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Световният ден за борба със захарния диабет – 14 ноември, се отбелязва от 
1991 г. насам под егидата на Световната здравна организация, а през 2007 г. е 
официално признат и от ООН.
Датата е специално избрана – това е рожденият ден на Фредерик Бантинг, кой-
то заедно с Чарл Бест през 1921 г. изолира инсулина от панкреаса. Откриването 
на инсулина и използването му за лечение на диабета е най-великото откритие 
в историята на захарния диабет. Първата инжекция инсулин е направена през 
1922 г. Първоначално се е използвал свински или говежди инсулин, като през по-
следните десетилетия се използват само човешки инсулини. Съществуват два 
основни типа захарен диабет – тип 1 и тип 2. При децата по-типичен е първия 
тип, а при възрастните се развива основно вторият тип диабет.
В България над 500 000 души са диагностицирани със захарен диабет, а над 220 
000 души от тях са в преддиабетно състояние. 18 души всеки ден умират от 
усложнения  на диабета, като най-честите са сърдечносъдови или бъбречни.
През последните години се набляга силно върху превенцията на диабета, като 
се работи върху основните рискови фактори – застоялия начин на живот и нез-
дравословното хранене.
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Скрининг кампания 
в аптеки BETTY

С изключително вълнение стартирахме своя нов 
проект за скрининг кампании, който реализираме 
съвместно с аптеките, част от програмата ни за 
лоялност BETTY Моята аптека. 
Първата ни кампания беше насочена към едно ва-
жно социалнозначимо заболяване – диабета и нуж-
дата от редовно измерване на кръвната захар на 
пациенти с диабет и преддиабетни състояния. 
Безплатното измерване осъществихме със съ-
действието на колегите ни от Ексклузивен биз-
нес и един от техните топ продукти – система-
та Contour Plus Elite.
В тази първа инициатива, в рамките на пет дни, 15 
аптеки от цялата страна, част от програмата ни 
BETTY Моята аптека, отвориха врати и поканиха 
своите клиенти да се възползват от тази напъл-
но безплатна възможност. 
Благодарение на всички наши партньори много 
пациенти от градовете София, Пловдив, Велико 
Търново, Добрич, Стамболийски, Самоков, Русе, 

Хасково, Монтана, Раднево, Бургас, Кюстендил 
и Ямбол успяха да проверят нивата на кръвна-
та си захар. Съгласно законовите изисквания и за 
да гарантираме, че всички пациенти ще получат 
професионално обслужване, за тази кампания на-
ехме медицински специалисти, които провеждаха 
тестването на място в аптеките. 
Надяваме се, че сме успели да бъдем полезни и 
вярваме, че заедно можем да променим нагласите 
в обществото и да научим повече хора, че пре-
венцията е много важна част от грижата за на-
шето здраве.
Това е само началото на редица кампании за пре-
венция на различни заболявания, които сме плани-
рали да реализираме през 2023 година, следвайки 
нашето мото „Ние доставяме здраве“.
Благодарим на всички колеги, които стоят зад 
реализирането на този проект, както и на всички 
аптеки, които ни се довериха и станаха част от 
тази чудесна първа кампания.



6 / b e t t y  т е м а  н а  б р о я

537 млн. души. Или малко повече 
от 10% от хората в света между 
20 и 79 години живеят в клопката 
на високата кръвна захар, сочат 
последните официални данни от 
2021 г. на Международната диа-
бетна федерация. От тях 90-95% 
са пациентите с тип II, известен 
като „диабет на възрастните“. 
И характерен за хората с над-
нормено тегло, затлъстяване и 
метаболитен синдром, разкрива 
д-р Цветан Гатев, специалист в 
Клиниката по ендокринология и 

болести на обмяната в УМБАЛ „Александровска“ в столицата. В 
месеца, когато отбелязваме Световния ден за борба с диабета 
– 14 ноември, разговаряме с ендокринолога как да контролираме 
ефективно болестта и да избегнем коварните ú усложнения.

