 000, 
а при жените – 3,6/100 000. Регистрираната заболя-
емост по възрастови групи показва значително уве-
личение над 65 години – 16,0/100 000, над 70 годи-
ни – 14,1/100 000, над 75 години – 11,9/100 000, над 
80 години – 12,5/100 000 и над 85 години – 15,4/100 
000, в сравнение с възрастовите групи в диапазона 
40-65 години, където заболяемостта варира в грани-
ците 1,5-9,5/100 000 [3]. 

Общата регистрирана смъртност в България от 
ХЛЛ е 2,3/100 000, което представлява 170 смъртни 
случая годишно. Както заболяемостта, така и смърт-
ността са по-високи при мъжете (2,7/100 00) в срав-
нение е жените (1,6/100 000). Средната петгодишна 
преживяемост на пациентите с ХЛЛ в България е 
46,0%. Показателят за релативна петгодишна пре-
живяемост в страните от ЕС има значително по-ви-
сока стойност – 68,6% [3].

Анализът на епидемиологичните данни и сред-
ната преживяемост на пациентите в България стига 
до извода, че ХЛЛ е заболяване, за което терапев-
тичните резултати и достъпността до лечение тряб-
ва да бъдат подобрени.

Одобрените лекарствени продукти, използвани 
за целеви терапии за лечение на ХЛЛ към 2016 г. 

в България са rituximab (RIT), obinutuzumab (OBI), 
ofatumumab (OFA), idelalisib (IDE) и ibrutinib (IBR).

Оценката на здравните технологии (ОЗТ) е оп-
исана като „мултидисциплинарен процес, който 
обобщава информация за медицински, социални, 
икономически и етични въпроси, свързани с използ-
ването на здравна технология по систематичен, про-
зрачен, безпристрастен, стабилен начин“. Обхватът 
на оценката зависи от технологията, която се оце-
нява, но може да включва всички или всеки един от 
тези проблеми [4]. Едно от най-популярните прило-
жения на ОЗТ и фармакоикономиката в частност е 
да подпомагат вземането на решения и да помогне 
на управленците, да определят какво да бъде запла-
щано с публични средства, за да се оптимизира дос-
тъпа до лекарствени продукти [5]. 

Цел на проучването

Оценяване на допълнителните разходи (Δ costs), 
допълнителните здравни ползи (Δ QALY) и тяхното 
съотношение (ICER) на целевите лекарствени тера-
пии за лечение на ХЛЛ в България чрез трансфери-
ране и адаптиране на данни от оценки на здравни 
технологии, провеждани в други страни.

Целта е създаване на фармакотерапевтични на-
соки за лечение на ХЛЛ, базирани както на клинич-
ни данни за сравнителна терапевтична ефикасност, 
така и на икономически данни за сравнителна раз-
ходна ефективност на възможните терапевтични ал-
тернативи (компаратори).

матерИал И методИ

Реализиран е систематичен преглед на публи-
кувани данни от оценки на здравни технологии за 
лечение на ХЛЛ. Използвани са следните бази дан-
ни – MEDLINE, EMBASE, Web of Science, Cochrane 
Library. Литературното търсене обхваща периода 
януари 2005–юни 2016.

Критериите за включване на данни от публику-
ваните изследвания са:

prices in Bulgaria available in the positive drug list to July 2016. The analysis of economic data and health 
technology assessment in Bulgaria for the treatment of chronic lymphocytic leukemia recommended RIT in 
combination with FLU and CYC as a possible efficient and cost-effective first-line therapy in patients with 
CLL and second line therapy in patients with relapsing or refractory CLL. In patients with CLL and deletion 
17B or TP53 mutation recommended as first line therapeutic combination therapy both IDE and RIT.

Keywords: chronic lymphocytic leukemia, antibodies, kinase inhibitors, pharmacoeconomic evaluations, 
therapeutic alternatives, cost-effectiveness
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– Оценката на здравната технология да предста-
влява пълен икономически анализ от типа разход/
ефективност (СЕА), разход/полезност (CUA) или 
разход/полза (СВА).

– Резултатите от оценките да са представени 
като допълнителни разходи, допълнителни ползи 
и тяхното инкрементално съотношение. Преиму-
ществено са включени оценки, в които здравните 
пози са представени като крайни здравни резултати 
(QALY), а не като сурогатни резултати (преживяе-
мост без прогресиране на заболяването, PFS).

– Качеството на докладваните резултати съот-
ветства на общоприетите стандарти (CHEERS) [6].

Данните за здравните ползи, изразени като до-
пълнителни QALY, са директно трансферирани от 

други страни. Данните за разхода за лекарствени те-
рапии са базирани на локалните референтни цени в 
България, достъпни в Позитивен лекарствен списък 
към юли 2016 г. [7].

резултатИ

Селекцията на публикуваните данни от оцен-
ките на алтернативните здравни технологии за ле-
чение на ХЛЛ (RIT, OFA, OBI, IDЕ, IBR) установи 
20 проучвания, които отговарят на критериите за 
включване в настоящия анализ. Основните параме-
три на оценките на здравните технологии са пред-
ставени в табл.1.

Автор, година Страна Целева популация, 
компаратори

Основни параметри Резултати

1 2 3 4 5

M. Adena  
et al., 2014 [8]

Австралия Първа линия 
терапия, ХЛЛ,  
FLU/CYC/RIT vs. 
FLU/CYC

Перспектива: здравна, платец
Разходи: преки, здравни
Времеви хоризонт: 15 години
Дисконтиране: 5%
Моделиране: модел на Марков
Референтна година: 2009
Анализ на чувствителността: PSA

PFS: 30,6 мес. vs. 20,6 мес.
OS: NR vs. 51,9 мес. 
Δ QALY + 0,57
ICER A$ 41 645/ QALY

L. Casado  
et al., 2011 [9]

Испания Втора линия 
терапия, Р/Р ХЛЛ, 
FLU/CYC/RIT vs. 
FLU/CYC

Перспектива: здравна, платец
Разходи: преки, здравни
Времеви хоризонт: 10 години
Дисконтиране: 3,5%
Моделиране: модел на Марков
Референтна година: 2010
Анализ на чувствителността: PSA, DSA

PFS: 29,8 мес. vs. 20,6 мес.
OS: 41,58 vs. 40,45 мес. 
Δ QALY + 0,479
ICER €  24 781/ QALY

NICE, 2010 [10] Великобритания Втора линия 
терапия, Р/Р ХЛЛ, 
FLU/CYC/RIT vs. 
FLU/CYC 

Перспектива: здравна, платец
Разходи: преки, здравни
Времеви хоризонт: 25 години
Дисконтиране: NR 
Моделиране: модел на Марков
Референтна година: 2010
Анализ на чувствителността: PSA

PFS: 30,6 мес. vs. 20,6 мес.
OS: NR vs. 51,9 мес. 
Δ QALY + 0,585
ICER £ 15 600/ QALY

NICE, 2010 [11] Великобритания Втора линия 
терапия, Р/Р ХЛЛ,  
OFA vs. BSC

Перспектива: здравна, платец
Разходи: преки, здравни
Времеви хоризонт: 10 години
Дисконтиране: 3,5%
Моделиране: модел на Марков
Референтна година: 2010
Анализ на чувствителността: PSA

PFS: 13,7 мес. vs. 5,7 мес.
Δ QALY +  0,497
ICER £ 38 421/ QALY

A. Xenakis  
et al., 2014 [12]

САЩ Втора линия 
терапия, Р/Р ХЛЛ, 
IDE/RIT vs. RIТ

Перспектива: здравна, платец
Разходи: преки, здравни
Времеви хоризонт: 5 години
Дисконтиране: 3,0%
Моделиране: модел на Марков
Референтна година: 2014
Анализ на чувствителността: PSA, DSA

M. Gouveia  
et al., 2015 [13]

Португалия Втора линия 
терапия, Р/Р ХЛЛ, 
IDE/RIT vs. RIТ

Перспектива: обществена
Разходи: преки и косвени
Времеви хоризонт: до живот
Дисконтиране: 3,5%
Моделиране: модел на Марков
Референтна година: 2015
Анализ на чувствителността: PSA

Δ cost +  €  82 189 
Δ QALY +  2,51
ICER €  32 702/QALY

Таблица 1. Основни параметри на икономически оценки на целеви лекарствени терапии за лечение на ХЛЛ
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M. Marchetti  
et al., 2015 [14]

Италия Втора линия 
терапия, Р/Р ХЛЛ,  
IDE/RIТ vs. FLU/CYC/
RIT, IDE/RIТ vs. BEN/
RIТ, IDE/RIТ vs. BEN/
OFA 
IDE/RIТ vs. RIТ, 
IDE/RIТ vs. OFA

Перспектива: здравна, платец
Разходи: преки, здравни
Времеви хоризонт: до живот
Дисконтиране: 3%
Моделиране: модел на Марков
Референтна година: 2015
Анализ на чувствителността: PSA, DSA

IDE/RIТ vs. FLU/CYC/RIT:
Δ QALY +  0,94 
Δ cost +  €  19 051
ICER €  20 441/QALY
IDE/RIТ vs. BEN/RIТ,  
Δ QALY + 1,54 
Δ cost +  € 40 550
ICER €  26 445/QALY
IDE/RIТ vs. BEN/OFA 
Δ QALY + 1,68 
Δ cost +  €  35 945
ICER €  21 466/QALY
IDE/RIТ vs. RIТ, 
Δ QALY + 2,09 
Δ cost + € 29 873
ICER €  14 376/QALY
IDE/RIТ vs. OFA
Δ QALY + 2,62 
Δ cost + € 3294
ICER €  1263/QALY

J.S. Yu  
et al., 2015 [15]

САЩ Втора линия 
терапия, Р/Р ХЛЛ, 
IDE/RIT vs. RIТ

Перспектива: здравна, платец
Разходи: преки, здравни
Времеви хоризонт: до живот 
Дисконтиране: 3%
Моделиране: модел на Марков
Референтна година: 2014
Анализ на чувствителността: PSA

Δ cost + $ 518 795
Δ QALY + 2,14
ICER $ 242 884/QALY

H. Leleu  
et al., 2015 [16]

Франция Втора линия 
терапия, Р/Р ХЛЛ,  
IDE/RIТ vs. RIТ

Перспектива: здравна, платец
Разходи: преки, здравни
Времеви хоризонт: 10 години
Дисконтиране: 4%
Моделиране: модел на Марков
Референтна година: 2014
Анализ на чувствителността: PSA

ICER €  30 481/ QALY

W. Sullivan et 
al., [17]

Англия, Уелс Втора линия 
терапия, Р/Р ХЛЛ,  
del 17p/TP53 mut 
IDE/RIT vs. RIТ 
IDE/RIТ vs. OFA 
IDE/RIТ vs. BSC

Перспектива: здравна, платец
Разходи: преки, здравни
Времеви хоризонт: до живот
Дисконтиране: 3,5%
Моделиране: модел на Марков
Референтна година: 2015
Анализ на чувствителността: PSA, DSA

IDE/RIT vs. RIТ 
ICER £ 21 224/ QALY IDE/RIТ 
vs. OFA 
ICER £ 9116/ QALY  
IDE/RIТ vs. BSC
ICER £ 28 015/ QALY

NCPE, 2016 [18] Англия Втора линия 
терапия, Р/Р ХЛЛ,  
del 17p/TP53 mut 
IDE/RIТ vs. RIТ

Перспектива: здравна, платец
Разходи: преки, здравни
Времеви хоризонт: до живот
Дисконтиране: 3%
Моделиране: модел на Марков
Референтна година: 2015
Анализ на чувствителността: PSA

Δ cost + € 83 900
Δ QALY + 1,79
ICER €  46 961/QALY 

W. Herring  
et al., 2016 [19]

Канада Първа линия 
терапия, ХЛЛ,  
OFA/CHL vs. CHL 

Перспектива: здравна, платец
Разходи: преки, здравни
Времеви хоризонт: до живот
Дисконтиране: 3%
Моделиране: модел на Марков
Референтна година: 2013
Анализ на чувствителността: DSA

Δ cost + $Can 27 866
Δ QALY + 0,41
ICER $Can 68 647/QALY

C. Reyes 
et al., 2014 [20]

САЩ Първа линия 
терапия, ХЛЛ,  
OBI/CHL vs. OFA/CHL

Перспектива: здравна, платец
Разходи: преки, здравни
Времеви хоризонт: 10 години
Дисконтиране: 3%
Моделиране: модел на Марков
Референтна година: 2014
Анализ на чувствителността: PSA

Δ cost + $ 3581
Δ QALY + 0,79
ICER $ 4533/QALY
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I. Pearson 
et al., 2015 [21]

Великобритания Първа линия 
терапия, ХЛЛ,  
OFA/CHL vs. CHL

Перспектива: здравна, платец
Разходи: преки, здравни
Времеви хоризонт: 25 години
Дисконтиране: 3,5%
Моделиране: модел на Марков
Референтна година: 2014
Анализ на чувствителността: PSA

Δ cost + £ 10 492
Δ QALY + 0,32
ICER £ 32 950/QALY

G. Kumar  
et al., 2015 [22]

Шотландия Втора линия 
терапия,  
IDE/RIТ vs. RIТ

Перспектива: здравна, платец
Разходи: преки, здравни
Времеви хоризонт: до живот
Дисконтиране: 3,5%
Моделиране: модел на Марков
Референтна година: 2014
Анализ на чувствителността: PSA

Всички пациенти:
Δ cost + £ 64 629
Δ QALY + 2,04
ICER £ 32 180/ QALY 
Пациенти с del 17p/TP53 mut
Δ cost + £ 83 636
Δ QALY + 4,39
ICER £ 19 040/QALY

NCPE, 2015 [23] Великобритания Втора линия 
терапия, ХЛЛ,  
OFA vs. BSC

Перспектива: здравна, платец
Разходи: преки, здравни
Времеви хоризонт: до живот
Дисконтиране: 3,5%
Моделиране: модел на Марков
Референтна година: 2014
Анализ на чувствителността: PSA

Δ cost + £ 13 565
Δ QALY +0,353
ICER £ 38 421/QALY

NCPE, 2015 [23] Великобритания Първа линия 
терапия, Р/Р ХЛЛ,  
OBI/CHL vs. RIТ/BEN 
OBI/CHL vs. RIТ/CHL  
OBI/CHL vs. CHL

Перспектива: здравна, платец
Разходи: преки, здравни
Времеви хоризонт: до живот
Дисконтиране: 3,5%
Моделиране: модел на Марков
Референтна година: 2014
Анализ на чувствителността: PSA

OBI/CHL vs. RIТ/BEN  
Δ cost + € 11 728
Δ QALY + 0,23
ICER €  50 942/ QALY 
OBI/CHL vs. RIТ/CHL  
Δ cost +€ 36 328
Δ QALY + 0,995
ICER €  29 676/ QALY 
OBI/CHL vs. CHL  
Δ cost + € 17 355
Δ QALY +  0,585
ICER €  36 521/ QALY

A. Paquete  
et al., 2015 [24]

Португалия Първа линия 
терапия, ХЛЛ,  
OBI/CHL vs. RIT/CHL  
OBI/CHL vs. CHL

Перспектива: здравна, платец
Разходи: преки, здравни
Времеви хоризонт: 25 години
Дисконтиране: 5%
Моделиране: модел на Марков
Референтна година: 2014
Анализ на чувствителността: PSA

OBI/CHL vs. RIТ/CHL  
Δ cost + € 12 472
Δ QALY+0,66
ICER € 18 897/ QALY 
OBI/CHL vs. CHL  
Δ cost + € 24 104
Δ QALY + 0,99
ICER €  24 348/ QALY

R. Yagudina 
et al., 2015 [25]

Русия Първа линия 
терапия, ХЛЛ,  
OBI/CHL vs. RIT/CHL

Перспектива: здравна, платец
Разходи: преки, здравни
Времеви хоризонт: до живот
Дисконтиране: NR 
Моделиране: модел на Марков
Референтна година: 2015
Анализ на чувствителността: PSA

Δ cost + € 2136
Δ QALY + 0,13
ICER €  16 430/ QALY

NCPE, 2015 [26] Великобритания Първа линия 
терапия, ХЛЛ,  
del 17p/TP53 mut 
Втора линия тера-
пия, Р/Р ХЛЛ 
IBR vs. RIT/BEN 
IBR vs. OFA

Перспектива: здравна, платец
Разходи: преки, здравни
Времеви хоризонт: 15 години
Дисконтиране: 3,5%
Моделиране: модел на Марков
Референтна година: 2014
Анализ на чувствителността: PSA

IBR vs. RIT/BEN
Δ cost + €  243 725
Δ QALY+ 2,49
ICER €  82 786/ QALY
IBR vs. OFA
Δ cost + €  148 212
Δ QALY + 1,62
ICER €  91 284/ QALY

Използвани съкращения: ХЛЛ – хронична лимфоцитна левкемия, FLU – fludarabine, CYC – cyclophosphamide, RIT 
– rituximab, QALY – quality-ajusted life years, ICER – incremental cost-effectiveness ratio, PSA – probabilistic sensitivity 
analysis, DSA – deterministic sensitivity analysis, А$ – австралийски долар, $Can – канадски долар, Р/Р ХЛЛ – 
рецидивираща или рефрактерна хронична лимфоцитна левкемия, OFA – ofatumumab, BSC – best supportive care, IDE 
– idelalisib, PFS – progression free survival, OS – overall survival, BEN – bendamustine, CHL – chlorambucil, OBI – 
obinutuzumab, IBR – ibrutinib 
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В обобщение на анализа на представените дан-
ни може да заключим следното:

1. Първа терапевтична линия за лечение на 
ХЛЛ без del 17p/TP53 mut.

 − RIT в комбинация с химиотерапия (FLU/CYC; 
BEN; CHL) е разходно ефективен терапевтичен под-
ход в сравнение с химиотерапията.

 − OBI в комбинация с CHL е разходно ефекти-
вен терапевтичен подход в сравнение с OFA/CHL, 
RIT/CHL и CHL.

 − OFA в комбинация с CHL не е разходно ефек-
тивна терапия в сравнение с CHL.

2. Втора терапевтична линия за лечение на 
Р/Р ХЛЛ

 − RIT в комбинация с химиотерапия е разходно 
ефективен терапевтичен подход в сравнение с хими-
отерапия.

 − IDE в комбинация с RIT е разходно ефективен 
терапевтичен подход в сравнение с RIT, FLU/CYC/
RIT, RIT/BEN, OFA/BEN, OFA.

 − OFA и IBR не са разходно ефективни лекар-
ствени продукти за втора терапевтична линия за ле-
чение на релапсираща или рефрактерна хронична 
лимфоцитна левкемия (Р/Р ХЛЛ).

3. Първа терапевтична линия за лечение на 
del 17p/TP53 mut ХЛЛ

Косвеното сравнение IDE/RIT vs. IBR показва, 
че вероятно терапията IDE/RIT допринася повече 
здравни ползи (+1,00 QALY) в сравнение с IBR за 
пациентите с del 17p/TP53 mut ХЛЛ.

Адаптирането на данните от икономическите 
оценки към локалната среда в България се базира 
на директно трансфериране на данните за терапев-
тична ефикасност и използване на локални данни за 
разходите за терапия към юли 2016 г. (табл. 2).

Лекарствените продукти OBI и IBR не са вклю-
чени към този момент в Позитивен лекарствен спи-
сък (ПЛС) и не се реимбурсират от публичния фонд.

Допълнителните ползи, допълнителните разхо-
ди и тяхното инкрементално съотношение са пред-
ставени в табл. 3.

