Уважаеми колеги,

За мен е особено удоволствие да се обърна към вас, семейните лекари, които са първите, на които са поверени грижите за здравето на
хората у нас и най-широката аудитория медицински специалисти.
Списанието „Наука Фармакология“ навлиза успешно в своята трета
годишнина. Макар и младо на възраст, то се утвърди с интересните
проблеми, свързани основно с данни за нови и генерични лекарствени
продукти, нежелани лекарствени реакции и лекарствени взаимодействия, съвременни подходи за лечение на заболявания, които не са предмет на сериите „Наука Кардиология“, „Наука Ендокринология“, Наука Пулмология“ и т. н.
Стратегията на списанието „Наука Фармакология” е свързана като
цяло с членството на Р България в Европейския съюз и необходимостта от бързо транслиране на информацията от Европейската агенция
за лекарствени продукти до лекарите в страната, както и бързото
имплементиране на Европейските директиви и решения на ЕМА в работата на Изпълнителната агенция за лекарствата (ИАЛ).
Особено ми е приятно да отбележа, че член на редакционната колегия на списанието е проф. Харалд Енцман, директор на Дирекция „Разрешаване на лекарствени продукти“ към Федералния институт за лекарствени и медицински продукти на Германия.
Една от неговите първи статии, отнасяща се до инсулините, предизвика много широк положителен отзвук сред читателите на списание „Наука Фармакология“. В следващия брой предвиждаме статии от
съвместни колективи на немски и български специалисти в областта
на лекарствата сираци, биотехнологичните и биоподобните лекарствени продукти и др.
Специално внимание ще бъде отделено на проблемите на фармакоикономиката като подход за оптимизиране на фармакотерапията.
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Предстои приемане на нов закон за лекарствените продукти в хуманната медицина, нови регулации в реимбурсирането на лекарствата в страната ни, които ще бъдат коментирани в следващия брой на
списанието.
Както бе отбелязано и в предишните ми обръщения към вас, важно
място в страните на Европейския съюз заема повишаването на възрастта на населението и произтичащите от това промени в подходите за терапия и рисковете от нежелани лекарствени реакции и лекарствени взаимодействия. В настоящия брой са представени статии,
свързани с регулаторни промени в изискванията за клинични проучвания, като се подчертава необходимостта от включване на пациенти в
напреднала възраст.
В този първи брой разглеждаме и рисковете от взаимодействия
на сърдечно-съдови и нестероидни противовъзпалителни средства
(НСПВС), особено при възрастни пациенти. Тук искам да отбележа, че
предстои обновяване от ЕМА на данните от 2006 г. за нежеланите
лекарствени реакции на НСПВС и особено на кардио-васкуларния риск,
предизвикван от НСПВС. Новите данни ще бъдат резултат от независим проект SOS (Safety of Nonsteroidal Anti-inflammatory drugs).
Настоящето списание се издава в тясно сътрудничество с Изпълнителната агенция по лекарствата, като главният и заместник-главният редактор са членове на важни комисии към Европейската агенция
по лекарствата (ЕМА).
Ние ще разчитаме особено много на вашата готовност да попълвате формуляра за наблюдавани нежелани лекарствени реакции, като
постъпилите от вас данни ще влязат в общия Европейски сбор от наблюдавани НЛР.
Това е изключително важно, тъй като от юли 2012 г. към ЕМА и респективно към всички агенции на страните, членки на ЕС, вкл. ИАЛ, се
създава нов комитет за разглеждане на нежеланите лекарствени реакции на лекарствените продукти, използвани в ЕС.
Редакционната колегия ще се отзовава незабавно на постъпили от
вас предложения за разглеждане на въпроси, които представляват особен интерес за вашата ежедневна практика. Ще бъдат публикувани и
представяни от вас клинични наблюдения, коментари и въпроси.
Пожелавам на всички читатели и техните семейства много здраве
и успехи в благородната ви, макар и трудна днес дейност.
Проф. д-р Мила Власковска, дмн
Член-кореспондент на БАН
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