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Септември е тук. и отпуСката, за 
жалоСт, е Само Спомен. иСка 
ни Се или не, влизаме в рабо-
тен режим. и това важи за целия 
ни организъм – включително за 
имунната СиСтема, която Се мо-
билизира Срещу заплахите, които 
ни дебнат през еСента и зимата. 
как да ú помогнем - за да ни за-
пази здрави и енергични? потър-
Сихме Съветите на опитната иму-
ноложка д-р СпаСка леСичкова, 
която е СпециалиСт от екипа на 
клиниката по клинична имуноло-
гия С банка за Стволови клетки 

към Столичната умбал „алекСандровСка“. 

Изпитание за организма – така д-р Спаска Лесичкова опреде-
ля „сезона на настинките и вирусите". Имуноложката от УмбаЛ 
„александровска“ припомня, че простудните заболявания се 
причиняват както от грипните вируси а, В и С, така и от коро-
навируси, риновируси и др. а антибиотиците не са ефективно 
„оръжие“ срещу тях. „основна роля имат профилактиката (пре- и 
постекспозиционна) и правилната антивирусна терапия. Укреп-
ването на имунната система е от изключително значение и изис-
ква комплексен подход – достатъчен и пълноценен сън, редовни 
разходки на чист въздух, които  подобряват локалния имунитет  
на дихателните пътища и повишават кислородното насищане на 
кръвта и пълноценно и балансирано хранене“, дава рецептата си 
д-р Лесичкова. 
(без)ценните витамини и микроелементи
За да се мобилизира, организмът има нужда и от „помощ отвън“ 
– под формата на допълнителен прием на витамини и различни 
микроелементи. „Витамин D,  например, е с доказана имунорегу-
латорна функция, а С и е – с антиоксидантната си активност 
– намаляват тежестта на простудните заболявания. Селенът и 

цинкът са кофактори в имунния отговор срещу различни инфек-
циозни причинители. омега 3 мастните киселини и хранителни 
добавки, съдържащи куркумин, джинджифил, алое вера, ехинацея, 
имат благоприятен ефект и повишават защитните сили на орга-
низма“, споделя опита си д-р Лесичкова. 
диета за имунитета
Хубавото е, че тези безценни витамини и микроелементи се 
съдържат и в сезонните плодове и зеленчуци. „Появи се  нова 
тенденция в здравословния начин на живот, наречена „имунох-
ранене“, с акцент върху естествената защита на организма и 
включване в диетата на продукти, които подсилват имунната 
система. Прясно приготвената храна с достатъчен прием на 
белтъци, полиненаситени мастни киселини, витамини и микро-
елементи е важна за правилното функциониране на клетките 
на имунната система. недостигът на тези вещества води до 
имунен дефицит и предразположеност към инфекции“, преду-
преждава имуноложката. Затова през есента препоръчва дие-
та, богата на пресни плодове и зеленчуци, месо и риба и морски 
дарове, мед, ядки. 
кейл и кайСии Срещу токСините
„Добре е да наблегнем на храни, съдържащи каротин. бета-ка-
ротинът се превръща във витамин а, който от своя страна 
подсилва естествената защита на организма и има детокси-
киращо действие", разкрива специалистката от „александров-
ска“. Съдържа се основно в морковите, спанака, кейла (къдраво 
зеле), кайсиите и пъпеша. „В менюто трябва да има още плодове 
и зеленчуци, богати на витамин С. освен че влияе благоприятно 
на имунната ни система, подкрепя и други жизненоважни проце-
си - като производството на колаген в тялото и усвояването 
на желязо“, подчертава д-р Лесичкова. можете да си го набави-
те, хапвайки повече портокали, ягоди, броколи, червени и зелени 
чушки, зеле и карфиол. „Витамините а и е пък са антиоксиданти 
с важна роля за правилното функциониране на всички клетки в 
организма. Витамин е подсилва имунната система и също така 
помага на витамин К да осъществява по-добре антикоагулант-
ната си функция, която намалява риска от тромби в кръвта“, до-

текст: д-р СпаСка леСичкова, 
имунолог от Клиниката по клинична 

имунология с банка за стволови клетки 
към УмбаЛ „александровска“

Имунитетът 
„за бой се 
стяга“

Имунитетът 
„за бой се 
стяга“



пълва имуноложката. Не пропуска да отбележи, че хидратацията е 
изключително важна – затова препоръчва през есента да се пият 
много билкови чайове, прясно изцедени сокове и, разбира се, вода. 
8 час сън и 1 час разходка 
За да се адаптира по-бързо и успешно към смяната на сезоните, 
организмът има нужда и от балансиран режим. На първо място д-р 
Лесичкова поставя пълноценния сън, който трябва да е не по-мал-
ко от 8 часа. „Редовните, поне час дневно, разходки на чист въздух 
и карането на колело също са много важни. Движението подобрява 
дишането, ускорява изхвърлянето на въглероден двуокис и усилва 
притока на кислород към белите дробове. Това подобрява локал-
ния имунитет по хода на дихателната система и повишава кисло-
родното насищане на кръвта“, подчертава имуноложката.
имуномодулатори - какви и кога? 
„Тежката артилерия“ – имуномодулаторите, също имат своите 
ползи при смяната на сезоните. „Напоследък в  нашата практика 
наблюдаваме голям успех от прилагането им. Имуномодулато-
рите са биологично активни субстанции, които специфично и/
или неспецифично влияят върху имунната система, като стиму-
лират собствените защитни механизми на организма. Има две 
групи: фитоимуномодулатори (ехинацея, туя, алое вера, алфа и 
бета глюкани и много други от растителен произход) и синте-
тични – каквито са дериватите на инозина и полибактериални-
те имуностимулатори. Различните видове препарати повлияват 
различни звена на имунната система“, уточнява д-р Лесичкова. И 
бърза да допълни, че изборът на подходящия имуномодулатор се 
прави от специалист в областта на клиничната имунология, след 
предварителна оценка на клиничния и имунологичен статус. „Иму-
номодулаторите от всякакъв произход, приложени разумно и по 
подходящ начин, съобразно заболяването на индивида, неговите 
физиологични и възрастови особености, ограничават прекомер-
ната употреба и дори злоупотреба с антибиотици и гарантират 

по-добро имунно здраве, категорична е специалистката от УМ-
БАЛ „Александровска“. 
октомври е време за ваксина
Логично, на прага на есента, изниква и вечната дилема – нужна ли ни 
е противогрипна ваксина? Кога да я поставим? И как би се комби-
нирала с бустер срещу COVID-19, да речем? „Eжегодната проти-
вогрипна ваксинация е най-ефективното средство за превенция 
на грип и неговите усложнения. Оптималното време за провеж-
дане на имунизации е непосредствено преди регистрирането на 
епидемичен подем от грип (началото на месец октомври) и тряб-
ва да продължи през цялото време, докато грипният вирус цирку-
лира в съответната страна“, обяснява д-р Лесичкова. И смята, че 
най-уязвимите групи по отношение на заразяване, тежко проти-
чане и усложнения трябва непременно да се ваксинират. Имуно-
ложката изрежда и кои хора попадат в тях: жени, които планират 
бременност по време на грипния сезон; медицински специалисти, 
работещи с пациенти; лица в напреднала възраст, болни с имуно-
дефицитни състояния, сърдечни заболявания, хронични респира-
торни заболявания и болести на обмяната. 
нуждата от бустер срещу COVID-19
„Ефикасността на ваксините зависи в голяма степен от анти-
генната близост между ваксиналните и циркулиращите щамове 
на грипните вируси. Значение имат също възрастта, здравният 
и имунен статус. Тези уязвими категории пациенти подлежат и на 
бустерна имунизация срещу COVID-19“, отбелязва имуноложка-
та. „Уместно е отстоянието между различните ваксини да не е 
по-малко от две седмици между апликациите. Препоръчително е 
хората, поставили си бустерни дози от ваксините срещу SARS-
CoV2, да проследят своя специфичен клетъчен имунен отговор 
и протективен титър на неутрализиращи антитела, изтъква на 
финала д-р Спаска Лесичкова от Клиниката по клинична имунология 
с банка за стволови клетки към УМБАЛ „Александровска“. 
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Белези от минал живот и зна-
ци на съдБата, маркиращи 
Бъдещето. така древните са 
разчитали „картата“ на Бенките 
(невусите) по човешкото тяло. 
днес лекарите знаят, че Броят 
на невусите е кодиран в гени-
те ни. но и досега Бенките мо-
гат да са „предзнаменование“ 
за коварно заБоляване като 
най-агресивния кожен рак – 
малигнения меланом. как да 
различаваме „доБрите“ от „ло-
шите“ Бенки? колко често да 

се допитваме до дерматолог? и защо превенцията 
тряБва да започва от БеБешка възраст? попитахме 
д-р Бисера котевска-труфунова, дм, дерматовене-
ролог от екипа на „аджиБадем сити клиник токуда 
Болница“ в софия. 

 м еланоцитните невуси, наричани още „бенки“, са до-
брокачествени кожни образувания, които се срещат 
при всички раси и могат да се появят през целия ни 

живот, обяснява д-р Бисера Котевска. „Хората със светла 
кожа, руси или рижи коси и сини или зелени очи имат много 
по-голям брой бенки от онези с мургава кожа и тъмни коси.  А 

броят на невусите е генетично определен“, разкрива още 
дерматоложката. Други основни фактори за появата им са 
слънчевото облъчване, UV лъчението от изкуствени източ-
ници (солариумите), както и хормонални промени (пубертет, 
бременност, прием на хормонална терапия). „слънчевите 
изгаряния в детската възраст също имат голямо значение 
за броя на меланоцитните невуси“, не пропуска да отбележи 
специалистката от „Токуда“. 

не пропускайте ноктите и стъпалата
„Клинично невусите имат големи вариации във външния си 
вид. могат да са пигментни или да не съдържат меланин. 
Цветът може да варира от светло- до тъмнокафяв, дори 
черен“, разкрива спецификите им д-р Котевска. невусите 
се различават и по размер и форма, релефът им също вари-
ра – от плоски до надигнати. „Пациентът трудно може сам 
да определи коя бенка е опасна. но е хубаво редовно да се 
оглежда за настъпили промени – в цвета, размера, форма-
та и др. Локализациите, които не трябва да пропускат, са:  
нокти, полови органи, длани и стъпала. При промяна в даде-
на бенка или новопоявила се, трябва да се посети дермато-
лог и да бъде направен преглед с дерматоскоп“, подчерта-
ва дерматоложката. 

колко често е доБре специалист да огледа 
Бенките ни? 
„Хората с малък брой е желателно да посещават дермато-

Текст: д-р Бисера котевска-трифунова, дм, 
дерматовенеролог от екипа на „Аджибадем 
сити Клиник Токуда Болница“ в софия

Опасните бенки.  
как да ги познаем?
Опасните бенки.  
как да ги познаем?



тава дерматоложиката.
„Няма риск от премахване на бенката – точно обратното – 
колкото по-рано се махне ракът на кожата, толкова по-ма-
лък е рискът да даде метастази. Първата ни задача, като ви-
дим пациент с меланом, е да го отстраним, колкото се може 
по-рано“, споделя д-р Котевска. 

Забравете За солариумите
По отношение на превенцията дерматоложката от „Токуда“ 
е категорична – грижите за кожата трябва да започнат още 
от раждането. „Най-важното е да не се допусне изгаряне в 
детска възраст. Кожата трябва редовно да се маже с фо-
тозащитни кремове с 50 SPF. Нужно е у децата да се създаде 
навик да се предпазват от слънцето“, убедена е лекарката. 
„Пациентите с много невуси, онези с роднина с рак на ко-
жата или с вродени бенки са в рисковата група за поява на 
меланом. Затова предпазването от UV-лъчи и редовните 
прегледи от дерматолог са изключително важни”, отново 
напомня специалистката. А на финала д-р Бисера Котевска 
е категорична: „Не препоръчваме на пациентите да ходят на 
солариум!“.

Клинично, невусите имат големи вари-
ации във външния си вид. могат да са 
пигментни или да не съдържат мела-
нин. цветът може да варира от светло- 

до тъмноКафяв, дори черен.

лог 1 път годишно. Децата също трябва да бъдат преглеж-
дани редовно. За пациентите с повече бенки или онези, кои-
то имат роднина с рак на кожата, посещенията трябва да 
бъдат през 6 месеца“, уточнява лекарката от „Токуда“.  

все повече пациенти с меланом
Д-р Котевска разкрива и кои са тревожните знаци за зло-
качествено заболяване. „Прекурсори на малигнения мела-
ном (ММ) са придобитите, вродените и диспластичните 
невуси. Най-злокачественият кожен рак се среща и при мла-
ди индивиди. В последните години има значителен ръст на 
броя пациенти, страдащи от това заболяване. Последните 
проучвания показват, че по-често меланомите се развиват 
от нови лезии (70%), а само малка част от съществуващи 
невуси. Затова поява на ново образувание по кожата, което 
нараства, трябва да бъде прегледано от дерматолог“, ка-
тегорична е специалистката от „Токуда“.

Малигненият меланом обикновено произлиза от диспласти-
чен невус (атипичен невус). „Това е особен клиничен вариант 
на невус, който е с диаметър по-голям от 5 мм, с неправилна 
форма, с недобре ограничен ръб и неравномерна пигмента-
ция. Понякога е много трудно да различим един дисплатичен 
невус от начален меланома малигнум“, признава д-р Котев-
ска.

