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НЗОК е
възстановила
средства на
чужди здравни
фондове
22 384 000 лв. е възстановила
НЗОК на други държави - членки на
ЕС, страни от Европейското икономическо пространство и Конфедерация
Швейцария за лечение на български
здравноосигурени граждани в чужбина за периода 1 януари - 31 март 2020
г., съобщиха от пресцентъра на НЗОК.
7 223 000 лв. са възстановени за
оказана спешна и неотложна помощ
срещу Европейска здравноосигурителна карта или Удостоверение, временно заместващо (УВЗ) ЕЗОК,
4 624 000 лв. – за планово лечение с
формуляр S2, а 10 537 000 лв. – за
лечение с формуляри за регистриране в здравноосигурителна институция
в друга държава - членка на ЕС.
Заплатената от НЗОК сума е срещу
издадени от институцията удостоверителни документи за упражняване
на здравноосигурителни права през
предходни отчетни периоди.
За периода 1 януари – 31 март 2020
г. в ЦУ на НЗОК са изготвени 1792
удостоверителни документи в съответствие с европейските регламенти,
свързани с упражняването на здравноосигурителни права в трансгранични ситуации – европейски формуляри,
двуезични формуляри по действащи
двустранни договори за социално
осигуряване с включено в обхвата им
здравно осигуряване (спешна и неотложна помощ, обезщетения за болест
(в натура), при трудови злополуки или
професионални болести при пребиваване извън компетентната държава
на осигуряване).
В съответствие с европейските
регламенти и координацията на системите за социална сигурност за
същия период са издадени общо 124
формуляра S2 за планово лечение в
лечебни заведения на територията на
държави - членки на ЕС. Най-голям
брой от издадените формуляри са за
планово лечение в Германия, следвана от Австрия и Франция.

ФМ

новата
здравна програма
на ЕС
На стр. 7

Вестник „Форум Медикус“ - и във Facebook

България - домакин на
грандиозен европейски форум
На стр. 4-6

Захарен диабет тип 2

Данни от
нови проучвания
На стр. 7

Модерна
апаратура
в УСБАЛО
На стр. 8
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България и САЩ

Укрепват сътрудничеството
в здравео п а з в а н ет о
Министър К. Ананиев и
извънредният и пълномощен
посланик на САЩ у нас Херо
Мустафа подписаха Писмо за
намерение за сътрудничество
в областта на здравеопазването. До момента подобен документ за двустранно сътрудничество не е имало. Споразумението ще бъде в сила за период
от пет години и може да бъде
продължено при взаимно
желание, веднага след като
бъде одобрено и от Министерския съвет на България.
Двете страни се споразумяха да издигнат двустранния
диалог в областта на здравео-

пазването до стратегическо
ниво. Сред приоритетните
направления на сътрудничество са обмяната на успешни
практики при превенцията и
лечението на инфекциозни
заболявания,
инициативи,
свързани с електронното здравеопазване и с обучението на

медицински специалисти.
Министър Ананиев посочи,
че споразумението включва
всички актуални теми, които са
ключови за сектор „Здравеопазване“, и в кратки срокове
ще започне работа по набелязаните приоритети.
Пресцентър на МЗ

Предлага се и
национален код за лекарствата
Известно е, че от миналата
година всички нови медикаменти са с международен идентификационен код за верифициране и
проследяване.
Изпълнителната агенция по
лекарствата да генерира уникален национален номер за идентификация на всеки лекарствен
продукт и да го вписва в регистрите си, предлага депутатът
Лъчезар Иванов между първо и
второ четене на Закона за
лекарствата, внесен от МС.
Целта на новата маркировка е
по-лесното проследяване на
медикаментите на национално
ниво, за да се контролира и
реекспортът у нас. Според фармацевтичните производители
обаче новата мярка ще ги натовари финансово и може да доведе до допълнителен отлив на
лекарства от българския пазар.
Депутатът предлага номерът да
бъде част от т.нар. идентификатор за верификация на медика-

ментите, който е задължителен
за лекарствата с рецепта за
всички страни от ЕС и с който
трябва да се засичат фалшиви
препарати. Целта, според вносителя, е новият номер да осигурява еднозначно идентифициране
на всеки лекарствен продукт и
оперативна съвместимост на
информационните системи в
здравеопазването, както и да се
използва от всички лица, във
всички регистри и други бази
данни, а и в медицинската документация, свързана с лекарствените продукти. Предложението
на Л. Иванов е до три месеца от
приемането на поправките ИАЛ
да започне да вписва националния номер за идентификация на
всички медикаменти.
Задължаването на производителите да въведат нов национален код върху лекарствата ще
доведе до технически затруднения и значителни непредвидени
разходи, коментират обаче в

становище от Асоциацията на
научноизследователските фармацевтични производители в
България. Фирмите ще трябва да
генерират още един, пети елемент към съществуващия код за
верификация, ще трябва да се
променят производствени решения, софтуер и бази данни и ще
трябва да се променят отново
опаковките, което е сложна и
скъпа процедура, особено от
регулаторна гледна точка.
„Това ще задълбочи процесите по оттегляне от българския
пазар”, предупреждават от асоциацията. Те предлагат новият
код да се генерира от ИАЛ, но да
присъства не на опаковката, а
само в регистрите на институциите и търговците на едро и
дребно. От Българската организация за верификация на лекарствата също смятат, че подобен
нов код само ще доведе до
повече разходи.
Clinica.bg.

От 1 юли т. г. полк.
доц. Димо Димов заема
длъжността зам.-началник
на ВМА по войсковото
медицинско осигуряване.
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l Разрешават на МЗ

да закупи тестове

МС прие решение за одобряване на проект на договор за
изменение на Договора между
МЗ и OSANG Healthcare Co. Ltd –
Р. Корея, за доставка на тестове
за COVID-19.
Бързото разпространение
на вируса в световен мащаб
увеличи многократно търсенето на тестове за откриване и
диагностика на COVID-19, като
редица държави, в това число и
България, започнаха кампания
по закупване на тестове. Провеждането на тестове за доказване на новия коронавирус е в
основата на надзора на заболяването и вземането на решения, свързани с овладяването
на епидемичното му разпространение и защитата здравето
на населението. Поради тези
причини е от особена важност
да бъдат осигурени за нуждите
на здравната система на България достатъчни количества тестове.
МЗ ще закупи от OSANG
Healthcare Co., Ltd – Р. Корея
42 000 Real-time PCR теста за
откриване на стойност 340 500
щ.д. с включени транспортни
разходи. Средствата ще бъдат
осигурени
по
проект
BG16RFOP001-4.003-0001 „Борба
с COVID-19“, финансиран по
Оперативна програма „Региони
в растеж” 2014-2020 г.
МС прие също така решение
за одобряване на проект на
Споразумение между МЗ и BIONEER CORPORATION – Р. Корея,
за доставка на тестове за екстракция
ExiPrep
Dx
viral
DNA/RNA kit за COVID-19.
МЗ ще закупи от BIONEER
CORPORATION 41 280 теста за

екстракция на вирусна РНКExiPrep Dx viral DNA/RNA kit на
обща стойност 267 610 щ.д, с
включени транспортни разходи. Средствата ще бъдат осигурени по проект BG16RFOPOO
1-4.003-0001 „Борба с COV1D
19“, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г.

l Отпускат средства

за финансиране
на фундаментални
научни изследвания

Правителството отпуска до 4
млн. лв. по бюджета на Министерството на образованието и
науката за 2020 г. за обезпечаване на конкурс за фундаментални научни изследвания. Той
се провежда от фонд „Научни
изследвания“ (ФНИ), като с
одобрените средства се очаква
да бъдат финансирани приблизително 66 проекта.
Този конкурс е насочен към
научни изследвания във всички
области и е от особена важност
за развитието на цялостния
научен капацитет в страната.
Целта е да се насърчи провеждането на качествени фундаментални научни изследвания и
получаване на високи научни
постижения, както и на проучвания, обвързани с актуалните
обществени предизвикателства.
Очаква се по този начин да
се подпомагат високото ниво на
научните изследвания в България и мястото на учените в българското общество и европейското научноизследователско
пространство.
1 юли 2020 г.

