Уважаеми колеги, драги приятели!

Много ми е приятно, че отново се срещам с вас на страниците
на „Наука Фармакология“. Това е четвърта година на списанието и с
радост отчитаме, че неговата аудитория се разраства. Нараства
и броят на абонираните за списанието колеги, специалисти и общопрактикуващи лекари.
Стремежът на редакционния съвет е на страниците да бъдат
представяни ескпертни становища от изтъкнати специалисти не
само относно фармакологията, механизма на действие и лекарствените взаимодействия на нови и/или класически лекарствени продукти,
но също така и важни аспекти на европейски и национални регулации,
въпроси на фармакоикономиката и реимбурсирането на лекарствата.
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 лекарствените 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 от бърза и точна информация на широката
медицинска аудитория по тези проблеми, списание „Наука Фармакология“ ще продължи съвместно
с Изпълнителната агенция по лекарствата да бъде източник на точна и навременна информация
относно Европейските регулации и изисквания по отношение на контрола, производството и безопасността на лекарствените продукти.
Специално внимание в списание „Наука Фармакология“ се отделя на въпросите за наблюдаването на лекарствената безопасност. От средата на 2014 г. към ИАЛ бе изграден Комитет за
наблюдаване на лекарствената безопасност. Призовавам ви по-активно да съобщавате за наблюдавани нежелани лекарствени реакции в страната.
В настоящия брой са представени автори от редица водещи университетски катедри и клиники
в страната. Следвайки основната линия на изданието, в броя е отделено специално внимание на
Европейските регулации на фармаковиджиланс и козметовиджиланс, на противогрипните ваксини,
както и на иновативни здравни технологии за онкологични и редки заболявания. Представени са данни за ролята на генеричната конкуренция върху референтната цена на фиксирани сърдечно-съдови
комбинации. За по-младите колеги, които имат интерес към експерименталната фармакология, сме
предложили публикация с експериментални модели за изследване на средства, повлияващи на гастроинтестиналната система.
В този брой на списанието с радост се възползвам от възможността да пожелая на всички
идващата 2015 година да бъде по-здрава, по-радостна и по-благодатна за вас и семействата ви,
както и за всички хора по света.
Проф. д-р Мила Власковска, дмн
Член-кореспондент на БАН
ноември, 2014 г., София
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