близо 520 хиляди са българите със захарен диабет – или всеки на 
10-11 души, алармира д-р Цветан Гатев. По-тревожното е, че бли-
зо половината от тях не предполагат, че живеят с коварната ди-
агноза. „Причината е, че високата кръвна захар не боли, но уврежда 
необратимо съдовете и органите в тялото. Често диагнозата 
се поставя случайно или след изява на някое от усложненията на 
захарния диабет – като инфаркт или инсулт“, споделя ендокри-
нологът. „темпът на разпространение на това социално значимо 
заболяване се увеличава с всяка година, като се очаква през 2045 
г. засегнатите по света да наброяват 783 милиона (12,2% от насе-
лението)“, допълва още специалистът от „александровска“. 
Капанът на гените
рисковите фактори за развитие на захарен диабет могат да се 
обобщят в три групи – наследственост, стил на живот и сре-
дата, в която живеем. „Генетичната предразположеност играе 
по-голяма роля при захарен диабет тип II, който често се въз-
приема като обичайно явление с напредване на възрастта. но на-
личието на един родственик от първа линия (майка, баща) с тази 
диагноза крие 50% риск. а при засегнати двама родители шансът 
при конкретния човек да се изяви нарушение във въглехидратна-
та обмяна е близо 100%“, предупреждава д-р Гатев.
МалКо движение, Много стрес
„от друга страна, средата, в която живеем, изобилства от 
достъпна храна, богата на калории, ползваме се от напредъка на 
технологиите, които ни спестяват физическата активност и 
може да се забавляваме,  без да се налага да излизаме от вкъщи. 
Допълнително ежедневието на съвременния човек е изпълнено 
с постоянен стрес. Стига се до неблагоприятното съчетание 
на дълготрайно ниско физическо с високо психическо натовар-
ване. резултатът е трупане на излишни килограми с увеличаване 
на коремната обиколка и развитие на поредица от заболявания на 
обмяната на веществата, включително и захарен диабет тип II”, 
изтъква ендокринологът.
диабетът се подМладява – защо?
Затова и „подмладяването“ на тези болести е факт на само у нас, 

но и по света. „Вече не е рядкост да се срещнат млади хора в 
активна възраст, които страдат от захарен диабет тип II. При 
децата за последните 30 години се наблюдава петкратно увели-
чение в броя на тези с наднормено тегло. те също са жертва на 
съвременния начин на живот, като колкото по-рано започнат ме-
таболитните заболявания, толкова по-голямо е негативното им 
влиянието върху качеството и продължителността на живота“, 
не пропуска да отбележи д-р Гатев. 
сКринингът след 45 е Ключов
ендокринологът подчертава, че признаците на диабет тип II са 
неспецифични в ранните етапи на болестта, затова е необхо-
дим скрининг на рисковите групи. „те включват хора, които имат 
роднини с диагнозата, както и тези, които при предишни изслед-
вания са имали повишена кръвна захар (предиабет), страдащите 
от наднормено тегло, затлъстяване, високо кръвно налягане, по-
дагра, имащите нарушения в нивата на холестерола и триглице-
ридите, жените с гестационен диабет по време на бременност, 
преживелите сърдечносъдов инцидент“, подробно обяснява спе-
циалистът от „александровска“. Профилактичните изследвания 
обикновено започват след 45-годишна възраст и се повтарят 
на всеки 2-3 години. „Симптомите, които могат да подскажат за 
неустановен диабет, са повишена жажда и често уриниране, усе-
щане за сладък вкус в устата, трудно зарастващите рани, пов-
тарящи се гъбични инфекции, сърбеж по кожата, замъглено зрение, 
тръпнене на крайниците, немотивирана загуба на тегло. При поя-
ва на такива оплаквания е необходима консултация с ендокрино-
лог“, подчертава д-р Гатев.
бреМето на КилограМите
Какво следва, когато диагнозата е факт? Присъда „до живот“ ли е 
захарният диабет? „необходимо е постоянно лечение. то включва 
не само прием на лекарства, но и определен стил на живот. При 
справяне с проблемните навици и трайна редукция на значител-
на част от излишното тегло е възможно да се намали броят на 
таблетките, а дори и да се спрат изцяло“, дава надежда на па-
циентите ендокринологът. „В „александровска болница“ е съз-
даден мултидисциплинарен екип за лечение на хората с високо-
степенно затлъстяване чрез методите на т. нар. метаболитна 
(бариатрична) хирургия. След такава интервенция се постига до 
30-40% редукция в килограмите и трайно нормализиране на кръв-
но-захарните нива. По отношение на медикаментозното лечение 
в българия разполагаме с най-съвременните средства – както 
под формата на таблетки, така и инжекционни“, коментира д-р 
Гатев. И допълва, че според последните експертни препоръки 
решението за започване на терапия зависи не само от нивото на 
кръвната захар, но и от придружаващите заболявания на пациента 
– прекаран съдов инцидент, висок сърдечносъдов риск, сърдеч-
на недостатъчност, хронично бъбречно заболяване. 
режиМът Като леКарство
Дори и най-мощните лекарства обаче не работят, ако човекът 
със захарен диабет тип II не спазва подходящ режим. „той включва 
ограничаване приема на храни, богати на въглехидрати, и такива 
с висок гликемичен индекс – например захарните изделия, много 
сладките плодове, тестените продукти, бързото хранене, по-
луфабрикатите. Соковете, газираните напитки, фрешовете и 