правилото ABCDE
При диагностиката специалистите се „опират“ и на „прави-
лото ABCDE“. „То е голямо улеснение за нас, дерматолозите, 
но и пациентите могат да го прилагат при наблюдение на 
бенките си“, изтъква лекарката. Какво се крие зад абреви-
атурата: 
- Asymmetry (асиметрия) – разлика във формата между лява-
та и дясната половина.
- Borders (граници) – без добре ограничена граница на пиг-
ментацията.
- Color (цвят) – промяна в пигментацията.
- Diameter (диаметър) – по–голям от 6 мм ( гумичка на молив). 
- Evolution (еволюция) – надигане на бенката. 

„При пациенти с множество меланоцитни невуси трябва да 
се търси лезия, която е много различна от другите бенки – 
т.нар. знак на грозното пате, допълва д-р Котевска. 

Хистологията е Задължителна
Дерматоложката признава, че в последните няколко години 
се наблюдава позитивна тенденция – все повече хора обръ-
щат внимание на кожата и бенките си. „Ежегодно в България 
и Европа се провежда кампания „Евромеланома“, в която се 
включваме голям брой дерматолози и преглеждаме безплат-
но пациенти с кожни образувания. Смятам, че достъпът 
до специалист в страната е изключително лесен, така че 
прегледите да се осъществяват редовно“, отбелязва д-р 
Котевска. И уточнява, че по преценка на лекаря бенката се 
отстранява хирургично и задължително се прави хистоло-
гично изследване. „Това се прави в клиники с добре обучен 
персонал, а не в козметични студия. Лекарят определя на-
чина на премахване, размера на операцията и др.“, подчер-
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Неусетно изминаха осем години 
от излизането на първия брой 
на сп. Betty Моята аптека и 
от появата на първите аптеки 
със синьо-зеленото лого, което 
отличава участниците в парт-
ньорската програма Betty на 
ФЬОНИКС Фарма от цялата 
страна. Днес държите в ръцете 
си юбилейния брой 100, в който 
ви срещаме с Управляващия 
директор на ФЬОНИКС Фарма 
България Николай Колев.
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Николай колев има Над 25 годиНи опит в сфе-
рата На фармацията и фиНаНсите. той е заемал 
управлеНски, маркетиНг и търговски позиции 
На Няколко пазара. с увереНост се изправя пред 
предизвикателствата и всяко едНо от тях приема 
като стъпка за развитие и растеж. радетел е На чо-
вешката сиНергия и екипНата работа.
ето какво разказа с вдъхНовеНие за компаНията и 
себе си в юбилейНия брой този респектиращ чо-
век и лидер.

Г-н Колев, как се насочихте към фармацевтичния сектор и с 
какви специфични предизвикателства се срещате в него?

Кариерният ми път във фармацията започна в компанията 
„Актавис“ (днес ТЕВА) като мениджър „бизнес развитие за меж-
дународни пазари“. По-късно поех управлението на „Профи 
Кредит“ и ролята на председател на Управителния съвет за 
България, Централна Европа, Русия и част от Азия. Към ФЬО-
НИКС Фарма България се присъединих през 2017 г. като упра-
вляващ директор и председател на Управителния съвет. В на-
чалото на 2022 г. оглавих компаниите „Фармексим“ и „Хелп Нет“, 
част от немската Група ФЬОНИКС (PHOENIX Group) в Румъния. 
Днес заемам и позициите председател на Управителния съвет 
на българската (БАТЕЛ) и румънската Асоциация на търговци-
те на едро с лекарства, член съм на Борда на Европейската 
федерация на аптечните вериги. Предизвикателствата, които 
срещам, са много и са разнородни – да отговорим на нуждите 
на пазара, дейностите ни да са в съответствие с регулатор-
ните рамки, да предложим качество и сигурност за всички наши 
партньори, да бъдем предпочитан и желан работодател. Уси-
лено работим в посока дигитализация и устойчиво развитие. 
Съвсем скоро официално открихме единствения в България ИТ 
Хъб на Групата ФЬОНИКС и се гордеем много, че бяхме избрани 
сред други 25 страни. С това направление ще подсигурим но-
вата дигитална стратегия и ще отговорим на нарастващата 
нужда от висококвалифицирани ИТ ресурси. 

Кои са качествата, които правят един мениджър и съответ-
но компанията или компаниите, които управлява, успешни?

Да застанеш начело на голяма компания изисква на първо мяс-
то да работиш с добър и компетентен екип с адекватна цен-
ностна система, да имаш умения за екипна работа, да пре-
доставяш възможност за кариерно развитие, както и етична 
и професионална работна среда. Успехът на компанията ни се 
дължи най-вече на екипа от над 650 служители в цялата стра-
на. Опитът, знанията и уменията са предпоставка за непре-
къснато усъвършенстване, развитие и надграждане на всичко 
постигнато. Даваме добавена стойност не само на нашите 

партньори и клиенти, а и на нашите служители. За нас инвести-
цията в тях и грижата за тях са приоритет номер едно. Не на 
последно място зад успеха на компанията стои и подкрепата, 
експертизата и добрите практики на европейско ниво на Група 
ФЬОНИКС, част от която е ФЬОНИКС Фарма България.   

Какви приоритети си поставяте в бизнеса?

Винаги съм си поставял високи цели. Амбициозни, но изпълни-
ми. Моето разбиране е, че амбициозната, но реалистична цел 
е предпоставка за стабилно развитие на всеки бизнес. Така 
в отговор на непрекъснато променящия се фармацевтичен 
сектор, ние се развиваме отвъд търговията на едро и пред-
ставяме себе си като интегриран доставчик на здравни услу-
ги. Това е нашето изключително all-in-one предложение, което 
работи в няколко направления – по-добри бизнес отношения 
с нашите клиенти и партньори, високо ниво на предлаганите 
от нас услуги и възможност да подпомогнем процесите във 
фармацевтичния сектор. Друг приоритет е екипът. Хората са 
най-важната ценност на всяка компания. Развитието на екипа в 
професионален и личен план е от изключително значение. Това е 
предпоставка за развитието на компанията. 

A в личния живот?
Безспорно в личен план най-важно за мен е семейството ми. 
Обичам всяко свободно време, което имам, да изкарвам с лю-
бимите си хора. Непрекъснато опитвам нови неща. Това е моят 
начин да се предизвикам и да изляза от зоната си на комфорт. 
Така се зареждам с положителна енергия. 

Как се промени и израсна ФЬОНИКС Фарма от 2017 г., когато 
Вие поехте управлението на компанията?

През годините работихме в посока увеличаване на дистрибу-
ционните ни центрове, складовата ни площ и подобряване на 
качеството на обслужване и доставки. Разширихме обхвата на 
работа, стартирахме нови бизнеси, разкрихме нови работни 
места. Не спираме дотук. С гордост добавям и навлизането в 
нови пазарни ниши, както и генерирането на нови цели за рас-
теж. Крачим уверено и все повече се приближаваме към една 
от нашите цели – да наложим бизнес модел, превръщайки се в 
най-добрия интегриран доставчик на здравни услуги. Тази цел 
доведе до налагането на разнородни бизнеси под шапката на 
ФЬОНИКС Фарма България, което превърна компанията в же-
лан бранд и предпочитан партньор за работа на амбициозни 
таланти. Развитието ни доведе до мултикултурна работна 
среда – постепенно и целенасочено се превръщаме в желана 
компания за млади хора - току-що завършили чуждестранни и 
български университети или работещи в такива. 

От началото на тази година управлявате и две компании в 
Румъния, част от PHOENIX Group. По какво си приличаме и по 
какво се различаваме в начина си на работа и общуване с на-
шите северни съседи?
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Бях изключително топло, приятелски и радушно приет и подкре-
пен от екип от 4000 човека. Представих пред хората амбициоз-
ните цели за развитието на бизнеса и структурите там. Целта 
е ясна – до 5 години да бъдем лидер и в Румъния. По много неща 
си приличаме и различаваме. Тук, в България, знаем много малко за 
Румъния и румънците, докато те знаят повече за нас. Те редовно 
посещават нашата държава и често избират за своята лятна 
почивка нашето Черноморие. Своята отпуска също изкарвам в 
България, като съвсем скоро посетих място в родината си, кое-
то ми беше горещо препоръчано от моите румънски колеги.  

Как участието в партньорската програма BETTY подкрепя 
фармацевтите и техните аптеки?

Развитието на Партньорската програма за лоялност BETTY е 
приоритет за ФЬОНИКС Фарма. Предизвикателствата във фар-
мацевтичния бранш са много, пандемията от Ковид 19 допълни-
телно увеличи натиска върху всички участници в него. Създадо-
хме структура, която дава множество предимства на нашите 
BETTY партньори. Осигуряваме ежедневни доставки, атрак-
тивни за аптеките и пациентите търговски и маркетингови ак-
тивности, специализиран аптечен софтуер и модерен Контакт 
център. Всички наши действия са с ясна крайна цел – в тясно 
сътрудничество и партньорство с аптеките, за да осигурим 
най-високо ниво на обслужване на българските пациенти. 

Колко са днес аптеките BETTY в България?

Нашите партньори аптеки BETTY в момента наброяват поч-
ти 450 в цялата страна. Целта ни е да задържим, затвърдим и 
развием програмата чрез услуги както за самите аптеки, така 
и за техните клиенти. Само така „Ние доставяме здраве“ ще 
достигне да всеки, който се нуждае от здраве. Желанието ни 
е да растем и да се развиваме заедно и преодолявайки рамо до 
рамо предизвикателствата, ще успеем. Ние търсим точно тези 
партньори, които имат желание да растат заедно с нас. Именно 
към тях насочваме усилията си, а другото ще оставим на време-
то и действията, с които ще го запълним – само така в живота 
се доказва кое е важно за теб, кое има значение и до кого ще за-
станеш, когато трябва. 

Аптеки BETTY неизменно се свързват с едноименното здрав-
но и лайфстайл списание, което хората свикнаха да търсят, 
четат и събират заради полезната информация. Какво друго 
предлага BETTY на своите клиенти?

Стремим се да предоставяме на пациентите полезна и инте-
ресна информация. Считам, че се справяме успешно. Доказател-

ство за добре свършена работа е превръщането на списание-
то в едно от изданията с най–висок тираж на печатния пазар. 
Запознаваме читателите с качествата и ефектите на различни 
продукти, опитваме да сме полезни с насоки за подобряване ка-
чеството на живот на потребителите в аптеките. Старти-
рахме нова инициатива, чрез която, посредством промо вауче-
ри, предоставяме атрактивни отстъпки.
В списанието може да се открие информация и за други наши 
инициативи, текущи и предстоящи. Квалифицираният и моти-
виран екип, грижещ се за списанието, гарантира още по–добро 
развитие и налагането му като ценен помощник в грижата за 
здравето на пациентите. 
Каквото е и нашето мото – да доставяме здраве всеки ден.

Вашето пожелание към читателите на сп. BETTY Mоята апте-
ка?
Бъдете здрави! Използвайте всеки момент да изкарате повече 
време със семейството и близките хора. Бъдете винаги тър-
сещи и в резултат – винаги намиращи. Радвайте се на малките 
неща в живота и не спирайте да се смеете, защото смехът е 
здраве!
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Закъснялото достигане на Зрялост 
вече не е теория, а реалност. днес 

тийнейджърите не бърЗат да прегър-
нат предполагаемите радости на 

въЗрастните. раЗвитието се Забави 
Значително – днешният 18-годишен 

се държи повече като 15-годишен, 
а днешният младеж на 21, се държи 

като тийнейджър.

във време, когато завършилите висшето 
си образование деца се връщат да живеят 
под покривите на родителите си и кари-
ерното развитие изисква години стажове 
и дипломи, възрастта, в която младите 
достигат зрялост, се увеличава прак-
тически към 30-те години. Юношество-
то, свободно дефинирано като периода 
между пубертета и финансовата незави-
симост, сега продължава около два пъти 
повече, отколкото през 50-те години на 
миналия век.

 И зрастването винаги е имало свои-
те предизвикателства, но днеш-
ният свят изисква много повече 

време – за експериментиране, за допус-
кане на грешки, за осигуряване на здраво-
словно развитие. Днес възлагаме много 
повече очаквания на децата от всякога и 
голяма част от живота им е под микро-
скоп, гледан от родители и връстници. 
светът, особено в развитите стра-
ни, толкова стремглаво и динамично се 
промени и усложни, че едва насмогваме 
да се нагодим. Ако се замислите как пре-
ди ви изпращаха да купите хляб например, 
вие отивахте и купувахте хляб. Ако сега 
изпратите детето си за хляб, то ще се 
изправи пред витрината и ще трябва 
да избира между многото марки, видове, 
размери, форми... 

помислете си за времето, когато сте 
били в училище и сте получили лоша оцен-
ка. имахте ли възможност, ако искате, да 
я скриете и да измислите стратегия за 
справяне, докато класната не я нанесе в 
бележника ви и изиска подпис от родител. 
Днес родителите знаят, понякога преди 
самoто дете да разбере, каква оценка е 
получило то. А това не му оставя въз-
можност да скрие и се справи само, ами 
трябва да се изправи пред трудни въ-

проси веднага, щом се прибере.
предишните поколения не е трябвало да 
се справят с толкова голям и многооб-
хватен стрес спрямо този, на който са 
подложени днешните юноши. повече от 
всякога децата растат в домакинства с 
един родител или домакинства, в които и 
двамата родители работят, така често 
остават без родителски напътствия по 
време на епизоди на силен емоционален 
стрес. Това прави много юноши склонни 
към прекомерна употреба на нездраво-
словни механизми за справяне, напр. нами-
ране на комфорт в храната, употреба на 
вещества, време пред екраните, което 
налага да научат по-здравословни начи-
ни за справяне с емоционалния дистрес 
по-късно в живота.
За разлика от предишните поколения, къ-
дето комфортен начин на живот може-
ше да се води само с диплома за сред-
но образование, днес това става все 
по-трудно. Конкуренцията за работни 
места се увеличи, правейки висшето учи-
лище все по-необходимо в бъдеще.

