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Доц. Добриана Сиджимова,
дф, е председател на УС на
БАЛИ, доцент във Факултета
по обществено здраве към
Медицинския университет в
София. Поради актуалността
на темите за лекарствената
регулация „Форум Медикус“ се
обърна към доц. Сиджимова с
няколко въпроса.

– Доц. Сиджимова, как
накратко бихте представили
Българската асоциация за
лекарствена информация?

– Българската асоциация за
лекарствена информация -
БАЛИ, е неправителствена
организация в обществена
полза, която през ноември т.г.
отбелязва 4 години от своето
основаване. Тя стана факт в
резултат от съвместните уси-
лия на група съмишленици от
Факултета по обществено
здраве и от Фармацевтичния
факултет при Медицинския уни-
верситет в София. 

Асоциацията развива актив-
на дейност по организиране и
провеждане на обучителни
семинари и курсове с основна
тематика лекарствени регула-
ции, които се продуцират от
Европейския съюз и се хармо-
низират с българското законо-
дателство. С гордост мога да
отбележа, че с всяка нова
научно-практическа инициати-
ва на БАЛИ интересът и посе-
щаемостта нарастват, а своето
доверие и подкрепа за асоциа-
цията са дали над 40 корпора-
тивни и над 100 индивидуални
членове. Чрез възможността
за осъществяване на конструк-
тивен диалог и споделянето на
добрите регулаторни практики
се изгражда мрежа от експер-
ти, които допринасят за подоб-

ряване на регулаторната среда
в страната.

Нашата цел е БАЛИ да се
превърне в своеобразна фар-
мацевтична комуникационна
платформа за индустрия,
институции, академични среди
и представители на европейски
регулаторни органи.

– Какви са най-актуални-
те проблеми, които характе-
ризират регулаторния сек-
тор на фарма бранша?

– БАЛИ се стреми да под-
държа постоянна обратна връз-
ка със своите членове. Провеж-
даме периодични допитвания,
за да установим най-наболели-
те теми, които представляват
интерес за индустрията. На
организираните от БАЛИ фору-
ми се стараем да обхващаме
всички регулационни аспекти -
от разработването на лекар-
ствени продукти до реимбурси-
рането им. Дискутират се теми,
свързани с разрешителните
режими, фармакоикономичес-
ките подходи, европейския и
националния опит в борбата с
фалшифицираните лекарства,
регулацията и надзорът на
пазара на медицински изделия.

– В момента се провежда
ежегодният есенен курс на
БАЛИ. Какви са акцентите?

– Да, така е. По традиция
курсът се провежда в няколко
модула с различни тематични
направления, но подчинени на
основната тематика - лекар-
ствените регулации.

Стартирахме с един нераз-
глеждан до този момент
аспект, какъвто са лекарствата
за редки заболявания и био-
подобните лекарства в кон-
текста на законовата рамка на
ЕС и България.

Два от модулите бяха посве-
тени на лекарствената без-
опасност, която сме обсъждали
и на предишни обучения. Но
този път бяха разгледани и
нови аспекти като събиране и
управление на информацията
по лекарствена безопасност
след получаване на разреше-
нието за употреба, а също така
и при клинични изпитвания.
Обсъдени бяха процедурните
документи и системата по
качество в контекста на лекар-
ствената безопасност. Тези и
други въпроси, свързани с фар-
макологичната бдителност,
бяха представени от позицията
на индустрията и според евро-
пейския опит. Активно участие
взеха и лектори от Изпълнител-
ната агенция по лекарства,
които предоставиха полезни
практически насоки, свързани
с опита с новото законодател-
ство, с провеждането на
инспекции за проследяване на
лекарствената безопасност.

В контекста на фармаколо-
гичната бдителност бих искала
да отбележа един неблагопри-
ятен факт – България е с най-
ниска степен на докладване на

нежелани лекарствени реак-
ции в ЕС, което се дължи на
липсата на специализирано
обучение на медицинските спе-
циалисти в тази насока. Ефек-
тивността на дейността по
лекарствена безопасност е в
непосредствена зависимост от
степента на докладване на
предполагаемите нежелани
реакции. Затова повишаването
на информираността на лека-
рите по въпроса до голяма сте-
пен ще способства за пълно-
ценното функциониране на
системата, а оттам и за контро-
ла на безопасността на лекар-
ствата. 