текст: д-р Цветан гатев, ендокринолог от Клиниката по ендокринология и 
болести на обмяната в УмбаЛ „александровска“ в София

Кръвната захар не боли, 
но и не прощава



Отключва се и след COVID-19
Пандемията от COVID-19 недвусмислено показа, че диа-
бетиците са сред най-уязвимите. Защо? „Данните, които 
натрупахме за COVID-19, показват, че захарният диабет 
тип II увеличава двукратно риска за тежко протичане на 
инфекцията и настъпване на фатален изход. Връзката е 
двупосочна – захарният диабет влошава прогнозата на 
COVID-19, а той от своя страна увеличава вероятност-
та за развитие на последващ диабет“, споделя опита си 
д-р Цветан Гатев. Друг аспект е пост-COVID синдро-
мът, който често влошава контролa на болестта и рес-
пективно – неговите усложнения. „При коронавирусната 
инфекция настъпва възпаление не само в белия дроб, но и 
в кръвоносните съдовете, което води до тяхното за-
пушване. При съчетанието на диабет и COVID-19 се уве-
личава значимо рискът за настъпване на сърдечносъдов 
инцидент“, напомня ендокринологът. „Най-ефективното 
средство, с което разполагаме за борба с пандемията и 
нейните последствия, са ваксините. Те имат особена пол-
за при възрастни хора и такива с хронични заболявания, 
какъвто е захарният диабет. Неправилно се възприема, 
че наличието на повече придружаващи болести е проти-
вопоказание за ваксинация. Имунизирането на рисковите 
групи намалява с до 90% вероятността за смъртност и 
тежко протичане на инфекцията. От другата страна на 
монетата е притеснението за изява на сериозна стра-
нична реакция – те се наблюдават при под 0,1% от вакси-
нираните“, успокоява специалистът от „Александровска“.