В света, който нашите деца наследи-
ха, сега се очаква младите мъже да имат 
емоционална чувствителност и комуни-
кативни умения, които далеч надхвър-
лят тези на мъжете от всяко предишно 
поколение. А за момичетата се очаква да 
развият физическа издръжливост и само-
увереност, които не са били необходими 
в такава степен на жените от предишно 
време.
сексуалността им се разширява отвъд 
бинарните избори от миналото. Това оз-
начава, че за нашите деца ще е нужно по-
вече време да учат, практикуват и екс-
периментират с много по-широка гама 
от черти на възрастни хора от всякога, 
за да станат успешни възрастни в бъде-
щия свят. 
За щастие има предимства от това със-
тояние на продължително юношество. 
повечето юноши започват с рисково 
поведение на „възрастен“ по-късно в жи-
вота, което води до по-малко употреба 
на алкохол и вещества от непълнолетни и 
значително по-ниска степен на рисково 
сексуално поведение. Те прекарват мно-
го повече време у дома и за разлика от 
техните предшественици го напускат 
по-късно и са по-малко заинтересова-

ни да получат своята независимост, от 
което следват проблеми при вземане-
то на решения и правенето на промени. 
сложният свят води до това, че днеш-
ните юноши имат нужда от много пове-
че време да изпробват различни възмож-
ности в училище, любовта и работата. 
Някои влизат в университет само за да 
решат, че това е грешното място.
Вместо да тласкаме младите да узреят 
по-бързо, имайки предвид новия свят, 
в който те ще живеят, трябва да про-
меним концепцията си за юношество-
то, като я разширим до средата на 20-
те години, да променим културните си  
очаквания за тях, да ги възпитаваме по 
различен начин и така да ги подготвим за 
бъдещ успех.
Направете отглеждането на баланси-
ран, здрав възрастен ваш основен при-
оритет, вместо да карате тийнейджъ-
ра си да учи на всяка цена в престижен 
университет, ставайки жертва на мита, 
че детето ви ще се справи по-добре в 
дългосрочен план, ако влезе в правилния 
университет в точното време. Насър-
чавайте децата си да спортуват и да 
учат музикален инструмент само за заба-
вление. опитайте се да не правите гра-
фика им толкова натъпкан, че да нямат 
време да мечтаят.

оставете децата си да се провалят! 
Когато предотвратявате провала им, 
те никога не се научават как да използ-
ват процеса на проба и грешка (който 
включва предимно грешки), за да развият 
собствените си умения за решаване на 
проблеми и да израснат от грешките си.
Младите принадлежат на онлайн общ-
ност и те се свързват виртуално на ек-
рана. Не ги наказвайте с лишаване от те-
лефона или компютъра им! Технологията 
заема централно място в техния живот. 
Те намират смисъл в съществуването си 
чрез връзката по този начин.

Даването на повече време на млади-
те хора да намерят своето място в 
света в крайна сметка може да доведе 
до по-емоционално стабилни и здраво 
стъпили възрастни в дългосрочен план. 
В края на краищата в наши дни живеем 
по-дълго от всякога - защо да бързаме 
да пораснем толкова бързо?

25 са новите 18Текст: АнтоАнетА АтАнАсовА,  
фамилен психотерапевт



в света на 
професионалистите

Текст: оЛГа ГеорГиеВа
Снимки:CheCk Point Cardio
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„Ние създаваме Internet of Care“ (бел.ред. Интернет на гри-
жата). това е мотото на Check Point Cardio, новата система 
за непрекъснато дистанционно наблюдение на пациенти. 
Д-р Бойчо Бойчев я разработва дълги години заедно с ле-
кари, програмисти и математици. Самият той има близо 30 
години опит в клиничната медицина. Завършил е медицина 
през 1988 г. в Киевския медицински университет, а след 
това специализира вътрешни болести през 1993 г. и кардио-
логия през 1997 г. в Медицински университет - София. 
Сертифициран специалист по ехокардиография, фундамен-
тално ниво, впоследствие ехокардиография, експертно 
ниво. Сертифициран специалист по инвазивна кардиология.
Главен изследовател в международни мултицентрични из-
следвания - HERO II, MAGIC, PLATO, TRILOGY, CHAMPION 
PHOENIX, AMGEN, MERK фаза II. 
Автор е на научни статии в областта на кардиологията и 
телемедицината, на монографията „Основи на трансезофа-
геалната електрокардиостимулация. Ритъмни и провод-
ни нарушения“ и на книгата „Основни медицински насоки за 
работа със системи за непрекъснат, дистанционен те-
лемониторинг на физиологични параметри в реално време 
CHECKPOINT cardio.

Създател на Център по телемедицина, първо поколение – 
2010 г., второ поколение Център по телемедицина – 2014 г., 
и трето поколение Център по телемедицина – 26.05.2022 г. 
Специално разработеното и патентовано от д-р Бойчев 
устройство, което пациентите носят, е спасило хиляди 

животи и се използва и в борбата с Covid-19. Чрез него се 
следят множество показатели: кръвно налягане, средно ар-
териално налягане, пулсово налягане, насищане на кръвта с 
кислород, дишане, телесна температура, положение на тя-
лото в пространството. Системата осигурява 24-часов 
непрекъснат телемониторинг на пациента (в амбулаторни 
или болнични условия) в реално време и записва промените 
преди появата на клиничните симптоми, като дава неза-
бавни инструкции за действие. при регистриране на кри-
тични състояния стартира спешна процедура с обаждания 
на отговорния болничен екип, пациента и лекуващия лекар. 
интерес към системата проявяват световни гиганти в 
медицината и държавни институции. Центърът участва в 
международни проекти, свързани с развитието на телеме-
дицината.

Д-р Бойчев, какво е телемедицина? 
Телемедицината е приложно направление в медицината, 
свързано с разработването и използването на методи за 
дистанционно наблюдение и контрол на жизнените показа-
тели на организма, дистанционна медицинска помощ, обмен 
на специализирана информация и дистанционно обучение, 
базирано на използване на съвременни телекомуникационни 
технологии. развива се на границата на различни области на 
науката: медицина, телекомуникации, информационни техно-
логии, математика, биофизика, биохимия. през последните 
години тази дисциплина в медицината все повече се обо-
собява като отделна специалност - клинична телемедици-

Д-р БОйчО БОйчев
Център по телемедицина 
Check Point Cardio, Казанлък

недостиГът на здраВни кадри стаВа Все по-ГоЛям пробЛем не само В бъЛ-
Гария, но и по цяЛ сВят. Все по-трудно пациентите В отдаЛечени места по-
ЛучаВат медицинска помощ, броят на хронично боЛните иЛи Възрастни 
хора без бЛизки и роднини, които да се Грижат за тях, е треВожен. панде-
мията осВетЛи този отдаВна сЛучВащ се процес. но мноГо преди нея един 
бъЛГарски кардиоЛоГ от казанЛък откри решение – теЛемедицината. 

CHECK POINT CARDIО: 
ПЪРВИЯТ ЦЕНТЪР ПО 

ТЕЛЕМЕДИЦИНА В ЕВРОПА И В СВЕТА
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на. онлайн телемедицината 
е теленаблюдение в реално 
време на жизнените показа-
тели на тялото на пациента 
(независимо от неговата по-
зиция) и вземане на решения 
при регистриране на пато-
логични отклонения или животозастрашаващи състояния. 
средата за предаване е 3G, 4G, 5G или GPRS. при необхо-
димост постоянна комуникация с пациента се осъществява 
чрез интегриран комуникационен модул и може да бъде лока-
лизиран по всяко време чрез интегриран GPS модул.

Каква е целта на телемедицината? 
Целта е предоставяне на качествена медицинска помощ на 
всеки човек, независимо от неговото местонахождение и 
социалния му статус. предмет на телемедицината е преда-
ването чрез телекомуникационни и информационни техноло-
гии на жизнените показатели на организма и на всички видове 
медицинска информация, касаеща пациента, между отдалече-
ни центрове: лечебни заведения, пациенти и лекари.

Към кои пациенти е насочена системата Check Point Cardio?
системата може да се използва от всички пациенти (въз-
растни и деца) със сърдечносъдови заболявания, с респи-
раторни нарушения и хронични белодробни заболявания, па-
циенти със съмнение за сънна апнея, пациенти със съмнение 
за тежки ортостатични реакции, пациенти с тежки хронични 
заболявания (на амбулаторно лечение или пациенти в отдале-
чени населени места или без близки роднини), всички пациен-
ти със съмнение за остри и хронични бактериални и вирусни 
инфекции или с неясни температурни състояния, пациенти в 
болници, хосписи, старчески домове, санаториуми, спорти-
сти подложени на екстремен физически и психически стрес, 
хора, практикуващи професии в екстремни условия, и всич-
ки, желаещи да получат информация за своето физиологично 
състояние, независимо от възраст, пол, етническа принад-
лежност.

Кои са лекарите в Центъра? 
в Check Point Cardio работят висококвалифицирани лекари и 
здравни специалисти, преминали специално обучение за по-
знаване на еКГ сигналите, използвани в системата; акусти-
чен сигнал (фонокардиография); фотоплетизмографски канал; 

дихателна вълна; телесна температура; данни от акселе-
рометър за положението на тялото в пространството и 
изведените от тях показатели: всички видове кръвно наля-
гане; насищане на кръвта с кислород, дишане, характерно 
за сърдечните тонове; анализ на HRV. тези специалисти са 
придобили умения да работят с реални пациенти във вирту-
ална среда, познават добре медицинския хардуер, софтуера 
и системния интерфейс, познават добре средата на преда-
ване. тези специалисти, базирайки се на физиологични данни, 
получени от непрекъснат, дистанционен телемониторинг 

в реално време за всеки па-
циент, реагират в рамките 
на 2-5 минути при възниква-
не на животозастрашаващи 
състояния. тук трябва да 
подчертая, че създаването 
на Центъра по телемедици-
на и свързаната с него те-
лемедицинска среда може да 
се осъществи само ако има 
специализиран и синхрони-
зиран интердисциплинарен 
екип. по този начин беше 
организиран и структури-
ран нашият център, който 

е първият в България, европа и света телемедицински цен-
тър за непрекъснато и дистанционно наблюдение в реално 
време на тежко болни пациенти в амбулаторни и болнични 
условия.

Какви са ползите за пациентите?
наблюдението се извършва, докато пациентът работи, 
пътува, спортува, почива. по всяко време на денонощието 
е под наблюдение от специалисти при налична двустранна 
връзка с тях, докато достъпът до кабинета на лекаря поня-
кога е труден. при спешни ситуации медицинският център 
реагира до 5 минути спрямо него, спешен център, лекуващ 
лекар. системата дава възможност за профилактика, ефек-
тивна е срещу опасности като внезапна сърдечна смърт, 
инфаркти или инсулти при високорискови пациенти с теж-
ки хронични сърдечносъдови заболявания, намиращи се на 
амбулаторно лечение. пациентите могат при налично ус-
тройство да си го инсталират и с безплатно обаждане до 
центъра за наблюдение за броени минути да минат под на-
блюдение, а с натискане на бутона event незабавно да алар-
мират центъра за неблагоприятно състояние. разходите 
при този тип наблюдение са много по-ниски, отколкото при 
хоспитализация.

Могат ли пациентите да се свързват директно с центъра?
Да, голяма част от пациентите разбират за Check Point 
Cardio и сами идват при нас. имаме сключени договори с 
болници и медицински центрове в България и по света за 
проследяване на техните пациенти. Към момента система-
та не работи със Здравната каса.   

гр. КазанлъК, бул. „ОсвОбОждение“ №37 - 
„ЧеК ПОйнт КардиО“

+359 88 870 4354 – бОрис димитрОв
+359 88 892 0108 – венцеслав КОлев
Email: chEckpointcardio@abv.bg

www.checkpointcardio.com



Специална формула със силен обезболяващ ефект.
l Главоболие;
l Мигрена;
l Зъбобол.
Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни и юноши  
над 12 г. Преди употреба прочетете листовката. A0013/18.01.2022

Стегни се при нужда. 
Ре-Комфорт е подходящ при 
чести, течно-кашави изпражнения, 
като поддържа нормалната 
им консистенция. Приема се: 
през първия ден: две таблетки 
еднократно, през втория и третия 
ден - два пъти по една таблетка.
Хранителна добавка. Да не се използва като 
заместител на разнообразното хранене. 

Ацефеин    
таблетки х 10

Ре-комфорт    
таблетки за дъвчене х 6

Магнезий + Витамин В комплекс 
таблетки х 30

Магнезий с витамин В 
комплекс от Абофарма 
подпомага нормалното 
функциониране на 
метаболизма и нервната 
система - намалява 
стреса, умората и 
крампите. 1 таблетка на 
ден.

Да не се превишава 
препоръчителната доза. Да не 
се използва като заместител на 
разнообразното хранене.