МБАЛ „ Рахила Ангелова” АД, Перник
търси да назначи на основен трудов договор
лекари ординатори по следните специалности:

Назначение във ВМА
В изпълнение на заповед на
министъра на отбраната той е
назначен и за заместник главен лекар на Въоръжените
сили на Република България.
Полк. Димо Димов, който е
началник на катедра "Медицина на бедствените ситуации”,
бе официално представен пред
останалите ръководители на
звена във ВМА от проф. Венцислав Мутафчийски.
Доц. Димо Димов e роден
на 18 септември 1973 г. в Сливен. Завършва "Медицина" в
МУ- София през 1997 г. В периода 1997-1999 г. работи като

Решения
на Министерския съвет

1. Детски болести
2. Образна диагностика
3. Акушерство и гинекология
4. Анестезиология и интензивно лечение
5. Неонатология
6. Ушно-носно-гърлени болести
7. Нервни болести
8. Инфекциозни болести
Тел. за връзка 076601360; 0889919127
Email: mbalpk@abv.bg

Броят е приключен редакционно на 2 юли т.г. в 17 часа

Ръкописи не се рецензират и не се връщат.
Използване на публикувани материали е
възможно само при
условията на Закона за
авторското право и
сродните му права.

Обяви за вакантни места, конкурси, научни прояви и
индивидуални съобщения се приемат в редакцията.

Цена - 1.80 лв. на дума (с ДДС).
Заплащане - след издаване на фактура.

Задължително се съобщават ИН, ДДС № BG,
МОЛ и адрес на изпращащия обявата.
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Тревожно и недопустимо Красноречието на числата
Декларация на Националното сдружение на
областните многопрофилни болници за
активно лечение по повод на поредния акт
на агресия срещу български медици
Националното сдружение
посрещна със силно безпокойство поредния акт на агресия
срещу български медици –
лекари и професионалисти по
здравни грижи, по време на
изпълнение на служебните им
задължения в Спешното отделение на „МБАЛ – Силистра”.
Тревожно е, че тези инциденти се повтарят периодично
през последните години, въпреки поетите ангажименти и декларираната институционална и
обществена подкрепа.
Недопустимо е подобно
отношение към представители
на медицинското съсловие,
които денонощно с професионализъм и отговорност спасяват, лекуват и полагат грижи за
своите пациенти.
Областните болници в България са доказали своята значимост като лечебни заведения, на които всички разчитат
по места, техните екипи посрещат успешно всекидневните
предизвикателства в системата на здравеопазването.
НСОМБАЛ подкрепя последователните усилия на ръководството на „МБАЛ – Силистра” да не допусне кадрова

криза, да осигури приемственост между поколенията с поддържане на бази за специализация и специално внимание
към младите лекари и медицински специалисти, което е найдобрата инвестиция в бъдещето на областната болница.
НСОМБАЛ адмирира младите лекари, които са избрали да
работят и специализират в
Областната болница в Силистра.
НСОМБАЛ отправя апел да
се реализират бързи и надеждни мерки за ограничаване на
случаите на посегателство
срещу лекари, медицински сестри и всички специалисти,
които работят в системата на
здравеопазването.
Очакваме най-накрая виновните лица да понесат своята отговорност!
НСОМБАЛ
категорично
отрича агресията като форма
на общуване!
Нека българските медици
усещат доверие, уважение
и подкрепа от своите пациенти! Това ги мотивира и
окуражава!
Д-р Васислав ПЕТРОВ,
председател на
УС на НСОМБАЛ
26 юни 2020 г.

Досъдебно производство
за хулиганството
в МБАЛ в Силистра
Районната прокуратура в
Силистра образува досъдебно
производство за хулиганство
заради инцидента в Спешното
отделение на МБАЛ в Силистра, съобщиха от пресцентъра
на държавното обвинение.
По случая ръководството на
МБАЛ в Силистра е сезирало
Българския лекарски съюз, сигнализирана била и Районната
прокуратура в града. Прокуратурата е солидарна с позицията на болницата и БЛС, че е
недопустимо подобно поведение на пациенти спрямо лекари. Безопасността и спокойствието на медиците трябва да
бъдат гарантирани, включител-

но и с охрана на болничното
заведение с цел да не се допускат повече ситуации, в които
животът и здравето на лекарите да бъдат застрашени.
По досъдебното производство ще бъдат разпитани участниците и очевидците на този срамен инцидент и ще бъде назначена техническа експертиза на
видеозаписа от камерите в болничното заведение, които са
иззети. След преценка на събраните факти и обстоятелства
Районната прокуратура ще прецени дали да привлече към
наказателна
отговорност
виновния за инцидента.

ФМ

На 1 юли т.г. Министерският съвет прие

l Годишен отчет за дейността на НЗОК за 2019 г.
Според отчета дейността
на НЗОК през 2019 г. е подчинена на мисията и целите на
институцията и необходимостта от постигане на правилно и
рационално използване на
обществените средства. По
този начин е осигурена предвидима финансова среда и са
създадени условия за изпълнение на финансовите ангажименти на институцията в
национален и в международен аспект.
Според отчета превантивната роля на извършената
през 2019 г. контролна дейност, предимно посредством
внезапни проверки, е оказала
положително
въздействие
върху системата, изразено в
по-стриктно изпълнение на
алгоритмите на клиничните
пътеки и на изискванията за
подобряване качеството на
оказаната
медицинска
помощ, както и на воденето
на документацията и организацията на работа в лечебните заведения.
Направеният анализ на
разходите за лекарствени
продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели про-

дължава тревожната тенденция от предходните отчетни
периоди към непрекъснато
нарастване на необходимия
финансов ресурс.
Проведените преговори за
отстъпки от стойността на
скъпоструваща медикаментозна терапия, заплащана от
НЗОК, и през 2019 г. дава възможност за възстановяване
на значителни суми.
Увеличението на тези
разходи
според
отчета
отразява реално съществуващите процеси в страната демографската структура и
тенденцията към увеличаване на продължителността на
живот, които логично обуславят нарастването на броя
пациенти с едно и повече
заболявания. Расте и броят
на болните с редки заболявания. Забелязва се тенденция за увеличаване на лицата над 65 години за сметка
на тези под 18 години и до 65
години. които ползват медицинска помощ, заплатена от
НЗОК.
Според
отчета
изброените обстоятелства
водят до увеличаване на
търсенето на лекарствена
терапия, което логично води

до ръст на разходите за
лекарства,
които
НЗОК
заплаща. Причина е и разширяването на достъпа на
пациентите до иновативни
лекарствени терапии.
В областта на координацията на системите за социална сигурност през отчетния
период е регистрирано високо ниво на удовлетвореност
на гражданите, както и тенденция на относително запазване нивото на броя на случаите на отправени искания
за планово лечение в друга
държава членка.
Отчетът съдържа анализ
на потреблението на медицинска помощ, оказана в
съответствие с правилата за
координация на системите
за
социална
сигурност,
както и информация относно
извършването на дейностите, предоставени в компетентност на НЗОК в резултат
на закриването на Център
„Фонд за лечение на деца“ и
на преустановяване дейността на Комисията за
лечение в чужбина към
министъра на здравеопазването през март 2019 г.

l Годишен отчет за изпълнението на бюджета на НЗОК за 2019 г.
Със Закона за бюджета на
НЗОК за 2019 г. (ЗБНЗОК) са
одобрени приходи и трансфери - всичко в размер на 4 299
603 хил. лв.
През годината с решение
на НС на НЗОК и по реда на §
1 и § 2 от Преходните и заключителни разпоредби (ПЗР) на
ЗБНЗОК за 2019 г. средствата
са увеличени общо с 84 873,4
хил. лв., в т.ч.:
- увеличение със 72 873,4
хил. лв. на основание §1 от
ПЗР на ЗБНЗОК за 2019 г.;
- увеличение с 12 000 хил.
лв. на основание § 2 от ПЗР
на ЗБНЗОК за 2019 г.
В резултат на промените
годишният план е в размер на
4 384 476,6 хил. лв.
Разходите по ЗБНЗОК за
2019 г. са в размер на
4 344 945 хил. лв. През годината, на основание §1 от ПЗР на
ЗБНЗОК за 2019 г., НС на
НЗОК разпредели 72 873,4
хил. лв. от преизпълнението
на приходите за здравноосигурителни плащания.
Към 31.12.2019 г. са разходвани 4 428 142,4 хил. лв. В
сравнение с 2018 г. се отчита
увеличение на разходите с
495 621,3 хил. лв.
Разпределението на отчетените здравноосигурителни
плащания в размер на
4 315 700, 3 хил. лв. по видове е:
- за първична извънболнична медицинска помощ 226 436,6 хил. лв., или 5,3 % от