Лекарствен 
продукт Дозировка и начин на приложение

Количество 
лекарствен 
продукт за 
едногодишно 
лечение, mg

Референтна цена, 
лв./mg

Стойност на 
разхода за 
едногодишна 
терапия

RIT
375 mg/m2 на ден 1 от първи терапевтичен цикъл, 
500 mg/m2 на ден 1 от следващите пет терапевтични 
цикъла

5462 4,91228 26 831

OFA
Първи цикъл – 300 mg на ден 1 и 1000 mg на ден 8.  
Следващи до 11 цикъла – 1000 mg на ден 1 от всеки 
цикъл

12 300 4,73568 58 249

IDE 150 mg два пъти дневно 109 500 0,9809 107 409

Таблица 2. Стойност на разходите за едногодишна целева лекарствена терапия

Използвани съкращения: RIT – rituximab, OFA – ofatumumab, IDE – idelalisib

Лекарствени алтернативи,  
терапевтична линия Δ QALY Δ costs, лв. ICER, лв./QALY

Първа линия терапия ХЛЛ, 
FLU/CYC/RIT vs.FLU/CYC 0,57 26 831 47 072

Втора линия терапия ХЛЛ, 
FLU/CYC/RIT vs.FLU/CYC 0,53 26 831 50 624

Втора линия терапия ХЛЛ,  
IDE/RIT vs. RIT 1,74 107 409 61 730

Втора линия терапия del 17p/TP53 mut ХЛЛ, IDE/
RIT vs. RIT 3,09 107 409 34 760

Първа линия терапия ХЛЛ, 
OFA/CHL vs. CHL 0,37 58 249 157 430

Таблица 3. Δ QALY, Δ costs, ICER на целеви лекарствени терапии за лечение на ХЛЛ в България (юли 2016)

Използвани съкращения: FLU – fludarabine, CYC – cyclophosphamide, RIT – rituximab, IDE – idelalisib, OFA – 
ofatumumab, CHL – chlorambucil, ICER – incremental cost-effectiveness ratio, QALY – quality-ajusted life years, ХЛЛ 
– хронична лимфоцитна левкемия



Анализ разход-ефективност на здравните технологии за лечение на хронична лимфоцитна 
левкемия

27

обСъждане

При възприемане на ценови праг за реимбурси-
ране лекарствените терапии (threshold) ICER ≤ 50 
000 лв./QALY, анализът на адаптираните икономи-
чески данни от оценки на здравните технологии към 
локалната среда в България стига до извода, че RIT/
FLU/CYC vs.FLU/CYC е разходно ефективна тера-
пия за първа и втора линия на лечение на пациенти 
с ХЛЛ, а IDE/RIT vs. RIT e разходно ефективна те-
рапия при пациенти с del 17p/TP53 mut ХЛЛ. OFA/
CHL vs. CHL (ICER 157 430 лв./QALY) не може да 
бъде препоръчан като разходно ефективен терапев-
тичен подход за първа линия на лечение на пациен-
ти с ХЛЛ.

Валидността на тези фармакотерапевтични пре-
поръки се потвърждава от анализа на терапевтични-
те насоки на NICE. RIT единствено в комбинация 
с FLU и CYC се препоръчват като възможна първа 
линия терапия на пациенти с ХЛЛ (ta174) [27] и като 
възможна втора линия терапия на пациенти с рела-
псираща или рефрактерна ХЛЛ (ta193) [28]. OFA 
се препоръчва в комбинация с CHL като възможна 
първа линия терапия, но само при пациенти, при 
които терапия с FLU или BEN се счита за неподхо-
дяща (ta202) [29] IDE се препоръчва в комбинация 
с RIT като възможна първа терапевтична линия при 
пациенти с del 17p/TP53 mut ХЛЛ (ta 359) [30].

заключенИе

Анализът на икономическите данни и оценката 
на здравните технологии в България за лечение на 
хронична лимфоцитна левкемия препоръчва RIT в 
комбинация с FLU и CYC като възможна ефикасна и 
разходно ефективна първа терапевтична линия при 
пациенти с ХЛЛ и втора терапевтична линия при 
пациенти с релапсираща или рефрактерна ХЛЛ. 
При пациенти с ХЛЛ и делеция 17р (del 17p) или 
мутация ТР53 (TP53 mut) се препоръчва като пър-
ва терапевтична линия комбинирана терапия IDE и 
RIT.
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OPTIMISING PHARMACY INPUT TO MEDICINES
RECONCILIATION AT ADMISSION TO HOSPITAL:  

LESSONSFROM A COLLABORATIVE SERVICE EVALUATION  
OFPHARMACY-LED MEDICINES RECONCILIATION SERVICES  

IN 30 ACUTE HOSPITALS IN ENGLAND
Linda J Dodds

Medicines Use and Safety Division, East and South East England Specialist Pharmacy Services, Clinical 
Pharmacy Unit, Northwick Park Hospital

ОПТИМИЗИРАНЕ НА РОЛЯТА НА ФАРМАЦЕВТИТЕ В ПРОЦЕСА  
НА ЛЕКАРСТВЕНО СЪГЛАСУВАНЕ ПРИ БОЛНИЧЕН ПРИЕМ:  

ИЗВОДИ ОТ СЪВМЕСТНО ОЦЕНЯВАНЕ НА УСЛУГА, ИЗВЪРШВАНА  
ОТ ФАРМАЦЕВТИ В 30 БОЛНИЦИ ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ В АНГЛИЯ 

Линда Дж. Додс
Дирекция за лекарствена употреба и безопасност, Източна и Югоизточна Англия 

Специалист фармацевтични услуги, Отдел клинична фармация, Болница Нортуик парк

Резюме.

Цел: Сравняване на приноса на болничните фармацевти в процеса на лекарствено съгласуване 
(ЛС, на англ. Medicines Reconciliation) за различни терапевтични области за увеличаване на 
наличната информация относно предоставянето на услугата. 

Методи: Аптеките в 30 болници за активно лечение извършиха оценка на своите услуги за 
ЛС в 10 терапевтични области с помощта на пилотен въпросник за събиране на информация. 
Отчетени бяха случаите на пропуснати лекарствени продукти и несъотвествия поради 
погрешна дозировка при предписване на лекарства при болничен прием, както и клиничната 
значимост на тези фактори. Събрани бяха данни относно характера на хоспитализацията 
(напр. дали е планирана), броя едновременно назначени лекарства и дали пациентът е носел в 
болницата лекарствата, които приема у дома. 

Резултати: Разгледани бяха 3 086 ЛС и 4 041 неволни несъответствия (НН, на англ. 
unintended discrepancies) при предписването на лекарства (средна стойност 1.3/ЛС). 1 616 НН 
(0.52 на пациент) са определени, че са с потенциал за умерено въздействие върху лечението 
на пациента (Ниво 3). Отчетени бяха НН от III ниво във всички терапевтични области; в 
секторите „Прием на пациенти“, „Гериатрична грижа“, „Обща хирургия“ и „Ортопедия“ обаче 
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обща ИнформаЦИя

Установено е, че непълната или неточната ко-
муникация при прием на пациент в болница води 
до грешки при предписването на лекарства в до 
67% от всички приеми, като между 11% и 59% от 
случаите са клинично значими (1-6). Непоправени, 
грешките извършени в момента на хоспитализи-
рането, могат да имат последствия в хода на бол-
ничния престой на пациента и след изписването, 
което води до повишен контакт с доставчици на 
здравни грижи, до повторна хоспитализация или 
дори до смърт (7,8). В проспективно проучване за 
измерване на естеството и нормата на грешките 
при предписване на лекарства от младши лекари в 
20 болници в Англия, Dornan et al. установяват, че 
най-често грешките се случват именно при приема 
в сравнение с всеки друг момент на [болничния] 
престой на пациентите (1). Поради тези причини 
от ключово значение за подобряване на здравните 
стратегии и за повишаване на качеството в много 
системи на здравна икономика вече почти 10 годи-
ни е прецизното снемане на всички назначени на 
пациента лекарства в момента на приема в болни-
ца. В момента в Англия има движение за утвър-
ждаване на ЛС като национална мярка за безопас-
ността на пациентите. 

Институтът за подобряване на здравеопазване-
то (the Institute of Healthcare Improvement) дефи-
нира ЛС по следния начин: „Лекарственото съгла-
суване е процесът, при който се прави възможно 
най-прецизен списък на лекарствените продукти, 
назначени в дадения момент на пациента, в това 
число наименование на лекарствения продукт, до-

зировка и път на въвеждане, като тези лекарства се 
сравняват със списъка лекарства, които пациентът 
в момента използва, с отчитане на несъответствия 
и с документиране на промени, и така се постига 
пълен списък на лекарствата, който се съобщава/
предава точно.“ (9) В Англия националните ука-
зания изискват политиките да гарантират „учас-
тие на фармацевтите в процеса на ЛС на възмож-
но най-ранен етап след приемането на пациента в 
болничното заведение“ и „ясно определяне на от-
говорностите на фармацевтите и другите членове 
на персонала в процеса на ЛС“ (10). Тези указания 
са въз основа на систематичен преглед на ефектив-
ността на интервенциите за предотвратяване на 
лекарствени грешки при хоспитализация, в това 
число ефективността на разходите на интервенци-
ите (11).

Предизвикателствата, свързани с провеждане-
то на прецизни и своевременни ЛС са надлежно 
отчетени и представляват съществен проблем за 
организациите (12).

За да се оцени напредъкът спрямо зададените 
национални указания беше предприет съвместен 
преглед за установяване на изходните условия в 
Източна и Югоизточна Англия през януари 2010 
г. Петдесет и шест болници за активно лечение с 
общо 33 120 легла участваха в инициативата. Пред-
мет на оценка бяха 9 101 приема в болница за ак-
тивно лечение. За 87% от пациентите се проведе 
ЛСФ, но само при 52% това се случи в първите 24 
часа от хоспитализацията (13). Бяха документира-
ни средно 1.32 неволни несъотвествия на едно ЛС, 
като в 73% от случаите е ставало дума за пропус-
нато лекарство, а в 14% - за грешна дозировка (14).

нормата на НН от III ниво беше по-висока в сравнение с пациентите като цяло (двустранен Z 
тест, 99% доверителен интервал). Повече НН са отнесени към трето ниво сред пациентите 
от „Гериатрична грижа“ и „Обща хирургия“ (двустранен Z тест, 99% доверителен интервал). 
Над 80% от отчетените грешки са в четири категории лекарства (за сърдечно-съдова система, 
централна нервна система, жлези с вътрешна секреция, дихателна система). Плановостта 
на хоспитализацията и наличието на собствени лекарства на пациентите оказват слабо 
влияние върху прецизността на назначаването на лекарства при болничния прием. Средно ЛС е 
отнемало 15 минути. 

Изводи: Определянето на приоритетността на ЛС, водено от фармацевти (ЛСФ) 
единствено на принципа на терапевтична област или вид прием в болница не е подход, 
обезпечаващ безопасност. Вместо това следва да се търсят мултидисциплинарни методи за 
прилагане на ЛС, които най-оптимално използват наличната информация. 
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След това се предложи извършването на оцен-
ка на услугата, за да се определят начини за опти-
мизиране на нейното предоставяне за максимални 
ползи за пациента. Целта беше следната: 

 ● Събиране на данни относно резултатите от 
провежданите от фармацевти ЛС в различни тера-
певтични области.

 ● Събиране на данни относно факторите с по-
тенциално въздействие върху качеството на пред-
писването на лекарства при хоспитализация (де-
финирано като: общ брой лекарства, изписани на 
пациент; вид хоспитализация – планова или по 
спешност; дали пациентът е носел свои лекарства 
в болницата или не). 

методИ

Установи се, че настоящото мероприятие е оце-
няване на услуга и не се изисква одобрение във 
връзка с изследователската етика.

СъбИране на даннИ

Разработи се и се приложи пилотно въпросник 
за събиране на данни. Бяха поканени за участие 
болнични аптеки в Източна и Югоизточна Англия, 
като 30 болници за активно лечение събираха про-
спективно данни в продължение на три седмици 
през септември 2010 г. Участниците можеха да из-
бират дали да оценяват всички легла, за които се 
предлага ЛСФ, или извадка от легла. ЛСФ е след-
вало стандартната оперативна процедура за услу-
гата на съответното заведение. 

Във всяка участваща организация специален 
координатор интегрираше данните, събрани от 
болничните фармацевти в отделенията. Интегрира-
ните данни се връщаха на координатора на проекта 
(автора) за въвеждане в спредшийтове в Ексел. 

За всяко ЛС, провеждано от фармацевт, се съ-
бираха данни относно: терапевтичната област; не-
волните несъотвествия (НН) между назначените 
лекарства преди болничния прием и назначените в 
болничното заведение лекарства, като тези невол-
но допуснати несътоветствия са били или пропус-
нати лекарства (дефинирани като лекарства, при-
емани преди хоспитализацията, но неотразени в 
болничния картон или записите за лечението) или 
лекарства, предписани с погрешна дозировка; вре-
мето, необходимо за снемане на ЛСФ. Оценяване-
то на услугата беше ориентирано към несътовет-
ствия заради пропуснати лекарства или погрешна 

дозировка, поради факта, че тези две категории 
съставляват 87% от несъотвествията при провер-
ката, проведена няколко месеца по-рано и поради 
това, че тези фактори имат ясно въздействие върху 
лечението на пациента и съответно могат да послу-
жат като позиции, позволяващи сравняване между 
тези области. 

За всяко НН под формата на пропуснато лекар-
ство или погрешна доза, установено в хода на ЛС, 
се записваха следните данни: клинична категория 
по Британската национална фармакопея (British 
National Formulary (BNF)); вид на хоспитализация-
та – планова или спешна; дали е извършено ЛСФ 
в рамките на първите 24 часа от хоспитализацията 
на пациента; дали пациентът е донесъл в болница-
та със себе си лекарства от дома си; общ брой при-
емани лекарства, съгласно установеното от ЛСФ 
(две сатегории: четири или под четири лекарства 
и пет и над пет лекарства); потенциален клиничен 
ефект от грешка, свързана с пропуснато в описа ле-
карство или с грешна дозировка. 

Степента на потенциалния клиничен ефект 
(клинична значимост) на всяко НН се определя 
от специалиста, провеждащ ЛСФ или посочения 
за заведението координатор. Определенията на 
въздействието са въз основа на използваните оп-
ределения в схемата за докладване на инциденти 
съгласно Националната система за докладване и 
анализиране (the National Reporting and Learning 
System for England and Wales) (16): 

 ● I ниво. Без ефект/Несъществен: За пациента 
не би произтекла вреда.

 ● II ниво. Нисък/Слаб: За пациента би произте-
кла минимална вреда. Може да се налага допълни-
телно наблюдение или минимално лечение.

 ● III ниво. Умерен: Възможно е да доведе до 
умерено увеличение на лечението със значителна, 
но не трайна вреда за пациента. 

 ● IV ниво. Сериозен/Тежък: Възможно е на-
стъпването на трайно увреждане.

Бяха представени примери, свързани с употре-
бата на лекарствени продукти, за да се гарантира, 
че участниците правят разлика между различните 
нива потенциална вреда. За всяко НН, определено 
от участниците като „умерено“ или „тежко“ (III 
или IV ниво) се записваха следните реквизити: на-
именование на лекарството; дали е налице пропуск 
да се опише лекарственият продукт или грешна до-
зировка; данни, които биха помогнали за обясне-
ние на нивото на клинична значимост. Решенията 
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за определяне на клиничната значимост не подле-
жаха на вътрешна ревизия. 

аналИз на даннИте

Данните са организирани в 10 терапевтични 
области (Фигура 1). Специализираните лекарства 
включват данни от отделенията за ХИВ, онколо-
гия, бъбречни, инфекциозни заболявания, наруше-
ния на съня и ендокринни заболявания. Специали-
зираната хирургия включва данни от отделенията 
гинекология, кардиология и гръдна хирургия, ко-
ремна хирургия, трансплантации, урология, съдова 
хирургия, лицево-челюстна хирургия, изгаряния и 
очна хирургия. Групата „Други“ обхваща легла в 
сектори родилен, педиатричен и частен. 

Данните за рискови лекарства са разгледани 
отделно. „Високорискови лекарства“ са лекарстве-
ните продукти, подлежащи на национални преду-
преждения относно безопасността или лекарстве-
ни продукти, при които краткотрайно пропускане 
на прием може да дестабилизира клиничното със-
тояние на пациента. Спъсъкът включва: варфарин, 
метотрексат, инсулин, стероиди и имуносупресан-
ти, антиепилептични средства, антипаркинсонови 
агенти. 

Тъй като пациентите са събрани от участни-
ците от най-разнообразни терапевтични области и 
предвид големия размер на извадките, допускане-
то относно събраните данни е, че те са с нормално 
разпределение. Приложен е дисперсионен анализ 

с двустранен Z тест, за да се определи дали са на-
лице значителни различия между броя НН от трето 
ниво на един пациент във всяка терапевтична гру-
па и общия брой разглеждани обекти и дали веро-
ятността за установено НН, потенциално водещо 
до умерена вреда варира от една терапевтична гру-
па до друга. 

резултатИ

Всички болници избраха да събират данни от-
носно провеждани от фармацевти ЛС в избрани 
терапевтични области. Най-често разглежданият 
сектор е секторът за прием на пациенти (сектор с 
легла, от който пациентите могат да бъдат изпис-
вани след кратък престой и насочвани към по-спе-
циализирано отделение за по-дълъг престой). 

Бяха прегледани общо 3 086 ЛСФ, като се ус-
тановиха 4 041 случая на пропуснати лекарства и 
погрешни дозировки. Това представлява средна 
стойност от 1.3 НН на прегледано ЛСФ. Всички те-
рапевтични области включваха данни от поне осем 
болници; количеството данни, подадено от отдел-
ните заведения обаче за дадена терапевтична об-
ласт често беше малко, при което в пет от избрани-
те терапевтични области общият брой прегледани 
ЛСФ беше под 150. Във Фигура 1 е показан броят 
НН под формата на пропуснати и погрешни дози за 
едно ЛС по терапевтични области. 

В Таблица 1 е даден броят на пропуснати ле-
карства и погрешни дозировки за 13 категории по 
БНФ за всяка от оценяваните терапевтични обла-
сти: Не са установени пропуснати лекарства и по-
грешни дозировки за продукти от категории 14 по 
БНФ (Имунологични продукти и ваксини) или 15 
(Анестезия) (15).

Сред общия брой обекти в прегледа не са уста-
новени НН от IV ниво. Таблица 2 показва разпре-
делението на НН по терапвтични области. Средно 
0.52 (гранични стойности 0.21–1.18) НН от трето 
ниво и 0.005 (гранични стойности 0.003–0.151) 
НН, свързани с високорискови лекарства, са уста-
новени за общия брой разглеждани обекти. В про-
порционално изражение, НН от трето ниво са 40% 
от всички несъответствия (между 31 и 52% в раз-
личните терапевтични области). Дисперсионният 
анализ (двустранен Z тест) показва, че е налице 
доверителна вероятност над 99% различията при 
НН от ІІІ ниво между средната величина за общия 
брой разглеждани обекти и средната величина за 
отделните терапевтични групи да са значителни 

Фигура 1. Брой случаи на установени пропуснати лекар-
ства и на погрешни дозировки за едно ЛС за всяка тера-
певтична област (в скоби е даден броят прегледани ЛС) 
спрямо общия брой в извадката (N=3 086).
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за всички групи, освен за респираторната меди-
цина. Двустранните Z тестове също показват ниво 
на сигурност над 99% вероятността едно несъот-
ветствие от ІІІ ниво да е по-висока в отделенията 
„Гериатрична грижа“ и „Обща хирургия“ и да е 
по-ниска за пациентите от „Кардиология“ и „Обща 
медицина“. 

Най-големият дял от НН от ІІІ ниво за повече-
то терапевтични области се отнася до сърдечно-
съдови лекарствени продукти. 260-те случая на 
пропуснати лекарства и погрешни дози, свързани 
със сърдечно-съдови лекарства, установени за па-
циенти в сектор „Прием на пациенти“ бяха подло-
жени на по-нататъшно изследване: 23% се отнасят 
до лекарства за лечение на хипертония и сърдечна 
недостатъчност; 18% включват нитрати, блокери 
на калциевите канали и други антиангинални сред-

ства; 15% агенти за регулация на липидната обмя-
на; 11% агенти за блокада на бета-адренергичните 
рецептори; 11% диуретици; и 10% антитромбоцит-
ни средства. 

