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Според проф. Татяна Бенишева, председател на Българ-
ска асоциация за лекарствена информация (БАЛИ),  кри-
териите  за избор на новия домакин на Европейската аген-
ция по лекарствата  ЕМА са  много общи и оставят всяка 
държава, която се кандидатира за седалище на Агенция-
та, да прави каквото иска. Финансовите изисквания не са 
сред показателите, а техническите изисквания на ЕМА за 
сградата, която е много сложна и с много специфики, които 
трябва да бъдат съобразени, също не са били публикувани 
предварително, за да улеснят кандидатите. „Нещата са за-
воалирани, за да може активността на всяка държава да бъ-

де видна и накрая ще има едно политическо решение къде 
ще бъде новата фармацевтична столица”, убедена е проф. 
Бенишева. Нейният екип, който включва още проф. Добри-
ана Сиджимова и доц. Петя Трендафилова от Факултета по 
обществено здраве към МУ-София, е анализирал всички 
документи, които са налични в публичното пространство, 
по кандидатурите за ново седалище на ЕМА.

„Целта ни беше да направим допълнителни индикато-
ри, за да видим дали нещо липсва в документацията, която 
ЕК е събрала по отношение на кандидатурите на отделни-
те страни-членки. Критериите, по които бяха оценявани 
отделните кандидати, бяха изключително общи – дали има 
достъп до агенцията, дали има адекватна логистика, дали 
има достатъчно международни училища, дали всички со-
циални и медицински условия ще бъдат налични и дали 
има бизнес-възможности в страната. Това са критерии, 
които нямат специфичности и са изключително общи. То-
ва дава възможност на всяка една страна-членка да пред-
стави своята визия“, категорична е проф. Бенишева. 

По думите й там, където се премести Агенцията, ще бъде 
новата фармацевтична столица на ЕС. „Агенцията е клю-
чова, защото реално тя оценява всички нови лекарства и 
гарантира качество, ефективност и безопасност на лекар-
ствата на целия Европейски съюз. Тя участва в лаборатор-
ната мрежа за лекарства и в нея са включени 50 национал-
ни агенции и Европейската комисия. На базата на оценката 
на ЕМА, ЕК издава едно единно разрешение в ЕС, което 

означава, че всички ще имат достъп до новите лекарства 
по едно и също време“, припомня тя. Според проф. Бени-
шева битката не е за 300-те млн. евро, които Агенцията по-
лучава годишно от ЕС. „Реално агенцията има индиректно 
влияние върху 250 млрд. евро капитал, тъй като толкова 
реално е капиталът в ЕС по отношение на лекарствата. 
Всички консултантски фирми и голяма част от производ-
ството ще бъде пренесено в новата страна, която приюти 
ЕМА. Или както се казва – ще повлече цели икономически 
сектори и неминуемо това ще се отрази на жизненото рав-
нище на тази страна. В момента ЕМА заема около 20 000 
кв. м. площ в сградата, в която се намира, с помещения, в 
които заседават седемте комитета и около 36 работни гру-
пи. В агенцията има разположена и много сложна апарату-
ра, в която се съхраняват електронните досиета на всички 
лекарства, защитени от патент, и трябва да се гарантира, 
че тази информация ще бъде достъпна, както и това про-
цедурите да не прекъсват

Европейската комисия публикува своята оценка на 19-
те предложения, получени от държавите членки, желаещи 
да осигурят седалище на EMA, на 30 септември. „Тя обаче 
спазва решението на държавите членки критериите да бъ-
дат непретеглени и по тази причина тя не предоставя кла-
сиране или предварителен подбор от никакво естество“, се 
казва в съобщението на ЕК.  Окончателното решение къде 
да бъде преместена Агенцията ще бъде взето през ноем-
ври.

Един на всеки шест нови случая на 
зараза с ХИВ - вируса, причинител 
на болестта СПИН, в Европа се диаг-
ностицира сред хора над 50-годишна 
възраст, съобщават Ройтерс и Франс 
прес, позовавайки се на изследване 
на Европейския център за профи-
лактика и контрол върху заболява-
нията.