алкохолът трябва да бъдат заменени от прием на вода в ко-
личество 1,5-2 л дневно. При хората с наднормено тегло и 
затлъстяване размерът на обичайните порции храна трябва 
да се намали с около 1/3“, обяснява ендокринологът. „Движе-
нието също е неизменна част от лечението на метаболит-
ните заболявания, като се препоръчва извършване на поне 
150 минути седмично лека по интензитет физическа актив-
ност (бягане, скачане, плуване, колоездене), разпределена 
в 3-4 дни, както и 75 минути седмично силови упражнения. 
Единствено дълготрайното придържане към препоръките 
може да осигури добър контрол на диабета“, категоричен е 
специалистът от „Александровска“. 
ПОразява От глава дО Пети
Диабетът поразява организма буквално „от глава до пети“ 
– кои са най-честите усложнения от него? И могат ли да бъ-
дат избегнати, качеството на живот – да бъде съхранено? 
„Захарният диабет е метаболитно заболяване, което увреж-
да цялото тяло, като на първо място това са кръвоносни-
те съдове. Хроничните усложнения включват поразяване на 
периферната нервна система (диабетна невропатия), очите 
(диабетна ретинопатия), бъбреците (диабетна нефропатия), 
както и запушване на големите съдове, хранещи сърцето, 
мозъка и краката с последващо развитие съответно на ин-
фаркт, инсулт и гангрена на долните крайници. Установено 
е, че всяка година, прекарана с висока кръвна захар, увеличава 
риска за настъпване на тези усложнения с 10%. Най-доброто 
им лечение е тяхната профилактика, което включва ранен 
контрол не само на кръвната захар, но също и на артериал-
ното налягане, липидния профил и теглото“, категоричен е 
д-р Цветан Гатев.

БИЛКОВИ ПРОДУКТИ от индия

Хипонид е формула от билки и минерали, съставките на
които са доказано ефективни в поддържането на
нормални нива на кръвна захар и в намаляването на
мазнините. 

Синдромът на поликистозните яйчници (СПЯ) е
съвкупност от симптоми, свързани с хормонални
нарушения, които се установяват при 6-10% от
женското население. Поликистозните яйчници много
често са свързани с инсулинова резистентност и водят
до аменорея, олигоменорея, липса на овулация, акне и
др.

Наличният в Хипонид Д-хиро-инозитол подпомага
вътре-клетъчното усвояване на глюкозата и е
изключително важен за нормалното функциониране на
яйчниците. Куркумата (Curcuma longa) намалява
производството на мъжки полови хормони и
мазнинините. Има антиоксидантни свойства. Gymnema
sylvestre, Emblica officinalis (Амла), Тinospora cordifolia
(Гудучи) Enicostemma littorale и Cassia auriculata имат
кардиозащитни и антиоксидантни свойства.

Производител: Charak Pharmaceuticals, Индия
Фирмен магазин: гр. София, бул. Христо Ботев № 27 
 Търсете в аптеките или ONLINE на www.himalaya.bg 

 

За нормална кръвна захар

при мъже и при жени

за здрави яйчници 

при жени

ХИПОНИД 50 ТАБЛЕТКИ

ВНИМАНИЕ
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Има дИагнозИ, прИ коИто 
най-прекИят път към Изцеле-
нИето мИнава през операцИон-
ната маса. Жлъчнокаменната 
болест (холелИтИаза) е едно от 
тях. заболяването, което в пътИ 
по-често поразява ЖенИте, е 
сред най-срещанИте в прак-
тИката на гастроентеролозИ-
те И хИрурзИте. коИ непрИятнИ 
сИмптомИ „Издават“ камънИте в 
Жлъчката? защо операцИята не 
бИва да се отлага? И каквИ шан-
сове за бързо възстановяване 

дава на пацИентИте лапароскопската хИрургИя? отго-
варя д-р васИл сИраков, който е хИрург в клИнИката по 
чернодробно-панкреатИчна хИрургИя И трансплантоло-
гИя на военномедИцИнска академИя (вма) в софИя. 

„основното обяснение за високата честота на жлъчнокаменна-
та болест са стилът и начинът на живот. Проучванията сочат, 
че тя е по-висока в силно развитите в икономическо отноше-
ние страни. За европа честотата е между 3.2 и 15.6%“, разкрива 
д-р Васил сираков. И изрежда основните предпоставки за раз-
витието на болестта: 

- напреднала възраст;
- женски пол;
- наднормено телесно тегло;
- бременност;
- диетични фактори;
- хемолитични анемии; таласемия;
- подлагане на бариатрична хирургия.