всички здравноосигурителни
плащания;
- за специализирана извънболнична
медицинска
помощ (вкл. за комплексно
диспансерно (амбулаторно)
наблюдение) - 250 222,9 хил.
лв., или 5,8 % от всички
здравноосигурителни плащания;
- за дентална помощ 164 573,1 хил. лв. или 3,8% от
всички здравноосигурителни
плащания;
- за медико-диагностична
дейност - 89 724,1 хил. лв. или
2,1% от всички здравноосигурителни плащания;
- за лекарствени продукти,
медицински изделия и диетични храни за специални
медицински цели за домашно
лечение на територията на
страната, за лекарствени
продукти за лечение на злокачествени заболявания и за
лекарствени продукти при
животозастрашаващи кръвоизливи и спешни оперативни
и инвазивни интервенции при
пациенти с вродени коагулопатии в условията на болнична медицинска помощ, които
НЗОК заплаща извън стойността на оказваните медицински
услуги,
общо
1 144 124,8 хил. лв. или 26,5 %
от всички здравноосигурителни плащания;
- за медицински изделия,
прилагани в болничната медицинска помощ - 105 657,0

хил. лв., или 2,4% от всички
здравноосигурителни плащания;
- за болнична медицински помощ са изплатени
2 075 560,6 хил. лв. или 48,1%
от всички здравноосигурителни плащания. Спрямо 2018 г.
се отчита увеличение на плащанията за болнична помощ
със 193 670,1 хил. лв., или с
10,3%.
- други здравноосигурителни плащания - за медицинска помощ, оказана в съответствие с правилата за
координация на системите за
социална сигурност са изплатени 259 401,2 хил. лв., или 6%
от всички здравноосигурителни плащания. Основната част
от отчетените средства са
разходвани за плащания по
искове от други държави за
получени на тяхна територия
обезщетения в натура от ЗОЛ,
осигурени в НЗОК.
Съгласно ЗБНЗОК за 2019 г.
бюджетът на НЗОК за 2019 г. е
приет с отрицателно бюджетно салдо в размер на 50 400
хил. лв.
В резултат на отчетените
към 31.12.2019 г. разходи и
трансфери - всичко в общ
размер на 4 433 563,5 хил. лв.,
спрямо отчетените приходи и
трансфери - всичко в общ
размер на 4 396 527,5 хил. лв.
се формира отрицателно
бюджетно салдо за годината
в размер на 37 036 хил. лв.
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грандиозен европейски форум
Директорът на ЕМА проф. Гуидо Рази и още четирима директори на европейски лекарствени агенции участваха с доклади в юбилeйния виртуален конгрес
на Българската асоциация за лекарствена информация DRUG REGULATORY AFFAIRS e-CONGRESS|MEET THE REGULATORS|10 YEARS BADI
ългарската асоциация за лекарствена информация (БАЛИ) е
неправителствена организация,
в обществена полза, с над 60 корпоративни и над 90 индивидуални
членове, която работи за усъвършенстване, квалификация и повишаване на професионалната компетентност на регулаторните експерти –
членове на асоциацията.
През 2020 г. Българската асоциация за лекарствена информация
чества 10 години от създаването си,
отбелязани с организирането и провеждането на едно от най-значимите
събития за фармацевтичната индустрия в Европа.
Е-конгресът бе проведен на 5 юни т.г.
чрез онлайн платформата Cisco Webex и
доказа, че съвременните технологии
могат да създадат изключително благоприятна аудиовизуална комуникационна
среда, която да осигури реализиране на
мащабни международни събития с голямо значение за общественото здраве, с
участието на над 150 регулаторни експерти от индустрията в България и други
европейски държави, представители на
държавни институции и неправителствени организации в сектора. С изключение
на Европредседателството на България,
до момента у нас не е провеждан форум
с участието на лидери в областта на
европейската лекарствена регулация от
най-висок ранг.
В е-конгреса участваха петима директори на водещи институции в ЕС - Европейската агенция за лекарства (ЕМА) проф. Гуидо Рази, Изпълнителната агенция по лекарствата у нас (ИАЛ) маг.-фарм. Богдан Кирилов, Австрийската агенция за лекарства (AGES) – д-р
Криста Виртюмер Хох, Паул Ерлих институт (PEI) - проф. Клаус Цихутек, д-р Сузане Кайтел, директор на Директората за
качество на лекарствата – EDQM към
Съвета на Европа.
Общо единадесет лидери във фармасектора в Европа, преставители на водещите организации и институции на Стария континент, се включиха в над 7-часовото онлайн събитие с доклади и презентации по най-горещите теми.

Б

Проф.
Татяна
Бенишева откри
събитието, като представи ролята на Българската асоциация за лекарствена
информация в здравния сектор у нас платформа за независим диалог, която
10 години изгражда мостове между регулаторните институции. Всяко едно от
направленията в лекарствените регулации - клинични изпитвания, разрешаване на лекарствата за пускането им на
пазара, достъп до лекарства, безопасност, добра производствена и дистрибуторска практика, са динамични и бързо
развиващи се.
- Към момента на интернет страница-

та на ЕМА има над 14 000 ръководства в
гореизброените
направления,
като
директивите и регламентите само във
фармасектора са 145, които непрекъснато се променят и обновяват. На страницата на ICH ръководствата са над 140,
като те са в непрекъснато развитие.
Затова БАЛИ създава възможност новите моменти да се следят и дискутират
ежегодно, като за 10 години е организирала над 72 обучения, в които са участвали над 4500 експерти. Няма как новостите в тези направления да се следят без
целеви обучения, дискусии и обсъждания. Еволюцията на регулаторните органи също е забележителна поради факта,
че те участват все по-активно в събитията у нас, за разлика от времето преди 10
години, отбеляза проф. Бенишева.

Проф. Гуидо Рази, изп. директор на
EMA, представи доклад на тема ”EMA предизвикателства от преместването и
бъдещи стратегии“. Проф. Рази се фокусира върху предизвикателствата по преместването на ЕМА, както и върху новите
технологии, които се очакват в следващите 5 години /например лекарства със
сензори, чрез които ще бъдат мониторирани показатели при отделния пациент/.
Основна роля на ЕМА е да „сканира
хоризонта“, т.е. да следи кои са горещите
проблеми в сектора и да намира своевременно и предварително решения,
като активно контактува със заинтересованите страни, изпреварвайки проблемите. Проф. Г. Рази посочи основните
приоритети на стратегията на ЕМА до
2025 г., като едни от основните са: запазване на постоянно необходимите наличности от лекарства в страните - членки
на ЕС, достъп до лекарствата, преодоляване на предизвикателствата при доставките им, иновации, борба с антимикробната резистентност, както и дигиталните технологии. Проф. Рази наблегна, че
от изключително значение е Координационният екип за всички тези направления.

Маг.-фарм. Богдан Кирилов, изп.
директор на ИАЛ, представи историята
на регулацията на лекарствата в Бълга-

рия с презентация „Актуализацията на
нормативната уредба – предизвикателства пред Българската агенция по лекарствата”.
- Връзката между миналото и настоящето в регулациите у нас е важна, защото, за да има успех, е нужна приемственост на добрите практики, подчерта Б.
Кирилов. - ИАЛ през тази година чества
своя 20-годишен юбилей - от транформирането на НИЛС в ИАЛ, и това е един значителен път, който сме извървели. Предвид факта, че 13 години от тях реално са
времето, откакто България е страна –
членка на ЕС, предизвикателствата не са
малко. През 2015 г. България за първи път
действа като референтна страна, заедно
с 6 засегнати страни, а в следващите
години агенцията е доста активна и все
повече се включва като страна оценител
в европейските процедури за пускането
на лекарства в ЕС.
Б. Кирилов представи съвременните
предизвикателства и бъдещото сътрудничество на България с лекарствения регулаторен орган в Холандия, както и участията на българските експерти от ИАЛ в
бъдещи трейнинги и обучения в оценяването на досиета на лекарства, както и в
наемането на чужди експерти - оценители, които да подпомагат българските
екипи, когато България е референтна
страна по Процедурата по взаимно признаване и по Децентрализираната процедура.
Според директора на агенцията предстои финализиране на членството на
България в ПИК-конвенцията, което ще
даде голямо предимство на българските
генерични производители да маркетират
продуктите си в ЕС и в трети страни.
В доклада бе представена и колаборацията с Американската агенция по
храни и лекарства - FDA, в бъдещи
инспекции за добра производствена
практика, като FDA потвърждава, че България има капацитет за подобни инспекции.