Общо 75% от установените НН са за пациенти, 
приемащи пет и повече лекарства (между 59 и 86% 
за терапевтичните области, като в 4.2% от въпрос-
ниците липсва информация); 40% от пациентите 
с НН са носели някои или всички свои лекарства 
от дома си в болницата (между 31 и 64% за тера-
певтичните области), а 80% от пациентите с реги-
стрирано НН са били хоспитализирани непланово 
(между 27 и 93% за тепаревтичните области, като 
при 2.8% от въпросниците липсва информация) 
(Таблица 3). 

Периодът, в рамките на който са проведени ЛС 
от фармацевт, варира за различните терапевтични 

Категория по 
БНФ Прием Обща 

мед. Кардиолог. Респир. Спец. 
мед.

Обща 
х-я

Спец. 
х-я Ортоп.

Гер. 
гри-
жа

Други

Общо 
по кат. 
по 
БНФ

% по 
кат. 
по 
БНФ

1 Гастро-
интестинална 
с-ма

177 68 40 13 5 46 29 23 32 5 438 10.8

2 Сърдечно-
съдова с-ма 415 139 150 32 8 130 78 86 83 21 1142 28.3

3 Дихателна 
с-ма 178 102 42 28 2 31 36 23 26 19 487 12.0

4 ЦНС 272 105 58 6 7 58 37 66 57 16 682 16.9

5 Инфекц. 
заболявания 15 6 3 7 0 7 6 5 6 10 65 1.6

6 Ендокр. 
заболявания 142 57 26 6 3 19 36 27 28 6 350 8.7

7 АГ и 
уринарен 
тракт

23 2 3 2 0 8 8 6 2 2 56 1.4

8 Злокач. / 
имуносупр. 10 6 4 1 0 5 13 2 0 2 43 1.1

9 Хранене/
хематол. 160 45 19 8 1 31 27 28 21 12 352 8.7

10 Опорно-
двиг. /ставни 
заболявания

47 23 13 6 2 18 16 18 10 2 155 3.8

11 Очни забо-
лявания 64 25 15 6 7 14 16 6 12 1 166 4.1

12 УНГ 3 5 4 1 1 0 2 0 1 1 18 0.4

13 Дермато-
логия 28 26 5 0 0 12 6 4 6 0 87 2.2

ОБЩО 
неволни 
несъотв. ПО 
ТЕРАПЕВТ. 
ОБЛАСТ

1534 609 382 116 36 379 310 294 284 97 4041   100

Таблица 1. Общ брой установени неволно пропуснати лекарства и погрешни дозировки по категории по Британската на-
ционална фармакопея (БНФ
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области. Средно 65% ЛСФ са извършени до 24 
часа от приемането в болница (граница 34–83% за 
тепаревтичните области, при 2% от въпросниците 
липсва информация). Терапевтичните области с 
по-висок дял ЛСФ, извършени в първите 24 часа 
от хоспитализацията включват: сектор „Прием 
на пациенти“ (73%); „Специализирана хирургия“ 
(73%), „Обща хирургия“ (70%) и „Кардиология“ 
(68%). Средно за извършването на ЛСФ за терапев-
тичните области са били необходими 15 минути. 

дИСкуСИя

Неотдавнашен систематичен преглед за опре-
деляне на най-успешния метод за извършване на 
ЛС в болнични условия заключи, че данните са 
ограничени и отсъстват строго контролирани про-
учвания, сравняващи различните подходи за ЛС 

(17). Авторите установяват, че са нужни изследва-
ния с по-високо качество, но че наличните данни 
са в подкрепа на интервенции, при които използ-
ването на болнични фармацевти е силно застъпено 
и които се насочват към пациенти с висок риск от 
нежелани събития (17).

Настоящото е първото мероприятие за съв-
местно оценяване на услуга, при което се сравня-
ват мерките, свързани с ЛСФ за различни терапев-
тични области. Целта е да се използва информа-
цията за определяне на пациенти в най-висок риск 
от нежелани събития, за да се укрепи и разшири 
базата от информация за подобрено предоставяне 
на услугата. 

Данните, събрани от 30 обекта, сочат, че фар-
мацевтичните екипи в реална обстановка отчитат 
средно 1.3 случая на НН под формата на пропуск и 

Общ брой НН от III ниво Грешки с високориск. л-ва (ВРЛ)†
Терапевт. обл. ЛС НН Брой % Общо НН Средно на ЛС Брой Средно на ЛС

Прием на пациенти 1062 1534 619 35.5 0.58 67 0.006

Обща мед. 435 609 170 45.9 0.39 24 0.006

Кардиология 302 382 112 31.9 0.37 19 0.006

Гериатр. грижа 140 284 165 48.3 1.18 11 0.008

Дихателна с-ма 96 116 42 31.0 0.44 5 0.005

Спец. медицина 53 36 12 33.3 0.23 8 0.151

Обща хирургия 292 379 191 44.3 0.65 15 0.003

Ортопедия 179 294 131 47.2 0.73 6 0.003

Специализ. х-я 360 310 139 52.3 0.39 6 0.016

Други 167 97 35 36.1 0.21 1 0.006

Общо извадка 3086 4041 1616 40.0 0.52 162 0.005

Таблица 2. Анализ на неволните несъответствия (НН) по терапевтични области

Терапевт. област Прегледани ЛС Общ брой 
установени НН

Брой НН, ІІІ 
ниво

% от общия брой НН, свързани с

Бр. записи на 
≥5 л-ва*

Спешен 
прием†

Хосп. пациен-
ти със собст-
вени л-ва

Прием 1062 1534 619 79 93 34

Обща медицина 435 609 170 86 96 41

Кардиология 302 382 112 78 73 64

Гериатр. грижа 140 284 165 85 96 34

Дихателна с-ма 96 116 42 85 77 59

Спец. мед. 53 36 12 86 100 31

Обща хирургия 292 379 191 59 72 37

Ортопедия 179 294 131 69 43 53

Специализ. х-я 360 310 139 65 27 61

Други 167 97 35 66 62 60

Таблица 3. Зависимости между терапевтични области, неволни несъответствия (НН) от III ниво (умерена клинична зна-
чимост), вид на хоспитализацията (планова или спешна), редовна употреба на пет или над пет лекарства и наличие на 
собствени лекарства в болницата (лични лекарства, донесени от пациента) 
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погрешна дозировка на едно ЛС (гранични стойно-
сти 0.6–2.1 за десет терапевтични области). Сред-
ният брой НН на един пациент, установен при това 
оценяване, е сходен с наблюдавания в рамките на 
предходна проверка със същия географски обхват 
(14), както и с резултатите в публикувани проучва-
ния в определени пациентски групи (4–6). В този 
смисъл данните подкрепят добавената стойност, 
произтичаща от участието на фармацевти при из-
готвянето на ЛС. 

Общият брой установени НН сам по себе си 
не дава ясна индикация за добавената стойност на 
ЛСФ по отношение на предотвратени нежелани съ-
бития, нито показва дали НН в някои терапевтични 
области могат да имат по-голямо въздействие вър-
ху лечението. Ясно е отчетено, че не всички случаи 
на НН, установени при ЛС, водят до нежелано ле-
карствено събитие (НЛС) и някои автори използват 
коефициент за преобразуване на несъответствията 
в промени в предписаните лекарства като маркер за 
предотвратени НЛС (3,6). В настоящото оценяване 
на услуга за всяко несъответствие се задава ниво 
на потенциален клиничен ефект, а въздействие от 
III ниво (умерен ефект) се използва като маркер за 
сравняване на потенциала за предизвикване на не-
желани събития.

При все че са установени някои различия меж-
ду терапевтичните области, неволно причинените 
несъответствия с възможен умерен клиничен ефект 
и лекарствени грешки с висок риск се наблюдават 
във всички разглеждани терапевтични области. В 
този смисъл данните сочат, че определянето на при-
оритетността на предоставянето на услугата ЛСФ 
единствено въз основа на терапевтична област не е 
оптимално от гледна точка на безопасността. 

Потенциалните ограничения при тази методо-
логия имат три измерения. Разгледаните ЛСФ са 
избрани от самите организации. Поради това е въз-
можно подбраните терапевтични области вече да 
са определени като приоритетни от организацията 
за получаването на услугата ЛСФ. Независимо от 
това ограничение, като цяло оценените ЛСФ по-
криват разнообразни терапевтични области, което 
позволява сравнимост на резултатите за различни-
те области.

Другите два ограничаващи момента са свърза-
ни с това, че категорията клиничен ефект за НН не 
е предмет на вътрешна ревизия и коефициентът за 
преобразуване на НН в промени в предписаните 
лекарства не е отчитан. Независимо от това кри-

териите за и делът на НН, за които в настоящото 
оценяване е решено, че потенциално могат да на-
несат умерена вреда, са сходни с тези от проучва-
ния, в които клиничната значимост е била предмет 
на вътрешно удостоверяване, (3,4,6) и определяне-
то на степени се потвърждава от наблюдението, че 
80% от установените НН от III ниво са за лекарства 
от четири групи по БНФ, свързани основно с упра-
влението на дълготрайни заболявания (Таблица 1): 
сърдечно-съдови (39%), ЦНС (17%), ендокринни 
(14%) и респираторни (9%). Тези четири категории 
лекарства съставляват 64% от предписаните сред-
ства в условията на първична грижа в Англия през 
2010 г. (18). Проучвания открояват и високи нива 
на НН за лекарства за заболявания на съдечно-съ-
довата и централната нервна система (4–6).

факторИ, оказващИ влИянИе върху точноСтта 
на лС на етап хоСпИталИзаЦИя

Ако сам по себе си признакът „терапевтична 
област“ не е надежден критерий за определяне на 
приоритет за кои пациенти да се прави ЛС, би било 
целесъобразно да се използват други фактори за 
по-прецизно определяне на приоритетността. Като 
рискови фактори по отношение на лекарствените 
грешки при постъпването на пациенти в болница 
се посочват напредналата възраст и по-големият 
брой предписани лекарства, както и това, че пред-
ставянето на списък от лекарства или физическото 
им наличие е фактор за избягване на грешки (6,17).

Въпреки че в настоящото оценяване на услуга 
не се отчитат възрастта на пациента и броят пред-
писани лекарства, пациентите са отнесени към 
една от две групи: с четири и по-малко или с пет и 
повече лекарства. Над 75% (с гранични стойности 
59–86%) от всички НН от III ниво са за пациенти с 
пет и повече лекарства. Важно е обаче да се отче-
те, че над 20% от НН от III ниво (с гранични стой-
ности 14–41%) са при пациенти на пет и по-малко 
лекарства. Cornish et al (4) след изследване на па-
циентите са продължили с ЛСФ единствено когато 
пацинетът съобщава, че приема четири или повече 
лекарства. Данните от настоящото оценяване на 
услуга биха могли да индикират, че определянето 
на приоритетността за ЛС въз основа на броя ре-
довно приемани лекарства също има своите огра-
ничения с оглед гарантирането на безопасността 
на пациентите. 

Тази оценка на ЛСФ е първата, включваща 
голям брой пациенти, хоспитализирани плано-
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во, предимно за операция по желание. Плановата 
хоспитализация потенциално благоприятства пре-
цизното ЛС в момента на приема, тъй като такива 
пациенти обикновено посещават клиника за под-
готовка на приема, при което се снема подробна 
анамнеза и обикновено им се казва да носят със 
себе си в болницата лекарствата, приемани редов-
но. Но данните от настоящото проучване показват, 
че групите пациенти с най-висока норма на плани-
ран прием (специализирана хирургия и ортопедия) 
са със сходни или по-високи нива на НН от III ниво 
в сравнение с терапевтичните области с предимно 
непланови хоспитализации. Нещо повече: над 40% 
от пациентите с НН от Трето ниво носят редовно 
приеманите лекарства със себе си в болницата, не-
зависимо дали хоспитализацията е планова или не, 
което индикира, че здравните работници, приема-
щи пациентите, вероятно не използват оптимално 
наличната информация относно лекарствата, кога-
то назначават лечение при приема. 

Едно подобрено работно взаимодействие меж-
ду специалисти от различни професионални обла-
сти в процеса на прием на пациенти, постъпващи 
по свое желание, би могло да е от ключово значе-
ние за повишаване на безопасността на пациен-
тите и за оптимизирането на услугите, свързани 
с ЛСФ. Качествен анализ на причините за греш-
ки при назначаването на лекарства, допускани от 
младши лекари в Англия показва липса на „култу-
ра на безопасността“ сред младите специалисти, 
предписващи лекарствени продукти, като лекари-
те разчитат извънредно много на фармацевтите и 
сестрите за откриване и поправяне на грешките 
(1) Неотдавнашно проучване изследва пречките 
по отношение на ЛС, свързани с възприятията на 
здравните специалисти (19). Полуструктурирани 
интервюта показаха, че в средите на интервюира-
ните лекари, сестри и фармацевти няма достатъч-
но познаване на този проблем в здравеопазването 
и на решението му. Също така се видя, че някои 
клинични специалисти не са убедени в ползите от 
ЛС, предвид факта, че доказателствата в полза на 
прилагането му са минимални (19). Сред другите 
пречки са неясното разпределение на задължения, 
като специалистите нямат ясно и единно разбира-
не относно задълженията и отговорностите, в съ-
четание с липсата на обратна информация относ-
но изпълнението. Това води до различни подходи 
при извършването на ЛС в рамките на една орга-
низация и дублиране на дейности, като например 

снемане на историята на приеманите лекарства. 
Изводът на авторите е, че е необходим мултидис-
циплинарен план за извършването на дейностите 
за оптимизиране на ползите за безопасността на 
пациентите (19).

Подобреното разбиране на важността на пре-
цизното ЛС в момента на хоспитализацията от 
страна на медицинския персонал, извършващ при-
ема, заедно с обучение и подкрепа за най-добрите 
начини за гарантиране на прецизност на ЛС и ука-
зания кога да се търсят фармацевти може да е клю-
чов инструмент за оптимизиране на ЛС при прие-
ма, в частност в области, за които лекарствата или 
лекарствените списъци са на разположение. По-
добен подход може да се окаже по-удачен от про-
цеса на определяне на приоритетност, провеждан 
единствено от болнични фармацевти въз основа на 
предварително определени критерии. 

За някои групи пациенти, например пациенти, 
постъпващи в болница по свое желание, ресурсите 
на болничните фармацевти също могат да се из-
ползват по-оптимално за осигуряване на прецизно 
предписване на лекарства при хоспитализацията 
чрез образование и обучение, вместо чрез про-
веждане на ЛС от самите фармацевти. Предлага 
се използването на стандартен формуляр (на хар-
тиен носител или в електронен вид) за събиране 
на необходимите сведения като средство в подкре-
па на съгласуването, като това може да е успеш-
на стратегия в различни условия, по-специално 
на етап подготовка на болничния прием (5,20-23). 
Също така организациите биха могли да разгледат 
възможността за въвеждане на политика, гаранти-
раща приоритет на ЛСФ за пациенти, приемащи 
лекарства, които се водят високорискови, като ле-
карствени продукти, изискващи предупреждения 
относно безопасността (16).

Прецизното ЛС не е отговорност единствено 
на здравните професионалисти, които приемат па-
циентите: самите пациенти също следва да бъдат 
насърчавани да изпълняват своята роля. Много па-
циенти, постъпващи в болница в Англия, се срещат 
с редица здравни специалисти в хода на лечението 
на хронични или остри заболявания. Както и в дру-
ги страни по света, невинаги може да се разчита на 
точното предаване на информация за лекарствата 
с помощта на електронни или хартиени средства, 
а пациентите, когато постъпват в болница, може 
да не са в състояние да пояснят различни въпроси, 
свързани с лекарствата, които приемат или може 
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да не са достатъчно медицински грамотни, за да го 
направят. В този смисъл е необходимо да се гаран-
тира пациентите да имат по всяко време актуален 
списък на всички свои лекарства (с и без рецепта). 
Това следва да е с подкрепата на здравните профе-
сионалисти (22) и да се подпомага с разяснителни 
кампании. Пациентите могат също да бъдат съвет-
вани винаги да носят със себе си лекарствата, кои-
то приемат редовно, когато постъпват в болница. 

определяне на ползИте, СвързанИ С лС от 
фармаЦевтИ

Ползите от прецизното ЛС към момента са не-
дооценени от страна на здравни специалисти и ръ-
ководители на здравни заведения (18). По-доброто 
споделяне на ползите, свързани с безопасността на 
пациентите и икономическите ползи за здравните 
заведения по места, ведно с обратна информация 
за осъществяването на дейностите, може да е по-
успешно за повишаване на качеството на ЛС в 
сравнение с решения за реализиране на услугата 
чрез актове на национално ниво или на ниво отдел-
на организация. 

Изследвания се опитват да дадат количествено 
изражение на клиничното въздействие на прециз-
ното ЛС върху грижите за пациентите. Boockvar 
et al установяват, че с използването на компютъ-
ризирано ЛС и процедура за болничен прием, ЛС 
намалява възможните нежелани лекарствени съби-
тия в неспециализираните отделения с 43% (24). 
През 2007 г. Karnon et al провеждат систематичен 
преглед на интервенциите за предотвратяване на 
лекарствени грешки при хоспитализация, за из-
веждането на модел, който да послужи за основа 
на указания за ЛС за Великобритания (11) В този 
модел се изчислява изходен показател от 2.8 (1.5–
4.5) потенциални нежелани лекарствени събития 
на 1 000 рецепти, изписани при хоспитализация, 
като 75% от тези събития могат да се избегнат с по-
мощта на ЛСФ, а 50% - с помощта на систематичен 
подход или участие на помощник-фармацевт. Тези 
изчисления са въз основа на данни за възможни 
нежелани лекарствени събития от редица изслед-
вания.

Чрез прилагането на модела, изведен от Karnon 
et al спрямо събраните данни в това мащабно оце-
няване на услуга, обхващащо 3 086 пациенти и с 
допускане на средно 5 предписани продукта на 
пациент при хоспитализация, може да се очакват 
приблизително 43 (при гранични стойности 23–69) 

възможни нежелани лекарствени събития за бол-
ничния престой за тази група пациенти, като меж-
ду 22 и 33 случая (при гранични стойности 11-52) 
могат да бъдат предотвратени с ЛС, в зависимост 
от това дали ЛСФ е с участието на фармацевти или 
помощник-фармацевти (11).

Горните изчисления се отнасят само до възмож-
ни нежелани лекарствени събития за болничния 
престой. Неволен пропуск на лекарства за хронич-
ни заболявания за времето на болничния престой 
и след това при изписването на пациента, може да 
накара следващият специалист, предписващ ле-
карства, да приеме, че пропускането е умишлено. 
Дълготрайно пропускане на лекарство за хронично 
заболяване така може да доведе до потенциално 
нежелано лекарствено събитие след изписването 
на пациента. Bell et al са провели проучване на де-
мографска основа с обособени групи, обхващащи 
396 380 пациенти на възраст 66 г. и повече, използ-
ващи продължително време лекарства, за които 
има налични данни (статини, антитромбоцитни и 
противосъсирващи средства, левотироксин, респи-
раторни инхалатори и средства за намаляване на 
стомашната киселина) (7). Авторите установяват, 
че пациентите, постъпили в болница, са изложе-
ни на по-висок риск от възможно неволно спиране 
на лекарства в сравнение с контолните групи и че 
при пациентите, проследявани в продължение на 
1 година с преустановен прием на статини или ан-
титромбоцитни или противосъсирващи средства е 
повишена стойността на коригирано съотношение 
на шансовете за показатели за вторични съставни 
събития за изход за смърт, търсене на спешна по-
мощ или хоспитализация (7).

ИзводИ

Настоящото мащабно оценяване на услуга в ре-
ални условия показва, че ЛСФ установява средно 
1.3 неволни несъответствия, свързани с предпис-
ване на лекарства за един пациент, като така по-
тенциално се предотвратява приблизително едно 
нежелано събитие с клинична значимост на 100 
проведени ЛС.

Въпреки че несътоветствия, които могат да 
причинят умерена вреда, се установяват по-често 
за определени терапевтични области в сравнение 
с други такива, те съставляват най-малко 30% от 
общия брой несъответствия за всички разглеждани 
терапевтични области. Също така несътоветствия, 
свързани с високорискови лекарства, се установя-
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ват за всички терапевтични области. Тези резул-
тати показват, че определянето на приоритетност 
на услугите ЛСФ на база терапевтична област не 
може да се препоръча с оглед гарантиране на си-
гурността на пациента. 