крИзата „Издава“ дИагнозата
Камъните в жлъчката са три типа: холестеролови, пигментни 
и смесени, обяснява хирургът от ВмА. „могат да са с различни 
размери, форма и плътност“, уточнява д-р сираков. специалис-
тът от Клиниката по чернодробно-панкреатична хирургия и 
трансплантология споделя още, че при 2/3 от пациентите ди-
агнозата се поставя след поне една „жлъчна криза“. „При оста-
налите това става случайно – при профилактичен ехографски 
преглед или в хода на диагностицирането на друго заболяване“, 
допълва д-р сираков. Хирургът не пропуска да отбележи, че 
онези пациенти, при които жлъчнокаменната болест протича 
безсимптомно, могат да се проследяват и да не се налага пред-
приемането на оперативно лечение. 

сИмптомИте: сИлна болка вдясно И гадене
Какво представлява жлъчната колика? „Характеризира се с 
постепенно засилваща се болка в дясното подребрие, която 
често може да ирадиира към дясна скапула (лопатка) и да трае 
между 1 и 5 часа. обикновено е провокирана от диетична греш-
ка – прием на богати на мазнини храни. Повлиява се от прие-
ма на спазмолитици. Придружава се от позиви за повръщане“, 
подробно обяснява хирургът. „Понякога болката може да не е 
типична и да имитира стенокардна симптоматика. Важно е да 
се отбележи, че при пациенти в напреднала възраст и при ди-
абетици е възможно протичане без болкова симптоматика. от 
голямо значение е да се потърси навременна медицинска по-
мощ от гастроентеролог или хирург, за да се отхвърли друго 
остро хирургично заболяване, което може да наложи спешна 
оперативна намеса, както и да се прецени дали се касае за жлъч-
ни криза или за остро възпаление на жлъчния мехур“, подчертава 
специалистът от ВмА.

лапароскопската операцИя е „златен стандарт“
Пациентите трябва да са наясно – при жлъчнокаменна болест 
„спасението“ е операция. „Лапароскопското отстраняване на 

Текст: д-р васИл сИраков, хирург в 
Клиниката по чернодробно-
панкреатична хирургия и 
трансплантология на ВмА-софия

Безкръвна операция 
спасява при камъни 
в жлъчката



жлъчния мехур се е превърнало в златен 
стандарт. При остър холецистит може 
да се предприеме консервативно лече-
ние, но то само отлага временно дефи-
нитивното оперативно лечение и често 
е причина за усложнения и технически 
затруднения при последваща интервен-
ция“, предупреждава д-р Сираков.

РазРезите са до 10 мм
Хирургичната намеса не бива да плаши па-
циентите, защото безкръвната операция 
е щадяща. „Лапароскопската холецистек-
томия се осъществява с помощта на 
три отвора в коремната стена, лапаро-
скопска камера и набор от лапароскопски 
инструменти. 

Прекъсват се артерия цистика и дуктус 
цистикус и жлъчният мехур се отстраня-
ва от мястото му на свързване с черния 
дроб. Обикновено отворите са два по 10 
мм и един 5 мм“, подробно разяснява хи-
рургът от ВМА. „Предимствата ú пред 
конвенционалната операция са по-бързо-
то възстановяване на пациента, по-мал-
ката нужда от използване на аналгетици, 
по-бързото връщане към нормален начин 
на живот, по-краткият болничен пре-
стой, което води до по-малко болнични 
разходи, по-добър естетичен резултат и 
по-ниска честота на постоперативните 
хернии“, подчертава д-р Сираков.

Пълно възстановяване за месец
Колко по-бързо всъщност е възстановя-
ването след щадящата операция? „Паци-
ентите след лапароскопска холецистек-
томия се раздвижват няколко часа след 
оперативната намеса, захранват се до 
петия час след нея. Обикновено се пре-
поръчва спазване на хранителен режим 

през първите две седмици след дехос-
питализацията. Пълно възстановяване 
се осъществява за 3-4 седмици“, успо-
коява хирургът от екипа на Клиниката по 
чернодробно-панкреатична хирургия и 
трансплантология. 