Проф. Клаус Цихутек, президент на
PEI, представи доклад на тема
„Стремежът към Covid-19 ваксините и
терапевтичните биомедицински лекарства”. Той показа, че контролният Паул
Ерлих Институт в страната има не само
регулаторен и научен потенциал, но и
участва в научни проекти за разработка
на лекарства в актуален аспект - например съвременни терапии срещу COVID-19
и др. Това е уникален подход, тъй като са
систематизирани сериозните научни
проекти, в които институтът е участвал.
Фактът е поредно потвърждение, че, създавайки научни разработки и проекти,
там с лекота могат да оценяват такива
лекарства - задачи, които реално в голяма степен се делегират от ЕМА на Паул
Ерлих Институт.

Д-р Криста Виртумер - Хох, председател на управителния съвет на
Европейската агенция по лекарствата
(EMA), ръководител на Австрийската
агенция по лекарствата и медицинските
изделия в Австрийската агенция за
здравеопазване и безопасност на
храните (AGES), представи темата
“Недостиг на лекарства: влошава ли
ситуацията COVID-19?”. От доклада стана
ясно, че към ЕМА е създадена целева
група – „Task Force -TF“, която да тушира
недостига на лекарства в дадена страна
по време на пандемията COVID-19 и
заявителят ще подава информация към
това звено в ЕМА, за да може да се ограничи недостиг в друга страна, като ЕМА
ще координира тези процеси.
Д-р Хох очерта основните причини за
недостиг на лекарства в глобален мащаб
и конкретно в Европа, сред които:
икономически (ценови ерозии и паралелна търговия); корпоративни (производството спрямо потреблението); производствени, свързани с разпространението (повишено търсене, по-ниска
себестойност при производство в Индия
и Китай и др.). Лекторката посочи, че
една
от
приоритетните
цели
в
стратегическия план на Европейската
мрежа на лекарствените агенции 20202025 е осигуряването на достатъчни
количества лекарствени продукти за
европейския пазар. Тя представи и
австрийския опит в контрола на
недостига на лекарствените продукти,
като показа функционалностите на
наличната към момента база данни в
Австрия. Като възможно решение на
проблема с недостига на лекарства д-р
Хох посочи създаването през 2016 г. на
съвместен екип между Европейската
агенция по лекарствата и HMA (Heads of
Medicines Agencies), който въвежда през
2018 г. понятието за „единична точка за
контакт“ (single point of contact),
правейки възможно сформирането на
такива
структури
във
всяка
от
лекарствените агенции в Европа.
Посредством
тази
система
се
кооридинира потокът на информация и
последващите действия във връзка с
недостига на лекарствени продукти и
техните наличности, независимо от пътя
на разрешаването им за употреба, като
основна цел е подобряване на ефективността и на отговора на европейската
регулаторна мрежа към проблеми с
наличностите на лекарствените продукти
в държавите - членки на ЕС.
Подобряването на наличностите на
лекарства, разрешени в Европейския
съюз, е признато за приоритет и е
фокус в стратегията на агенциите в ЕС
до 2025 г.
Съвместна работна група (TF-AAM) е
създадена през 2016 г. с цел да направи
оценка на причините, поради които разрешените лекарства не се предлагат на
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пазара в държавите членки, да определи
показатели за подобряване на управлението на недостига на лекарствени
средства, да подобри споделянето на
информация между регулаторните органи на ЕС и да разработи комуникационни
стратегии с всички засегнати страни в
системата на здравеопазването. ПРУ на
лекарствен продукт, пуснат на пазара в
държава членка, както и дистрибуторите,
в рамките на своите отговорности, гарантират подходящи и продължителни доставки на този лекарствен продукт, така
че да бъдат покрити нуждите на пациентите в съответната държава.
- Недостигът на лекарства се усеща
най-силно от пациентите, които са принудени да забавят лечението си или да приемат алтернативи с различна ефикасност
и повишен риск от лекарствени грешки.
Кризата с COVID-19 допринесе за задълбочаване на този проблем, подчерта д-р
Хох. - Глобализацията на производството
води до удължена транспортна верига,
което увеличава риска от прекъсвания
на различни нива. Много производства
на активни вещества за животоспасяващи медикаменти са изнесени извън ЕС.
Поради консолидиране на производството един или малко на брой заводи снабдяват на глобално ниво и всеки техен
проблем може да доведе до глобален
недостиг на лекарството, изтъкна тя.
Система за единно лице за контакт
(SPOC) е създадена през 2016 г. да координира обмена на информация и последващите действия във връзка с недостига
и наличието на разрешени за употреба
лекарства. Системата SPOC допринася
за по-доброто откриване и уведомяване,
предотвратяване, управление и комуникация при проблеми с недостига и наличността. Извършват се мониторинг и
годишно отчитане на резултатите. В крайна сметка системата SPOC следва да
подобри ефикасността и координацията
в регулаторната мрежа на ЕС по отношение на проблемите с наличността на
лекарствени продукти в държавите членки.

Проф.
Барбара
Сикмюлер,
президент на Германската асоциация за
лекарствени регулаци (DGRA), говори по
темата “Лекарствена безопасност - актуални подходи и предизвикателства”, като
представи новостите и предизвикателствата в проследяването на лекарствената безопасност. Докладвани бяха

последни промени в регулаторната
рамка и практически съвети за тяхното
прилагане.
Основните предизвикателства, пред
които са изправени фармацевтичната
индустрия и регулаторните власти, са
свързани с адаптирането на системите и
на двете страни, така че да се осигурят
работещи процеси на ясно и хармонизирано взаимодействие. Трудно е осигуряването и поддържането на висок стандарт на приемлива цена.
Един от процесите, който може да
бъде подобрен, е идентифицирането на
сигнал по лекарствена безопаснот (ЛБ).
ЕМА, заедно с компетентните власти и
ПРУ са отговорни за детекцията и управлението на сигнали по ЛБ. Съществува
единна база данни за докладване на
индивидуални нежелани лекарствени
реакции – EVDAS, която следва регулярно да бъде мониторирана, пропорционално на установените и потенциалните
рискове, и нуждата от допълнителна
информация за съответния лекарствен
продукт.
Търсенето на сигнал в Електронната
база данни на ЕМА - EVDAS, е във пилотна фаза, удължена до края на 2021 г., и е
лимитирано за определени субстанции,
посочени в списък, публикуван на страницата на ЕМА. Потенциалът за оптимизиране на този процес се крие в изясняване на отговорностите и намаляване на
паралелните активности от различни
производители на едно лекарствено
вещество и при генеричните продукти.
Ако ПРУ бъдат освободени от задължението за мониториране на EVDAS, те
могат да извършват търсене в своите
бази данни по лекарствена безопасност.
Беше разгледан и процесът на разпространение на обучителни материали
и преки съобщения към медицинските
специалисти. Допълнителните мерки за
минимизиране на риска следва да допълват КХП и листовката за пациента, и да
дават ясна информация за определени
рискове, както и конкретни препоръки.
Фармацевтичните компаниии полагат
големи усилия да адаптират своевременно продуктовата информация и да разпространяват преки съобщения и обучителни материали, но това не гарантира
спазването на описаните мерки от страна на немедицинските специалисти.
Това, от своя страна, може да доведе до
нови промени в лекарствената информация и до нови мерки за минимизиране на
риска, което е свързано със значителни
разходи и бюрокрация. ЕМА и регулаторните агенции могат да помогнат като построго изискват от здравните специалисти да спазват тези мерки. Допълнително
хармонизиране на процеса и на самите
обучителни материали също е желателно.
- Хармонизирането на текстовете,
свързани с нежелани реакции в КХП и
листовките, може да помогне в проследяването на лекарствената безопасност,
подчерта в заключение лекторката.
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Проф. Букхард Щретер, който
беше и модератор на форума на 5
юни, представи “Система на ЕС за
защита на данните в ЕС”, като направи
ясно разграничение на патента и колко
време отнема - при различните варианти
той е 20 години, но реално средно 10
години отиват в разработването и разрешаването на лекарствата.
Проф. Щретер е основател на
адвокатска кантора Щретер, дългогодишен ръководител на Правния отдел
на Федералната агенция по лекарства в
Германия, ръководител на магистърска
програма по лекарствени регулации към
университета в Бон и преподавател.
Проф. Щретер представи накратко
видовете процедури за разрешаване за
употреба на лекарствени продукти и
разликата между иновативни и генерични лекарствени продукти. Фокусът на
презентацията беше върху различните
видове защита на регулаторната
информация – патенти, ексклузивитет на
данните по чл.10 от Директива
2001/83/ЕО и сертификат за допълнителна защита.
Проф. Щретер акценира върху
важността на планирането при използването на всички видове защити и
посочи, че периодът на защита на
регулаторната информация започва от
първото получено разрешение за
употреба на територията на ЕС. Обяснено бе какво е „глобално разрешение за
употреба“ - тъй като вече веднъж издаден патент, той не може да се удължава
и за новоразрешени индикации и концентрации, а те попадат в него, без да
се ползват от допълнителни преференции в сферата на интелектуалната
собственост, освен ако не става дума
за педиатрична индикация, за която
може да се ползва удължаване с една
година.

