Уважаеми колеги, драги приятели!

Много ми е приятно, че отново се срещамe с вас на страниците на „Наука
Фармакология“. Това е петата година на списанието и с радост отчитаме, че
неговата аудитория се разраства. Нараства и броят на абонираните за списанието колеги специалисти и общопрактикуващи лекари. Това поставя необходимостта да се разширяват научната проблематика и тематичния обхват на „Наука Фармакология“.
Стремежът на редакционния съвет е на страниците да бъдат представяни
експертни становища от изтъкнати специалисти относно фармакологията, механизма на действие и лекарствените взаимодействия на нови и/или класически
лекарствени продукти. Наред с това ще продължи практиката да се представят
становищата на водещи клиницисти, адресирани както към общопрактикуващите лекари, така и към специалистите (кардиолози, ендокринолози, онколози и др.) –
нещо, което е изключително важно за ежедневната лечебна дейност. През последната година беше разширен спектърът на интердисциплинарните обучения
и включването в цялостната дейност на голям брой специалисти от Фармацевтичния факултет, заедно с водещи клиницисти, фармаколози и представители на
Националния регулатор – ИАЛ, и представители на водещи европейски агенции за
лекарствени продукти.
Като член на ЕС нашата страна участва активно в работата на Европейската комисия по лекарствата (European Medicinal Agency), решенията на която
са задължителни за националните агенции за контрол на лекарствени продукти.
Обединеният европейски пазар и глобализацията на фармацевтичната индустрия
в световен план поставиха в центъра на лекарствената политика на страните
членки на ЕС строгата регламентация и контрола на производствата, разрешенията за употреба и терапевтичните показания на предлаганите на пазара
оригинални и генерични лекарствени продукти. Отчитайки необходимостта на
широката медицинска аудитория да получава бърза и точна информация по тези
проблеми, списание „Наука Фармакология“ ще продължи съвместно с Изпълнителната агенция по лекарствата да бъде източник на актуална и навременна информация относно европейските регулации и изисквания по отношение на контрола,
производството и използването на лекарствените продукти.
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Бих желала да припомня, че членове на редакционната колегия на „Наука Фармакология“ са проф. д-р Харал Енцман, директор „Разрешаване на лекарствени
средства“ към Немската агенция за лекарствени продукти и член на редица
европейски комисии, вкл. СНМР, и проф. Метода Липник-Стангели от Медицинският факултет, Любляна, дългогодишен член на СНМР към ЕМА, а понастоящем член на Комитета за модерни технологии към ЕМА. Още повече, в списанието ни се публикуват статии от съвместни колективи, което потвърждава
ефективното внедряване на европейската лекарствена регулация у нас и дава
възможност за ускоряване на синхронизирането на редица документи за разрешените лекарствени продукти.
В настоящия брой е публикувана интересна статия от колектив на Немската агенция за лекарствени продукти, която обсъжда важни регулаторни
въпроси, свързани с навлизането в клиничната практика на генерични тирозин-киназни инхибитори. Представен е много добър материал, който анализира
законодателната рамка в Европа и проблемите у нас за финансиране на лекарствените продукти за редки болести. Първите две статии в този брой са посветени на изключително важни и все още проблемни области за обезпечаване с
лекарствени продукти на две групи пациенти, които консумират голям финансов ресурс – злокачествените заболявания и редките болести.
В броя са представени и регулаторни и икономически анализи за лечение на
тежки усложнения на захарния диабет – диабетната полиневропатия, с антидепресанти. Диабетът и сърдечно-съдовата и неврологичната патология са
много сериозен проблем, което е предмет на значителен брой наши статии
за най-ефективно прилагане на нови и генерични продукти. Тук е представен
задълбочен анализ на механизмите на действие и фармакотерапевтичните
ефекти на Небиволол, който повлиява и синтезата на азотен оксид. Критично
се разглеждат ползите и необходимостта от ясна диагноза за постигане на
оптимално отношение полза/риск.
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Пожелавам ви много успехи в трудното ежедневие, да останете, както досега, предани на пациентите си и с готовност да отделяте време за следене на
новостите в областта на фармакотерапията, спокойствие и щастие на вас и
семействата ви.
Проф. д-р Мила Власковска, дмн
Член-кореспондент на БАН