препоръка на сезона

Двойна формула с тройно действие при 
разширени вени.
l Облекчава болката;
l Потиска възпалението;
l Укрепва венозните стени. 
Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни и 
деца над 14 г. Съдържа индометацин и троксерутин. Преди употреба 
прочетете листовката. А0091/05.05.2022

Троксевазин Дуо   
гел 45 g

Флора 10
капсули х 15

Flora 10  от Абофарма е 
мултищамов синбиотик 
с 10 млрд. полезни 
бактерии за поддържане 
на балансирана чревна 
флора по време и след 
прием на антибиотик. 1-2 
капсули на ден.

Хранителна добавка. Не е 
заместител на разнообразното и 
балансирано хранене.

OTC OTC



Продуктите, отбелязани като ОТС, са лекарствени продукти без лекарско предписание. Преди употреба прочетете листовката.

Оливокап
спрей за уши 15 ml

Натурален продукт без вода. 
За профилактика и почисване 
на ушна кал при деца и 
възрастни. Антибактиреални 
и противогъбични свойства, 
помага за предпазване от 
инфекции и задържане на вода 
в ухото.
За профилактика 1-2 впръсквания 
на ден. При проблеми с ушната 
кал 3-5 впръсквания на ден.
Клинично тестван продукт:  
УМБАЛ „Св. Георги“ гр. Пловдив

Визиозон 
капсули х 30

l Подпомага зрението; 
l Съдейства за защитата на клетките на ретината;
l Забавя стареенето на очите; 
l Предпазва клетките от оксидативен стрес.
1 капсула дневно.

Пробиотични капсули за балансирана чревна 
микрофлора, съдържащи най-проучваната 
пробиотична 
култура Lactobacil-
lus rhamnosus GG. 
По една капсула 
на ден.

Хранителна добавка. 
Преди употреба 
прочетете упътването.

Вая Форте Пробиотик 
капсули х 15

Защитава вените, укрепва капилярите
За лечение при:
l венозно-лимфна недостатъчност;
l Хемороидална криза;
l чупливост на капилярите.
венозна недостатъчност: 1 таблетка дневно сутрин 
преди закуска.
Хемороидална криза: 2-3 таблетки дневно по време на 
хранене.
Диокет е лекарствен продукт за възрастни без лекарско предписание. 
Съдържа диосмин. Преди употреба прочетете листовката. А0060/01.04.2022

Диокет  
таблетки 600 mg x 30

Нежна грижа за здрави пикочни пътища. 3 х 2 
таблетки дневно.

Цистирен
таблетки х 30

OTC
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Текст: д-р Горан Деримачковски, 
началник на „Урология“ в столичната МБаЛ „света софия“

Има диагнози, при които срамът 
„побеждава“ страха. И пациентите 
рискуват здравето и комфорта си 
от притеснение да потърсят по-
мощ. Инконтиненцията – неволното 
изпускане на урина – е една от тези 
диагнози. А неприятният и упорит 
проблем, който поразява от млади 
дами до възрастни господа, може 
да бъде овладян с прецизна диагно-
стика и съвременно лечение. Какво 
провокира неприятното състоя-
ние? И как може да бъде преодоля-
но? Разговаряме с д-р Горан Дери-
мачковски, началник на „Урология“ в 

столичната МБАЛ „Света София“. Изтъкнатият лекар, който е 
трупал опит във водещи клиники у нас и в Северна Македония, е 
сред първите специалисти, въвели метода за ранна диагности-
ка на простатния карцином Fusion в България.

„Инконтиненцията е неволево изпускане на урина през пикочния 
канал (уретра). Основните патофизиологични механизми, които я 
предизвикват, са слабост и недостатъчен рефлекторен тонус 
на външния сфинктер или рязко повишаване на вътремехурното 
налягане, но е възможна и комбинация от двата фактора“, обяс-
нява д-р Горан Деримачковски. началникът на „Урология“ в МБаЛ 
„света софия“ подробно разяснява какви са особеностите при 
четирите различни типа инконтиненция.
коГаТо преДпочиТа жениТе…
стрес инконтиненцията, например, по-често се наблюдава 

при жените. Особено след раждане или гинекологични операции, 
уточнява урологът. „Може обаче да засегне и млади, нераждали 
жени. най-младата пациентка, споделила за такъв проблем в моя 
кабинет, е на 16 години“, признава д-р Деримачковски. И добавя, че 
наднорменото тегло е сред рисковите фактори. а при мъжете 
този тип инконтиненция би могла да се „отключи“ след опера-
тивно лечение на простатната жлеза.
какво е характерно за диагнозата? „стрес инконтиненцията 
се дължи на слабост на волевия външен сфинктер на уретрата 
(мускулни влакна около пикочния канал, които по принцип можем да 
контролираме). Изпускането на урина се предизвиква от рязко 
увеличаване на вътрекоремното налягане, а оттам – на това в 
пикочния мехур. така вътремехурното налягане се оказва по-ви-
соко от съпротивлението на външния сфинктер на уретрата. И 
се стига до изпускане. а рязкото увеличаване на вътрекоремно-
то налягане често е в резултат на кихане, кашляне, изкачване на 
стълби, вдигане на тежко и др.“, разкрива механизма специалис-
тът от МБаЛ „света софия“. 
и свръхакТивен мехур я провокира
вторият тип инконтиненция е т.нар. императивна или спешна 
(urge), която се дължи на свръхактивен пикочен мехур. „при рязко-
то повишаване на вътремехурното налягане външният сфинктер 
не може да реагира с адекватен тонус и да предотврати изпус-
кането на урина“, изяснява спецификите на диагнозата урологът. 
тук засегнати са и двата пола. „Често се наблюдава при мъже с 
уголемена простатна жлеза, която води до свръхактивен пикочен 
мехур – оплакване от групата на симптомите на съхранение на 
урината. този вид инконтиненция много често засяга и пациенти 
с неврогенни нарушения в уринирането. например, при част от 
болните с множествена склероза това е първият симптом“, от-

Тема табу: 
Инконтиненцията



белязва докторът.
Увеличената простата също е фактор
Третият тип инконтиненция се определя като „смесен“, защото 
са налице и двата описани механизма. Четвъртият пък се опреде-
ля като „изпускане от препълване“. „По-често се среща при мъже 
с уголемена простатна жлеза, които са пренебрегнали първона-
чалните симптоми и се е стигнало до хронична задръжка на ури-
на в пикочния мехур (обикновено на 800-1000 мл). Това „препълва-
не“ и увеличаване на вътремехурното налягане е достатъчно, за 
да преодолее тонуса на външния сфинктер на уретрата и да се 
стигне до постоянно изпускане (капене) на урина от пикочния ка-
нал“, обяснява д-р Деримачковски.
„Почти постоянно при този тип инконтиненция се наблюдава и 
застой (задръжка) на урина и в бъбреците, със или без бъбречна 
недостатъчност. Това състояние е причинено от много късно 
диагностициране на уголемена простатна жлеза и пренебрегване 
на симптомите ú, както и липсата на профилактични прегледи на 
простатната жлеза при мъже над 45-50-годишна възраст“, пре-
дупреждава опитният уролог.
опасният срам
Как се поставя диагнозата? И налагат ли се специфични тестове? 
„Поставя се след подробно снета анамнеза, лабораторни изслед-
вания (урина), ехографски преглед и др. В някои от случаите се 
налага да бъде направена уродинамична диагностика с цистото-
нометрия и стрес тест за потвърждаване на диагнозата, уточ-
няване тежестта и вида на инконтиненцията“, пояснява д-р Де-
римачковски. Но не крие, че малцина търсят уролог навреме. „За 
съжаление диагностицирането става доста по-късно от появата 
на първите симптоми. Особено по-младите жени се срамуват да 

споделят за проблема. И обикновено, когато става дума за стрес 
инконтиненция, те идват за първи път на консултация след 2, 3, 4 
и повече години от началото на симптомите. Жените над 50-55 
години пък приемат, че това да изпускат урина е нормален процес 
и не намират причина да споделят със своя личен лекар и уролог“, 
споделя опита си специалистът от МБАЛ „Света София“.
слинг подпира Уретрата
А истината е, че за неприятния проблем решение може да се наме-
ри. Лечението, разбира се, зависи от спецификите на състояние-
то. „При стрес инконтиненция се правят интервенции, които биха 
могли да увеличат тонуса на външния сфинктер и изхода на пикоч-
ния мехур, с което и да бъде „подобаващо посрещнато“ рязкото 
увеличение на вътремехурното налягане. Такава е процедурата по 
поставяне на СЛИНГ – „подложка“, която да подпира уретрата. 
Тези оперативни интервенции доста често предизвикват и не-
желани реакции, усложнения, които трудно се коригират. Затова 
преди взимане на решение за операция (а и не само) задължително 
трябва да се направи подробна уродинамична диагностика“, под-
чертава д-р Деримачковски.
терапията може да отнеме и година
При urge инконтиненцията пък лечението е медикаментозно. „Цел-
та е да се намали рязкото повишаване на вътремехурното наляга-
не. Обикновено се започва с м-холинолитици или бета-3-миметици 
за продължителен период от време – между 6 и 12 месеца. При лип-
са на ефект от това лечение и при категорично доказана диагноза 
посредством уродинамика може да се обсъди Botox терапия на 
пикочния мехур. В някои от случаите в началото бихме могли да 
предложим и физиотерапевтични процедури, biofeedback и др.“, 
обяснява урологът.



Текст: ЕлЕна ТЕрзиЕва, 
експерт по балансирано хранене от CSNN 

Пресният женшен се събира преди 4-тата година, белият женшен - 
между 4-тата и 6-тата година, а червеният женшен - след 6 или повече 
години.
Съществуват много разновидности от тази билка, но най-популярни-
те са американският женшен (Panax quinquefolius) и азиатският женшен 
(Panax ginseng).
Американският и азиатският женшен се различават по концентрацията 
на активни съединения и ефекта върху организма. Смята се, че амери-
канският женшен действа като релаксиращо средство, докато азиат-
ският вариант има ободряващ ефект.
Женшенът съдържа две важни съединения: гинзенозиди и гинтонин. Тези 
съединения се допълват взаимно, за да осигурят своите ползи за здра-
вето. Ето някои научно доказани полезни свойства на женшена.
МощЕн анТиоксиданТ с проТивовъзпалиТЕлЕн ЕфЕкТ
Женшенът има полезни антиоксидантни и противовъзпалителни свой-
ства. Някои проучвания в епруветка показват, че екстрактите от жен-
шен и гинзенозидните съединения могат да инхибират възпалението и 
да увеличат антиоксидантния капацитет в клетките.
Например едно проучване в епруветка установява, че екстрактът от 
корейски червен женшен намалява възпалението и подобрява антиокси-
дантната активност на кожните клетки при хора с екзема.
Друго проучване изследва ефектите при 18 млади мъже спортисти, кои-
то приемат 2 грама екстракт от корейски червен женшен три пъти на 
ден в продължение на седем дни. След това са тествани нивата на оп-
ределени възпалителни маркери. Отчетени са значително по-ниски нива 
в сравнение с групата с плацебо ефект само 72 часа след приема. 
И едно по-голямо проучване проследява 71 жени в постменопауза, които 
приемат 3 грама червен женшен или плацебо дневно в продължение на 12 
седмици. След това са измерени антиоксидантната активност и мар-
керите за оксидативен стрес. Изследователите заключават, че чер-
веният женшен може да помогне за намаляване на оксидативния стрес 
чрез увеличаване на активността на антиоксидантните ензими.
оТ полза за МозъчнаТа функция
Женшенът може да помогне за подобряване на мозъчните функции като 
памет, поведение и настроение.
Някои проучвания в епруветка показват, че компоненти в женшена - 
като гинзенозиди и съединение К, могат да предпазят мозъка от увреж-
дане, причинено от свободните радикали.
Едно проучване проследява 30 здрави мъже и жени, които консумират 
200 mg Panax ginseng дневно в продължение на четири седмици. В края 
на проучването те показват подобрение в психичното здраве, соци-
алните взаимоотношения и настроението. Въпреки това тези ползи 
престават да бъдат значителни след 8 седмици, което предполага, че 

ефектите от женшен може да намалеят при продължителна употреба.
Друго проучване изследва как единични дози от 200 или 400 mg Panax 
ginseng повлияват умствената дейност, умствената умора и нивата 
на кръвната захар при 30 здрави възрастни преди и след 10-минутен 
умствен тест. Дозата от 200 mg, за разлика от дозата от 400 mg, е 
по-ефективна за подобряване на умствената дейност и умората по 
време на теста. Възможно е женшенът да подпомогне усвояването 
на кръвната захар от клетките, което би могло да подобри произво-
дителността и да намали умствената умора. И все пак не е ясно защо 
по-ниската доза е по-ефективна от по-високата.
Трето проучване установява, че приемането на 400 mg Panax ginseng 
дневно в продължение на осем дни подобрява спокойствието и мате-
матическите умения. Нещо повече, други проучвания откриват положи-
телни ефекти върху мозъчната функция и поведение при хора с болест- 
та на Алцхаймер.
МожЕ да подобри ЕрЕкТилнаТа дисфункция
Изследванията показват, че женшенът може да бъде полезна алтерна-
тива за лечение на еректилна дисфункция при мъжете. Изглежда, че съе-
диненията в него могат да предпазват от оксидативен стрес в кръво-
носните съдове и тъканите в пениса и да помогнат за възстановяване 
на нормалната функция.
Освен това проучванията показват, че женшенът може да увеличи про-
изводството на азотен оксид, съединение, което подобрява мускулна-
та релаксация на пениса и увеличава кръвообращението.
Едно проучване установява, че мъжете, приемали корейски червен жен-
шен, имат 60% подобрение на симптомите на еректилна дисфункция в 
сравнение с 30% подобрение, причинено от лекарство, използвано за 
стандартно лечение на този проблем. Друго проучване показва, че 86 
мъже с еректилна дисфункция са получили значително подобрение и в ця-
лостното удовлетворение след приема на 1000 mg екстракт от стар 
женшен в продължение на 8 седмици.
подсилва иМуннаТа сисТЕМа
Някои проучвания, изследващи ефектите на женшена върху имунната 
система, са се фокусирали върху пациенти с рак, подложени на опера-
ция или химиотерапия. Едно от тях проследява 39 души, които се въз-
становяват след операция от рак на стомаха, като приемат и 5400 mg 
женшен дневно в продължение на две години. Интересното е, че тези 
хора са получили значителни подобрения в имунните функции и по-слабо 
повторение на симптомите.
Друго проучване изследва ефекта на екстракта от червен женшен вър-
ху маркерите на имунната система при хора с напреднал рак на стома-
ха, подложени на химиотерапия след операция. След три месеца тези, 
които приемат екстракт от червен женшен, имат по-добри маркери на 
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Женшен 
за силен имунитет

Женшенът се използва в традиционната 
китайска медицина от векове. това бав-
норастящо, ниско растение с месес- 
ти корени моЖе да се класифицира по 
три начина в зависимост от това колко 
дълго се отглеЖда – като пресен, бял или 
червен.