– На 28 ноември т.г. пред-
стои заключителният модул
от курса на БАЛИ. На какво е
посветен той?

– Темата на четвъртия
модул е свързана с принципите
на ценообразуване и реимбур-
сиране в страните на ЕС и у
нас, а също така – с приложе-
нието на фармакоикономичес-
ките подходи и въвеждането на
ръководства и правила за
изготвяне на подобни анализи.
От първа ръка ще бъдат пред-
ставени основните задължения
и дейности на ЕUneHTA - Евро-
пейската мрежа за оценка на
здравни технологии. Председа-
телят на организацията ще спо-
дели как тази концепция ще
бъде доразработена до 2020 г.
заедно с Европейската агенция
за лекарства. 

Бих искала да подчертая, че
има възможност желаещи да
се запишат на курса (за повече
информация - www.badibg.org),
а придобитите знания, опит и
контакти, а също и сертифика-
тът са от изключително значе-
ние както за тези, които вече

работят, така и за хора, които
биха искали да започнат рабо-
та в представителствата на
фармаиндустрията и регулатор-
ните органи.

– Единствено с обучител-
ни инициативи ли се занима-
ва БАЛИ?

– Дейността на асоциацията
не се изчерпва само с органи-
зацията и провеждането на
повишаващи квалификацията
на регулаторните експерти
мероприятия.

На интернет страницата си
БАЛИ ежеседмично актуализи-
ра база данни от национални
законодателни актове от сфе-
рата на здравеопазването.
Правим и резюмета на настъ-
пили изменения и допълнения в
нормативните документи, с
което се оптимизира всекид-
невната работа на заинтересо-
ваните страни.

БАЛИ изразява ясно своята
позиция чрез изготвяне на екс-
пертни становища по ключови
проблеми в областта на лекар-
ствената регулация с оглед на
промени в нормативните акто-
ве. Представители на асоциа-
цията участваха в няколко
работни групи към МЗ във
връзка със законодателни про-
мени в областта на ценообраз-
уването, реимбурсирането, ле-
карствената безопасност и
фалшивите лекарства. 

Чрез становища до Коми-
сията по здравеопазване БАЛИ
категорично огласява и пози-
цията си Народното събрание
по значими проблеми в област-
та на националната лекарстве-
на политика.

Въпросите зададе 
Филип МАРИНОВ

Хора с псориазис дефили-
раха на първото по рода си
„модно ревю със сенки“ у
нас, което се проведе на 8
ноември т.г. в столицата.
Ревюто под наслов "Погледни
отвъд външността ми" бе
организирано от Асоциацията
на хората с псориазис и псо-
риатични усложнения.

Целта бе да се повиши толе-
рантността на обществото към
пациентите с псориазис, както
и да се покаже, че псориазисът
не е просто козметичен про-
блем, а сериозно системно
възпалително заболяване,
което може да доведе до много
тежки усложнения.

Близо 150 000 души (по
данни от асоциацията) у нас

страдат от псориазис и често
се сблъскват с неразбиране,
предразсъдъци и дори страх. 

Идеята на ревюто
със сенки бе модели-
те първоначално да
дефилират зад пара-
вани, за да се виждат
само сенките им, а
след това да разкрият
себе си. Пациентите
показаха, че често са
отхвърляни от
обществото и поради
това крият заболява-
нето си.

Ива Димова, зам.–
председател на асо-
циацията, трогна публиката с
апела си за толерантно отно-
шение:

– Искаме да повишим толе-
рантността на българите към
хората с псориазис. Тази

болест не може да се предаде
при битов или социален кон-
такт, нито при допир, целувка

или полов акт. Няма
причина да се дистан-
цираме и да страним
от близките си само
защото тяхната кожа
изглежда различно.

Като човек, който страда от
псориазис, призовавам хората
да погледнат отвъд външност-

та ни и да ни подадат ръка!
Участниците изпратиха

„Декларация против дискрими-
нацията на хората с псориазис
в България“ до медиите и
здравните институции с призив
да бъде осигурен достоен
живот на засегнатите.

ФФМ

Нестандартно
Модно ревю на хора с псориазис

Комуникационна платформа
за по-съвършена лекарствена регулация