Настоящото оценяване на услуга индикира, че 
нито физическата наличност на лекарство на паци-
ент, нито факторът „планова хоспитализация“ не 
повишават прецизността на назначаването на ле-
карства при болничен прием и не намаляват дела 
на неволни несъответствия при предписване на 
лекарства, които са с възможен умерен клиничен 
ефект при лечението на пациента. 

Трудностите, свързани с прилагането на пре-
цизно ЛС при болничен прием, независимо от ак-
тове в глобален план, които утвърждават неговата 
важност и наложителност, подчертават необхо-
димостта организациите да преосмислят своите 
действащи политики и процедури при прием на 
пациенти и да насърчават мултидисциплинарен, 
интегриран подход за извършване на прецизно ЛС 
в цялата организация. В частност, следва да са ясни 
задълженията и отговорностите на всички здравни 
професионалисти. Докато [болничните] фармаце-
вти не са достатъчно на брой за своевременното 
извършване на ЛСФ за всички пациенти, ролята на 
болничните фармацевти трябва да се преориентира 
– от снемането на изчерпателни данни за приема-
ните лекарства за всички пациенти, което улеснява 
ЛС, към обучение и подкрепа за лекари и сестри 
за прецизно снемане на тези данни и търсене на 
фармацевти за съдействие само при необходимост. 
Въвеждането на непрекъсната работна практика 
седем дни в седмицата също може да даде ценни 
възможности за по-ефективно включване на свое-
временно извършване на ЛС в грижата за пациен-
тите. 

оСновнИ поСланИя

 ● Какво е вече известно по темата
 ● Лекарственото съгласуване (ЛС) при промяна 

на формата на грижа за пациента е императив по 
отношение на безопасността на пациентите в мно-
го държави.

 ● Данните сочат, че прецизното ЛС в момента 
на прием в болница е с най-висока ефективност на 
разходите, когато се извършва от екип от болнични 
фармацевти.

 ● Фармацевтичните звена в много болници не 
разполагат с ресурсите за своевременно изготвяне 

на ЛС на всички приемани пациенти. В резултат на 
това ръководителите на фармацевтичните звена в 
болниците определят приоритети по отношение на 
терапевтичните области, в които да се извършват 
ЛС въз основа на преценка за потенциални ползи 
за пациентите. 

 ● Каква добавена стойност носи изследване-
то

 ● Настоящото съвместно оценяване на услуга, 
обхващащо 30 болници установи сходни нива на 
грешки при предписването на лекарства с потен-
циално умерено клинично въздействие, допуска-
ни във всички разглеждани терапевтични области, 
което показва, че определянето на приоритети 
единствено на принципа на терапевтична област 
не е вариант, гарантиращ безопасност. 

 ● Предлагат се алтернативни стратегии. Всич-
ки стратегии следва по-оптимално да използват 
наличната информация на етап прием в болница.
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Резюме. Парентералните лекарствени продукти с разрешение за употреба не могат да се дават непо-
средствено на пациентите, т. е. те не са във форма, готова за употреба. Преди да се приложат на паци-
ентите, тези лекарства трябва да се реконституират. Реконституираната форма не се счита нито за 
фабрично произведен, нито „стандартен“ продукт приготвен в аптека. Има други процеси в здравните за-
ведения, свързани с процеса на реконституиране (напр. парентералното хранене), за които националните 
изисквания на стандартите за осигуряване на качеството за безопасно приготвяне на стерилни продукти 
са също толкова важни и задължителни. В европейските здравни заведения асептичното приготвяне на 
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въведенИе

В много случаи парентерални лекарствени про-
дукти с разрешение за употреба не могат да бъдат 
прилагани пряко на пациентите, поради факта, че 
не са във форма, готова за употреба. Преди да се 
дадат на пациентите, тези продукти трябва да се 
реконституират. Болничните аптеки могат да оси-
гуряват парентерални продукти, готови за употре-
ба. Процесът на реконституиране, предхождащ 
въвеждането на продукта, може да варира от прос-
то приготвяне до многобройни или много сложни 
операции.

Реконституирането се отнася до лекарствени 
продукти с разрешение за употреба, които все още 
не са готови да бъдат използвани от пациентите и 
може да се извършва в различни сектори на здравно-
то заведение. Има и други дейности в здравните за-
ведения (например парентералното хранене (ПХ)), 
свързани с процеса на реконституиране, за които 
националните изисквания на стандартите за осигу-
ряване на качеството за безопасно приготвяне на 
стерилни продукти са също толкова важни и задъл-
жителни. Асептичното приготвяне на парентерал-
ни лекарствени продукти в здравните заведения е 
свързано с рискове за безопасността на пациентите. 
Адекватното реконституиране на лекарствени про-
дукти се определя от страна на националните орга-
ни, здравните заведения и болничните фармацевти 
като решаващо за безопасността на пациентите.  
Реконституирането се дефинира като манипу-
лация, чрез която се позволява въвеждането на 
лекарствен продукт с разрешение за употреба 
съгласно указанията, посочени в кратката харак-
теристика на продукта (КХП) или в листовка-
та за пациента. Това определение за реконсти-
туиране е въз основа на консенсус, постигнат 
сред 36 страни-членки на Съвета на Европа (1).  

От регулаторна гледна точка, реконституирането 
има особен статут:

1. Реконституирането не може да се счита за 
част от процеса на фабрично производство, защо-
то се извършва извън условията на индустриално 
изготвяне. Регламентирането на лекарствените 
продукти, произведени в индустриални условия,  
е ясно и е предмет на международно внимание; 
производителят е длъжен да спазва Добрите про-
изводствени практики 2 на ЕС, като се изисква раз-
решение за употреба на продуктите, издадено от 
съответния компетентен регулаторен орган, преди 
продуктите да излязат на пазара.

2. Реконституирането не може да се счита за 
„стандартен“ приготвен в аптека продукт, защото 
изходният материал за реконституирането е лекар-
ствен продукт с разрешение за употреба, вместо 
активна фармацевтична съставка и защото рекон-
ституирането често се извършва в клинични усло-
вия, а не в аптеки. Приготвянето на лекарствени 
продукти (ЛП) в аптеки е от компетентността на 
националното регламентиране и не е предмет на 
международна уредба.

3. Предвид специалния статут на реконституи-
рането, в Резолюцията за фармацевтичните препа-
рати е отделен специална разпоредба (член 9) (1).

В настоящата статия разглеждаме реконститу-
ирането на парентерални лекарствени продукти 
(ПЛП). Инициирана е работна група за разработ-
ването на указания за безопасно реконституиране. 
В този материал първо ще изложим рисковете при 
реконституирането, след което ще представим на-
чини за подобряване на процеса и ролята на оцен-
ката на риска.

парентерални лекарствени продукти се счита за процес с изключителна важност за безопасността на па-
циентите, поради това, че грешки при приготвянето на тези лекарства може да доведат до получаване на 
продукт, който да причини непосредствена вреда на пациента. Асептичното приготвяне на лекарствени 
продукти се извършва както в болничните аптеки, така и в клиничните зони в лечебните заведения. Коми-
сията от експерти в областта на стандартите за качество и безопасност за фармацевтични практики 
и фармацевтични грижи (Съвета на Европа, наричана за краткост Експертна комисия), със съдействието 
на Европейската дирекция по качеството на лекарствата и здравеопазването извършва действия в об-
ластта на асептичното приготвяне на лекарства. Работи се съвместно с Европейската асоциация на 
болничните фармацевти на основание Резолюция CM/Res AP(2011)1 за изискванията за гарантиране на 
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рИСкове, СъщеСтвуващИ прИ реконСтИтуИра-
нето

Рискове за пациентите поради лоши практики на 
реконституиране

Приготвянето на ПЛП в здравни заведения в 
клинични условия, като например отделения или 
операционни зали е процес, свързан с високи ри-
скове от микробиологично замърсяване, непра-
вилен състав на продукта и проблеми за здравето 
и безопасността (3–7). Установена е зависимост 
между грешките и допълнителната заболеваемост 
и смъртност в групи лица, които вече са тежко бо-
лни (8). Грешките, свързани с ПЛП представляват 
сериозен проблем за безопасността и се определят 
като високо приоритетна тема в лечебните заведе-
ния (9–11). Поради това реконституирането е от 
ключово значение за безопасността на пациентите 
(12–18).

Видове рискове, свързани с лоши практики 
за реконституиране

Реконституирането на ПЛП може да носи след-
ните рискове:

 ● Възможни проблеми в процеса на реконсти-
туиране.

Грешки в процеса на реконституиране на ПЛП, 
могат да доведат до администрирането на неадек-
ватно лекарство на пациента (19).

По-долу са дадени някои примерни грешки:
 − реконституиране на грешно лекарство (15) 
 − реконституиране на грешна доза (15) 
 − реконституиране на лекарство за грешен път 

на въвеждане (15) 
 − Грешки при изчисленията, водещи до адми-

нистриране на грешна доза и/или грешна концен-
трация или честота (17) 

 − Погрешно реконституиране (недостатъчно 
смесване, непълно разтваряне, използване на по-
грешен разтворител) (18) 

 − Съдържание на етикет (17) 
 − Лоши асептични техники (вж. по-късно) (18) 
 − Пропуск да се извърши двоен контрол от не-

зависимо второ лице (16) 
 − Неспазване на указанията за реконституира-

не, посочени от производителя в КХП (16) 
 − Използване на ЛП, разтворител или инфузи-

онен разтвор с изтекъл срок на годност (или съот-
ветно твърде дълго след приготвянето) (17) 

 − Несъвместимост между разтворител, инфу-
зионен разтвор, друг ЛП или изделие за въвеждане 
(16) 

 − Процесът на реконституиране е неясно или 
непълно описан в КХП, което води до погрешно 
тълкуване (16). 

 ● Риск от микробиологично замърсяване.
Много често реконституирането на ПЛП се 

извършва в клинични условия, например в отделе-
ния, операционни зали и клиники. В такива некон-
тролирани среди трудно се осигурява асептичност. 
Лоши практики с оглед на асептичността (техники 
без допир), водещи до замърсяване на продукта и 
вреда за пациента представляват риск. Поради това 
рискът от микробиологично замърсяване следва да 
се сведе до абсолютен минимум при реконституи-
рането (20).

По данни в литературата асептичните процеду-
ри, свързани с процеса на реконституиране често 
са със слабости, (18) което крие риск лекарството 
да е микробиологично замърсено. Също така лите-
ратурата сочи, че микробиологичното замърсяване 
на спринцовки при реконституиране, извършвано 
от сестри в интензивни отделения варира между 
7% и 44% (20). В аптека с квалифициран персонал 
и контролирана среда обикновено тези нива са зна-
чително по-ниски (20). Документирани са смъртни 
случаи в следствие на интравенозна анестезия, за-
мърсена с вируси или бактерии (21). Благоприят-
на за микроорганизми хранителна среда може да е 
фактор, причиняващ по-висока норма на усложне-
ния заради инфекции (22). Отчетени са и смъртни 
случаи, свързани с ПХ (23–25).

Необходимост от намаляване на рисковете 
за пациентите

За целите на намаляване на рисковете за па-
циентите Комисията на експертите към Съвета на 
Европа разгледа възможността за разработване на 
допълнителни указания за процедурите по рекон-
ституиране, с координация от отстрана на Евро-
пейската дирекция по качеството на лекарствата и 
здравеопазването (ЕДКЛЗ, Съвет на Европа). Една 
от констатациите от проучване сред европейски 
държави, проведено от тази Експертна комисия, е 
че в областта на реконституирането регламентация 
или изобщо липсва, или ако има такава, тя е много 
ограничена.
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предходна работа в Съвета на европа

Обща информация относно проекта в областта 
на реконституирането като надграждане на базата 
на предходни дейности

През 2008 г. работна група на Експертната ко-
мисия, председателствана от съответния автор и 
с участие на делегации от Австрия, Норвегия и 
Швейцария, изпрати проучване за стандартите за 
осигуряване на качество и безопасност за изготвя-
нето на ЛП до различни държави, членуващи в Съ-
вета на Европа. Фактът, че регламентите за проду-
кти, произведени от фармацевтичната индустрия и 
за препаратите, изготвени в аптеки не са единни, 
послужи като причина за изследването. Резултати-
те от него са публикувани (26). По-долу са пред-
ставени основните изводи.

Приготвянето на лекарства в аптеки и рекон-
ституирането на парентерални лекарства е неоце-
нимо с оглед индивидуалните нужди и медицинско 
състояние на пациентите както в Европа, така и 
извън пределите й. Приготвянето на ЛП в аптеки, 
в частност стандартите за осигуряване на качество 
и безопасност, не са хармонизирани в рамките на 
Европа и са от компетентността на отделните евро-
пейски държави. След приключването на горното 
изследване (26), проведено от Комисията от екс-
перти в областта на стандартите за качество и без-
опасност за фармацевтични практики и фармацев-
тични грижи (Съвета на Европа), с подкрепата на 
ЕДКЛЗ, бяха установени големи различия между 
различните страни, участвали в проучването, във 
връзка с осигуряването и стандартите за качество 
за ЛП, приготвяни в аптеки, както и разминаване 
по отношение на осигуряването на качество при 
приготвянето на препарати в аптеки и продукти-
те, произвеждани от фармацевтичната индустрия. 
Изследването установи и отсъствие на регламенти-
ране или силно ограничено регламентиране на ре-
конституирането. Въз основа на тази работа (26) се 
проведе по-нататъшна дискусия сред професиона-
листи от 21 европейски страни на работни семина-
ри (27). В резултат на това се излъчи Резолюция (1) 
за препаратите, приготвяни в аптеки, отразяваща 
някои от препоръките и перспективата за по-ната-
тъшна работа в областта на реконституирането на 
парентерални лекарства.

резолюЦИя за хармонИзаЦИя на Изготвянето 
на препаратИ в аптекИ СъС СпеЦИалнИ разпо-

редбИ за реконСтИтуИрането

През декември 2010 г. Експертната комисия 
предложи стандарти за хармонизиране на стандар-
тите за приготвянето на ЛП в аптеки в Европа под 
формата на проекторезолюция с нарочна разпоред-
ба (член 9) за реконституирането (1).

Комитетът на министрите е приел Резолюция 
CM/Res AP(2011)1 (1) за изискванията за осигуря-
ване на качество и безопасност за ЛП, приготвени 
в аптеки за специалните нужди на пациентите, от-
ново с разпоредба за реконституирането. Комите-
тът на министрите препоръчва на страните-членки 
да изменят своето законодателство за съответствие 
с изискванията на Резолюцията. Тя е декларация 
на политическа воля, но прилагането й не е прав-
но обвързващо, за разлика например от директиви 
на ЕС, като страните-членки ще отчитат местната 
нормативна уредба. 

Резолюцията (1) е важен пробив за предотвра-
тяването на пропуски и разминаване във връзка с 
качеството и безопасността на ЛП, приготвени в 
аптеки и ЛП, произведени фабрично, чрез опре-
деляне на основни елементи на осигуряването на 
качество в процеса на приготвяне. Пациентът има 
право да получава продукт, отговарящ на съответ-
ните стандарти за качество, независимо в какви ус-
ловия е приготвен (фабрично, в аптека или в здрав-
но заведение). Резолюцията съдържа новаторски 
подход, като подкрепа на процесите на взимане 
на решения за определяне на необходимото ниво 
стандарти за качество (1).

Въвеждането на стандарти, установени от Съ-
вета на Европа за осигуряване на качество и безо-
пасност на лекарства, приготвяни в аптеки, може 
да предотврати сериозни инциденти с такива ле-
карства в Европа. Такива сериозни инциденти са 
се случвали в други държави извън Европа, главно 
в САЩ (28–30).

разпоредбИ отноСно реконСтИтуИрането в 
резолюЦИята

В член 9 от Резолюцията (1) се визира специал-
но реконституирането на ЛП в лечебни заведения. 
Разпоредбата гласи, че реконституирането на ЛП 
за предпочитане следва да се извършва в аптека, 
като се приема, че [там] може да бъдат изпълнени 
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изискванията за безопасно приготвяне на проду-
ктите.

Оценка на риска за реконституиране следва да 
помогне на здравното заведение при взимането на 
решения и документирането, свързано с това кои 
продукти трябва да се реконституират в аптеки и 
кои могат да се реконституират в клинични усло-
вия като отделения, операционни и клиники.

Според авторите на резюмето на доклада по 
проучването, реконституирането на ЛП с разреше-
ние за употреба за приготвяне на ЛП, готов за при-
лагане, е сива зона (26), изискваща допълнителна 
работа. Резолюцията (1) препоръчва на национал-
ните власти да разработят, съвместно със съот-
ветните професионални организации, конкретна 
нормативна уредба или указания, с отчитане на 
факторите, посочени в член 9 на Резолюцията (1). 
В момента нормативната уредба на реконституира-
нето на парентерални лекарства или отсъства, или 
е недостатъчна в повечето държави от Съвета на 
Европа.

дейноСтИ в Съвета на европа, коИто Са в ход 
в облаСтта на реконСтИтуИрането

Решение да се работи в областта на реконсти-
туирането

Въз основа на предходно изследване, извър-
шено от Експертната комисия в областта на лекар-
ствата, приготвяни в аптеки, бяха подети инициа-
тиви в рамките на същия орган за работа в облас-
тта на реконституирането. Направено бе проектно 
предложение и се постигна консенсус сред стра-
ните-членки на Съвета на Европа за стартиране 
на проекта. Сред факторите, на които се обръща 
внимание, са различните условия, в които да се из-
вършва реконституиране, подход, отчитащ риска, 
свързан с различните видове реконституиране, ус-
лугите, свързани с реконституиране, предоставяни 
от аптеки и други управленски въпроси.

внИманИе върху проЦедурИте за реконСтИту-
Иране в разлИчнИ уСловИя на терИторИята на 

здравнИте заведенИя

На практика процедурата по реконституира-
не може да се извършва както в аптеки, така и в 
клинични условия. В идеалния случай качеството 
на лекарствата за пациента не следва да зависи от 
мястото, в което се извършва реконституирането. 
В някои страни са установени указания за рекон-

ституиране, например във Великобритания (31), 
но това е необходимо да стане факт в цяла Европа. 
Указанията следва да обхващат работните методи и 
процедури за реконституиране и администриране-
то на парентерални лекарства в частност (6,32,33).

Резолюцията подчертава важността на струк-
турните подобрения на процедурите по реконсти-
туиране с помощта на надлежно управление на 
рисковете

Във всеки едни от тези обекти (аптеки или кли-
нични зони) в лечебното заведение профилът на 
риска може да е различен, в зависимост от ситуа-
цията в обекта (сложност на процеса на реконсти-
туиране, обстановка, материална база и оборудва-
не, персонал и квалифицираност, други условия) и 
в зависимост от броя оперативни стъпки на рекон-
ституирането.

Реконституирането е широко понятие за раз-
лични дейности и услуги. Рисковите характерис-
тики на различните процеси на реконституиране 
могат да са много различни и поради това е целесъ-
образно да бъдат отчитани. Използването на един 
и същ термин води до имплицитно, но превратно 
внушение, че профилът на риска за всички тези 
различни дейности е еднакъв.

Оценяването на риска за реконституирането 
може да помогне на здравните заведения при взи-
мането на решения и документирането във връзка 
с това кои продукти могат безопасно да се рекон-
ституират в клинични условия при спазването на 
надлежните мерки за намаляване на риска, като 
например обучение. Управлението на риска един-
ствено постфактум, т. е. в отговор на случили се 
инциденти, не е адекватен подход. Считаме, че 
процесът на въвеждане на подобрения въз основа 
на случили се инциденти трябва да бъде заменен с 
превантивен и инициативен процес на структурно 
подобрение, въз основа на отчитане на риска. На-
шето мнение е, че това е възможно единствено при 
наличието на решимост от страна на ръководство-
то и служителите във всяко едно лечебно заведе-
ние. Процесът на реконституиране за парентерал-
ни продукти и администрирането им на пациенти 
в лечебни заведения следва да се основава върху 
цялостна и задълбочена оценка на риска и добро 
управление.