Женшен 
за силен имунитет



имунната система от тези в контролната или плацебо група.
Изглежда, че екстрактът от женшен може да засили ефекта от ваксина-
циите срещу заболявания като грип.
Може да иМа потенциални ползи срещу рака
Женшенът може да бъде полезен за намаляване на риска от някои видо-
ве рак. Доказано е, че гинзенозидите в тази билка помагат за намаляване 
на възпалението и осигуряват антиоксидантна защита. Процесът, чрез 
който клетките нормално растат и се делят, се нарича „клетъчен ци-
къл“. Гинзенозидите могат да бъдат от полза за този цикъл, като предо-
твратяват анормалното производство и растеж на клетките.
Преглед на няколко проучвания заключава, че хората, които приемат жен-
шен, могат да имат 16% по-нисък риск от развитие на рак.
Едно наблюдателно проучване показва, че хората, приемащи женшен, са 
по-малко склонни да развият определени видове рак, като рак на уст-
ните, устата, хранопровода, стомаха, дебелото черво, черния дроб и 
белия дроб, отколкото тези, които не го приемат.
Женшенът може също така да помогне за подобряване на здравето на 
пациенти, подложени на химиотерапия, да намали страничните ефекти и 
да засили ефекта на някои лекарства.
наМалява уМората и повишава нивото на енергия
Доказано е, че женшенът помага в борбата с умората и увеличава енер-
гията в организма. Различни проучвания върху животни свързват някои 
компоненти в женшена като полизахариди и олигопептиди с по-нисък 
оксидативен стрес и по-високо производство на енергия в клетките, 
което може да помогне при хронична умора. 
Едно четириседмично проучване изследва ефектите от приема на 1 или 2 
грама Panax ginseng или плацебо на 90 души с хронична умора. Тези, на кои-
то е даден Panax ginseng, изпитват по-малко физическа и умствена умо-
ра, като при тях намалява и оксидативният стрес в сравнение с тези, 
приемащи плацебо.
Друго проучване дава на 364 души, преживели рак, изпитващи умора по 
2000 mg американски женшен или плацебо. След осем седмици тези в гру-
пата на женшен са имали значително по-ниски нива на умора от тези в 
плацебо групата.
Освен това хранителните добавки с женшен могат не само да помогнат 
за намаляване на умората, но и да подобрят физическата активност.
понижава кръвната захар
Женшенът е полезен за регулиране на кръвната захар при хора както с, 
така и без диабет. Доказано е, че и американският, и азиатският жен-
шен подобряват функцията на клетките на панкреаса, повишават про-
изводството на инсулин и повишават усвояването на кръвната захар в 
тъканите. Освен това проучванията показват, че екстрактите от жен-
шен помагат, като осигуряват антиоксидантна защита, която намалява 
свободните радикали в клетките на хората с диабет. Едно проучване 

оценява ефектите от 6 грама корейски червен женшен заедно с обичай-
ните антидиабетни лекарства или диета при 19 души с диабет тип 2. Ин-
тересното е, че те успели да поддържат добри нива на кръвната захар 
през цялото 12-седмично проучване. Те също така са имали 11% понижение 
на нивата на кръвната захар, 38% намаление на инсулина на гладно и 33% 
увеличение на инсулиновата чувствителност.
Друго проучване показа, че американският женшен помага за подобрява-
не на нивата на кръвната захар при 10 здрави мъже и жени, след като са 
направили тест с подсладена напитка.
Изглежда, че ферментиралият червен женшен може да бъде още 
по-ефективен за регулиране на кръвната захар. Ферментиралият жен-
шен се произвежда с помощта на живи бактерии, които трансформират 
гинзенозидите в по-лесно усвоима и мощна форма. Едно проучване по-
каза, че приемането на 2,7 грама ферментирал червен женшен дневно е 
ефективно за понижаване на кръвната захар и повишаване на нивата на 
инсулин в сравнение с плацебо.
лесен за добавяне къМ ежедневното Меню
Коренът от женшен може да се консумира по много начини. Може да се 
хапва суров или леко да се свари на пара, за да омекне.
Може да се запарва и във вода за приготвяне на чай. За да направите 
това, просто добавете гореща вода към прясно нарязан женшен и го 
оставете да кисне няколко минути. 
Женшенът може да се добавя към различни рецепти като супи и задушени 
ястия. А екстрактът може да се намери под формата на прах, таблетка, 
капсула или масло. Колко трябва да приемате зависи от състоянието, 
което искате да подобрите. Като цяло се препоръчват дневни дози от 
1-2 грама суров корен от женшен или 200-400 mg екстракт. Най-добре 
е да започнете с по-ниски дози и да ги увеличавате с времето.
Потърсете стандартен екстракт от женшен, който съдържа 2–3% 
общо гинзенозиди, и го консумирайте преди хранене, за да увеличите ус-
вояването и да получите пълните ползи.
безопасност и потенциални странични ефекти
Според изследвания женшенът изглежда безопасен и не трябва да 
предизвиква сериозни неблагоприятни ефекти. Въпреки това  хората, 
приемащи лекарства за диабет, трябва внимателно да следят нивата 
на кръвната си захар, когато използват женшен, за да се уверят, че тези 
нива не са твърде ниски. Освен това женшенът може да намали ефек-
тивността на антикоагулантните лекарства. Поради тези причини го-
ворете с Вашия лекар, преди да го ползвате.
Имайте предвид, че поради липсата на проучвания за безопасност, жен-
шенът не се препоръчва за деца или жени, които са бременни или кърмят.
И накрая - има доказателства, които предполагат, че продължителната 
употреба на женшен може да намали неговата ефективност в организма.
За да увеличите максимално ползите от него, най-добре е да приемате 
женшен на 2-3-седмични цикли с една или две седмици почивка между тях.
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веднъж моя приятелка сподели за красивите по-
даръци, ръчно направени от майки на деца с ув-
реждания, които намира във Facebook. веднага 
усетих, че това е изключително сърцата идея. 
Свързах се със създателката на групата „Купи 
подарък от майка на дете с увреждане“ и един 
от нейните администратори, Ина Маринова, за 
да сподели с нас своята инициатива, към която 
вече са се присъединили почти 200 000 души. 

Ина, как се роди Facebook групата „Купи подарък от майка 
на дете с увреждане“? 
идеята за създаването на групата се породи съвсем 

автор: Олга геОргИева
Снимки: „КупИ пОдаръК От МайКа на дете с увреждане“

спонтанно. Хора като мен, с вече пораснали деца, от го-
дини стоейки си вкъщи с детето, правят нещо, плетат, 
шият, занимават се с декорации и много други неща. От 
една страна да запълват сивото си ежедневие, от дру-
га – да помагат за базари, инициативи, центрове и места, 
свързани с децата ни: често такива центрове са на само-
издръжка. аз самата от доста време рисувах, занимавах 
се с декупаж, но започнах да плета с пръсти, с една много 
интересна прежда. 
Оплетох за цялото си семейство пантофки и една вечер 
реших да напиша в друга наша група идеята ми да показ-
ваме какво правим и да продаваме помежду си. Още, ко-
гато пуснах поста със снимки на моите пантофки, всички 
много въодушевено приеха идеята и няколко часа по-къс-

но реших да създам отделна 
група и името се роди сам: 
Купи подарък от майка на 
дете с увреждане! в нача-
лото мислех, че само такива 
като мен ще се включват, 
но с всяка седмица потре-
бителите се увеличаваха ла-
винообразно. това много ме 
радва!

Как работи групата и каква 
е нейната цел? 
Групата има за цел да вър-
не на пазара на труда хора, 
които поради увреждането 
на член на семейството или 
собственото си увреждане, 
няма как да работят по нор-

малния начин, т.е. да направи така, че и от дома си тези 
хора да могат да работят и да се чувстват полезни и зна-
чими за себе си и за семействата си. 
Работата, сама по себе си, е важно нещо и хората, кои-
то остават в домовете си завинаги се чувстват потис- 
нати и самотни. те остават на социални помощи в пълна 

едИн От пОКазателИте за състОянИетО на еднО ОбществО е начИнът, пО КОйтО се грИжИ за 
най-уязвИМИте сИ членОве – децата И хОрата с уврежданИя. КОгатО държавата абдИКИра 
От тях, те И технИте блИзКИ търсят саМИ дОстОйнИ алтернатИвИ. пОняКОга ИдеИте се раждат 
спОнтаннО, а резултатИте От реалИзИранетО ИМ дОКОсват хИлядИ сеМейства.

КУПИ ПОДАРЪК ОТ МАЙКА 
НА ДЕТЕ С УВРЕЖДАНЕ



зависимост от държавата, а не бива 
да е така. Лично аз съм в дома си с 
детето си от 20 години, но съм чо-
век в разцвета на силите си, можеща 
и способна и смятам, че има какво да 
дам все още, така че да се чувствам 
работеща и подпомагаща семейния 
си бюджет, независимо от факта че 
съм вкъщи и обгрижвам човек с ув-
реждане. И ако държавата не е съз-
дала условията хората с увреждания 
и родители на деца с увреждания да 
работят, то тогава има начин и сами 
да го направим и смятам, че тази 
група създаде именно това: място, 
където хората с увреждания и тех-
ните родители вече да се чувстват 
работещи и част от обществото! 
Самата комуникация клиент – човек 
с увреждане или родител, е нещо из-
ключително ценно за нас.

Какви са правилата на групата, кой и 
какво може да продава в нея?
Правилата са прости. Имат право да 
продават хора с увреждания или роди-
тел, обгрижващ дете/човек с увреж-
дане и поради този факт нямат въз-
можност да работят на пълен работен 
ден извън дома си. Може да се прода-
ват ръчно изработени продукти, но 
препродажбата е забранена. Не ста-
ва дума за чиста търговия, а за нещо, 
което ние сме изработили с ръцете 
си, което го прави уникално с вложена 
душа и любов при създаването му.

Администраторите осъществя-
ват ли по някакъв начин контрол над 
продуктите, особено хранителните, 
които се предлагат? 
Да, опитваме се да контролираме 

какво точно се продава, а и самата 
социална мрежа вече създава кон-
трол. 

Сблъсквате ли се със злоупотреби? 
Втора година вече не успяваме да 
спрем опитите на всякакви търговци 
да предлагат продуктите си. Непре-
къснато призоваваме нашите по-
следователи да проверяват хората, 
които им правят предложения на лич-
ни съобщения, а ако не успяват сами, 
да пишат на администратор, който 
ще им даде информация дали лицето, 
което им пише, е човек с увреждане 
или майка на лице с увреждане. Поне 
една от нас винаги е на линия и се 
стараем да оказваме непрекъсната 
помощ, ако бъдем потърсени. 

Кое кара хората да избират ръчно из-
работен подарък от майка на дете с 
увреждане, вместо стандартен по-
дарък от магазин?
Предполагам, че ние като общество 
се развиваме и забелязвам, че в по-
следните години хората все повече 
ценят ръчно изработените продук- 
ти. Често хората търсят персона-
лизиран подарък, дали с име, дали на-
рисуван любим символ, все неща, кои-
то в магазина не можеш да купиш. От 
друга страна, хората са емпатични и 
искрено ме радва фактът, че именно 
тяхната емпатия даде шанс на хора 
като нас да покажат, че са способ-
ни, че могат и че създават прекрасни 
неща.

Имате ли нещо, което бихте споде-
лили с читателите на здравното спи-
сание „BETTY Моята аптека“? 
Това, което бих казала, е едно огромно 
„Благодаря!“ на всеки човек, дал шанс 
на човек с увреждане или родител, 
отглеждащ дете/лице с увреждане, 
така че той да се чувства вече като 
част от цялото, част от едно мо-
дерно, толерантно общество!

Ина МарИнова, 
създател на групата 
„Купи подарък от майка 
на дете с увреждане"
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текст: лора симеонова

Цели 103°с! Това е ТемпераТураТа на „горещоТо сърЦе“ на сапа-
рева баня, коеТо пулсира на всеки 5-6 минуТи. правилно – не е 
нужно да леТиТе до исландия, за да се докоснеТе до магияТа 
на гейзериТе. сТига ви едва час пъТ с кола оТ софия, за да при-
ТаиТе дъх под 18-меТровия сТълб оТ вряла „жива вода“. и Това 
е само началоТо на една приказна ваканЦия в сянкаТа на ве-
личесТвенаТа рила.