Д-р Бирка Леман, ст. експерт по
лекарствените регулаторни въпроси,
преподавател в университета в Бон и
бивш ръководител на Изпълнителния
отдел „Европейски съюз и международни
въпроси“ на Федералния институт за
лекарства и медицински изделия (BfArM)
представи темата „Клинични изпитвания
- регулаторни новини“.
Д-р Леман разгледа структурата на
регулация 536/2014, подчертавайки очакваните големи промени при провеждането на клинични изпитвания, свързани с
имплементирането на информационна
система за клиничните изпитвания (Clinical Trials Information System - CTIS).
Тя поясни, че CTIS ще се състои от
централизиран портал на ЕС и база

данни за клинични изпитвания, както е
предвидено в регламента. Системата ще
бъде изградена и поддържана от Европейската агенция по лекарствата в сътрудничество с държавите членки и Европейската комисия. Целта на CTIS е наличието на опростена, координирана и
прозрачна система, позволяваща единно
електронно подаване на информация и
документи за заявление за клинични
изпитвания; промени, регистрация и докладване на резултати; опростяване на
докладите за безопасност; координиране и пропорционален надзор на клиничните изпитвания между държавите членки; прозрачност в подкрепа на общественото доверие.
Д-р Леман отбеляза и стартирането
на пилотен проект между държавите
членки на национално ниво, фокусиран
върху координирана оценка от националните компетентни органи и етичните
комисии за клинични изпитвания в рамките на една държава членка. В списъка
с участници в този проект фигурират
регулаторните агенции на Австрия, Белгия, Франция, Германия, Унгария, Ирландия, Италия, Холандия, Норвегия, Португалия, Испания и Швеция. Д-р Леман подчерта, че всеки компетентен орган и
етична комисия в държавите членки
трябва да вземе решение дали да участва в пилотния проект. До момента няма
данни за участието на Българската агенция по лекарствата.

Д-р Сузане Кайтел, директор на
Европейския директорат по качество на
лекарствата (EDQM) към Съвета на Европа, представи „Отговорът на EDQM към
COVID-19 пандемията“. Д-р Кайтел
започна с историята на Съвета на
Европа и EDQM и основните им функции.
Основната мисия на Европейския
директорат е подпомагане на достъпа на
хората до качествени лекарствени
продукти и добро здравеопазване. В
условията на глобалната пандемия с
COVID-19 и пълното затваряне на
Франция на 17 март 2020 г. повече от 90%
от служителите на EDQM преминават към
дистанционна форма на работа с
основна цел поддържането на повече от
300 стандарта в Европейската фармакопея.

Питър Бахман, бивш представител в
CMDh, представител на Федерален
институт за лекарства и медицински
изделия (BFARM), говори за „Проект
“Уником“ - ползи от ISO IDMP/SPOR за
здравни специалисти и пациенти”.
На стр. 6
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Представени бяха възможностите за
унифициране на лекарствени продукти
чрез стандарти и основни бази данни.
Стандартите ISO IDMP установяват дефиниции и концепции, описват елементи от
данни и техните структурни връзки. Това
е необходимо за уникалната идентификация на разрешени за употреба лекарствени продукти и субстанции в клинична
разработка.
Според Регламент (ЕС) № 520/2012
относно „извършването на дейности по
фармакологична бдителност“ терминологията, посочена в пакета от стандарти
ISO IDMP, е задължителна за разрешените за употреба в ЕС лекарствени продукти.
Представен беше проектът UNICOM.
Неговата мисия е осигуряване на еднозначна идентификация на лекарствените
продукти чрез поддръжка и ускоряване
на по-нататъшно развитие, изпълнение и
разпространение на ISO IDMP стандартите (идентификация на лекарствени и
фармацевтични продукти) в европейските здравни системи, за улесняване на
свободния поток на семантично кодирана информация за лекарствените продукти в ЕС.
HORIZON 2020 ще даде мощен тласък
на прилагането на ISO IDMP стандартите
в базите данни за лекарства в държавите
- членки на ЕС, и ще подкрепи безопасното електронно предписване и ефективно проследяване на лекарствената безопасност. Това ще донесе допълнителни
ползи чрез систематизирани данни и ще
даде нови възможности за фармацевтичната индустрия, разработващите експерти на софтуерни продукти, които да
предоставят интелигентни приложения и
други. Към момента в проекта участват 19
страни, 26 национални регулаторни агенции и професионални асоциации. Проектът е за срок от 4 години (декември 2019
– ноември 2023) и има бюджет 21 млн
евро.
Представени бяха възможностите на
електронна информация за продукта
(ePI) за лекарства от ЕС. Основните
принципи са: общи стандартни дефиниции, разширяване на достъпа до информация за лекарствата за потребители с
различни възможности, ефективност при
прилагането на регулаторните процедури, свободен достъп до одобрена от
регулатора информация, защита на данните, поддръжка за многоезична продуктова информация и оперативна съвместимост с европейските и глобалните инициативи.

6 от Латинска Америка, 5 от Канада и
САЩ, 5 от Азия, 3 от Австралия и Нова
Зеландия и 2 от Африка. Агенциите
членки подкрепят вземането на
решения в здравната система, които
засягат над 1 млрд. души в 33 държави.
Презентацията продължи с представяне и на SBU. Агенцията е
създадена през 1987 г. като независим
национален орган, изцяло финансиран
от правителството с годишен бюджет
от 10,5 млн. евро. Основната задачата
на SBU е да изготвя оценка на
интервенциите в здравеопазването и
социалните услуги от по-широка
гледна точка, включително медицински, икономически, етични и
социални аспекти за подобряване на
здравеопазването
и
социалните
услуги.
Основно внимание беше обърнато на
EUnetHTA – Европейската мрежа за
оценка на здравните технологии, като
фокус в презентацията на д-р Веркьо
бяха предложения за европейското
законодателство, касаещи оценката на
здравните технологии след 2020 г., със
съответните
предизвикателства
за
постигане на устойчива и постоянна ОЗТ
мрежа в Европа. В резултат на повече от
10-годишно сътрудничество (проекти,
съвместни действия) е изградено
доверие между отделните ОЗТ агенции,
изграден е капацитет, разработени са
общи инструменти като EUnetHTA Core
Model, POP EVIDENT databases, както и
са стартирани пилотни общи проекти
като ранен диалог и общи оценки.
Въпреки отбелязаните постижения д-р
Веркьо посочи редица ограничения,
които определят необходимостта от
промяна в законодателството: дублиране на работата, поради слабо приемане
на съвместно свършената работа,
съществуващи разлики в процедурната
рамка и административния капацитет на
държавите членки, разлики в националните методологии, както и отчетената
липса на устойчивост на настоящия
модел на сътрудничество. Всичко това
определя необходимостта от засилване
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на сътрудничеството в ЕС след 2020 г. в
областта на ОЗТ. Основно направените
предложения в новата законодателна
инициатива на ЕС касаят създаването на
общи европейски методи за оценка,
споделянето на данни и експертиза,
както и прилагането на обща процедура в
ЕС.
Целта на предложените промени е
постигането на високо ниво на защита на
човешкото здраве, по-бърз достъп до
пазара за иновативните лекарствени
продукти, повече прозрачност на
процедурите, от една страна, а от друга –
прозрачност и за пациентите, без повече
дублиране на работата както за
здравните власти, така и за индустрията.
Предложените промени касаят ОЗТ не
само на новите лекарствените продукти,
но и на новите медицинските изделия с
висок риск, които имат голямо влияние
върху пациентите, общественото здраве
и здравната система в ЕС. Предложените промени предвиждат извършването на обща оценка от страните членки
на клиничните ползи на оценяваната
здравна технология спрямо съществуващите алтернативи за терапия. Оценката
на икономическите, социалните и
етичните аспекти от приложението на
нова здравна технология следва да се
извършва на национално ниво, като
съответно се приема национално решение за ценообразуване и реимбурсиране. Предложените идеи за промяна са
приети от Европейския парламент през
октомври 2019 г. Първоначалните очаквания са в следващите 3 години да бъдат
изготвени съответните нормативни документи, като до 2025 г. следва да
приключи преходният период за страните членки за въвеждане на новото
законодателство в областта на ОЗТ. Към
настоящия момент няма постигнато
споразумение в Европейския съвет
поради различното ниво на развитие на
ОЗТ. Преговорите продължават, като се
очаква предстоящото председателство
на Германия, Португалия и Словения да
окаже положително влияние върху
процесите.