отлагането кРие Риск от усложнения
Отлагането на оперативното лечение 
може да доведе до сериозни усложнения, 
не крие д-р Сираков. Например – остър 
холецистит, чернодробен абсцес, пери-
тонит, холедохолитиаза, холецисто-ен-
терална фистула, билиопанкреатит. 
„Всяко от тези усложнения може да бъде 
животозастрашаващо и да е свързано с 
дълъг болничен престой. Като най-чес-
тите от тях са острият холецистит, хо-
ледохолитиазата и билиопанкреатитът. 
За да се избегнат, се препоръчва опера-
тивното отстраняване на жлъчния мехур 
след втората жлъчна криза, особено при 
пациенти с дребна литиаза, при които 
рискът от мигриране на конкремент (ка-
мък) е много по-висок“, категоричен е на 
финала д-р Васил Сираков от ВМА. 

Важно е да се отбележи, 
че при пациенти В на-

преднала Възраст и при 
диабетици е Възможно 
протичане без болкоВа 

симптоматика.
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ПРОФИЛАКТИКАТА 
Е МЕДИЦИНАТА 
НА БЪДЕЩЕТО

В този брой ви срещаме 
с лекарката, която повече 

от двадесет години влага 
своя професионален опит, 

душа и сърце в мисията да 
се съхрани духът и здраве-
то на българската нация. 
Aвтор и водещ на първото 
здравно предаване в Бълга-

рия – „Преди лекарства-
та“, на рубриката „Духът 
на здравето“ и на най-но-

вото предаване в ефира на 
bTV „Светът на здравето“, 

познатата и обичана от 
българските зрители д-р 

Неделя Щонова. 

ПРОФИЛАКТИКАТА 
Е МЕДИЦИНАТА 
НА БЪДЕЩЕТО



Автор: Олга геОргиева
Фотография: личен архив 

Родена в Пловдив, Неделя прекарва пет години от детство-
то си в Мозамбик заедно със своите родители. Там се раж-
да любовта ú към пианото и вярата ú, че животът е чудо. 
Завършва Медицински университет–Пловдив и след това 
работи в Клиниката по неврология към Университетска мно-
гопрофилна болница „Свети Георги“–Пловдив.  Има защитен 
научен дисертационен труд в клиниката по неврология, УМ-
БАЛ „Александровска“, МУ–София с научни ръководители 
акад. проф. д-р Лъчезар Трайков и проф. д-р Лъчезар Гроздин-
ски на тема „Ролята на психосоциалните рискови фактори 
за акцелерация на централна и периферна атеросклероза“. 
Съдбата я повежда по пътя на здравната журналистика и с 
предаванията и филмите си д-р Щонова печели за България 
множество международни награди, както и много награди в 
страната ни. Тази година тя получи наградата „Златно перо" 
в категорията за телевизионна журналистика от Съюза на 
българските журналисти. Д-р Щонова е консултант на бъл-
гарското издание на книгата „Краят на болестите", написана 
от личния лекар на Стив Джобс, проф. Дейвид Ейгъс, и на кни-
гата „Надбъбречна умора и стресовият синдром на XXI век”, 
бестселър от д-р Джеймс Л. Уилсън. Съавтор е на три книги: 
„Болката и нейното лечение“, „Аз и ти заедно - възможно ли 
е това“, „Факти, противоречия, дебати в диагностиката и 
лечението на сърдечните и съдови заболявания“. През 2021 г. 
излезе първата ú авторска книга „Хвърчило към рая“, сборник 
от 75 истински разказа за силата на човешкия дух, събира-
ни в продължение на десет години на четири континента. За 
по-малко от една година книгата се превърна в бестселър. 
Заедно с дъщеря си Лилия Сапфира д-р Щонова е посланик на 
кампанията на болница „Надежда“ „Запази надежда“, посве-
тена на превенцията и борбата с рака на гърдата и на съх-
ранението на репродуктивното здраве на нацията. Неделя 
е търсен мотивационен лектор и с действията си вдъхно-
вява другите да мечтаят повече, да учат повече, да ценят 
здравето си и да осъзнават, че по-ценно нещо от здравето и 
превантивната медицина не съществува. 