Експертната комисия излага някои варианти, 
които са важни с оглед утвърждаването на добри 
практики за реконституиране, като например:
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Определяне на конкретно лице в лечебното 
заведение, с надлежната квалификация, което ге-
нерално да отговаря за процеса на реконституира-
нето на парентерални продукти (напр. болничен 
фармацевт). 

Преглед в рамките на лечебното заведение на 
различните дейности по реконституиране в отдел-
ните места на извършването им (аптека, клинични 
зони), с диференциране на рискове.

Оценка за здравното заведение като цяло за на-
чините за управление на тези рискове. 

Решение кои продукти следва да се приготвят 
в болничната аптека и кои могат да се приготвят в 
клинични условия. 

Оценка на капацитета в болничната аптека да 
осигурява парентерални продукти, готови за упо-
треба, за определяне на високорискови продукти и 
за подкрепа на образованието персонала в клинич-
ните зони за безопасно реконституиране на лекар-
ствени продукти. 

Ангажиментът и решимостта от страна на ръ-
ководството в здравното заведение са залог за на-
предък в областта на реконституирането на ПЛП. 

Внимание върху процеса на реконституиране, 
без обхващане на последната стъпка – админи-
стрирането на лекарството на пациента

Работата на експертната комисия е насочена 
върху самия процес на реконституиране. Послед-
ната фаза на боравенето с ЛП е администрирането 
им на пациента. Трябва да бъдат въведени процеду-
ри за независима проверка от втори служител. Тази 
независима проверка трябва да включва проверка 
на данните на пациента, предписаното лечение и 
лекарството, което следва да се администрира. 
Грешки, допуснати на последния етап, т. е. при да-
ването на лекарството на пациента, е невъзможно 
да бъдат поправени по-късно. Поради това подоб-
ни грешки при администрирането на лекарството 
на пациента могат също да са с критичен ефект за 
неговата безопасност.

ИзводИ

Понастоящем законодателно уреждане и/или 
указания относно реконституирането на ПЛП или 
отсъства, или е твърде недостатъчно в повечето 
държави, членуващи в Съвета на Европа. Резолю-
цията (1) препоръчва националните власти да раз-
работят, съвместно със съответните професионал-
ни организации, конкретни регламенти или указа-
ния. За улесняване на работата в страните-членки, 

Експертната комисия е поела инициативата за из-
готвяне на законодателство или указания на меж-
дународно ниво. Работата на Експертната комисия 
описва и е насочена към различните рискове, свър-
зани с процеса на реконституиране и има за цел 
предоставянето на практически съвети за упра-
влението на тези дейности. Очаква се Експертна-
та комисия да излъчи препоръки за създаването на 
регламенти за Добри практики за реконституиране. 
При гласуване сред страните-членки на Съвета на 
Европа е възможно препоръките да бъдат приети. 
Предвид факта, че нормативно уреждане или ука-
зания в областта на реконституирането изобщо 
липсват или са твърде ограничени, подобно регла-
ментиране на ниво Съвет на Европа би било важна 
стъпка напред за укрепване на безопасността на 
пациентите в областта на асептичното приготвяне 
на ЛП в лечебните заведения.

конкурентнИ ИнтереСИ – не Са налИЦе

Удостоверяване на източници и вътрешна ре-
цензия – не е възлагано; проведена е външна ре-
цензия. 
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КЛИНИЧЕН ОДИТ НА СТЕРИЛНИ МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ:  
ПРИМЕРИ ОТ ФРАНЦИЯ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО И 

БЕЗОПАСНОСТТА НА БОЛНИЧНИТЕ УСЛУГИ
Валериа Винцигуера1, Ани Фагот-Ганде2, Сирил Борнар2
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Резюме.

Цели: Инспектиране на качеството и безопасността при управлението на стерилни 
медицински изделия (СМИ) за определяне на ролята на фармацевта в един мултидисциплинарен 
екип и за представяне на пример на оценка на дейностите, свързани със СМИ от страна на 
болничния персонал. 

Методи: Оценяването на дейностите, свързани със СМИ се извърши с помощта на 
инструмента на Националната агенция за подкрепа на работата на здравните и ме-
дико-социалните заведения (ANAP, на фр. Agence Nationale d’Appui à la Performance des 
établissements de santé et médico-sociaux) в Болничния център в Кан, Франция, през август 
2013 г. Четирима здравни специалисти и трима болнични фармацевти направиха оценка на цикъ-
ла на СМИ в здравното заведение, цикъла на СМИ и медицинските практики в отделението за ко-
ремна, съдова и урологична хирургия. Бяха анализирани общо 1850 заявки за ползване на СМИ за 
болничната аптека и 1110 за отделението. Категориите за степен на контрол на риска бяха опре-
делени както следва: 0-33% - „ниска степен“, 34-66% „средна степен“ и 67-100% - „висока степен“.  
Резултати: Контролът на риска за политиката за безопасността в лечебното заведение се определи като 
„висок“ (67%), за цикъла на СМИ в болничната аптека и в отделението съответно като „висок“ (68%) и „сре-
ден“ (64%), и за медицинските практики като „висок“ (88%). И за двете услуги се получиха добри резултати.

Преводна статия от Европейското списание по болнична фармация, публикувана 
с разрешение на Европейската асоциация на болничните фармацевти (EAHP)
The original source of this article is: Valeria Vinciguerra, Annie Fagot-Gandet 
and Cyril Boronad. A clinical audit of sterile medical devices: a French 
experience of quality and safetyimprovement in hospital services. V Eur J Hosp 
Pharm 2016 23: 134-140 originally published online October 27, 2015
doi: 10.1136/ejhpharm-2015-000739 
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въведенИе

Съгласно Европейските указания за квалифи-
кацията и класификацията на софтуера, използван 
самостоятелно в медицинските грижи в норматив-
ната уредба на медицинските изделия, медицинско 
изделие (МИ) е всеки инструмент, апарат, при-
надлежност, софтуер, материал или друг продукт, 
използван сам или в комбинация, заедно с всички 
аксесоари, включително софтуера, предназначен 
от неговия производител да бъде използван  спе-
циално за диагностика и/или терапевтични цели и 
необходими за неговото прилагане, предвиден от 
производителите да бъде използван за хората със 
следните цели: диагностика, профилактика, мо-
ниторинг, лечение или облекчаване на заболяване; 
диагностика, мониторинг, лечение, облекчаване 
или компенсиране на нараняване или недъг; из-
следване, заместване или модифициране на ана-
томията или на физиологичен процес; контрол на 
раждаемостта, и което не постига своето основно 
предназначение в или върху човешкото тяло чрез 
фармакологични, имунологични или метаболични 
средства, но което може да бъде подпомогнато в 
своята функция по такъв начин.“ (1).

Стерилните медицински изделия (СМИ) 
включват изделия като превръзки, имплантируеми 
изделия и хирургически инструменти. Предвид 
техните особености, управлението им е сложно и 
изисква добри знания.

Управлението на СМИ е свързано с различни 
рискови фактори, както присъщи, така и външни. 
Първият вид зависи от характеристиките на про-
дукта; във втората група попада използването на 
СМИ, което не отговаря на добрите професионал-
ни практики в областта на здравеопазването и/или 
слабости от комуникационен или организационен 
характер, които могат да доведат до нежелани съ-
бития (2). 

Всяка стъпка в цикъла на СМИ - анализ на за-
питване, закупуване, заявка, получаване, съхране-
ние, издаване, транспорт, експедиция, използване, 
връщане (рекламация) и контрол – е ключов фак-

тор, който може да окаже влияние върху доброто 
управление на СМИ (2-4). 

Сложността на управлението на СМИ, неспаз-
ването на професионални и/или добри организа-
ционни практики, комуникационни проблеми (2) 
и участието на няколко здравни специалисти (2-4) 
допринасят за повишаване на риска. Във Франция 
управлението на използването на СМИ в болници 
се извършва от болничната аптека.

Високата вероятност от грешки налага подла-
гането на управленските методи на оценка, за да се 
установят слабостите и да се предложат решения. 
С оглед на това клиничният одит може да е ефекти-
вен (5). Демонстрирано е, че грижите за пациенти-
те се подобряват с прилагането на клиничен одит 
(6,7), че редовно следва да се извършват клинични 
одити (8), и че с помощта на такива одити се откро-
яват критични моменти в конкретни процедури, в 
които участват различни здравни професионали-
сти (6 9).  В частност се демонстрира, че фармаце-
втите са ключов участник в мултидисциплинарни-
те одити (9,10). 

Във Франция Националната агенция за под-
крепа на работата на здравните и медико-соци-
алните заведения (Agence Nationale d’Appui à la 
Performance des établissements de santé et médico-
sociaux - ANAP) е разработила инструменти в по-
мощ на здравните професионалисти за подобря-
ване на дейността на болниците, като например 
Диагностичния инструмент за СМИ (на фр. Outil  
Diagnostic Dispositifs  Médicaux  Stérile) (2). Той 
представлява одит, позволяващ на персонала да 
оценява цикъла на СМИ, както в болничната апте-
ка, така и в отделенията.

Средството за самооценка включва следното:
1. Определяне на безопасността на процеса за 

отстраняване на установени слабости.
2. Насърчаване на обмяна на информация сред 

професионалистите в мултидисциплинарния екип.
3. Насърчаване на култура на споделяне на тех-

ники за безопасност.

Заключения: Изследвани бяха стандартите за безопасност и качество, като се установи 
изпълнение на последните. По отношение на обучението на здравните работници, информа-
цията относно и наличието на подробни процедури за политика за безопасност и медицински 
практики резултатите бяха добри. Основните слабости бяха дефицит в осигуряването на ИТ 
и липсата на процедури по отношение на цикъла на СМИ. Демонстрирано беше, че болничният 
фармацевт е ключова фигура в мултидисциплинарния екип.
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4. Осигуряване на работещите в тези области 
съдържателни планове на принципа на подход „от-
долу-нагоре“.

5. Определяне на приоритети за подобрение. 
В настоящото изследване прилагаме пет основ-

ни елемента от самооценката на Болничния цен-
тър в Кан, Франция (на фр. Centre Hospitalier de 
Cannes), изпълнявайки указанията на ANAP. Целта 
беше да се демонстрира важността на ролята на 
фармацевта при управлението на СМИ и в мулти-
дисциплинарните екипи, както и да се представи 
нагледно одитът на ANAP, поради факта, че броят 
публикувани одити в областта на медицинските из-
делия (МИ) е много малък.

методИ

Методологията на ANAP беше използвана за 
самооценка. Диагностичният инструмент за СМИ 
дава достъп до пълните данни. 2 ANAP е дала раз-
решение за публикуване на използваните данни.

Описание на въпросника
Одитите са два вида: в болничната аптека и в 

специализираното отделение, в което често се из-
ползват СМИ. На уебсайта на ANAP са посочени 
въпросите от въпросника (2). Фигура 1 показва из-
вадка от въпросника.

Въпросникът, предназначен за болничната ап-
тека, се състои от две части: Политика на здравно-
то заведение за безопасността в областта на цикъла 
на СМИ и Цикъл на СМИ в отделението.  Въпрос-
никът за отделението също е в две части: Цикъл 
на СМИ в отделението и Практики на медицинска 
грижа и тяхното оценяване. Всяка част от двата 
одита отговаря на определена тема. Всяка тема е с 
подтеми, описващи стъпка в цикъла на СМИ. Ця-
лостният процес е показан подробно в Таблица 1 

(2) В пояснителните бележки към таблицата е да-
дено описание на темите и подтемите.

Форматът на одита позволява въвеждане в Ек-
сел.

Четири са възможните отговори: „изцяло да“; 
„донякъде да“; „не“; ‘НП (неприложимо)’. Всеки 
отговор носи определен брой точки, изчислен с по-
мощта на математическа формула. В частност от-
говорът „донякъде да“ е равен на 0.5 точки, а „НП“ 
на 0. Неговото използване трябва да е строго огра-
ничено и основателно (2).

След като се попълнят клетките, автоматично 
се генерира скоринг, в числово изражение на общ 
брой точки и като относителен дял в проценти. 
Също така се използва и графика тип радарен ек-
ран за нагледно представяне на данните. По лъчи, 
излизащи от общ център, са дадени различни ко-
личествени променливи, и се генерира схематично 
представяне на слабите и силните моменти в съ-
щия шийт, като веднага се откроява тенденцията в 
управлението на СМИ.

В одита се определят следните стойности за 
различната степен на контрол на риска: 0-33% 
„слаб контрол на риска“, 34-66% „среден контрол 
на риска“, 67-100% „висок контрол на риска“. Оп-
ределени са следните положения:

 ● Верифициране на състоятелността на пози-
циите във въпросника, за да се избегне превратно 
тълкуване; 

 ● Обогатяване на съдържанието на въпросника 
с други елементи, ако е необходимо; 

 ● Оценяване на спазването на тези процедури; 
 ● Осигуряване на прилагането на процедурите 

(2). 
Провеждане на одита
Одитът се проведе през август 2013 г. в Бол-

ничния център на Кан (11), Франция. Организа-
цията представлява болница за активно лечение 
с 827 легла, 8 медицински центъра, 39 болнични 
услуги и 1800 служители (12).

През 2013 г. общо 1850 заявки за СМИ са обра-
ботени от болничната аптека.

За целите на одита бяха привлечени следните 
служители: (1) в болничната аптека: началникът на 
аптеката, още един фармацевт, един стажант, два-
ма помощник-фармацевти, които са квалифицира-
ни професионалисти по фармация и един складов 
работник; (2) в отделението: началникът на бол-
ничната аптека, стажантът от болничната аптека и Фигура 1. Извадка от одита за болнично отделение на 

ANAP



Валериа Винцигуера, Ани Фагот-Ганде, Сирил Борнар50

главната сестра в отделението за коремна, съдова и 
урологична хирургия.

Това отделение е за пациенти за операция на 
артерии и вени, както и пациенти за хемодиализа. 
Сред рутинните операции са: аневризма на корем-
ната аорта, разширяване на илиачната или фемо-
ралната каротидна [артерия], интервенции при 
разширени вени, техники за ендолуминално раз-
ширяване и поставяне на стент на артерио-веноз-
ни фистули за управлението на хронична бъбречна 
недостатъчност (13). През 2013 г. броят пациен-
ти, хоспитализирани за операция в отделението 
за коремна, съдова и урологична хирургия е 2393 
(съдова хирургия 432, урологична хирургия 849,  
коремна хирургия 1112), с болничен престой на 

3068 пациенти (съдова хирургия 541, урологична 
хирургия 1228,  коремна хирургия 1299). Броят об-
работени заявки с СМИ е 1110 (230 хирургически 
СМИ, 880 СМИ за операционната зала).

Резултатите автоматично излизат в шийтове в 
Майкрософт Ексел.

резултатИ

Първоначално данните се събират в аптеката, 
след което в отделението. Дават се отговори на 
всички въпроси.

Въпроси, предназначени за болничната ап-
тека

Въпросник Случаи на използване на СМИ в болнична аптека, свързана с политиката за СМИ отделение
Тема Политика на 

организацията за 
безопасността на 
цикъла на СМИ

Цикъл на СМИ в 
отделението

Цикъл на СМИ, 
отделение

Мед. практики и 
оценяването им
Инфуз. практики —6 въпр

Лъч/подтема Управление на 
качеството и 
безопасността на 
цикъла на СМИ - 10 
въпроса.
ИМИ – 10 въпроса. 
Договорен заем—
депозит за ИМИ – 4 
въпроса

Орг. помещ. —7 въпр. 
Запитване —10 въпр. 
Заявка - приемане—7 
въпр. Съхр.—4 въпр. 
Дистриб.—6 въпр.
Транспорт —6 въпр.
Връщ. - обезвр.—6 
въпр.

Запитване 
—9 въпр. 
Приемане —4 
въпр. Съхр.—8 
въпр.

Използване СМИ —4 
въпр. Контрол СМИ 
—7 въпр.
Връщ. – обезвр.—5 
въпр.

Превенция ИЕК —4 въпр.
Декуб. рани —4 въпр.

Др. мед. практики —2 въпр.

Брой позиции 24 46 37 16

Общо позиции във 
въпросника (n)

70 53

Цикъл на СМИ: политика за безопасност на звеното
Управление на качеството и безопасността на цикъла на СМИ: касае ефекта на политиките на здравното заведение на съответните 
компетентни комисии. Включват се въпроси относно наличието и спазването на процедури и материали, свързани със здравната политика на 
организацията.
ИМИ: (активно) имплантируемо медицинско изделие е „всяко медицинско изделие, което е предназначено да бъде изцяло или частично въведено 
в човешкото тяло - по хирургически или медикаментозен път или чрез медицинска интервенция в естествени отвори и което е предназначено да 
остане [в човешкото тяло] след процедурата.” 1 Политиката включва общи въпроси относно управлението на ИМИ.
Договорен заем – депозит за ИМИ: въпроси относно процедурите и контрола на ИМИ.
Цикъл на СМИ в болничната аптека или отделението
Помещение: включва въпроси относно описанието, типологията и управлението на помещенията, в които се съхраняват 
СМИ в болничната аптека. Запитванията включват въпроси относно начина за отправяне на запитвания от отделенията, 
получавани и управлявани в болничната аптека и съответните служители, участващи в тези дейности.
Заявка – получаване: въпроси относно мястото и начина на извършване на заявката и получаването в болничната аптека и в 
отделението, както и съответните служители. Съхранение: въпроси относно мястото и начина на съхранение на СМИ в болничната 
аптека и отделенията и съответния персонал.
Експедиция: въпроси относно начина, по който служители на болничната аптека участват в тази дейност, дали са обучени и дали спазват 
процедурите. Транспорт: получаването на СМИ от фирмите, управлението на СМИ в болничната аптека и експедицията на СМИ в отделението. 
Включва въпроси относно обучение на персонала на болничната аптека.
Връщане – обезвреждане: отнася се до връщането (рекламацията) и обезвреждането /третирането/ на дефектни СМИ. 
Обхваща въпроси относно процедурите, тяхното спазване и обучение на персонала. Използване на СМИ: въпроси относно 
обучението на персонала, наличието и спазването на процедури и контрола на негодни СМИ.
Контрол на СМИ: всички стъпки на мониторинга на СМИ, от информацията за пациента до проследимостта на СМИ. Включва въпроси относно 
наличието и спазването на процедури.
Медицински практики и тяхното оценяване
Всички подтеми включват въпроси относно обучението на персонала, наличието на процедури и добри практики и 
спазването им, и/или специфична информация (превенция на ИЕК – използване на СМИ за превенция на ИЕК, лечение 
на декубитални рани – правилно използване на уреди/принадлежности, други медицински практики – предписване на 
лекарства, показания).

*Адаптирано от инструмента на ANAP. 
  ИЕК – инциденти с експозиция на кръв; ИМИ – имплантируемо медицинско изделие; СМИ – стерилно медицинско изделие.

Таблица 1. Схема на структурата на инструмента на ANAP (1) *
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Общо въпросите са 70 за всички 123 позиции 
(57%) във въпросника за болничната аптека, като 
24 се отнасят до политиката за безопасността на 
здравното заведение за СМИ и 46 – до цикъла на 
СМИ в болничната аптека.

Таблица 2 показва стойностите на [контрола на] 
риска за всяка тема и подтема, нивото на спазване 
на стандартите за одит и общия резултат, постиг-

нат за всяка област. Фигура 2 графично представя 
резултатите за всяка тема и подтема. Таблица 2 по-
казва относителния дял в проценти. В болничната 
аптека цялостният контрол на риска отразява ни-
вото на спазване на изискванията за одита (средна 
величина 67%), съгласно броя точки в двете теми 
(Политика на организацията за безопасност на ци-
къла на СМИ - 67%, Цикъл на СМИ в болничната 
аптека - Таблица 2). Така резултатът отразява ниво-
то на спазване на стандартите за одита.