Авторите му са установили по-
стоянен растеж на новите случаи на 
зараза с ХИВ сред по-възрастното 
население в региона през последни-
те години. При хората над 50 години 
вероятност заразата да е в напред-
нал стадий е по-голяма, отколко-
то при по-младите, както и тя да е 
резултат от хетеросексуален полов 
контакт.“Изследването ни навежда 
на мисълта, че епидемията от ХИВ 
еволюира в нова посока. Това веро-

ятно се дължи на недостатъчната ос-
ведоменост на по-възрастните хора 
за вируса и за начините, по които 
той се предава“, казва ръководител-
ката на екипа Пара Тавоши. Схваща-
нето, че по-възрастните хора са из-
ложени на по-нисък риск от зараза с 
ХИВ, се споделя и от някои здравни 
служители, в резултат на което съот-
ветните мерки за действие са ориен-
тирани предимно към индивидите 
под 50-годишна възраст, отбелязва 
специалистката. Тавоши изтъква 
необходимостта от по-изчерпателни 
програми за превенция, насочени 
към по-възрастното население на 
Европа.

За целите на изследването са ана-
лизирани новите случаи на зараза 
с ХИВ за периода 2004-2015 г. в 28 
страни от Европейския съюз плюс 

Исландия, Лихтенщайн и Норвегия. 
Анализът е показал, че за посочения 
период процентът на новите диагно-
стицирани случаи на зараза с ХИВ 
сред по-възрастното население се е 
увеличил в 16 страни - Белгия, Бъл-
гария, Чехия, Естония, Германия, 
Гърция, Унгария, Ирландия, Латвия, 
Литва, Малта, Норвегия, Полша, Ру-
мъния, Словакия и Великобритания. 
Новите случаи на зараза с ХИВ сред 
хората над 50 години за посочения 
период надхвърлят 54 000. Същевре-
менно диагностичният процент сред 
по-младото население на възраст 
между 15 и 49 години остава относи-
телно непроменен. В тази възрасто-
ва група годишно се диагностицират 
около 11,4 на 100 000 души или над 
312 000 нови случая за периода 2004-
2015 г.

Испания се превърна в световен лидер при транс-
плантациите с 4818 осъществени присаждания на ор-
гани през миналата година, съобщава електронното 
издание „Локал“. В Испания е имало 43,4 донора на 1 
милион души от населението през 2016 г. Това е зна-
чително повече от 19,6 донора средно за ЕС и 26,6 до-
нора средно за САЩ според данните на Министер-
ството на здравеопазването. 

Испания е модел, от който много други държави 
трябва да вземат пример, написа специализираното 
американско издание „Джърнъл ъф трансплантей-
шън“. Донори в Испания могат да бъдат и лица, на-
вършили 65 години, въпреки че в доста държави има 
възрастово ограничение за това. Около 10% от доно-
рите на органите дори са хора на възраст над 80 годи-
ни, става ясно от представените данни.

Общо 86 000 души са имали нужда от транспланта-
ция в държавите от ЕС, Норвегия и Турция през 2014 
г. Според статистиката, 16 души умират всеки ден, до-
като чакат за присаждане на орган. В Испания броят 
на чакащите нов орган е намалял до 5477 души през 
2016 г. от 5673-ма.

Според регистрите на Агенцията по транспланта-
ции у нас най-много болни се нуждаят от присаждане 
на бъбрек - 1023-ма. За трансплантация на черен дроб 
чакат 47 души, а за сърце - 36. Нуждаещите се от бял 
дроб и панкреас са съответно 12 и 11 пациенти, но та-
кива трансплантации у нас все още не се извършват.

Тютюнопушенето продължава да е 
сред мощните убийци на планетата

Тютюнопушенето е 
свързано годишно  с над 
7 милиона смъртни слу-
чая, а близо  една пета от 
починалите  са жертва на 
лошото хранене, сочи из-
следване, цитирано от 
Ройтерс.“Като цяло хора-
та днес живеят по-дълго”, 
изтъква д-р Кристофър 
Мъри, директор на Инсти-
тута за оценка на здравето 
към университета във Ва-
шингтон и водещ на про-
учването. Данните сочат, 
че най-дълголетни са япо-
нците със средна продъл-
жителност на живота 83,9 
години. Смъртността на 
децата под 5-годишна въз-

Държавите от ЕС имат 
почти вековна традиция в 
приложението на нацио-
нални имунизационни 
програми и благодарение 
на масовото им прилага-
не някои болести са вече 
изкоренени в целия свят 
(включително едрата шар-
ка), докато за други се оч-
аква скоро да бъдат ели-
минирани (полиомиелит, 
морбили).