Д-р Щонова, какво означава да се занимаваш със здравна жур-
налистика?
Да се занимаваш със здравна журналистика означава да раз-
пространяваш актуални новини от света на медицината, от-
крития, събития и здравна информация в медиите. Намирам 
това за крайно отговорно, защото тази информация, която 
ние разпространяваме, би могла да влияе както върху поведе-
нието на всеки един конкретен човек, така и върху посоката 
на глобалното обществено здраве. Има празнина в здравна-
та грамотност на хората. И мащабът на мисията – да раз-
пространяваш качествено познание –  е огромен. Средата е 
сложна, рейтингът трябва да бъде висок, твърде много из-
точници на информация, включително и здравна, са заложници 
на политически, икономически, финансови, културни и всякак-
ви други цензури. И обективната журналистика започва да се 
превръща в бягане с препятствия. И все пак, журналистиката 
се прави от нас, хората. Които първо трябва да сме Човеци и 
второ, да задаваме правилните въпроси. 

Според Вас променила ли се е здравната култура на българина 
от появата на първото здравно предаване преди 22 години 
до днес?
Не съм съвсем сигурна какво точно се случва с интелигент-
ността на нацията. Но съм сигурна, че днес голяма част от 
истинските човешки ценности са заменени от фалшиви. И 
средата все повче създава хора с консумативна култура на 
елементарен потребител. Което е тъжно, руши здравето, 
захранва неграмотност и болестната статистика. И ако 
гледаме какво показват анализите за здравното състоя-
ние на българина – стабилна депопулация, преждевременна 
смъртност, 43% от населението на страната ни има хро-
нични заболявания, които често не са добре контролирани 
и проследявани, на челни позиции сме по тютюнопушене, ал-
кохол, наднормено тегло, само 10% от българите спортуват 
активно... Все тревожни “подробности”, които буквално са 
императив за спешни действия и говорят много за здравната 
култура на нацията ни...
С какво ще е по-различно новото предаване и какво да очак-
ват зрителите?
Първо – различно е като формат, самостоятелно е и ще имаме 
повече време. Ще говорим много за профилактика. Това е клю-
чът към отличното здраве. Това е и медицината на бъдещето. 
Много е важно хората да осъзнават колко изключително важно 
е да полагаме своевременна грижа за себе си и стриктно да 
държим под контрол рисковите фактори. Гените не опреде-
лят съдбата ни напълно, фамилната обремененост може да 
бъде управлявана. Целият живот е поредица от избори, които 
можем да правим и контролираме самостоятелно. 
Защо е важно всички медии да се обединяват в посока на по-
вишаване на здравната култура на хората?
За да пречупим тези ужасяващи тенденции на повишена забо-
леваемост, преждевременна смъртност, тази прогресивно 
растяща армия наднормени дечица, за да не взривяваме бю-
джетите, лекувайки куп сериозни усложнения, които е било на-
пълно възможно да предотвратим. Все повече проучвания по-
казват, че ефектът от образованието върху здравето е поне 
толкова голям, колкото и ефектът от дохода, защото добро-
то образование и здравна грамотност увеличават арсенала 
от добри решения и прилагането на превантивна грижа.
Вие сте невролог, как съдбата Ви доведе до здравната жур-
налистика?
Спомням си мига много ясно. Беше по време на мое дежур-
ство. В реанимацията имахме два перфузора – това е апарат, 
който позволява бавно и дозирано въвеждане на лекарстве-
ни средства. Имахме и двама пациенти с мозъчен кръвоизлив, 
които бяха „закачени“ към перфузорите. И по-късно през но-
щта приех трети пациент с мозъчен кръвоизлив (субарахно-
идна хеморагия). Пациент, който имаше недобър контрол на 
кръвното налягане, беше кръвнал и спукал кръвоносен съд в 
мозъка. Обаче за него нямаше перфузор… двата налични вече 
бяха заети. Изпаднах в ужас. И тогава почувствах острота-
та на един въпрос – нима не е 100 пъти по-добре да учим 
хората как да пазят здравето си и да контролират рискови-
те фактори, вместо аз сега да се чудя как да овладявам по-
следиците. Излязох от клиниката и се насочих към здравната 
журналистика, защото искам да говорим за здраве, как да го 
създаваме и как да го пазим, а не само да вървим след болест- 
та и да лекуваме усложнения. Да даваш на хората знание, на-
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дежда, кураж, светлия пример 
на толкова пациенти, преборили 
трудни диагнози, да намираш и раз-
пространяваш качествена инфор-
мация, посока, утеха, вдъхновение, 
цел, мотивация, любов, да съби-
раш световния опит и мъдрост на 
най-всеотдайните лекари по све-
та и у нас, да споделяш ценни научни 
открития в съвременната медицина 
– виждам дълбок смисъл във всичко 
това.
Има ли друг медик във Вашето семей- ство? Бихте ли ис-
кали дъщеря Ви да избере Вашия професионален път?
Не, няма друг медик във фамилията ни. Майка е литератор, 
моят татко беше инженер. Колкото до това, дали искам Лили 
да стане лекар… Нека тя сама реши. Това е много труден про-
цес, свързан с много лишения, изисква изключителна мобили-
зация, работоспособност и фокус. Изисква сърце, трябва да 
гориш отвътре и да обичаш хората. 
Във Вашите предавания винаги сте защитавали възприема-
нето на човека като органична цялост от ум, душа и тяло. 
Голямата българска лечителка Преподобна Стойна е казвала: 
„Душите, душите лекувай! Тогаз и телата ке оздравеят“. Как 
се лекуват душите?
Винаги има възходи и спадове, но душата се лекува с избор на 
правилна житейска посока и неотклонна вяра в процеса. Но 