В частност се получи висок резултат за контро-
ла на риска по темата „политика на организация за 
безопасността на цикъла на СМИ“ (68%). Степента 
е висока за „Управление на качеството и безопас-
ността на цикъла на СМИ“ (78%) и „Имплантиру-
еми МИ“ (ИМИ; 71%), но е средна за „Договорен 
заем – депозит за ИМИ“ (43%), което значително 
намалява общия резултат.

По тема „Цикъл на СМИ в болничната аптека“ 
(68%) резултатите са следните: организация на по-
мещението (100%) „висок“, запитвания (86%) „ви-
сок“, заявки - получаване (70%) „висок“, „съхра-
нение“ (40%) „среден“, експедиция (75%) „висок“, 
транспорт (25%), „нисък“, връщане - обезвреждане 
(50%) „среден“. Така по-добрите резултати в цикъ-
ла на СМИ са във връзка със запитването и фазата 
„заявка-получаване“. Резултатът е висок и за ор-
ганизацията на помещението, но не и за съхране-

Няма контрол
Ниво риск

% контр. на 
риска

Одитно 
ниво

Постигнат 
рез.Има контрол Общо

1 Политика на орг. за безоп. на цикъла на СМИ 6 22 33 67 Високо 3

A Управл. качеств. и безоп. на цикъла на СМИ 2 7 9 78 Високо 3

B ИМИ 2 12 17 71 Високо 3

C Договорен заем-депозит за ИМИ 2 3 7 43 Средно 2

2 Цикъл на СМИ в болн. аптека 13 38 56 68 Високо 3

Лъч 2 Помещения 0 7 7 100 Високо 3

D Помещение болн. аптека 0 7 7 100 Високо 3

Лъч 3 Запитване – заявка - приемане 4 19 24 79 Високо 3

E Запитване 2 12 14 86 Високо 3

F Заявка – приемане 2 7 10 70 Високо 3

Лъч 4 Съхранение, експедиция, транспорт 7 10 21 48 Средно 2

G Съхранение 2 2 5 40 Средно 2

H Експедиция 1 6 8 75 Високо 3

I Транспорт 4 2 8 25 Ниско 1

Лъч 5 Връщане - обезвреждане 2 2 4 50 Средно 2

J Връщане - обезвреждане 2 2 4 50 Средно 2

СМИ, стерилни медицински изделия.

Таблица 2. Резултати за болничната аптека

Фигура 2. /по часовн. стрелка, от начало позиция „12 ч.“/: 
Графика на обобщените резултати, болн. аптека. По-
литика на орг. за безопасност, Помещения, Запитване, 
Заявка – получаване, Съхранение, Експедиция, Транспорт, 
Връщане - обезвреждане.
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нието. Доброто съхранение в склада е свързано с 
подходящо помещение/материална база, но въпре-
ки добрите стандарти за последното, процедурите 
за съхранение са слаби (два от четири въпроса по-
лучиха отрицателен отговор). Два от шест въпроса 
относно транспорта бяха с отрицателен отговор 
поради липса на процедури и на анализ на анома-
лиите. По отношение на транспорта и връщането и 
обезвреждането отсъстваха добри процедури.

Най-големите пропуски не се отнасят до не-
спазване на професионални добри практики или 

до организационни и комуникационни въпроси, а 
по-скоро до непълнота на инструменти за предо-
твратяване на външни рискове.

Въпросник, предназначен за отделението
50 от всички 123 (43%) въпроса са за отделе-

нието: 37 за цикъла на СМИ в отделението и 16 за 
медицинските практики и тяхната оценка. 

В Таблица 3 са дадени показателят за контрол 
на риска и процентните дялове, както и броят точ-
ки за всяка тема и подтема. Резултатът за управле-
ние на „Цикъл на СМИ в отделението“ (64%) е по-
нисък от този за болничната аптека (съответно 2 и 
3), докато резултатите са високи за „Медицински 
практики и тяхното оценяване“ (88%).

Фигура 3 представя графично резултатите.
За „Цикъл на СМИ в отделението“ одитът уста-

новява  средно ниво, получено както следва: запит-
ване (70%) „високо“, получаване (50%) „средно“, 
съхранение (46%) „средно“, използване на СМИ 
(67%) „високо“, контрол на СМИ (86%) „високо“, 
управление на върнати изделия и обезвреждането 
им (57%) „средно“. Различията в резултатите за 
отделните стъпки са видими. Отсъствието на про-
цедура е един от най-съществените пропуски (1/7 
въпр. по контрол на СМИ, 2/5 въпр. по управле-
ние на връщането и обезвреждането на СМИ), но 
са налице и някои организационни слабости, като 
нерегулярен контрол на обезвреждането. Налице 

Няма контрол
Ниво риск % контр. 

на риска
Одитно 
ниво

Постигнат
резултатИма контрол Общо

1 Цикъл на СМИ в отделението 12 36 56 64 Средно 2

Лъч 1 Запитв. – получ. – съхр. СМИ 8 16 29 55 Средно 2

A Запитване 2 7 10 70 Високо 3

B Получаване 2 3 6 50 Средно 2

C Съхранение 4 6 13 46 Средно 2

Лъч 2 Използване — контрол на СМИ 2 16 20 80 Високо 3

D Използване на СМИ 1 4 6 67 Високо 3

E Контрол на СМИ 1 12 14 86 Високо 3

Лъч 3 Управл. на върнати СМИ и обезвреждане 2 4 7 57 Средно 2

F Управление на връщане и обезвр. СМИ 2 4 7 57 Средно 2

2 Мед. практики и оценяването им 0 21 24 88 Високо 3

Лъч 4 Мед. практики и оценяването им 0 21 24 88 Високо 3

G Инфузионни практики 0 8 9 89 Високо 3

H Превенция на ИЕК 0 5 6 83 Високо 3

I Декуб. рани 0 7 7 100 Високо 3

J Други мед. практики 0 1 2 50 Средно 2

ИЕК – инцидент с експозиция на кръв; СМИ - стерилно медицинско изделие.

Таблица 3. Резултати за отделението

Фигура 3. /по часовн. стрелка, от начало позиция „12 ч.“/: Графи-
ка на обобщените резултати, отделение. СМИ. Запитване, По-
лучаване, Съхранение, Използване на СМИ, Контрол на СМИ, 
Управление на върнати СМИ и обезвреждане, Мед. практики 
и оценяването им.
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е обаче добра комуникация между отделението и 
болничната аптека. 

Постигнат е висок резултат по отношение на 
„Медицински практики и тяхното оценяване“. 
Общият резултат по компоненти е както следва: 
„инфузионни практики“ (89%) „високо“, предо-
твратяване на инциденти с експозиция на кръв 
(ИЕК — 83%) „високо“, лечение на декубитални 
рани (100%) „високо“, други медицински практики 
(50%) „средно“. Добрите резултати за тези подте-
ми са благодарение на високото ниво на спазване 
на добри професионални практики.

дИСкуСИя

След одита се извърши преглед на управление-
то на СМИ.

Политика на организацията за безопасност 
на цикъла на СМИ

Резултатите показват, че политиката за безо-
пасността е задоволителна и значително по-добра 
в сравнение с тази в други френски лечебни заве-
дения, които също използват одита на ANAP (4).

Силните страни се отдават на наличието на ня-
колко комисии, дейността по управление на риска 
и управлението на ИМИ.

Комисиите имат различни отговорности: раз-
работване на процедури за надлежно използване 
и обезвреждане на СМИ, информация за специа-
листите, извършващи назначението на МИ, относ-

но контрола на използването на ИМИ, разписване 
на конкретни протоколи относно негодността на 
ИМИ. В Таблица 4 са посочени основните коми-
сии във френски болници и компетентността им 
относно СМИ.

Управлението на риска се утвърждава като фак-
тор с изключителна важност. За по-нататъшното 
му развитие е създадена система от консултанти 
и за набиране на информация относно нежелани 
събития, свързани с използваните СМИ. Всички 
предупредителни сигнали се обсъждат на мулти-
дисциплинарни срещи.

Нещо повече: бдителността относно МИ е ак-
тивна част от управлението на риска за здравето. 
За укрепване на дейността е въведена система за 
регистриране и събиране на информация за неже-
лани събития, свързани с цикъла на СМИ. Систе-
мата е интегрирана в общата политика за управле-
ние на риска, свързан с медицинската грижа, като 
ИМИ се считат за особено важни в този план.

Управлението на ИМИ е ключов фактор при 
обучението на лекари по темите на надлежното и 
ненадлежното използване на СМИ, управлявано 
от информационна система, която не се прилага 
за други СМИ. За всеки случай на потенциално 
неуспешно поставяне на ИМИ се сигнализира на 
болничната аптека. Всяка процедура, свързана с 
използване на ИМИ, се регистрира и наблюдава от 
страна на болничната аптека и отделението.

Основните слабости са по линия на отсъствие 
на процедури относно връщането и обезвреждане-
то на СМИ, както и управлението на СМИ и ИМИ 
като цяло.

Сред другите важни дейности е стандартизира-
нето на биомедицински средства за инфузия, как-
то и системата от консултанти и управлението на 
ИЕК.

Цикъл на СМИ в болничната аптека и в от-
делението

Получените резултати са сравними с данните 
от обобщителния доклад от 2012 г. за 21 френски 
здравни заведения, одитирани по ANAP (5).

Одитът представя непосредствена и ясна диаг-
ностика, отразяваща реалната ситуация и дава вед-
нага ясен набор от процедури за подпомагане на 
мултидисциплинарната работа (2,4). 

За болничната аптека резултатите по позиция 
„заявка – получаване“ и „съхранение“ са по-високи 
от тези за други болници; в същото време се отчи-
тат по-ниски резултати за „транспорт“ и „връщане 

Орган Компетентност

Комисия за 
предотвратяване на 
болнични инфекции (Comité 
de Lutte contre les Infections 
Nosocomiales—CLIN).

Отговаря за предоставяне на 
информация за надлежното из-
ползване на продукти, извършва 
одити и разпространява инфор-
мация.

Комисия за лекарства 
и СМИ (Commission 
du Médicament et des 
Dispositifs Médicaux 
Stériles—COMEDIMS)

Разработва и актуализира на-
ръчника за лекарства и СМИ, 
разработва препоръки за пра-
вилно назначаване на лекарства 
и СМИ; определя, съвместно със 
здравните професионалисти, 
терапевтичните приоритети в 
полза на последователни лекар-
ствени политики.

Комисии за 
лечебните заведения 
(Commission médicale 
d’établissement—

Разработва програми за качество 
и безопасност на мед. практики, 
вкл. СМИ.CME)

СМИ, стерилно 
медицинско изделие.

Таблица 4. Основни комисии във френски държавни лечеб-
ни заведения
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на СМИ“. За отделението по показателите за при-
емане и контрол на СМИ изглежда разлика няма в 
сравнение с други болници, докато по отношение 
на запитвания и използване на СМИ резултатите са 
по-високи за съхранението и по-ниски за връщане-
то на СМИ (4).

По-големият брой точки е възможно да се дъл-
жи на наличието на помещения в зона с контрол 
на достъпа – по-специално контролирано влизане 
в болничната аптека, както и на обособени зони, в 
които рутинно се извършват основните дейности 
(т. е. получаване, съхранение и експедиция). На-
длежно приемане и складиране на СМИ е възмож-
но благодарение на подходящи помещения (както 
в болничната аптека, така и в отделението), кое-
то гарантира добро съхранение и поддържане на 
всички продукти. Това е важно и по отношение на 
дейностите, свързани с връщането на СМИ на дос-
тавчиците: СМИ, подлежащи на връщане, следва 
да се съхраняват отделно от другите СМИ.

Също така, за осигуряването на надлежни ус-
ловия за съхранение на продуктите в болничната 
аптека служители редовно провеждат специални 
проверки, а в отделението се спазват изискванията 
за съхранение.

Наличието на наръчник за СМИ е инструмент 
от основно значение за лекарите и сестрите при 
поръчката на продукти. В допълнение болничната 
аптека надлежно уведомява отделението за проме-
ни в пазарната конюнктура.

Неблагоприятните резултати главно се дължат 
на липса на процедури и недостатъчна компютъ-
ризация, както в болничната аптека, така и в отде-
лението. Положението е сходно в други френски 
здравни заведения (11).

Важна е ролята на непрекъснатото обучение и 
предоставяне на информация както в болничната 
аптека, така и в отделението. Това способства за 
надлежно попълване на складовите наличности и 
използване на СМИ от медицинския персонал. Пе-
риодично се провеждат опреснителни курсове за 
болничните фармацевти, помощник-фармацевти-
те, медицинския/сестринския персонал.

Болничният фармацевт изпълнява ключова 
роля, като ресурс на жизненоважна и актуална 
информация, както и за надлежния контрол на из-
ползването на СМИ.

Също така централизирането на управлението 
на СМИ от болничния фармацевт е залог за по-до-
бър контрол на риска и подобрено взаимодействие 

между персонала. Участието на болничния фарма-
цевт в клиничния одит е важно и следва да се ре-
организира в мултидисциплинарните екипи (напр. 
комисията за оценка на качеството).

Медицински практики и тяхното оценяване
Резултатите, отчетени тук, са по-високи от ре-

зултатите на други френски лечебни заведения (4). 
Противно на данни от предишни одити, по-висо-
ките резултати се дължат на наличието на конкрет-
ни процедури и протоколи за добри перфузионни 
практики, предотвратяване на ИЕК, лечение на де-
кубитус и други медицински практики, като ури-
нарна катетеризация, трахеална аспирация, гастро-
стомия, хемостатични периоперативни практики и 
всички практики, характерни за конкретното отде-
ление.

На пациентите се дава информация относно 
управлението на имплантируеми изделия, с карта 
за идентифициране на ИМИ.

Прецени се, че оценяването на най-добро из-
ползване на ИМИ за цели, различни от оригинал-
ното им предназначение при необходимост, не е 
приложимо.

Ограничения
Едно от ограниченията на анализа е поради не-

достатъчните данни.
Друг подобен фактор е по линия на сравни-

мостта на резултатите на други френски болници 
поради непълните сведения.

Извод

Клиничният одит беше ефективен и в съответ-
ствие с основните цели на ANAP (2,4). 

Какво е известно до момента по темата
 ● Чрез клиничните одити се подобрява грижата 

за пациентите. 
 ● Необходимо е да се прилагат одити в болнич-

ните услуги. 
 ● Управлението на МИ е сложно и е свързано с 

множество рискови фактори. 
Каква добавена стойност носи настоящото из-

следване
 ● Описват се предимствата на одита на упра-

влението на СМИ. 
 ● Дава се пример на анализ на цикъла на СМИ, 

предвид липсата на публикувани доклади по тема-
та. 

 ● Демонстрира се важността на мултидисци-
плинарното сътрудничество. 
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 ● Демонстрира се ключовата роля на болнич-
ния фармацевт. 

 ● Представя се интересен опит в междунаро-
ден контекст. 

Благодарение на процедурата за самооценка 
се открояват най-значимите въпроси в областта на 
цикъла на СМИ, като се отдава предпочитание и се 
демонстрира целесъобразността на мултидисци-
плинарното сътрудничество (6,7). 

Също така болничната аптека се утвърждава 
като авторитет за всички здравни специалисти и 
органи, както и като свързващо звено между раз-
личните заинтересовани страни. Ролята на болнич-
ния фармацевт е централна за задоволяването на 
различните нужди и за контрол на процедурите.

Бъдещите ни цели включват подобряване на 
управлението на СМИ и преодоляване на пропу-
ските, както и удостоверяване на настоящите дан-
ни с помощта на бъдещ одит. Също така се проучва 
възможността за осъществяване на одит и в други 
отделения.
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Резюме. Захарният диабет тип II e едно от заболяванията, обявено от Световната здрав-
на организация (СЗО) като пандемия, чийто ръст прогресира ежедневно и засяга както напред-
налите в икономическо отношение, така и развиващите се страни. Този факт води след себе 
си редица здравни, социални и икономически последствия, които трябва да бъдат преодоляни, 
както посредством мерки за профилактика, така и с изясняване на патофизиологичните ме-
ханизми на заболяването и откриването на нови терапевтични подходи, за лечение на хипер-
гликемиите и нямаляване на усложненията от основното заболяване. С откриването на на се-
лективните конкурентни инхибитори на натриево- глюкозния транспортер 2 (Sodium-glucose 
co-transporter-2- инхибитори, съкратено наричани SGLT2- инхибитори), започва една нова ера във 
фармакотерапията на захарния диабет тип II. В настоящия обзор се проследяват механизмът 
на действие и ефектите на медикаментите от посочената група.

Ключови думи: Захарен диабет тип II, затлъстяване, лечение

Summary. Diabetes mellitus is a chronic disease, declared by the World Health Organization (WHO) 
as a pandemia, whose growth is progressing daily and affects both economically advanced and develop-
ing countries. This fact leads to a number of health, social and economic consequences that need to be 
surmount, both through measures to prevent and to clarify the pathophysiological mechanisms of the dis-
ease and the discovery of new therapeutic approaches for treating hyperglycemia and a decrease in the 
complications of the underlying disease. With the discovery of selective inhibitors of competitive Sodium-
glucose co-transporter-2- inhibitors (abbreviated called SGLT2- inhibitors) begins a new era in the pharma-
cotherapy of diabetes mellitus type II. In this review are tracked mechanism of action and effects of drugs 
of that group. 

Keywords: Diabetes mellitus, obesity, treatment
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въведенИе

„Една малка крачка за човека, един голям скок 
за човечеството“, отбелязва Нийл Армстронг, гле-
дайки планетата Земя от Луната. И тези дума ста-
ват като водещи за света на науката, който се раз-
вива непрестанно, с малки крачки, за да постигне 
големите успехи в достигането на нови измерения, 
независимо за кой клон от безмерността й се отна-
сят.

Медицината, като част от този Космос, също 
не спира да прогресира. В частност изучаването 
на затлъстяването и прогресирането му в захарен 
диабет тип II (ЗД тип II) са водещи в платформата 
на Световната здравна организация (СЗО), която се 
обяви с определението за световна пандемия, като 
резултат от развитието на тази патология (1).

Статистиката, която подкрепя това твърдение 
показва тенденцията за нарастване и все по-голя-
мата социална значимост на затлъстяването, което 
прогресирайки до ЗД тип II, налага и определянето 
на нови здравни, социални и икономически стра-
тегии в тази борба (2). Това включва обединяване-
то на научен и финансов ресурс, което да позво-
ли овладяването на заболяването и усложненията, 
свързани с наднорменото тегло (3). Според СЗО, 
към 2008 година броят на възрастните (над 20 го-
дишна възраст) с наднормено тегло, надхвърля 1,5 
милиарда души, като от тях над 200 милиона мъже 
и приблизително 300 милиона жени, страдащи от 
затлъстяване. За България, данните показват, че за 
същия период, 23,1% от мъжете и 24,3% от жените 
в страната са със затлъстяване, като в допълнение 
се посочва, че 40% от мъжкото население и 28,9% 
от женското са с наднормено тегло (4). Тази статис-
тика определя и прогресията в данните, свързани с 
прогресията на ЗД тип II, в световен мащаб.  Но-
вите данни сочат, че към момента диагностицира-
ните случаи на захарен диабет са над 366 милиона 
души, като се очаква тази бройка да нарастне към 
2030 година на 522 милиона (Фиг. 1) (5). Заболя-
ването излезе извън границите на икономическото 
развитие на отделните страни, като вече засяга в 
почти еквивалентни стойности както високоразви-
тите, така и  развиващите се държави.

Причините за тази прогресия се откриват в на-
растващото разпространение на западния разточи-
телен стил на живот, развиващата се култура на ур-
банизация и изразените тенденции на застаряване 
населениeто (6). Всички тези условия определят и 

нарастващата тежест на основния рисков фaктор за 
развитието на заболяването - затлъстяването (7). 