Проф. д-р Фолкер Шпиценбергер,
преподавател към Висшето техническо
училище по приложни науки в Любек,
представи темата „Аспекти на новата европейска регулаторна рамка за медицински
изделия и ин витро диагностични медицински изделия – уроците, които научихме
от пандемията с COVID-19“.
Проф. Шпиценбергер акцентира върху
новото законодателство в областта на
медицинските изделия и отлагането на
влизането му в сила в условията на
глобална пандемия, одобряване на извънредно ползване на медицински изделия
и ин витро диагностични медицински
изделия и др. Бяха представени детайлни
разяснения във връзка с отлагането на
някои текстове с една година (до 21 май 2021
г.), както и въздействието на това отлагане
върху останалите разпоредби, сроковете на
действие на сертификатите, периода на
разпространение на изделия в съответствие
с действащите разпоредби на директивите.
Проф. Шпиценбергер разясни и промените, касаещи нотифицираните органи, а
не на последно място посочи последствията от новите правила за класифициране на ин витро диагностичните
медицински изделия. Беше поставен
акцент върху указанията на Европейската
комисия по отношение на ин витро
диагностичните тестове за COVID-19, като
проф. Шпиценбергер представи основните
характеристики на лабораторно разработените тестове и техните предимства

Част от лекторите и организаторите на е-конгреса
одератори на конгреса от българска страна бяха седем души, сред които проф. Татяна Бенишева, проф. Добриана
Сиджимова, Даниела Чернева, проф. Генка Петрова, проф. Валентина Петкова – членове на УС на БАЛИ, както и представителите на ИАЛ - Любина Тодорова и маг.-фарм. Розалина Кулаксъзова. Сред водещите модератори беше и проф.
Б. Щретер, който интерактивно подпомогна конгреса, независимо от голямото разнообразие и разнопосочността на темите.
Благодарение на тяхната експертиза DRUG REGULATORY AFFAIRS e-CONGRESS | MEET THE REGULATORS премина в
изключително динамична среда.
Голяма бе активността и сред участниците с въпроси по конкретни теми и казуси към лекторите, което представи българската аудитория на много високо ниво.
Съгласно единодушно решение на УС на БАЛИ всички презентации от е-конгреса ще бъдат публикувани в интернет страницата на асоциацията – www.badibg.org, със свободен достъп.
Жестът е провокиран от юбилея на асоциацията и е изключителен подарък от УС към всички експерти по лекарствени регулации, дори и към тези, които все още не са заявили членство в единствената организация ву нас, която работи целенасочено
за изграждане и развитие на единно регулаторно общество в България под мотото „Be connected, stay informed”.
DRUG REGULATORY AFFAIRS e-CONGRESS | MEET THE REGULATORS | 10 YEARS BADI бе проведен и със съдействието на
18 спонсори. Благодарение на подкрепата им БАЛИ подготвя юбилейно издание - Алманах, както и филм, посветен на 10годишната дейност на асоциацията.
Автори на публикацията: проф. Татяна БЕНИШЕВА, Биляна ПОЛЯКОВА, Даниела ЧЕРНЕВА,
Маргарита СТРОКОВА, Росица КАЛЕНДЕРСКА, Елка БОНЧЕВА

М

Д-р Софи Веркьо, мениджър международни отношения в Шведската
агенция за оценка на здравните
технологии и социалните услуги (SBU),
участва с презентация на тема
“Бъдещето на ОЗТ в Европа и в света“.
Като председател на Международната
мрежа на агенциите за оценка на
здравните технологии (INAHTA) в
началото на своята презентация д-р
Веркьо представи накратко INAHTA –
организацията е основана през 1993 г.,
като през 2020 г. вече 52 агенции са
нейни членове. 29 агенции са от
Западна Европа, 2 от Източна Европа,
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Отзвук от рутинната клинична практика

Преминаването към semaglutide от друг GLP-1 рецепторен агонист
понижава в значима степен кръвната глюкоза и телесното тегло
при пациенти със захарен диабет тип 2
Съществува значимо по-голяма вероятност за постигане на прицелните нива на кръвната глюкоза и понижение
на телесното тегло при пациентите със захарен диабет тип 2, които приемат две перорални антидиабетни лекарства, чиято терапия
се интензифицира с глюкагоноподобен пептид-1 рецепторен агонист (GLP-1 RA), в сравнение с добавяне на допълнителен
перорален антидиабетен медикамент или инсулин, показва друго проучване на данни от реалната клинична практика
Novo Nordisk обяви резултатите от
две проучвания на данни от реалната
клинична практика: EXPERT, което
потвърждава ефикасността на semaglutide веднъж седмично, доказана в
програмата за клинични изпитвания
SUSTAIN, и PATHWAY, което подкрепя
препоръките в клиничните ръководства,
като доказва, че започването на лечение
с GLP-1 рецепторен агонист (GLP-1 RA)
помага на пациентите със захарен
диабет тип 2 да постигат прицелните нива
на кръвната глюкоза (измервани по
HbA1c) и заедно с това да понижат
телесното тегло. Тези проучвания, при
които са анализирани бази данни в САЩ,
са представени по време на 80-ата
научна сесия на Американската диабетна
асоциация.
Проучването EXPERT доказва, че
преминаването към semaglutide от друг
GLP-1 RA при пациенти със захарен
диабет тип 2 е свързано със статистически значимо понижение на кръвната
глюкоза и телесното тегло, независимо
от предходно използвания GLP-1 RA. На
месец проучването показва понижение
на HbA1c с 2,2% при пациенти с нива на
HbA1c над 9% на изходно ниво и
понижение на HbA1c с 1,1% при пациенти
с нива на HbA1c над 7% на изходно ниво.
Това понижение се запазва на месец 12.
На месец 6 се наблюдава средно
понижение на телесното тегло с 2,2 кг, но
то е по-изразено на месец 12 - 3,5 кг при
всички участници.
Второ проучване на данни от
реалната клинична практика PATHWAY
показва по-добра ефективност на класа
GLP-1 RA в сравнение с други орални
антидиабетни медикаменти или инсулин
при пациенти със захарен диабет тип 2,
приемащи две орални антидиабетни

края на май т. г. Стела
Кириакиду, еврокомисар
по здравеопазването и
безопасността на хранитe, представи програмата EU4Health
("ЕС за здраве") на Европейската комисия на стойност 9,4
млрд. евро. Програмата ще
бъде част от фонда "Следващо
поколение ЕС" с бюджет 750
млрд. евро, предназначен за
възстановяване и укрепване на
националните здравни системи, за отстраняване на слабостите, открити по време на пандемията.
Еврокомисарят заяви, че
новата програма ще „промени
играта“. Ще промени парадигмата в това как ЕС се справя в
здравеопазването и значителен
скок в посока на европейската
интеграция, тъй като до пандемията здравеопазването беше
изцяло национална отговорност
на държавите - членки на ЕС, а в
досегашния 7-годишен европейски бюджет за сектора бяха
заложени едва 413 млн. евро.
Целта на EU4Health е да се
инвестира в превенция, подготвеност за криза, животоспасяващи лекарства и оборудване.
Програмата ще служи и за
укрепване на Европейския център за превенция и контрол на
заболяванията и Европейската
агенция по лекарствата - двете
агенции на ЕС.
Комисията също така ще се
опита посредством тази програма да увеличи производството