1957 г. тогава изригва искрящият гейзер на Сапарева баня. Горещите 
извори обаче са прочути още от античните времена. затова и първо-
то име на курорта е Германея – от герм (горещ). минералната вода в 
Сапарева баня е от групата на т.нар. специфични. Експертите я опре-
делят като „хипертермална, слабо минерализирана, сулфатно-хидро-
карбонатна, натриева, флуорна, силициева и сулфидна“. макар и бистра 
като сълза, не е с най-приятния аромат, защото е богата на серово-
дород, който „ухае“ на развалени яйца. за сметка на това е лековита 
– действа благотворно буквално „от глава до пети“.

лек за арТриТ, дископаТия, псориазис и сТерилиТеТ
Кои диагнози се повлияват от минералните извори на Сапарева баня:
- Опорно-двигателен апарат – артрити, артрози, възпалителни и де-
генеративни заболявания на ставите, травми, състояния след счупва-
ния, болест на Бехтерев, подагра и др.
- Периферна нервна система – дискови хернии, дископатии, полиневро-
патии, възпаления на нервните коренчета и плексоси.
- Възпалителни заболявания на женските полови органи – аднексити и 
стерилитет.
- заболявания на кожата – псориазис, дерматити и др.
- Горни дихателни пътища – синуити, фарингити, трахеити и др.
- Поражения на централната нервна система – рехабилитация след мо-
зъчни инсулти.
- Отравяния със соли на тежки метали – олово, манган и др.

подводен масаж в сърЦеТо на парка
Санаториумът в курорта, сгушен в красив парк близо до центъра, има 
над 50-годишна история. Болницата е с 200 легла и предлага рехаби-
литация както по клинични пътеки, така и със свободен прием. има два 
басейна – външен и вътрешен, както и вани за подводен масаж и водо-
лечение с минерална вода. Специалистите прилагат още калолечение, 
възстановяващи процедури с луга, физио- и механотерапия и лечебна 
физкултура. 

водни аТракЦии за всеки джоб
Балнеопроцедури и СПА изживявания предлагат и част от хотелите в 
града, които са за всеки вкус и джоб – от луксозни 5-звездни компле-

кси до по-скромни къщи за гости. Хубавото е, че курортът разполага 
и с градска баня и няколко големи аквакомплекса с множество басейни 
и атракции, които са на повече от приемливи цени – между 10 и 20 лв. 
за възрастен. 

небесни водопади
Сапарева баня изкушава туристите не само с лековитата си вода – 
другото ú „богатство“ е „исполинът“ рила. Само 15 минути преход през 
прохладна екопътека са достатъчни, за да достигнете до едно от съ-
кровищата ú – 39-метровият водопад „Горица“. Доста повече – около 
2 часа път нагоре от местността зелени Преслап – пък са нужни, за да 
покорите един от най-високо разположените (на 1 750 м) и величестве-
ни водопади у нас – 70-метровата Скакавица. макар и по-дълъг, прехо-
дът не е особено тежък и е подходящ както за семейства с деца, така 
и за туристи, които не са в идеална форма. 

на „един лифТ разсТояние“ оТ бъбрека
Само на 10 км от курорта пък е Паничище – любимо място на скиорите 
през зимата и на планинарите през лятото със слънчевите си безкрайни 
поляни, величествени скали и борови гори. А от него Седемте рилски 
езера са само на „един лифт разстояние“. Двупосочният билет за от-
критата въжена линия тази година струва 25 лв. за възрастни, 15 лв. – за 
малчугани от 5 до 12 г., пенсионери и инвалиди, и е безплатен за най-мал-
ките. Лифтът води до хижа „рилски езера“, но за да ги обиколите и да се 
докоснете до цялото им великолепие, стигайки до Окото и Сълзата, са 
необходими около 5-6 часа, и то без разточителни почивки. Всяко за-
дъхване и всяка капчица пот обаче си струват заради магичната гледка, 
която се разкрива от Езерния връх.  

Горещото сърце на Рила 
СапаРева баня



Текст: ЕлЕна ТЕрзиЕва, експерт по балансирано хранене от CSNN 

Астрагалът е растение от семейство Бобови, което има своите корени 
в традиционната китайска медицина. Известно е, че помага на организ- 
ма да се бори със стреса и някои заболявания. Смята се за чудотворна 
билка, а мощният екстракт от този корен се използва като лекарство 
от хиляди години. Използва се и като естествена хранителна добавка. 
Най-популярната полза за здравето от астрагала е засилването на имун-
ната система и енергийните нива на организма. Той също така помага при 
заболявания като обикновена настинка, диабет, проблеми с горните ди-
хателни пътища, артрит, астма и високо кръвно налягане. Една от причи-
ните астрагалът да се превръща в любима билка е фактът, че е адапто-
ген. Адаптогените са способни да променят функцията си в зависимост 
от специфичните нужди на организма. Те се адаптират според потреб-
ностите на тялото и затова адаптогенните билки като Astralagus могат 
да ни помогнат да се справим с различни проблеми: 
ПодсилванЕ на имуниТЕТа
Астрагалът има дълга и трайна история като мощна имуностимулираща 
билка и средство срещу различни болести. Той е имуностимулант, за кой-
то е известно, че повишава броя на белите кръвни клетки и стимулира 
производството на антитела, като изгражда устойчивостта на тялото 
към вируси и бактерии. 
Има много клинични проучвания, показващи, че астрагалът не само засилва 
имунната система, но също така увеличава активността, производство-
то и функцията на имунните клетки (Т-клетки, естествени клетки убийци, 
макрофаги, имуноглобулин).
Астрагалът помага и за задействането на имунните клетки от състоя-
ние на покой към повишена активност. Доказано е, че броят на макро-
фагите (клетки на имунната система, които поглъщат чужди антигени, за 
да се предпазят от инфекция) се увеличава след прилагане на астрагал. 
Естествените клетки убийци на имунната система също имат значител-
но подобрена способност да се борят с патогени (пет до шест пъти 
по-висока от нормалната).

адаПТогЕн
Коренът от астрагал се счита за адаптоген – помага за изграждане и въз-
становяване на цялостното здраве на тялото. Използва се особено при 
случаи на надбъбречна умора, особено когато симптомите се проявяват 
като синдром на хроничната умора и фибромиалгия.
здравЕ за сърцЕТо
Изследванията показват, че растителните флавоноиди, присъстващи в 
астрагала, имат кардиопротективни ефекти, като помагат за предо-
твратяване натрупването на плаки в артериите и стесняване на стени-
те на кръвоносните съдове, като защитават вътрешната стена на съда. 
Доказано е също, че намалява кръвното налягане и триглицеридите. Едно 
специално проучване, публикувано в Journal of Traditional Chinese Medicine, 
установява, че един конкретен флавоноид Astragaloside IV упражнява за-
щитни ефекти върху сърдечносъдовата система.
сЕксуално здравЕ
Традиционно предписван в китайската медицина при мъжко безплодие, ас-
трагалът към ден днешен е научно доказано, че повишава подвижността 
на сперматозоидите (в проучване, проведено от институтите по тра-
диционна медицина и клинична медицина). Той е изключително благоприя-
тен за мъжките хормони, като балансира нивата на глюкозата, може да 
оптимизира нивата на тестостерона и растежния хормон.
сТандарТна уПоТрЕба
Тинктура от астрагал: 3 - 5 ml, три пъти на ден, стрит на прах корен от 
астрагал: 1/2g - 1g, три или четири пъти на ден.
ПрЕдПазни мЕрки
Жените, които са бременни или кърмят, не трябва да използват астра-
гал. Хората с автоимунни заболявания трябва да се консултират със своя 
медицински специалист, преди да използват астрагал, поради способ-
ността му да стимулира имунната система. Астрагалът може да взаимо-
действа с някои лекарства - затова се консултирайте с вашия медицин-
ски специалист, преди да ползвате тази билка, ако приемате лекарства.

АстрАгАл - китайската билка на безсмъртието
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В желанието си да изглеждат млади и красиВи мно-
го жени са склонни да експериментират и да опитВат 
продукти, съдържащи различни необичайни състаВки. 

черВени Водорасли – срещу синята сВетлина

 Водораслите, оцветени в червено заради пигмента фико-
еритрин, отразяват червената светлина и абсорбират 
синята. По този начин, вложени в различни козметични про-
дукти, те предпазват кожата от вредната синя светлина, 
излъчвана от телефони, лаптопи и други съвременни елек-
тронни устройства. Червените водорасли съдържат ан-
тиоксидантни компоненти, които се борят ефективно с 
вредите, причинени от свободните радикали. Влагат се и 
в различни продукти за слънцезащита, тъй като повишават 
ефективността им в борбата срещу вредните UV лъчи.

скВалан – за хидратация и защита от сВободните 
радикали

скваланът е рафинирано масло със структура на мулекула-
та близка до тази на липидите в човешката кожа. скваланът 
е естествен компонент на кожата и се намира в кожните 

мазнини, но с възрастта естественият му синтез намалява.
скваланът е често срещана съставка в емолиентите, 
кремовете и серумите. Притежава противовъзпалителни 
свойства, балансира производството на себум, осигурява 
необходимата хидратация и поддържа кожата чиста и здра-
ва. абсорбира се лесно, повишава еластичността и придава 
усещане за свежест и за копринена мекота.

кейл – за подмладена и здраВа кожа

Богат е на витамините а, b, C и к, а също така на антиокси-
данти и на фитонутриенти. съдържанието на витамин а в 
кейла подпомага обновяването на клетките и по този начин 
се бори с несъвършенствата по кожата и неприятните бе-
лези от акне. Продуктите, съдържащи в състава си ценния 
зеленчук, изчистват токсините от кожата, свиват порите 
и притежават мощни противовъзпалителни свойства.
съдържанието на мед в кейла подпомага синтеза на меланин 
в кожата, който от своя страна я предпазва от вредните 
UV лъчи, а витамин к спомага за намаляването на тъмните 
кръгове и озарява кожата.

текст: боряна димитроВа



Тромбоемболия – 
профилакТика и превенция

 С ърдечносъдовите заболявания, причинява-
щи тромбоемболия, са най-честата причина за 
смъртност в световен мащаб. Такива са инсултът 

(мозъчен удар), инфарктът на миокарда (сърдечен удар), 
дълбоката венозна тромбоза, белодробната емболия и др. 
Общото при всички тях е въздействието им върху кръ-
воносните съдове, които се запушват в резултат на об-
разуване на тромби. Образувалите се тромби водят до 
намаляване или спиране на кръвоснабдяването на органи-
те и тъканите в човешкото тяло, което от своя страна 
нарушава функцията и структурата им.
Основни фактори, влияещи за появата и развитието на 
такива заболявания, са: тютюнопушене, алкохол, затлъс-
тяване, заседнал начин на живот, нередовно хранене и 
стрес. Може да се каже, че нездравословният начин на 
живот все повече пуска корени в модерното общество и 
почти всеки от нас разпознава рисковите фактори в об-

кръжението си.
Съвременната медицина предлага ефикасна профилак-
тика. През последното десетилетие на пациентите от 
всички рискови групи се препоръчва приемът на ацетил-
салицилова киселина в ниски дози веднъж дневно, като 
превантивно средство срещу различните тромбоембо-
лични заболявания. 
Консултацията с лекар преди началото на терапията е за-
дължителна.
Кардиопирин е лекарство, предназначено специално за 
профилактика на сърдечносъдови заболявания. Продук-
тът намалява възможността за запушване на кръвонос-
ните съдове - основната причина за инфаркт и инсулт. 
Всяка таблтка има специална обвивка с цел да не дразни 
стомашната лигавица и е удобно дозирана: една таблетка 
100 mg ацетилсалицилова киселина за еднократен дневен 
прием.
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КаК да си създадем уютен домашен оазис на двора, в 
Който да си отпочинем и да се насладим на безгрижните 
моменти с най-близКите хора.

В наши дни хидромасажните вани и джакузита набират все 
по-голяма популярност и присъстват във все повече домове и 
градини. те са сред най-съвременните доказани „помощници“ в 
борбата с хроничния стрес и умората. практични и функционал-
ни, хидромасажните джакузита предлагат различни видове про-
цедури, въздействащи успокояващо върху нервната система.

КаК да направим правилния избор?
В наши дни клиентите могат да избират от богато разнообра-
зие от хидромасажни вани. на пазара се предлагат множество 
варианти, съобразени както с пространството и с предвиде-
ния за тази цел бюджет, така и с индивидуалните нужди на всеки. 
Стилни, комфортни и елегантни, повечето съвременни модели 
от по-високия ценови клас разполагат с дискретно LeD освет-
ление, множество добре разположени регулируеми масажни дюзи, 

текст: боряна димитрова

Оазис на двора

автоматични филтрационни и озониращи системи, които под-
държат водата кристално чиста.
подходяща алтернатива за семействата, които разполагат с 
по-ограничен бюджет, са надуваемите джакузита, изработени 
от подсилен студо- и топлоустойчив PVC материал, които се 
инсталират бързо и лесно, разполагат с вграден нагревател и 
филтрираща система.

организация на пространството оКоло джаКузито – 
сянКа, уединение и пълноценна почивКа
ограждането с жив плет и пъстроцветни саксии създава усе-
щането за истинско райско кътче, а плътната сянка, удобните 
градински мебели, люлки и шезлонги създават допълнителен 
уют на вашата зона за релакс. 