С детайлното изучаване на патофизиологич-
ните механизми, водещи до развитието на захарен 
диабет, се достигна и до дефинирането на заболя-
ването като хронично състоянието, при което се 
наблюдава недостатъчно или неправилно функ-
циониране на ниво хормона инсулин и инсулинови 
рецептори (8). Клинична проява се изразява с хи-
пергликемии, водещи до късни усложнения- нару-
шения в зрението, бъбречни увреждания, патоло-
гични изменения на големите кръвоносни съдове, 
които се свързват с повишен риск за сърдечно-съ-
дова смъртност и нарастващ процент на инсултите, 
при болните със ЗД тип II, усложнения от страна на 
нервната система- диабетна полиневропатия, както 
и придружаващите състоянието метаболитни на-
рушения, обусловени от инсулиновата резистент-
ност, с която се свързва заболяването (9). 

Инсулиновата резистентност се дефинира като 
промяна на чувствителността на клетките от раз-
личните тъкани – мускулна, мастна, нервна към 
действието на инсулина, което води до високи кон-
центрации както на глюкоза, така и на инсулин в 
кръвта. На клетъчно ниво, механизмът на възник-
ване се описва като неадекватно  инсулиново сиг-
нализиране от рецептора до крайните субстрати на 
инсулиновото действие, определящо множество 
метаболитни и митогенни промени (10). Затлъс-
тяването, като резултат от промяна в двигателната 
активност и прекомерен прием на храна, с послед-
ващо натрупване на мастна тъкан, води до редица 
еднокринни механизми в генезата на инсулинова 
резистентност (11). Мастната тъкан модулира ме-

Фиг. 1. Прогнози, свързани със световното разпростране-
ние на диабет тип II (5) 

Легенда: GBD - Изпитване за бремето на болестта в 
света; IDF - Международна диабетна федерация; СЗО - 
Световната здравна организация.
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таболизма посредством освободените неестерифи-
цирани мастни киселини и глицерил, както и хор-
мони – лептин и адипонектин и проинфламаторни 
цитокини. Лептинът представлява едноверижен 
протеохормон, секретиран от адипоцитите. Дейст-
вието му се свързва основно с ефекта върху хипо-
таламуса, което довежда до супресия на хранител-
ния прием, както и стимулиране на енергийния 
разход. Адипонектинът също е хормон на мастната 
тъкан, с роля в глюкозната и липидна хомеостаза 
(12). Ретинол- свързващият протеин-4 (Retinol- 
binding protein-4, RBP4), индуцира инсулиновата 
резистентност чрез намаляване на сигнализиране-
то в мускулите с фосфатидилинозитол-3-хидрокси 
киназа и засилена експресия на ензимите, участва-
щи в глюконеогенезата (фосфоенолпируваткиназа) 
в черния дроб чрез ретино-зависими механнизми. 
Адипонектинът, от друга страна, участва като ин-
сулинов сенситайзър, като стимулира окисление-
то на мастните киселини по типа на активиране 
на аденозинмонофосфат протеинкиназа (AMP) и 
пероксизомен прилифератор активиращ рецептор 
α.(13) В патогенезата на инсулиновата резистент-
ност, участват още различни фактори – TNF-α, IL-

6, ацетилизация - стимулиращия протеин (ASP), 
грелин, висфатин, липокалин - 2. Всичките тези 
описани фактори влизат в сложни взаимодействия, 
които заедно с генетичната предразположеност, 
както и факторите на средата, дефинират патогене-
зата на инсулиновата резистентност (14).

Лекарствени продукти за лечение на заха-
рен диабет тип II

Изучаването на тези сложни механизми, има за 
цел да подобри терапевтичните възможности при 
редуцирането на усложненията от заболяването, 
като някои от тези стратегии имат потенциал да се 
прилагат и при пациенти със затлъстяване, с цел 
превенция на ЗД тип II. Това определя и непрекъс-
натото развитие на много голям брой перорални 
антидиабетни средства.(15) В момента на фарма-
цевтичния пазар съществуват 11 различни фарма-
кологични класа: бигваниди, сулфонийлурейни 
препарати, меглитиниди, алфа-глюкозидазни ин-
хибитори, допамин-2 рецепторни агонисти, ами-
линови миметици, медикаменти от групата на ко-
лесевелам, тиазолидиндиони, DPP-4 инхибитори, 
GLP-1 агонисти и най-новия, този на SGLT-2 ин-
хибиторите. Незначителен брой от тях не се при-

Група 
медикамент Механизъм на действие Положителни ефекти Странични ефекти

Бигваниди
(Метформин)

Подобрява инсулиновата 
чувствителност чрез 
ефект върху инсулиновото 
действие(4). В черния 
дроб той увеличава 
инсулин-медиираната 
супресия на чернодробната 
глюкозна продукция, 
главно потискайки 
глюконеогенезата.

Подобрява гликемичния контрол
Намалява HbA1c средно с 1.0-2.0%
Ефект върху телесното тегло или 
липса на промяна
Благоприятно действие върху 
липидния статус
Положителен ефект върху сърдечно-
съдовия статус
Ефекти по отношение на 
карценопротекция

Нежелани ефекти от страна на 
гастроинтестиналния тракт- гадене, 
повръщане, диария
Противопоказан при бъбречна и 
чернодробна недостатъчност, както 
и  при остър стадий на инфаркт на 
миокарда
При гломерулна филтрация < 30 мл/ 
мин/ 1.73 м2, приемът на медикамен-
та трябва да се преустанови

Сулфанилурейни 
препарати
(Гликлазид, 
Глибенкламид)

Упражняват директно 
действие върху 
инсулиновото отделяне от 
панкреасните бета клетки

Ефективно понижаване на кръвната 
захар

Риск от хипогликемия
Умерено увеличаване на телесното 
тегло
Вторична резистентност към медика-
ментите, свързана свързана с влоша-
ване на бета- клетъчната функция.

Меглитиниди Усилват секрецията на 
инсулин от панкреаса

Бързодействащи инсулинови секре-
тагози
По-добър контрол върху постпранди-
алните нива на кръвна захар
Ефективност и поносимост, сходна с 
тази на СУП

Риск от хипогликемии

Тиазолидиндиони- 
PPAR gamma 
агонистите
(Пиоглитазон, 
розиглитазон)

Намаляват инсулиновата 
резистентност и контролират 
хипергликемията

По-дълготраен ефект върху 
хипергликемиите, спрямо СУП
Директно подобряват инсулиновата 
чувствителност
Намаляват висцералната мастна 
тъкан
Подобряват липидния профил

Задръжка на течност- опасност от 
отоци
Неблагоприятни при пациенти със 
сърдечна недостатъчност- III, IV  
функционален клас по NYHA
Увеличено телесно тегло
Увеличен риск от костни фрактури
Риск от карцином на пикочния мехур

Таблица 1. Описание на основните лекарства, използвани в ендокринологичните практики в България
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лагат в ендокринологичните практики в България 
(амилинови миметици, медикаменти от групата на 
колесевелам). До всички останали медикаменти, 
пациентите имат достъп, като терапията на всеки 
един се определя от принципа за индивидуален 
подход при избора на лечение за всеки отделен 
клиничен случай.

Нов фармакологичен клас антидиабетни ле-
карства

Впечатление на медицинската и фармацевтич-
ната общност прави последният клас от изброе-
ните в предишния параграф медикаменти, този 
на селективните конкурентни инхибитори на на-
триево- глюкозния транспортер 2 (Sodium-glucose 
co-transporter-2 inhibitors, съкратено SGLT2- инхи-
битори) (16). В литературата се споменава за веще-
ства от тази група още през XIX век (17). Първият 
неселективен SGLT1 и SGLT2 инхибитор, който е 
бил открит е флоризин (phlorazin). Той е природно 
съединение, което се получава от кората на ябъл-
ковото дърво. Поради своя неселективен характер, 
то причинява тежки стомашно-чревни симптоми. 
Това е и причината за лошата му орална бионалич-
ност, което довежда до преустановяване на рабо-
тата върху неговото понататъшно развитие като 
лекарство е прекратена (18).

Известна и добре изучена е ролята на бъбре-
ците в регулацията на нивата на глюкоза в кръв-
ната плазма - чрез медииране на реабсорбцията на 
кръвната захар в кръвното русло, след процесите 

на гломерулна ултрафилтрация (17). Този важен 
адаптационен механизъм има основна роля в под-
държането на глюкозното равновесие. Изчислено 
е, че при запазена бъбречна функция, количеството 
на кръвна захар, което се филтрира и реабсорбира, 
ежедневно през бъбреците е равно на 180 грама за 
24 часа (19). Освен с тези процеси, бъбреците са 
ангажирани и глюконеогенезата като са отговорни 
за до 10% от ендогенната глюкозна продукция (20).

Когато хипергликемията надхвърли компен-
саторните възможности на бъбречната функция, 
нефроните не могат да реабсорбират повече глю-
коза и поради това тя се екскретира в урината като 
бъбречният праг за глюкозата е изчислен средно 
8-10ммол/л (20).

Процесите на реабсорбция на глюкозата са оп-
ределени от сложни механизми, свързани с редица 
транспортни системи, като над 90% от реабсорб-
цията се осъществява в проксималните тубули, 
главно в S1 и S2 сегментите, а 10% - в S3 сегмен-

Алфа- 
глюкозидазни 
инхибитори
(Акарбоза)

Инхибитор на алфа-
глюкозидазата в тънките 
черва. Забавя абсорбцията 
на въглехидратите и 
понижава постпрандиалното 
нива на глюкозата 

Контрол върху постпрандиалните 
нива на кръвна захар
Няма риск от хипогликемия
Данни за сърдечно-съдови ползи

Проблеми от гастоинтестиналния 
тракт- диария, коремни болки
Противопоказания при креатининов 
клирънс по 25 мл/ мин/ 1.73 м2

Глюкагоно-по-
добен пептид-1 
(GLP-1) агонисти
Лираглутид

Стимулират секрецията 
на инсулин в отговор на 
хранителни стимули по 
глюкозозависим механизъм

Осигуряване на траен гликемичен 
контрол
Редукция на телесно тегло
Липсва риск от хипогликемии

Гадене, повръщане
Риск от панкреатит
Установена връзка за С- клетъчен 
карцином на щитовидната жлеза при 
животни. Данните не са потвърдени 
при проучвания при хора

Дипептидил-
пептидаза 
тип 4 (DPP-4) 
инхибитори

Естествени инкретини, 
които се секретират 
постпрандиално от 
ентероендокринните клетки 
и участват в регулацията на 
кръвната захар

Добър гликемичен контрол
глюкозозависим ефект
нисък риск от хипогликемия
неутралитет по отношение на телес-
ното тегло

Коригиране на дозата спрямо 
креатининовия клирънс

Sodium-glucose 
co-transporter-2- 
инхибитори, 
SGLT2- 
инхибитори
Емпаглифлозин, 
дапаглифлозин

Подобрява контрола на 
глюкозата при пациенти със 
захарен диабет тип II, като 
намалява бъбречната й 
реабсорбция

Понижаване на повишената нива на 
кръвната захар
Загуба на калории и от там промени 
в теглото
Ефект върху артериалното налягане

Риск от хипогликемии.
Възможни инфекции на уринарния 
тракт и микотични генитални 
инфекции като следствие от 
глюкозурията

Фиг. 2. Химическа формула на флоризин (phlorazin)
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та (21). Едни от основните транспортери, които са 
отговорни за реабсорбцията на глюкозата в бъбре-
ците, са две натрий-зависими молекули – SGLT1 
и SGLT2 (Фиг. 3) (22). Съществуват общо 4 таки-
ва транспортни системи, но последните две не са 
напълно изучени и не може да се дефинира кон-
кретната им роля в механизмите на реабсорбция на 

глюкозата (23).
SGLT1 участва в транспорта както на глюко-

зата, така и галактозата. Освен в бъбреците се от-
крива червата, скелетните мускули, черния дроб и 
белите дробове и мозък (24).

Ролята му е основно в гастроинтестиналния 
тракт, където участва като основен (Na+) зависим 
глюкозен транспортер – необходим е за абсорбци-
ята на постъпващата от храната глюкоза. Ниски 
нива на експресия са установени също така в S3 
сегмента на проксималните бъбречни каналчета, 
където вероятно участва в реабсорбцията на глю-
козата.

SGLT2 е описан като транспортер на глюкозата 
в проксималните бъбречни тубули, с нисък афини-
тет и висок капацитет, който е с висока експресия 
основно в S1 и S2 сегментите  на проксимални ка-
налчета. Основната му роля е свързана с участието 
му като транспортна система в процеса на реаб-
сорбция на кръвната захар (Фиг. 4) (25).

Доброто изучаване на описаните механизми, 
участващи в глюкозната хомеостаза, дава въз-
можност за практическото им приложение като 
обуславя създаването на нова група медикаменти 
- SGLT2-инхибитори (26). Първият е бил изолиран 
от кората на ябълково дърво през 1835 г. от френ-
ски химик, а субстанциятя е наречена флоризин 
(phlorizin) (18). Още през 1886г. немският лекар и 
учен Йозеф фон Меринг (Joseph von Mering) де-
монстрира, че инжектирането на приготвеният екс-
тракт предизвиква излъчването на захар в урината 
(глюкозурия) (27). Повлияването на концентрация-
та на глюкозата в кръвта и било  по неизвестни за 
тогавашната физиология механизми (28). Но наред 
с това, употребата му се свърза с тежки гастрои-
нтестинални нарушения. Обяснението за това не-
желано лекарствено действие се свърза с липсата 
на селективност по отношение на SGLT1 и SGLT2 
инхибиция (18).

Новото поколение медикаменти от тази фар-
макологична група (dapagliflozin, empagliflozin, 
canagliflozin и др.) са изцяло селективни по отно-
шение на SGLT2 транспортната система. 

Емпаглифлозин е обратим, мощен и селекти-
вен конкурентен инхибитор на SGLT2 – глюкозен 
транспортер с висока експресия в бъбреците. Не 
инхибира други глюкозни транспортери и е 5000 

пъти по-селективен за SGLT2 в сравнение с SGLT1. 
Достига максимални плазмени концентраци 1.33-3 
часа след перорално приложение и има изчислен 
плазмен полуживот  10.3–18.8 часа. Изчислено е, 
че привидният обем на разпределение е 73,8 л., на-
правено на базата на популационния фаракокине-
тичен анализ (29).

Емпаглифлозин подобрява контрола на глюко-
зата при пациенти със захарен диабет тип II, като 
намалява бъбречната й реабсорбция (30). Подо-
брява плазмените нива на кръвната захар както на 
гладно, така и след прием на храна. Механизмът 
на действие на медикамента е независим спрямо 
функцията на бета-клетките и инсулиновото дейст-
вие, което намалява иска от хипогликемии, при па-

Фиг. 3. Локализация на двата вида натриево- глюкозни 
транспортери (SGLT1 и SGLT2) в бъбреците и ролята им 
за реабсорбцията на глюкозата.

Фиг. 4. Роля на SGLT в реабсорбцията на кръвната захар

Фиг. 5. Химическа формула на емпаглифлозин 
(Empagliflozin)
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циенти, приемащи лекарството. Проведените кли-
нични проучвания, които описват дълготрайния 
ефект и профила на безопасност на медикамента, 
показват значително намаляване на стойностите на 
гликирания хемоглобин (HbA1C), при пациенти на 
монотерапия, както и редукция в дневните дозите 
на инсулин, при пациенти на комбинирано лечение 
с Емпаглифлозин (31). 

Данните, получени при излседване на плейот-
ропните ефекти на SGLT2 инхибиторите, също 
показват положителни ефекти по отношение на 
телесното тегло, като се съобщава за редукция от 
1 до 5 кг. Загубата на телесно тегло в една трета е 
за сметка на мастна тъкан, което опровергава пър-
воначалните твърдения, че редукцията се дължи на 
загуба на течности (29).

Времето за полуразпад, бионаличността, 
свързващия протеин, и другите фармакокинетични 
параметри на различните лекарства от този клас са 
представени в таблица 2. Тези лекарства се екскре-
тират в урината като неактивни метаболити (32).

заключенИе

В заключение, можем да обобщим, че изясня-
ването на механизмите на глюкозното равновесие, 
както и включването на лекарства от групата на 
SGLT2 инхибиторите, са две важни крачки към 
разширяването на възможностите за определяне на 

индивидуален терапевтичен подход при пациенти 
със захарен диабет, така и повлияване на остана-
лите оси на метаболитния синдром и редуциране 
на усложненията от описаните патологии. В дълго-
срочен план това може да има по- глобален ефект, 
както здравен, така и социално-икономически.

Новите възможности в терапията на захарния 
диабет тип II чрез повлияване на определена мета-
болитни ос, би следвало да е приоритет за клини-
цистите. Прилагането на лекарствата от групата на 
SGLT2 инхибиторите, се разглежда като нова стра-
тегия, чрез която може да се повлияе основното 
патофизиологично нарушение, свързано с хипер-
гликемията, но и да се редуцират придружаващите 
усложнения от страна на нарушение в инсулинова-
та чувствителност.
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ARTERIAL HYPERTENSION AND CEREBROVASCULAR DISEASE
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Резюме. Артериалната хипертония е най-важният рисков фактор за развитието на мозъч-
но-съдова болест (МСБ) и най-вече на нейната най-тежка изява - мозъчния инсулт. Ето защо 
най-точният критерий за нивото на контрол на хипертонията в дадена популация е понижава-
нето на болестността и смъртността от мозъчни инсулти

Ключови думи: Артериална хипертония, мозъчно-съдова болест, мозъчен инсулт

Summary. Arterial hypertension is the most important risk factor for development of cerebrovascular 
disease and stroke in particular. That is why the most accurate marker for the level of control of hypertension 
is stroke mortality and morbidity.

Keywords: arterial hypertension, cerebrovascular disease stroke

По данни на Световната здравна организация 
(СЗО) артериалната хипертония е водеща причина 
за смъртност в световен мащаб (1). Хипертония, 
дефинирана като повишение на кръвното налягане 
над 140 mmHg (систолно) или 90 mmHg (диастол-
но), засяга над 25% от общото население и е пър-
востепенен рисков фактор за сериозни болести, за-
сягащи мозъка, сърцето и бъбреците (2). 

Фактори, определящи неадекватния кон-
трол на артериалното налягане

 −От страна на пациента
Комплайънсът на пациента е важен елемент в 

контрола на АН. Проучванията показват, че при 
някои групи пациенти по-малко от 30% от хората 
продължават да приемат антихипертензивните си 

лекарства след една година. Много фактори вли-
яят на комплайънса на пациента, но най-важни са 
следните:

Категории АН (mmHg) 
САН ДАН

Оптимално <120 и <80

Нормално <130 и <85

Високо нормално 130-139 или 85-89

Хипертония

Стадий 1 140-159 или 90-99 

Стадий 2 160-179 или 100-109 

Стадий 3 >180 или >110

Табл. 1. Класификация на АН при възрастни според Joint 
National Committee (JNC) (3)
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 −Странични ефекти на антихипертензивни-
те агенти

Важната роля на страничните ефекти при лече-
нието на артериалната хипертония често се подце-
нява. Изключително важно е клиницистът да избе-
ре лекарства, които се толерират добре. Повечето 
странични ефекти на антихипертензивните агенти 
са дозозависими и могат да са по-леки, ако лекар-
ствата се изписват в по-ниски дози.  

 −Удобство
Степента на комплайънс е чувствително по-до-

бра при лекарства, които могат да се дозират вед-
нъж дневно. Обаче, тъй като бързите покачвания 
на АН често съвпадат с ранния сутрешен риск от 
неемболичен инсулт и миокарден инфаркт, важно 
е даваните веднъж на ден лекарства да осигуряват 
контрол на АН през този критичен период. 

 −Полипрагмазия
Пациентите като цяло не приемат полипрагма-

зията. Приложението на множество лекарства им 
създава усещане, че болестта им е по-тежка. В до-
пълнение, по-големият брой медикаменти услож-
нява дозовия режим и може да обърка пациентите, 
което да резултира в лош комплайънс.  

 −Разходи 
Значителни са разходите, свързани с посеще-

нията на пациента при лекаря, с лабораторните 
изследвания, необходими за оценка на странични-
те метаболитни ефекти на антихипертензивните 
агенти, с посещенията при лекаря, свързани със 
странични реакции, и с последствията от ССЗ, 
свързани с лошия комплайънс на пациента. Разхо-
дите определено имат голямо значение за много от 
пациентите и лекарите и това често нарушава ком-
плайънса.  