В България през послед-
ните 5 години, от 2012 до 
2016 г., постигнатият сре-

Експерти обмислят разширяване на имунизационния обхвт у нас 

Испания – първенец по трансплантации

КЪДЕ СМЕ НИЕ

Увеличават се ХИВ позитивните над 50 г. в Европа

раст за пръв път е паднала 
в глобален мащаб под 5 ми-
лиона, срещу 16,4 милиона 
през 1970 г. 

От регистрираните 54,7 
милиона смъртни случаи 
през 2016 г., 72 на сто са 
причинени от хронични 
незаразни болести, като 
сърдечносъдови заболява-
ния, атеросклероза, диабет. 
Лошото хранене, бедно на 
плодове, зеленчуци и риб-
ни продукти, както и пре-
калената употреба на сол, 
са довели до над 10 мили-
она смъртни случаи през 
изтеклата година, които 
представляват 18,8 процен-
та от глобалната годишна 
смъртност. 

ден имунизационен обхват 
с основни имунизации 
при децата до 2-годишна 
възраст е следният: срещу 
туберкулоза - 96,6%; сре-
щу вирусен хепатит тип 
Б - 93,7%; срещу дифте-
рия, тетанус, коклюш, по-
лиомиелит - 92,1 %; срещу 
пневмококови инвазивни 
инфекции - 91,9%; срещу 
морбили, паротит, рубео-
ла -93,1%. Според родни-
те експерти нужно е да се 
увеличи имунизационният 
обхват, тъй като в страна-

та ни все още има рискове 
от локални и регионални 
епидемии.

По време на кръгла 
 маса в Народното събра-
ние, посветена на съвре-
менните предизвикател-
ства в профилактиката на 
ваксинопредотвратими-
те заболявания, главни-
ят държавен здравен ин-
спектор д-р Ангел Кунчев 
е заявил, че от 2019 г. има 
възможност да се отмени 
още един прием на вак-
сината срещу туберкуло-
за. Такава е и препоръка-
та на Световната здравна 
организация. В девет ев-
ропейски държави изоб-
що не се прави имуниза-
ция, а в други приемите 
са по-малко.

Експертите са обсъди-
ли необходимостта от въ-
веждане на имунизация 

срещу варицела. От тази 
шарка годишно се разбо-
ляват около 30 000 души 
и в някои случаи заболя-
ването води до сериоз-
ни усложнения.По този 
повод д-р Скендер Сила, 
представител на СЗО в 
България е заявил : „Вся-
ка смърт от ваксинопре-
дотвратимо заболяване е 
неприемлива трагедия”.

В навечерието на гри-
пния сезон и риска за 
усложнения от него екс-
пертите на организация-
та и българските епиде-
миолози препоръчват за 
прилагане иновативни-
те четиривалентни про-
тивогрипни ваксини, ка-
квито вече се предлагат 
и в нашата страна. Опти-
малното време за вакси-
ниране е до края на ок-
томври.

Усъвършенстват системата за Усъвършенстват системата за съобщаване на нежелани лекарствени реакциисъобщаване на нежелани лекарствени реакции
Европейската агенция по лекарствата ще 
пусне подобрена версия на информацион-
на система на стария континент за съобща-
ване на нежелани реакции от лекарства. В 
нея ще са обхванати медикаментите, които 
са на пазара или са в процес на клинични 

изпитвания в Европейското икономическо 
пространство.
Новата система ще стартира на 22 ноем-
ври. В нея ще има подобрени функции за 
докладване и анализ на предполагаеми 
нежелани реакции. За тази цел агенцията 

ще трябва да трансферира над 11 милиона 
записа, които вече са докладвани. Поради 
тази причина системата няма да работи 
напълно адекватно от 8 до 21 ноември, но 
това няма да засегне директното докладва-
не на нежеланите реакции от страна на па-

циенти и лекари.
През миналата година в системата са полу-
чени 1 238 178 сигнала за нежелание реак-
ции, като едва 47 238 са подадени директно 
от пациентите. Останалите отново са по-
стъпили от лекари и компании.

Къде ще е новата фармацевтична столица на ЕС  ?