}}
Ако изберете дА рАзположите 

джАкузито в дворА нА къщАтА или 

вилАтА си, е вАжно предвАрително 

дА изгрАдите стАбилен и идеАлно 

нивелирАн фундАмент.



1. албум на нина николина  2. метална свръзка  
3. безмислено упорство  4. столицата на естония  

5. стил в поп музиката  6. метално фолио  
7. столица, главен град (ост.)

всяка следваща дума се 
получава от предходната, 

като се прибавя по една 
буква. при необходимост 

буквите се разместват.

забавно
с betty



Айтос
Авицена 1 ул. Цар 
Освободител 1
Аквамарин ул. Цар  
Освободител 9
Красимира Владева ул. 
Славянска 9 
Нота бене ул. Гарова 3 МЦ I
Нота Бене 2 ул. Хаджи 
Димитър 20 
АксАково 
равиа ул. Петрова нива
АсеновгрАд
Аптека Плюс Билла ул. Васил 
Левски 16 
Аптека Плюс Долни Воден  
ул. Демокрация 1 
Аптека Плюс Център ул. 
Николай Хайтов 3
Маринова ул. Цар Иван  
Асен II 112 
Фармавижън ул. Захари 
Стоянов 2 
Фарманова кв. Долни Воден,  
ул. Демокрация
бАлчик
Балик Плюс ж.к. Балик, ул. Ж. 
Бончев 18 
Тилия ул. Черно море 33, вх. Г
бАнско  
Конкраз ул. Патриарх  
Евтимий 2 
Надежда ул. Цар Симеон 73А
белене
Хера ул. Никола Алексиев 3 
белогрАдчик 
Скалите бул. Съединение 9
белозем  
Калина ул. Яворов 23
блАгоевгрАд
Кю Енд Би Фарма ул. Васил 
Левски 32 
Кю Енд Би Фарма 2 ул. Иван 
Михайлов 58 Г 
Кю Енд Би Фарма 3 кв. 
Струмско, ул. Огражден 7
Кю Енд Би 4 ж.к. Еленово-1,  
ул. Г. Андрейчин 6
Нота Бене 22 ул. Васил 
Априлов 21
Сигма ул. Даме Груев 1
бобов дол  
Вива ул. Димитър Благоев 10
бойчиновци  
Адонис ул. Зора 1 
ботевгрАд
Аптека 1 ул. България 7
брегово 
Брегово площад Централен 1 
брусАрци 
Брусарци ул. 23 септември 33
бургАс
Аква 3 Меден Рудник, бл. 333
Аква-р ул. Кирил и Методий 62 
Афиа ул. Брацигово
Афиа Била ул. Гочо Иванов 30
Афиа Ботева ул. Христо 
Ботев 70
Афиа Гладстон ул. Гладстон 61
Афиа Зорница ж.к. Зорница, 
бл. 62 
Афиа Изгрев ж.к. Изгрев, бл.110
Афиа Кирил И Методий ул. 
Кирил и Методий 24
Афиа Парк Велека ж.к. Изгрев, 
бл. 158 
Афиа Славейков ж.к. 
Славейков, бл. 90
Витажен кв. Ветрен, 

ул. Ал. Стамболийски 42
Даниста ж.к. Изгрев, с/у бл.15
Ирис ул. Калоян 17
Лавър 1 ж.к. Меден рудник, 
бл. 117
Лавър 2 ж.к. Меден рудник, 
бл. 187, вх. 1, партер
Линк ул. Оборище 94
радикс к-с Зорница, бл.49 
Нота Бене 17 ул. Славейков, бл. 
205 партер 
Нота Бене 6 ж.к. Меден Рудник, 
бл.548 
Нота Бене Възраждане ул. 
Калоян 24
бялА
Медика ул. В. Левски 22
бялА слАтинА 
Галена 5 ул. Христо Ботев 6
вАрнА
Бриз Младост, ж.к. Младост 2, 
ул. Хан Севар 5
Бриз Чайка ж.к. Чайка 5, търг. 
улица
Бриз Хр.Попович ул. Христо 
Попович 3
Валенс 1 кв. Виница, ул. Черно 
море 2
Валенс 2 ул. Карамфил 40
Валенс 3 жк. Младост МП 
Панелчето
Вита Л ул. Братя 
Миладинови 152 
Европа ж.к. Вл. Варненчик, 
к/ц Бурлекс
Европа ул. Брегалница 1 
Европа Аспарухово ул. Народни 
будители 2
Елица ул. Илинден, к-кс 
Павилиона 2
Елица Кайсиева Градина кв. 
Вл. Варненчик, II МР, ТК 3 Елица 
Владиславово Битов комбинат 
Елица Кракра ул. Кракра 30 
Йорданова ул. Подвис 28 
Лилия ул. Доктор Анастасия 
Желязкова 12 
Мегафарм Боровец ВН М-СТ-
Манолова 3 ул. Цар Асен 54
Манолова 4 ул. В. Петлешев 18
Манолова 5 жк. Бъзраждане, ул. 
Майка Тереза
Манолова 6 ул. Царевец 38, 
вх. А
Манолова 7 Долни Чифлик, ул. 
Плевен 2
Манолова склад ул. Цоньо 
Тодоров 11
Боровец ул. 137-1
Нова 1 ул. Блян 2
Нова 2 ул. Гео Милев 
Прайм 1 ул. Евлоги Георгиев 18
Поли-Валенс бул. Вл.  
Варненчик 7
Поли 1 кв. Чайка, блок 27
Поли 2 ул. Отец Паисий 4
Поли 3 бул. Варненчик 155
равиа Възраждане ул. А. 
Феликсова 1А 
велико търново
Асклепий Бузлуджа ул. Емилиян 
Станев 9
Асклепий В.Търново ул. Велики 
Преслав 4
Асклепий Денси ул. Оборище 18
Асклепий Картала ул. Стоян 
Михайлов 7
Асклепий Майка-България ул. В. 
Левски 5 
Асклепий Център  
ул. В. Левски 14 
Атанасова бул. България 29 
Салвия ул. В. Левски 29

велингрАд
Здраве ул. Винчо Горанов 6 
Надежда бул. Съединение 99
видин
1-Алмус ул. Д. Маринов 2  
Биляна ул. Хан Аспарух 8 
биомед ул. Търговска,  
магазин Видин
бонония ул. Широка, ТЦ 6
вида бул. Панония 21
Експерт ул. Цар Симеон  
Велики 9
Здравец ул. Цар Симеон 
Велики 119 
Медикал К ул. Христо Ботев 
144, ет. 1, ап. 3
рени ж.к. Стефан Стамболов, 
бл. 3, вх. А, ап. 1
Светлана ул. Княз Ал. 
Батенберг 6 
Тонус ул. Цар Симеон  
Велики 107 
Хигия ул. Витоша 2 
Централ ул. Градинска 22
врАцА
Ди-Фарма 1 ул. Кръстьо 
Българията 4
Ди Фарма 2 Ал.Стамболийски 1 
ремедиа ул. Илия Кръстеняков 
1 (в Билла) 
Фармест ул. Хр. Ботев 52 
Червения Площад ул. Никола 
Симов Куруто 8 
вълчедръм
Вълчедръм ул. България 5
Медикъл бул. България 15
генерАл тошево 
Билка ул. Трети март 10
горнА оряховицА
Глория ул. Отец Пайсии 11
3 Грация Глория ул. Отец 
Пайсии 72
Салвия 2 ул. П. Цвикев 1
гоце делчев
Марияна Балтаджиева 1 ул. 
Генерал Ковачев 33
гълъбово 
ИМ Фарма ул. Република, бл. 10
Митков Квартала ул. Христо 
Ботев 13
дебелец
Алфа ул. Патриарх  
Василий 52
Топфарма ул. Христо 
Смирненски 2
димитровгрАд
Алфа ул. Димитър Благоев 17
ритон бул. Димитър Благоев 7
димово 
Бързица ул. Георги Димитров 6
добрич
Грижа 1 ж.к. Русия, 1 УПИ-III, 
кв. 509
Грижа 2 ул. Христо Ботев 83
Мартинов 2 ул. Панайот Хитов 
34
равия пл. Свобода 2
Славена ул. Д. Ковачев 17-В-2  
Ханеман Динамис ул. Трети 
март 4, вх. А 
Хера Добрич ул. Орфей 18
доспАт  
Елит ул. Тракия 6Г
дрАгомАн
Фекона ул. Христо Ботев 19
дулово 
Елисфарм ул. Стефан Караджа 5
дупницА
Адонис ж.к. Бистрица, бл.58

Вива ул. Цар Самуил 8
Вива-ВБ ул. Св. Георги 17
Вива ДКЦ пл. Свобода 1 
Вива-Спартак ул. Орлинска 
48 А
Любка Георгиева 11 ул. Г.С. 
Раковски 1
Хелиос ул. Христо Ботев 11  
Хелиос 2 пл. Свобода 1
елхово
Анна Кирезиева ул. Ал. 
Стамболийски 145
кАвАрнА 
равиа ул. България 30 
Теодора Плюс ул. Д. Дончев 8
кАзАнлък
Апостолов 1 Изток ж.к. Изток, 
бл. 1
Апостолов 2 Пазара ул. Отец 
П. Хилендарски 33
Апостолов 3 ул. 23-ти 
Пехотен Шипченски полк 7
Апостолов 4 ул. Ген.  
Столетов 2 
Арника ул. Розова долина 2
Пролет ж.к. Изток,  
ул. П. Ганин 31 
Фарма 1 ул. Ген. Скобелев 17 
Фарма 1 Център ул. Отец П. 
Хилендарски 2Б 
Фармавист ж.к. Изток, бл.76 
Хигия ул. Отец Пайсии 33
кАмено
Афиа Камено ул. Освобождение 
78 
Беладона ул. Георги  
Димитров 1
кАрнобАт
Афиа ул. България 4
ТСМ 1 ул. Георги Димитров 27
ТСМ 2 ул. Георги Димитров 45
кАспичАн 
Ирис ул. Мадарски конник 71 
китен 
Визафарм ул. Урдовиза 32
козлодуй
Блян ул. Св. св. Кирил и 
Методий 2
койнАре
Койнаре ул. Милчо Симеонов 66
костенец
Александър ул. Боровец 6А 
Ей Джи ИИ ул. Цариградско 
шосе 50
костинброд
Нота Бене 21-раковски ул. 
Г.С.Раковски 11 
Нота Бене 10-Костинброд Тц 
Резонанс, Търг. Зала 4
креснА
Вирена Фарма ул. Струма 4
кубрАт
Генезис ул. Княз Борис I 12
куклен 
ул. Славянска 7 
кулА
Здраве ул. Въздраждане 60
кърджАли
Народна Аптека 1 ул. Отец 
Паисий 1
Народна Аптека 2 бул. Христо 
Ботев 3
Народна Аптека 6 бул. 
България 85
Народна Аптека 7  
бул. Тракия 23
Народна аптека 9 ул. Сан 
Стефано 1 

Народна аптека Кирково ул. 
Димитър Благоев 24А 
роси Фарма кв. Възрожденци, 
ул. Р. Жинзифов 2 
Фармабене бул. България 56 
Фармабене 2 ул. 
Републиканска 50
кюстендил
Артемида ул. Цар 
Освободител 31
Ден и Нощ ул. Яворов 6 
Жени ул. Л. Каравелов 5 
Захариева ул. Демокрация 61
лом
Апекс 2 ул. Петър Берковски 3
Артанес ул. Дунавска 29
Св. Георги Победоносец ул. 
Славянска 66 
Тодор Велев ул. Славянска 24
лясковец 
Дани Лясковец-Глория ул. 
Васил Левски 1
мАдАн
Фарманова ул. Перелик 59
мездрА
Фармед ул. Христо Ботев 59
минерАлни бАни 
Ванчева 3 Здравна служба
момчилгрАд
5 ул. Гюмюрджинска 5 
монтАнА
Диана ж.к. Младост 2, 
срещу бл.14
Ирка Монтана ул. Аспарух 34 
несебър 
Аква ул. Отец Паисий 13А
новА зАгорА
Загоре ж.к. Загоре, бл. 1 
Кавръкова ул. Васил Левски 26
Юфарма ул. Петко Енев 57
нови искър
Нота Бене 11 ул. Искърско 
дефиле 275
Кумарица ул. Хаджи  
Димитър 26
нови пАзАр 
Дрогерия Ирис село 
Белоградец, пл. Раковски 4 
Ирис пл. Раковски 4 
Пулс ул. Георги Бенковски 2А
оброчище 
Здравец ул. Тимок 4
омуртАг
Стилфарма ул. Цар 
Освободител 4 
Стилфарма 2 ул. Цар 
Освободител 4 
пАвел бАня
Фарма 1 ул. Ген. Столетов 14
пАвликени
Павликени Медиана ул. Цар 
Иван Асен II 15 
пАзАрджик
Стадиона бул. Георги 
Бенковски 127
пАнАгюрище 
Надежда ул. Георги Бенковски 30
перник
Любка Георгиева 2 ул. Юрий 
Гагарин 38Д 
Любка Георгиева 3 кв. Димова 
Махала 8032 
Любка Георгиева 5 ул. Благой 
Гебрев 26 
Любка Георгиева 6 ул. Юрий 
Гагарин, УПИ 5-58, кв. Изток

ВАШАТА АПТЕКА BETTY Е:



