Уважаеми колеги,

В продължение на обявената стратегия на списание „Наука Фармакология“ да Ви предоставяме актуална
информация за решенията и действията по проблeмите на лекарствената
политика в европейски и национален
план, в настоящия брой на списанието
разглеждаме няколко важни въпроса,
свързани с европейските приоритети
в областта на лекарствата.

Като държава-член на Европейския
съюз нашата страна е задължена да
спазва всички регулаторни изисквания
и директиви на Европейската комисия
(ЕК) и Европейската агенция за лекарствени продукти (ЕМА). Регулаторният орган, който у нас координира и
контролира дейността в тази сфера
е Изпълнителната агенция по лекарствата (ИАЛ). Една от много важните
функции на ЕМА и ИАЛ е да осъществяват обективна и точна преценка
на отношението полза/риск при прилагането на различни лекарствени
продукти. В последно време ЕК и ЕМА
планират създаването на Комитет за
лекарствена безопасност. Задача на
ИАЛ е да създаде ефикасни механизми,
даващи възможност ОПЛ и лекарите
специалисти своевременно и точно
да информират Агенцията за наблюдаваните от тях нежелани лекарствени
реакции (НЛР); да осъществява непрекъснат и строг контрол на качес-
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твото на регистрираните у нас нови
лекарствени продукти. Страната ни
има добри традиции в тази област и
не случайно в този брой е разгледана
историята на създаването на системата за лекарствена безопасност у
нас. Отново сме поместили и формуляр, който следва да се попълни при наблюдавани нежелани лекарствени реакции. Обръщам се към Вас с молба при
евентуално установени НЛР да изпращате своевременно попълнените формуляри в ИАЛ. Подробните инструкции
за попълване на формуляра бяха публикувани в предишния брой.

Важно място в ежедневието на
всеки лекар и пациент е употребата
на лекарства без лекарско предписание, т. нар. over the counter (ОТС)
лекарствени продукти. ОТС пазарът
показва трайна тенденция за разрастване в световен мащаб. Употребата
на ОТС лекарства изисква консултация
с лекар, за да се гарантира оптимално
интегриране в комплексната терапия.
Трябва внимателно да се отчита риска за лекарствени взаимодействия на
едновременна употреба на ОТС и лекарствени продукти, предписани с рецепта от лекар. На всички са известни
възможните рискове от ОТС нестероидни противовъзпалителни средства
и кардиологични продукти. От друга
страна, ОТС продуктите „отбременя-
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ват“ здравните каси, тъй като не се реимбурсират
Напредъкът на медицината и развитието на фармацевтичната индустрия
водят до значимо удължаване на продължителността на живота и подобряват
неговото качество, особено в развитите
страни. Терапията на възрастните пациенти се оформя като специфичен проблем.
ЕМА предвижда комплекс от мероприятия,
насочени към контрол на лекарствената терапия при възрастни, който ще се
изразява в детайлизиране на профила на
ефективност, оценка на безопасността
и преценка на възможните лекарствени
взаимодействия. Предстои изготвянето
на специални препоръки в тази насока. В
настоящия брой са разгледани най-общи
постановки, свързани с лекарствената
фармакодинамика и кинетика при третата възраст. Тази рубрика ще продължи за
специфични лекарствени групи в следващите броеве.
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Повишаването на средната възраст
на живот е съпроводено с увеличаване на
сърдечно-съдовата патология и когнитивните нарушения. Ето защо тук се разглеждат въпроси, свързани с профилактика и
лечение на когнитивните нарушения при
прилагане на антихипертензивни средства, както и ролята на хронофармакологията при оптимизиране на профилактични-

те мероприятия при когнитивни смушения
у пациенти с артериална хипертония. В
същия контекст се спираме на лекарствените продукти за лечение на болестта на
Алцхаймер и други когнитивни нарушения,
чиято честота се увеличава с напредване
на възрастта.
Много важна „уязвима“ група пациенти
са децата, при които фармакотерапията
има своите специфики. В настоящия брой
е отделено особено внимание на съвременните проблеми на педиатричната
дерматология и фармакотерапевтичните
подходи в тази медицинска област.
Увеличаването на алергичните заболявания при децата налага ранно включване на групи медикаменти, които може да
предизвикат сериозни нежелани реакции,
които са предмет на една от статиите
в настоящия брой.
Почти ежедневен проблем е този за
развитие на резистентност към антибиотиците. В този брой ще Ви запознаем
с някои нови групи антибиотици, които
може да подобрят терапията при бактериални инфекции.
Проф. д-р Мила Власковска, дмн
Член-кореспондент на БАН