В

лекарства, при които е необходима
интензификация на лечението. Semaglutide не е сред GLP-1 RA, прилагани за
интензификация, тъй като данните от
проучванията са събрани и съпоставени, преди semaglutide да бъде утвърден на пазара в САЩ.
Проучването PATHWAY доказва, че
интензифицирането на лечението с GLP1 RA води до статистически значима повисока вероятност за постигане на
HbA1c под 7% и понижение на телесното
тегло спрямо изходното ниво в
сравнение с добавянето на допълнително
орално
антидиабетно
средство. Това понижение на кръвната
глюкоза и телесното тегло е по-изразено
в сравнение с интензифицирането на
терапията с добавяне на инсулин, като
при пациентите, които се лекуват с GLP-1
RA, съществува почти два пъти по-голяма
вероятност да постигнат HbA1c под 7% и
приблизително три пъти по-голяма
вероятност за понижение на телесното
тегло.
– Доказано е, че GLP-1 рецепторните агонисти безопасно понижават
нивата на кръвната глюкоза и спомагат
за постигане на по-ниско телесно тегло,
поради което се препоръчват във всички
ръководства за лечение на диабет като
възможности за втора или трета линия
на лечение при по-голямата част от
пациентите със захарен диабет тип 2,
казва изследователят на проучването д-р
Ildiko Lingvay, която е консултант на Novo
Nordisk и е професор по вътрешна
медицина, демография и математическо
моделиране в Югозападния медицински
център на Тексаския университет.
– Тези данни предоставят информация от употреба в реалната клинична
практика на GLP-1 рецепторните

агонисти и допълнително подкрепят
препоръките в клиничните ръководства,
като показват, че започването на
лечение с GLP-1 рецепторен агонист
помага на повече пациенти със захарен
диабет тип 2 да постигнат прицелните
нива на кръвната глюкоза заедно с
понижение на телесното тегло.
– Повече от половината пациенти със
захарен диабет тип 2 не постигат
прицелното ниво на кръвната глюкоза,
като е известно, че постоянно незадоволителният контрол на кръвната глюкоза може да доведе до сериозни
усложнения, казва Mads Krogsgaard
Thomsen, изпълнителен вицепрезидент и
научен директор на Novo Nordisk. – Следователно данните от реалната клинична
практика са от съществено значение,
като помагат на лекарите да изберат
оптимално лечение за пациентите си,
така че да се постигнат прицелните нива
на кръвната глюкоза. Проучването
EXPERT показва, че ефикасността на
semaglutide, доказана в програмата з
а клинични изпитвания във фаза 3
SUSTAIN, се наблюдава и в рутинната
клинична практика.
Макар че въз основа на данните от
реалната практика се получава ценна
представа
за
ефективността
на
лекарството в реални условия, има и
ограничения. При проучванията на данни
от реалната клинична практика може да
има отклонения и замъгляващи фактори аспекти, които се контролират при
рандомизирани контролирани изпитвания (РКИ). Например може да има
пропуски в събирането на електронни
данни и да липсват елементи от данни,
което може да доведе до понижена
статистическа валидност. Аналогично, в
бази данни, които се използват като

източници при проучвания на данни от
реалната клинична практика, рядко се
регистрират нежелани събития. Според
наблюденията в клиничните изпитвания
най-честите нежелани ефекти на
semaglutide са гадене, повръщане,
диария, болки в стомаха и констипация.
Следователно данните от реалната
клинична практика трябва да се разглеждат заедно с резултатите от РКИ и
при оценката на резултатите трябва да
се подхожда с нужното внимание.
Semaglutide веднъж седмично е аналог на естествено образувания хормон
глюкагоноподобен пептид-1 (GLP-1). Прилага се като инжекция от 0,5 mg или 1 mg
веднъж седмично и е показан като
допълнение към диета и физическа
активност за подобряване на гликемичния контрол при възрастни със захарен
диабет тип 2, както и за понижение на
риска от тежки нежелани сърдечно-съдови събития при възрастни със захарен
диабет тип 2 и установено сърдечносъдово заболяване. Semaglutide е разрешен за първи път от Агенцията по храните
и лекарствата в САЩ (FDA) през 2017 г. и
сега се прилага в 25 държави.
За
допълнителни
материали,
включително
видеоматериали
на
изследователите
в
проучванията
EXPERT и PATHWAY, осигуряващи
допълнителен контекст на данните,
посетете:
www.epresspack.net/novonordisk
ADA2020/RWEGLP1Class
Референциите по темата, включващи
13 източници, са на разположение в
редакцията.
Публикацията е направена
с подкрепата на Novo Nordisk

EU4Health - новата здравна програма на ЕС
на лекарства в рамките на Европа, тъй като пандемията показа,
че ЕС е силно зависим от Китай
и Индия за вноса на активни
съставки за лекарства и медицинско оборудване.

Гражданите очакват
повече от Европа

Месец след представянето
на EU4Health еврокомисар
Стела Кириакиду заяви:
- През последните няколко
месеца хиляди заглавия всекидневно показват най-новите
данни за коронавируса. Те растат с такава скорост, че никой
не би поставил под съмнение
сериозността на ситуацията.
Числата често са по-красноречиви от думите, но не бива да

забравяме, че зад тях стоят
хора, всеки от които е с уникална история. Никога няма да
забравим страха, тревогата,
болката и скръбта, които преживяха през последните месеци
европейските граждани — деца,
възрастни хора, здравни специалисти, семейства, приятели,
съседи. Кризата с коронавируса
не остави никого незасегнат.
COVID-19 ни отправи глобално предизвикателство, както
никоя друга криза в наше време,
засягаща общественото здраве.
За по-малко от 6 месеца вирусът
ясно подчерта влиянието на
здравето върху всеки аспект на
нашия живот. Макар че пандемията все още продължава, ние
бавно започваме да вдигаме
глава и да гледаме напред —
към новото нормално, което ни
очаква.
Но дори с най-трудните предизвикателства идват и възможности. Както винаги досега,
Европа ще извлече поуки от
тази криза. Ако това се случи
отново, ще се случи по различен
начин — ние ще бъдем по-добре
подготвени. Никога повече не
искаме да виждаме как медиците ни трябва да избират кой
пациент да получи животоспасяващо оборудване. Не желаем да
виждаме как държавите членки
затварят граници и не могат да
осигурят на хората жизненоваж-

ни лекарства и предпазни
средства. Не искаме да гледаме
как региони и държави са претоварени и не са в състояние да се
грижат за всички нуждаещи се,
докато от другата страна на границата има празни болнични
легла. Гражданите очакват повече от Европа — и правилно. Ние
чухме пределно ясно този призив.
Нашият отговор е програмата EU4Health, с която се отваря
нова глава в здравната политика на ЕС. С EU4Health ние ще
гарантираме, че занапред ще
бъдем по-подготвени да защитаваме европейските граждани
при здравни кризи и да подобряваме грижите за тях. Това е
най-амбициозната здравна програма на ЕС досега, която увеличава финансовите ресурси с
2000 % и ясно заявява стремежа
здравето да стане един от
основните приоритети на съюза.
По този начин ЕС смело и
амбициозно отправя поглед
отвъд COVID-19. Числото 9,4
млрд. евро говори само за себе
си. Ако пандемията от COVID-19
ни е научила на нещо, това е, че
е дошло време за фундаментална промяна на парадигмата на
отношението ни към здравето и
инвестициите в него.
За първи път ЕС ще може да
създаде резерви от медицински
консумативи и здравен персо-

нал (включително „летящи лекари“), които по време на криза
могат да бъдат изпратени там,
където са най-необходими. С
EU4Health ще се стремим да
разполагаме по всяко време с
необходимите предпазни средства, лекарства и медицински
изделия и да осигурим тяхната
достъпност и иновативност.
COVID-19 ни научи, че Европа трябва да отдаде по-голям
приоритет на здравето и да реагира по-добре на епидемии и
непредвидени заплахи за здравето, но въпреки това новата
програма не е само отговор на
пандемията. EU4Health ще спомогне и за изготвянето на европейски план за борба с рака, за
нова и амбициозна фармацевтична стратегия за Европа, за
по-добри условия за пациенти с
редки заболявания и лица с психични проблеми, за преодоляване на предизвикателствата,
свързани с ваксинирането и
антимикробната резистентност.
Тази пандемия показа, че
когато ни сполети здравна
криза, самостоятелните действия не са в наш интерес.
Солидарността спасява човешки живот. Здравеопазването е и
ще продължи да бъде от компетентността на държавите членки.
Но нашите граждани желаят ЕС
да играе водеща роля. И ние ще
изпълним това желание.
Източник: ЕК
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Диагноза, предикация, прогноза
Всичко това осигурява най-ново поколение автоматизирана система
за тъканна диагностика, която вече работи в УСБАЛО