 −От страна на лекаря  
Лекарите често допринасят за лошото ниво на 

контрол при хипертониците, като са склонни да 
приемат неадекватните нива на контрол на АН, 
вместо да титрират дозата на медикамента или да 
променят лечението (4).

Измерването на кръвното налягане в аптека 
може да играе важна роля в профилактиката на 
ССЗ и за намаляване на риска от развитие на ИБС. 
В този смисъл фармацевтите, като здравни специа-
листи, могат да вземат активно участие в предос-
тавянето на такъв род профилактични грижи за на-
селението (5). Проучвания показват, че пациентите 
са дори готови да заплатят за една такава допълни-
телна услуга в аптеката (6).

Въпреки огромния напредък на съвременната 
медицина това заболяване си остава троен пара-
докс: 

1. лесно се диагностицира, но често остава не-
открито

2. лесно се лекува, но често остава нелекувано.
3. въпреки наличието на ефективна терапия 

често не се достигат таргетните стойности.
Артериалната хипертония е най-важният рис-

ков фактор за развитието на мозъчно-съдова бо-
лест (МСБ) и най-вече на нейната най-тежка изя-
ва - мозъчния инсулт. Независимо от постигнатия 
напредък в разбирането на биологичните основи 
на хипертония и механизмите на мощните й ефек-
ти върху циркулацията на мозъка, има повдигна-
ти нови въпроси, които остава да бъдат решени... 
(7). Той така да се каже е основна цел за вредните 
ефекти на хипертонията и е отговорен за голяма 
част от заболеваемостта и водеща причина за уми-
рания (8). Съществува линейна зависимост между 
кръвното налягане и смъртността от инсулт и при 
пациенти с лекувана хипертония увеличението с 1 
mmHg в стойността на систолното артериално на-
лягане (САН) увеличава смъртността от инсулт от 
2% (9). Ето защо най-точният критерий за нивото 
на контрол на хипертонията в дадена популация е 
понижаването на болестността и смъртността от 
мозъчни инсулти.

У нас през последното десетилетие превантив-
ната и интервенционална кардиология постигнаха 
значими успехи в намаляването на смъртността от 
ИБС и най-вече от остър миокарден инфаркт (10). 
За съжаление по отношение на мозъчно-съдовата 
болест не можем да се похвалим с такива успехи. 
По данни на Министерството на здравеопазването 
на Република България смъртността от мозъчни 
инсулти е 270.1 за мъжете и 265.1 за жените на 100 
000 души население (една от най-високите в Евро-
па и най-висока в рамките на Европейския съюз!). 
В България се регистрират годишно ≈82 398 случая 
с мозъчно-съдови заболявания от които 35311 слу-
чая са с мозъчен инсулт. От регистрираните 35311 
случаи с мозъчен инсулт 7175 болни завършват с 
летален изход. Преживелите мозъчният инсулт 
са 28136 с различна степен на инвалидност, която 
при 10 % от тях е тежко изразена и изисква допъл-
нителни грижи и помощ от семейството, близките 
и обществото. От преживелите мозъчни инсулти 
25-50% са с говорно-речеви нарушения, като при 
половината от тях тези инвалидизиращи наруше-
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ния остават трайни (11). Ето защо въпросът за те-
рапията на хипертонията със съпътстваща МСБ е 
особено актуален в нашата страна.

Лечението на хипертонията в острия стадий 
на мозъчния инсулт си остава не напълно изяснен 
проблем. Някои по-малки клинични проучвания 
като CHHIPS (12) и ACCESS (13) показаха по-
тенциални ползи от антихпертензивната терапия 
при стойности на систолнто артериално налягане 
(САН) над 160 mmHg, но по-голямото проучване 
SCAST (14) приключи с неутрални резултати. Ето 
защо в последното Европейско ръководство за ди-
агностика и лечение на Артериалната хипертония 
не се препоръчва рутинно приложение на антихи-
пертензивни медикаменти през първата седмица 
след мозъчен инсулт, освен по клинична преценка 
при много високи стойности.

За вторична профилактика, при пациенти пре-
живели мозъчен инсулт или транзиторна исхе-
мична атака (ТИА), антихипертензивна терапия 
трябва да се започне дори при стойности на САН 
140-159 mmHg с цел достигане на стойности под 
140 mmHg.Тези стойности могат да са малко по-
високи при уязвими възрастни пациенти с прежи-
вян инсулт или ТИА (15).

По отношение на превенцията на когнитивни 
нарушения и лезии на бялото мозъчно вещество, 
оптимистични данни се получиха от проучвания-
та HYVET и PROGRESS, но са необходими по-го-
леми рандомизирани изпитвания, за да се докаже 
ползата от терапията за понижаване на артериал-
ното налягане (15,16).

Важно е да подчертаем, че в Европейското 
ръководство,всички групи антихипертнезивни ме-
дикамени се препоръчват за превенция на МСБ и 
мозъчен инсулт, стига достатъчно ефективно да 
понижават артериалното налягане (15).
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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Изх. № 62-00-1/28.10.2016г.

Утвърдил:
Д-р Петър Москов
Министър на здравеопазването

правИла за ИзмененИе И допълненИе на правИлата за добра 
фармаЦевтИчна практИка, утвърденИ от мИнИСтъра  

на здравеопазването С Изх. №62-00-70-08/11.03.2009 г.

§1. В чл.12 се правят следните изменения и допълнения:
Досегашният текст става ал. 1.
Създава се ал. 2.
„(2) Изискванията към дейностите на аптеките, разкривани от лечебни заведения за задоволяване на 

собствени нужди, се определят в Приложението”. 
§2. Създава се Приложение към чл.12, ал.2.
„Приложение към чл.12, ал.2.
Изисквания към дейностите на аптека на лечебно заведение по чл. 222, ал. 4 от ЗЛПХМ

Глава Първа.
„ДЕЙНОСТИ В АПТЕКАТА”

Раздел І.
Осигуряване на качеството на дейностите в аптеката

Чл.1. В приемното и асистентското помещение и в секторите за приготвяне на стерилни и асептични 
разтвори, достъпът на нефармацевтичен персонал е ограничен, освен, ако това не е пряко свързано с из-
пълнение на служебни задължения. 

Чл.2. Броят на фармацевтите от персонала на лечебното заведение трябва да е достатъчен, за да се 
осигури нормална дейност на аптеката, както и участие в съвместната работа на мултидисциплинарни 
екипи, фармако-терапевтичните комисии или други еквивалентни органи на ниво лечебно заведение, с цел 
постигане на отговорна употреба на лекарствените продукти и оптимизиране на резултатите от лечението 
на пациентите. 

Чл.3. Болничните фармацевти участват в проектирането, задаването на параметри и оценка на систе-
мата за информационни и комуникационни технологии в рамките на процеса на лекарствено осигуряване.

Чл.4. При назначаването на ръководител на аптека на лечебното заведение, наличието на релевантна 
специалност в областта на здравеопазването е предимство.
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Раздел ІІ.
 Лекарство-снабдителен процес

Чл.5. (1) Ръководителят на аптеката на лечебно заведение и/или фармацевтите в аптеката на лечебното 
заведение координират разработването, поддръжката и използването на списък с основни лекарствени 
продукти на лечебното заведение (т.нар. есенциална листа). 

(2) Процесът включва подбор, поръчка по предвидения в закона ред и доставка въз основа на принци-
пите за безопасност, качество, ефикасност и терапевтична ефективност на лекарствените продукти. 

(3) Магистър-фармацевт участва като член на комисиите по провеждане на процедури за доставка на 
лекарствени продукти и медицински изделия по Закона за обществените поръчки във връзка с изисквани-
ята за квалификация на членовете на комисиите. 

(4) Всяка аптека на лечебно заведение има разработен и въведен план за действие в случай на недостиг 
и/или липса на доставка на лекарствени продукти и за работа при извънредни обстоятелства. 

(5) За дейностите по доставка на лекарствени продукти, санитарно-хигиенни материали и медицински 
изделия в лечебното заведение отговаря магистър-фармацевт. 

(6) Лечебното заведение осигурява, с участието на фармацевтите от персонала на аптеката, подходящи 
условия на съхранение, приготвяне, отпускане, разпространяване и унищожаване на всички лекарствени 
продукти, включително такива, които са част от клинични изпитвания. 

(7) Създаването, провеждането и проследяването на лекарствената политика, включително относно 
употребата на лекарствени продукти, внесени в лечебното заведение от пациенти, е отговорност на фар-
мацевтите от персонала на аптеката на лечебното заведение.

Раздел ІІІ.
Приготвяне на лекарствени продукти в аптека на лечебно заведение

Чл.7. Лекарствените продукти се приготвят в готова форма за употреба от пациента в аптеката на ле-
чебното заведение под ръководството на магистър-фармацевт. 

Чл.8. Магистър-фармацевтите осигуряват подходяща система за качествен контрол, проследяване на 
качеството и документиране за всички произведени и приготвени в аптеката лекарствени продукти. 

Чл.9. (1) Лекарствените продукти трябва да се приготвят при подходящите за това условия, за да се 
сведе до минимум риска от замърсяване на продукта и излагане на болничния персонал, пациентите и 
околната среда на опасност и вредни въздействия. 

(2) Ръководителят на аптеката на лечебното заведение трябва да изготви и предложи за одобрение на 
ръководството на лечебното заведение писмени процедури, с които да се гарантира, че персоналът, участ-
ващ в тази дейност, е надлежно обучен, гарантирано е качеството на дейностите и са осигурени безопасни 
условия на труд съгласно Закона за здравословни и безопасни условия на труд.

Раздел ІV.
Клинични фармацевтични дейности

Чл.10. Магистър-фармацевтите с придобита специалност „Клинична фармация” или с допълнителна 
специализация по „Клинична фармация“ в рамките на обучението за придобиване на образователно-ква-
лификационна степен „магистър“ в професионално направление „фармация“, са част от персонала на ап-
теката на лечебното заведение и работят на длъжност „фармацевт, магистър, клинична фармация” според 
Националната класификация на професиите и длъжностите. 

Чл.11. Магистър-фармацевтите от лечебното заведение участват в съвместното, мултидисциплинарно 
взимане на решения за лечението на пациентите, като задължително извършват проверка на предписани-
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ята във връзка с изискванията, заложени в Наредба №4 от 2009 г. за условията и реда за предписване и 
отпускане на лекарствени продукти.

Чл.12. (1) Съгласно утвърдени процедури и правила на лечебното заведение, предписанията на лекар-
ствени продукти от лекуващите лекари се проверяват за съответствие с изискванията по чл. 11 от магис-
тър-фармацевт от персонала на аптеката на лечебното заведение. 

(2) Проверката се осъществява преди приготвянето, отпускането и използването на лекарствените про-
дукти. 

(3) Магистър-фармацевтите от персонала на аптеката трябва да имат достъп до медицинската докумен-
тация на пациентите. 

(4) Действията, препоръките и предложенията на магистър-фармацевтите се отразяват в медицинската 
документация на пациента.

(5) Магистър-фармацевтите от персонала на аптеката съветват доколко  лекарствените продукти и хра-
нителни добавки са подходящи за терапията на пациента. 

(7) Неразделна част от лечебния процес е осигуряването и предоставянето на информация на пациен-
тите и техните близки относно възможностите за проследяване на лекарствената терапия и употребата на 
лекарствени продукти след изписване от лечебното заведение, която трябва да е формулирана по разбира-
ем начин. 

(8) Магистър-фармацевтите от персонала на аптеката информират и предоставят съвети относно из-
ползването на лекарствените продукти според показанията в кратката характеристика на продукта и раз-
решението за употреба. 

Раздел V.
Роля на фармацевтите в осигуряване на безопасна лекарствена употреба

Чл.13. (1) Фармацевтите от персонала на аптеката на лечебното заведение създават условия за разра-
ботване на стратегии за осигуряване на качеството в процеса на лекарствена употреба с цел откриване и 
предотвратяване на вреди от употребата на лекарствени продукти.

(2) Фармацевтите от персонала на аптеката на лечебното заведение съдействат и осигуряват надеждно 
и надлежно съобщаване на случаи на нежелани лекарствени реакции на компетентните органи и участват 
в програми за проследяване на лекарствената безопасност и безопасност на пациентите. 

Чл.14. Управлението на рисковете, свързани с употреба на лекарствени продукти, включва използване 
на технически средства и поддържане на база данни.

Чл.15. Рисковете за здравето на пациентите от употребата на лекарствени продукти се идентифицират 
с разработени от персонала на аптеката на лечебното заведение процедури. 

Чл.16. (1) Информацията, необходима за безопасна употреба на лекарствени продукти, включително 
за приготвяне и прием, е налична, достъпна и видима във всеки момент. 

(2) Лекарствените продукти, съхранявани в клиниките и отделенията на лечебното заведение, са опа-
ковани и маркирани така, че да могат да се идентифицират, използват по предназначение и да се запази 
качеството им. 

(3) В ежедневната си дейност фармацевтите от персонала на аптеката на лечебното заведение прилагат 
системи, които позволяват проследимост на приготвените и отпуснати лекарствени продукти.
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Глава Втора.
 „ПРИГОТВЯНЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ЗА СИСТЕМНО 

ЛЕЧЕНИЕ НА ЗЛОКАЧЕСТВЕНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ”

Раздел І.
Приготвяне на лекарствени продукти за системно лечение на злокачествени 

заболявания – общи условия

Чл.17. (1) Приготвянето на лекарствените продукти за системно лечение на злокачествени заболява-
ния се осъществява от магистър-фармацевт и/или от помощник-фармацевт. 

(2) Ръководителят на аптеката трябва да осигури подходящи условия, които да позволяват лесно при-
готвяне, чистота (стерилност, където е необходимо) и намален риск от допускане на грешки при пригот-
вяне на безопасни и качествени лекарствени продукти в самостоятелно, ясно обозначено, чисто работно 
пространство, което е част от аптеката, но е отделено от останалите помещения и разполага с необходими-
те един или повече въздушни шлюза. 

(3) Магистър-фармацевт участва в планирането на разпределение и оборудване на помещенията така, 
че да са спазени стандартите за избягване на замърсяването с микроорганизми и фини прахови частици.

Раздел ІІ.
Осигуряване на чистотата на средата за приготвяне на лекарствени продукти 

за системно лечение на злокачествени заболявания

Чл.18. Магистър-фармацевт контролира чистотата да отговаря на изискванията на том 4 на Правила 
относно лекарствените продукти на Европейския съюз, Насоки на Европейския съюз за правила за Добра 
Производствена Практика, Приложение № 1 „Производство на стерилни лекарствени продукти”, издаде-
ни на основание Директива 91/356 от 13 юни 1991г. за принципите и насоките на добрата производствена 
практика на лекарствени продукти в хуманната медицина. 

Чл.19. (1) Магистър-фармацевт е отговорен за дейностите за приготвяне на лекарствените продукти 
за системно лечение на злокачествени заболявания и лекарствени продукти за парентерално приложение, 
които нямат CMR свойства, но се употребяват в терапията, което се извършва в обособено, ясно обозна-
чено помещение. 

(2) Фармацевтът проверява дали прозорците са обезопасени от проникване на трети лица и дали са 
запечатани с използване на стикер и печат. 

(3) При обработката на вещества с висока фоточувствителност, фармацевтът трябва да осигури напъл-
но или частично ограничен достъп на пряка слънчева светлина в помещението. 

(4) Отговорният магистър-фармацевт проверява дали приготвянето на лекарствените продукти за сис-
темно лечение на злокачествени заболявания се осъществява в подходящ цитостатичен бокс и организира 
системна проверка на чистотата на средата. 

Чл.20. (1) Отговорният магистър-фармацевт контролира дейностите по приготвяне на лекарствените 
продукти за системно лечение чрез визуален контакт между различните зони на сектора за разтваряне чрез 
широки прозорци или остъклени отвори във вратите на въздушните шлюзове и помещенията на нивото 
на очите. 

(2) Ръководителят на болничната аптека предприема мерки за гарантиране на сигурността на персо-
нала чрез организиране на движението на персонала в помещенията по начин, който същевременно да не 
влияе на капацитета на бокса.

Чл.21. Ръководителят организира разположението на бокс, изолатор или автоматизирана система за 
приготвяне на лекарствените продукти да бъдат в помещение с площ и височина, които да позволяват 
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спазване на минималните разстояния от бокса/изолатора/автоматизираната система, според параметрите 
на апаратурата, определени от производителите. 

Чл.22. Фармацевт ежедневно отчита дали налягането на въздуха в помещението за разтваряне на ци-
тостатици е по-високо с 10-15 Ра в сравнение с това в подготвителното помещение, за да се гарантира, че 
въздухът от зоната с по-нисък клас чистота не навлиза неконтролируемо.

Чл.23. (1) Ръководителят осъществява и визуален контрол дали достъпът на лекарствените продукти 
до зоната за разтваряне се осъществява през въздушен шлюз и проследява дали материалите и хората се 
движат отделно в обособените зони.  

(2) Фармацевт дезинфекцира в подготвителното помещение всички преминаващи материали и ги прех-
върля през шлюз за материали в помещението за приготвяне. 

Чл.24. (1) Фармацевтът е отговорен за осигуряване и контрол на условията за съхранение в подготви-
телното помещение на лекарствените продукти и медицински изделия, необходими за разтварянето, както 
и за прехвърлянето им чрез въздушен шлюз в помещението за разтваряне.

(2) Фармацевтът премества само обемите, необходими за планираното производство в подходящ съд, 
който се почиства периодично чрез подходящ метод, осигуряващ нужната стерилност.

(3) Фармацевтът организира транспортирането на готовите лекарствени продукти и форми за паренте-
рално приложение по ред, който гарантира запазване на качествата им. 

(4) Фармацевтът съхранява приготвените лекарствени продукти в хладилник в подготвителното поме-
щение като отворените вече флакони съхранява разделно.

Раздел III
Управление на отпадъците при приготвяне на лекарствените продукти за 

системно лечение на злокачествени заболявания

Чл.25. (1) След използването на лекарствените продукти, фармацевтът организира събирането на опа-
ковките от лекарствените продукти съгласно изискванията, заложени в наредба на министъра на здравео-
пазването за устройството, реда и организацията на работата на аптеките и номенклатурата на лекарстве-
ните продукти.

(2) Отпадъците от използваните за производството еднократни медицински изделия се събират отдел-
но в торби или контейнери, устойчиви на въздействието на съдържащите се в тях материали (непробива-
еми с остри предмети, устойчиви на химикали).

Раздел IV
Управление на качеството в сектора за приготвяне на лекарствените 

продукти за системно лечение на злокачествени заболявания

Чл.26. Контролът на качеството в сектора за приготвяне на лекарствените продукти за системно лече-
ние на злокачествени заболявания се осъществява от отговорен магистър-фармацевт, който освен контрол 
периодично извършва оценка на ефективността и предлага въвеждане на мерки за оптимизиране на про-
цесите. 

Чл.27. Ръководителят на аптеката е отговорен за изготвяне на стандартни оперативни процедури за 
осигуряване на качеството на всички процеси по приготвяне на лекарствени продукти във вид за директно 
приложение на пациентите със злокачествени заболявания.

Чл.28. Нивата на микробиологична контаминация се измерват поне 1 (един) път месечно от микроби-
ологичната лаборатория на лечебното заведение, за което се съставя протокол.“
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ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§3. Настоящите Правила за изменение и допълнение на Правила за добра фармацевтична практика 
са изработени на основание чл. 16, ал. 2, т. 1 от ЗСОМФ от Комисията по качество на Българския фарма-
цевтичен съюз, приети са от Управителния съвет на Българския фармацевтичен съюз на 20.07.2016г. на 
основание чл. 5, т. 3 от Закона за съсловната организация на магистър-фармацевтите. 

§4. Настоящите Правила за изменение и допълнение на Правила за добра фармацевтична практика вли-
зат в сила след утвърждаването им от Министъра на здравеопазването и оповестяването им чрез интернет 
страницата на Българския фармацевтичен съюз и публикуването им в едно национално печатно издание.