Перущица
Вселена ул. Иван Вазов 75
Св. Петка ул. Борис I 1Б
Петрич
Виолета Груева ул. Н. 
Парапанов 16
Джи Фарм ул. Яне  
Сандански 37
Емилия Митрева  
ул. Рокфелер 11
Красимира Петрова ул. Цар 
Симеон 19
Мария Китанова ул. Кап.  
Никола Парапанов
Пещера
Анна ул. Дойранска епопея 3
Плевен
Галена 2 ул. Сан Стефано 1
Галена 3 ул. Владимир Бурмов 2
Здраве пл. Свобода 3
Флора ул. Цар Борис III 12 
Чангалов ж.к. Сторгозия, бл.80
Пловдив
Авеню 2 ул. Отец Паисий 24
Авеню 3 бул. Шести септем-
ври 3
Авеню 4 бул. Васил Априлов 15
Авеню 5 ул. Сливница 8 
Авеню 6 бул. Пещерско  
шосе 80 
Авицена кв. Прослав, ул. Елин 
Пелин 66
Аптека Плюс Лайф Марица бул. 
Марица 25
Аптека Плюс Лайф Тракия ж.к. 
Тракия, бл.45, вх. Б
Арт Фарма ул. Солунска 6 
Арт Фарма 1 ул. Димитър 
Талев 64
Аскол В ул. Равнища 2 
Вега бул. Съединение, търг. 
к-кс Братя Мирчеви 
Гален-Вълканова ул. Зорница 7
Здраве ул. Коматевско 
шосе 282 А 
Калина ж.к. Тракия А-10
Куртово Конаре с. Куртово 
конаре, ул. Седма 1
Св. Анна ул. Понеделник пазар 3
Свети Георги ул. Училищна 48
Сигма Пловдив бул. Васил 
Априлов 102
Телесфор-Т ул. Пантелей Генов 
3 
Тримонциум ул. Димитър 
Цончев 1 
Фармавижън Мария Луиза бул. 
Мария Луиза 43
Фармавижън Олимпия ул. Г. 
Данчов 18
Фармавижън Прослав кв. 
Прослав, ул. Елин Пелин 58
Фармавижън Понеделник 
Пазара ул. Заря 11
Фармаполис Аптека 7 Н.рег ул. 
Архимандрит Евлоги 1
Флос ул. Димитър Талев 2 Б
36,6 Билла Кършиака ул. 
В. Левски 107
36,6 Тунела бул. Цар Борис III 
Обединител 62
Хапчето бул. Никола Вапцаров 
91 А
Поморие 
Вероника ул. Княз Борис I 116 Б 
Тилия 1 ул. Граф Игнатиев 8 А 
Тилия 2 ул. Княз Борис I 47 
Тилия 3 до ДКЦ 
Тилия 4 Търговски център 
"Свети Георги"
Приморско
Ина ул. Трети март 36

Провадия
Йорданова ул. Георги 
Димитров 1 
Равиа ул. Димитър  
Грънчаров 12
Първомай 
Елена Йорданова ул. Орфей 2
раднево
Елвира С-ДКЦ ул. Георги 
Димитров 43
разград
Генезис бул. България 34
радомир 
Любка Георгиева 9 ул. 
Батенберг 13
рудозем
Фарманова ул. Кап. Петко 
Войвода 1
русе
Астра Авицена ул. 
Александровска 106
Астра Адонис ул. Цар 
Освободител 108
Астра Гален ул. Шипка 3
Астра Детелина  
ул. Борисова 70
Астра Медея ул. 
Александровска 10
Астра Сана кв. Чародейка,  
ул. Т. Икономов
Астра Салвия ул. Плиска 55, 
бл. Червен 
Астра Троя ж.к. Дружба 2,  
ул. Тинтява 2
Астра Хера ул. 
Александровска 134
Оптима 10 ж.к. Дружба 3, бл.10
самоков
Зора бул. Искър 69 
сандански
Виста Фарм ул. Македония 21
саПарева баня 
Вива ул. Германея 1
свищов
Галеника ул. 3-ти март 39
Здраве Свищов ул. Цар 
Освободител 2
своге
Виктория ул. Цар Симеон 18
сеПтември
Първа Частна аптека бул. 
България 11 
силистра
Ахилея, с. Айдемир ул. 
Боровинка 1
Еврика Силистра ул. Симеон 
Велики 21Б
Олимп ул. Добрич 138 
Хестия ул. Дръстър 25
симеоновград 
Митков Нова Р ул. Търговска 16 
симитли
Анифарма ул. Зеленка 19 
Конкраз ул. Георги Димитров 
44, вх. А
славяново
Рецитекс ул. Александър 
Стамболийски 2 
сливен
Ванина ул. Георги Икономов 60
Маргарита Фарма 
ж.к. Българка бл. 79
Медея ул. Хаджи Димитър 39А
Централ ул. Хаджи  
Димитър 16
смолян
Евридика бул. България 63
Илчевска ул. Тракия 78 

Фарманова 2 ул. Хан Аспарух 2 
софия
АБС+ ж.к. Борово, бл. 214А 
7/18 ул. Президент Линкълн, 
бл. 18
Авицена-Раданова, ул. 
Константин Иречек 2 
Албор бул. Мария Луиза 24, 
Централни Хали
Амара 1 ул. Цар Асен 79
Амара 2 - Любляна ж.к. Овча 
купел, ул. Любляна 38
Амара 3 - Гевгелийски кв. 
Гевгелийски, ул. Мачуково
Амара 4 - Красна Поляна ул. 
Суходолска 3, Т-Маркет
Амара 5 ж.к. Младост 2, 
бл.206-209, Т-маркет
Амара 6 ул. Тракия 2 - Фреш 
маркет
Ами Фарм Клисура 20, 23 ДКЦ
Аптека 7/24-Сердика ул. 
Гюешево 73
Аптека 7/24 бул. Президент 
Линкълн 114
Арония бул. Пенчо Славейков 6
беллис ул. Миле  
Попйорданов 51
Биола бул. Сливница, сп. 
Оряхово, Търг. ц-р Илинден 
Боби 2001 бул. Христо 
Ботев 40
Богея 1, ул. Търговска 17
Богея 3 ул. Христо Силянов 37
Богея 5 ул. Димитър Моллов 3
Валета бул. Самоковско 
шосе 38 
Валета Фарм ул. Шипка 43 
Верде ж.к. Младост 1, 
бул. Йерусалим, бл.12 А
Верита ул. Пиротска 126-130
Верте ж.к. Надежда, ул. Бели 
Дунав, бл. 530
Вива Люлин ж.к. Люлин 4, 
бл. 447, вх. Г
Галантус-Кв. Младост бул. 
Цариградско шосе 113
Галантус-Кв. Редута ул. 
Гълъбец 22
Горна Баня кв. Горна баня,  
ул. Урал 1
Грета Зафирова кв. Горубляне, 
ул. Самоковско шосе 58 
Грета Зафирова 2 ж.к. Хр. 
Смирненски, ул. Слатинска,  
бл. 35, вх. В 
Дейзи ж.к. Дружба, 
ул. Д. Списаревски, бл. 129, 
маг. 3 
Дейзи ж.к. Дружба, бл. 17 
Дейзи 2 кв. Левски В бл.10
Делтафарм ж.к. Люлин, бл.645
Дени - Младост ж.к. Младост 
2, ул. Св. Киприян, бл. 280
Дени - Редута кв. Редута, ул. 
Велчо Атанасов 53
Дисг фарма ул. Трети март 48А 
Дисг фарм 2 ж.к. Надежда, ул. 
Христо Силянов 77, ДКЦ8
Дървеница ул. Пловдивско 
поле 15
Елифармаси  
ул. Червена роза 50 
Ем енд ди фар ул. Бачо Киро 4
Зариа ул.Никола Габровски 39А
Здравец бул. Ал.  
Стамболийски 89
Илана ж.к. Младост 1,  
бл.550, вх.2 
Йоан ж.к. Овча Купел 1,  
бл.602, вх.Б
Кеймарт бул. Джавахарлал 
Неру, бл.752
Коал Младост 1А, м/у бл.94 и 98

Конкраз бул. Мадрид 26 
Лекарна ул. Хубча 7
Лили-Мадрид бул. Мадрид 9
Любка Георгиева 1 ж.к. 
Стрелбище, ул. Деде Агач 11А
Любка Георгиева 4 ж.к. Люлин 
2, Супермаркет, маг. 5
Любка Георгиева 7 ж.к. Люлин 9, 
ул. Иван Бойчев 20
Любка Георгиева 8 ул. 
Възкресение 53
Любка Георгиева 10 ул. Луи 
Пастьор бл.162 вх А1
Любка Георгиева 12 ул. 
Хайдушка поляна 3, бл. 80В
Люлин ул. Търново, бл. 981 
Македония бул. Македония 40  
Нота Бене 1-жк. Дружба бул. 
Проф. Цветан Лазаров 124А 
Нота Бене 2-Младост ж.к. 
Младост 4, бл. 469 А
Нота Бене 3-с. Бистрица  
ул. Шоплук 1 
Нота Бене 4-Симеоново  
бул. Симеоновско шосе 213
Нота Бене 5-Казичене ул. Цар 
Борис III 38 
Нота Бене 8-Дондуков бул. 
Княз Ал. Дондуков 91-93
Нота Бене 9-Бенковски  
ул. Лазар Михайлов 70 
Нота Бене 12-Дианабад  
ул. Н. Габровски 16
Нота Бене 13-Иван Асен  
ул. Цар Иван Асен II 16
Нота Бене 15-Люлин  
бул. П. Владигеров 44
Нота Бене 16-Банишора  
бул. Н. Столетов 70
Нота Бене 18-Списаревски 
Дружба 1, бл.115, вх. А
Нота Бене 20-Луи Пастьор 
Люлин 9, бл.103, вх. Г
Омниа кв. Лозенец, ул. Горски 
пътник 55
Омниа-Нео Клиник ул. Петко 
Ю. Тодоров 20
Орфей ул. Оборище 72 
Ремедиа бул. Васил Левски 
100 B 
Рин Фарм ул. Цар Симеон 243 
румифарм бул. Скобелев 4  
Св. Мина бул. Ломско шосе 148
Св. Мина 1 ж.к. Сухата река, 
ул. Тодорини кукли 47
Св. Мина 2 бул. Христо 
Ботев 157
Св. Никола ул. Цар Симеон 106
Сиана ул. Тодор Каблешков 33
Сигма ул. Стоян Тошев 15-17, 
ДКЦ 20
Сигма 24 ДКЦ ул. Ген Н. Жеков 
3, ж.к. Свобода
Славчев ж.к. Разсадника, 
бл. 65, вх. Г 
Стела бул. Бъкстон 96 
Тамара Маринова ж.к. Лагера,
ул. Мъглен 2 
Таня кв. Св. Троица, бл. 310, вх. А
Токуда бул. Никола Вапцаров 
51 Б 
Фарма Плюс-Х.Димитър  
ул. Скайлер 41
Феникс Фарма ул. Панчо 
Владигеров 28
Хера 1 кв. Суха Река - Запад, 
бл. 225
Хера 2 жк. Х. Димитър,  
ул. Макгахан 51
Хера 3 кв.Дружба 2,  
ул. Делийска воденица 25
Хера 4 жк. кв. Младост,  
ул. Йерусалим, бл. 39А

стамболийски
Мариета ул. Цар Симеон 20
Фармавижън ул. Дунав 43
стара загора
Дива Фарм ул. Хан Тервел 48Б
Марви бул. Цар Симеон 
Велики 28
Марви 2 ул. Патриарх 
Евтимий 116
Марви 3 бул. Патриарх 
Евтимий 73
Марви 4 ул. Камчия 3
Маринела бул. Цар Симеон 
Велики 155 Б
Павлова бул. Св. Патриарх 
Евтимий 165
сунгурларе
ТСМ 3 ул. Атанас Манчев 2 
с. венец
Аспида ул. Кирил и Методий 17
с. мало конаре
Таня ул. Славчо Георгиев 48А
Милена УПИ IV, КВ. 1
с. ново село 
Дрогерия Ново село ул. Илия 
Попов 29
Фармавижън ул. Първа 21 
с. Първенец
Йорданови Фарма ул. 
Съединение 54
с. тоПолово
Тополово ул. Калоян 64
с. тръстеник
Капитолия пл. България 1
с. чеПинци
Валентина пл. Овчаров 1
тервел
Елифарма ул. Хан Аспарух 28
Мартинов ул. Цар Калоян 6 
тутракан
Аква ул. Ангел Кънчев 2
Херба ул. Трансмариска 42 
търговище
Адонис кв. 8 Запад 1, 
бул. Сюрен 6
Виталис ул. Тр. Китанчев 41
харманли 
Катя Стоянова ул. Ал. 
Стамболийски 3
Кафарма бул. България 40
Кафарма 2 ул. Васил Левски 66
хасково
Ванчева бул. България 77
царево
Арника ул. Хан Аспарух 50
челоПечене
Сики - Силвия Кирилова 
ул. Ангел Маджаров 21
Шабла
Росфарм ул. Петко  
Българанов 4
Шумен
Аспида 1 ул. Софийско шосе 5А
Аспида 2 ул. Ген. Скобелев 7
Герови 2 ул. Васил Априлов 67 
Герови 3 бул. Велики  
Преслав 44
Невен кв. Тракия, ул. Тракия 22
Прайм 3 ул. Цар  
Освободител 101
С. Хитрино ул. Македония 3
ямбол
Адонис ж.к. Бенковски, бл. 12
Афиа ул. Търговска 31
Диана ул. Милин камък 36
Здраве ул. Джон Атанасов 9
Здраве + ул. Цар Самуил 18-20
Здравец ул. Граф Игнатиев 247
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