К

ато част от проект
за подобряване на
качеството на онкологичната диагностика в
България, в сътрудничество с фирма „Хроно”
(официален представител
на Roche Diagnostics,
Швейцария), в Клиниката по патология е в
действие
съвременна
лабораторна
диагностична апаратура Ventana
Benchmark ULTRA.
Инсталирането и работата в
УСБАЛО дават възможност болницата да се нареди по диагностични възможности в група от
водещи в света медицински научноизследователски центрове за
борба с рака:Mayo Clinic, Johns
Hopkins Hospital, Memorial SloanKettering Cancer Center и др.
Модерната апаратура, действаща за пръв път в България,
позволява терапията при всеки
болен да бъде индивидуализирана в максимална степен и
служи за мониторинг на таргетни терапии в лечението на рак
на млечна жлеза, на бял дроб,
на малигнен меланом, както и
на други социалнозначими
онкологични заболявания.
Автоматизираната система
за тъканна диагностика Ventana
Benchmark Ultra в УСБАЛО
оптимизира работните процеси, което води до нарастване
на дневната производителност,
възпроизводимост на резултатите, намаляване на времето,
необходимо за обработка на
пробите и за подаване на готовия резултат.

На представянето на системата за тъканна диагностика
ръководителят на Клиниката по
патология д-р
Свитлана
Бачурска развълнувана обясни:
- Преди 7 години, когато
специализирах в болницата в
Балтимор, видях този тип апарати и те ми се сториха космически. Никога не съм вярвала, че и в България ще
имаме такова перфектно оборудване. Но мечтата ми стана
реалност. Чрез новата апаратура пациентите ще бъдат
изследвани така, както се
прави в реномираните световни клиники. Апаратът дава
възможност за тъканна диагностика за определяне на
вида на тумора, което е
изключително важно. Това се
отнася и за пациенти в напреднал стадий, при които
трябва да определим къде е
огнището. Маркерите, с които
апаратурата работи, са много – можем да открием и игла
в купа сено. Апаратурата

изследва и предиктивни маркери за определяне коя терапия е най-подходяща за заболяването на конкретния пациент. Системата дава възможност чрез ин ситу хибридизация да изследваме HER 2. Това
е важно, като се има предвид,
че над 1000 пациентки с карцином на гърдата се оперират в
болницата годишно. За тях са
важни както HER-статусът, така и хормоналният статус, те
са определящи за терапевтичното поведение.
Системата е компютърно
моделирана, зададени са протоколи за всяко изследване, не
може да се пропуснат стъпки.

се чете, да се учат новостите.
Работата с тази апаратура ме
вълнува – става бързо, на
качествено ниво, протоколите
са точни и ясни. Никога не
забравям, че зад всяко „стъкло“, което изследваме, стоят
нечия съдба, нечии мечти,
нечии надежди.

Момент от всекидневието в клиниката
Тъй като става дума каква да
бъде терапията, нямаме право
на нито един процент грешки.
Ще подчертая, че патологията не е тясна специалност,
тя е динамична, развива се
непрекъснато, трябва много да

Директорът на УСБАЛО
д-р Стефан Константинов
подчерта:
- Известно е, че у нас патологията е дефицитна специалност, което е голям проблем.
Откакто д-р Бачурска работи в

болницата, нещата се раздвижиха, четирима лекари кандидатстваха за мястото за специализант, а и лекари със специалност желаят да практикуват в болницата. Това показва,
че в клиниката е налице желание за развитие. Известно е
също така, че лечението на
туморите все повече се персонализира, а новата апаратура
дава точно такива възможности - помага да разберем на
кое лекарство туморът ще
отговори, каква е прогнозата.
Ще подчертая още, че новата
технология води и до положителни финансови ефекти. За
пациентите на болницата изследванията са безплатни.
Възможни са консултации на
външни пациенти – или чрез
договор
със
съответното
лечебно заведение, или чрез
заплащане от застраховател и
др. Ще бъде разширена и
работата с фирми, чиито лекарства се прилагат в лечебния процес. Целта при осигуряването на толкова модерна
апаратура е да направим услугата все по-добра и да повишим нивото на диагностиката в
сферата на онкологичните
болести.
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Медицински университети въвеждат

хибридни магистърски програми

От община Велико Търново
предлагат обучение

по специалност „Медицина“

Представители на Висшето училище
по телекомуникации и пощи в София и на
медицинските университети в Пловдив,
Плевен и Варна подписаха меморандум
за съвместни хибридни магистърски програми. По силата на документа през академичната 2021/2022 г. висшите училища
ще разкрият по една нова програма.
Новите специалности са „Софтуерно
проектиране в медицината“, която ще се
изучава в МУ в Пловдив, „Компютърно
администриране на медицинска техника“ - в МУ във Варна, „Телемедицина“ - в
МУ в Плевен.
- Ние нямаме претенцията да създаваме медици. Затова интегрираме хибридна специалност, в която да бъдат обучавани студентите. Един инженер, за да
може да борави с техника, иновации,
апаратура, която обслужва медицината,
трябва да има фундаментални знания в

областта на медицината, уточни ректорът
на Висшето училище по телекомуникации
и пощи проф. Миглена Темелкова.
В присъствието на министъра на
образованието Красимир Вълчев бяха
подписани и меморандуми за съвместна
дейност в разработването на интегрирани интердисциплинарни обучения на студенти в електронна среда.
- Ние не сме самодостатъчни, ние
искаме да работим заедно, защото
знаем, че времето, което предстои, времето, за което подготвяме днешните студенти, изисква много по-комплексни умения, заяви министър Вълчев.
Той изрази надежда, че в следващите
десет години и други висши училища ще
бъдат част от европейски университетски
мрежи, което е бъдещето на европейското образование.
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Да бъде разкрита специалност
„Медицина“ във великотърновския
филиал на МУ във Варна поиска
кметът Даниел Панов от ректора на
висшето учебно заведение проф.
Валентин Игнатов, съобщиха от
пресцентъра на общината. Други
желани нови специалности за обучение на студенти са „Рехабилитация“ и „Кинезитерапия“.
Даниел Панов подчерта, че създаването на филиала през 2015 г. е
доказало веднага своята целесъобразност и е много полезно за системата на местното здравеопазване с обучаването на медицински
сестри и акушерки, които са сред
най-търсените кадри.
През 2019 г. в града се дипломира и първият випуск – общо 33
медицински сестри и акушерки.
Към днешна дата във филиала се
обучават 109 студенти, като почти
половината са от региона. Предстои дипломирането на 15 медицински сестри и 14 акушерки. 52% от
завършващите са от областта и ще
започнат работа в структурите на
местното и регионалното здравеопазване.
В разговорите по темата участваха също директорът на филиала
доц. Диана Димитрова, зам.-дирек-

торът на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ д-р Галина Гарева, гл. медицинска сестра Йорданка Минекова
и областният управител проф.
Любомира Попова. В подкрепа на
необходимостта от обучение на студенти по медицина във Велико Търново се изказаха също управители
на общински лечебни заведения.
С подкрепата на местната власт
и местното здравеопазване реализацията на идеята за разкриване
на специалност „Медицина“ във
Велико Търново е възможна в близко бъдеще, стана ясно по време на
срещата.
Ректорът проф. Валентин Игнатов съобщи, че медицинските сестри с образователно-квалификационна степен „Бакалавър“ могат да
повишат квалификацията си до степен „Магистър“ във филиала на
МУ - Варна във Велико Търново,
като кандидатстването е с разработване на есе по тема в областта
на здравните грижи. Срокът за
подаване на документите е 30 юли,
а изпитът е на 3 август т. г.
Други от обсъжданите въпроси
бяха свързани с акредитацията на
общински здравни структури като
бази за специализация на студенти.
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