най-вече душата се лекува, 
като служим на другите, 
когато се грижим за други-
те и когато сме посветени 
на нещо, далеч по-голямо 
от капризите на крехкото 
ни его. 
Как Вие самата се поддър-
жате в тази перфектна 
форма? Как се грижите за 
душата и ума си?
Благодаря Ви за тези думи... 
Ами как? Задвам си въпрос – 
кое е онова нещо, което ме 
кара да се чувствам жива? 
И след като си отговоря – 
излизам, отивам и го правя. 
Защото мисля, че светът се 
нуждае от хора, които живе-
ят истински, живо, които се 

вълнуват от истинските неща и имат съхра-
нен усет към ВЯРНОТО! Има огромна разлика 
между „съществуване” и „живот”. Направи 
така, че да се почувстваш жив. Животът е 
Любов. И е прекрасен. Дори ако навън е есен. 
Човек винаги може да отглежда в душата си 
пролет. Аз съм бивша гимнастичка и балери-
на, научена съм на почти железен режим по 
всяко време на годината. Никога не ме мър-
зи. Реагирам незабавно, щом усетя краж-
ба от добрата форма. Спортувам много 
– тенис, ски, плуване, каланетика, фитнес, 
йога, пилатес, джогинг, танци. И внимавам 
какво ям. Никога през живота си не съм 
стъпвала на козметик. Нямам два излишни 
часа, за да лежа в някой салон и да ми вкар-
ват комплекс витамини в кожата. Не вяр-
вам в това. Предпочитам да се раздавам, 
да хапвам правилно и да се движа много. 
Има ли място в България или по света, 
което Ви зарежда с особена енергия и Ви 
дава сила?

Да. Има такива места. Това са обятията на дъщеря ми, ба-
летната зала, столът пред моето пиано, пистата на стади-
она, отделението по неврология в болницата, студиото в 
телевизията, защото оттам вдъхновяваме зрителите, не-
драта в душата на хората, които са ме допуснали до болките 
и раните си, Девин, Мозамбик и подводният свят на Червено 
море.
Какъв е Вашият най-важен съвет за добро здраве към чита-
телите на сп. „Betty Моята аптека“?
Един завинаги съвременен византийски автор твърди от веч-
ността: „Лесно е да се отговори на думите с думи. Но как 
да отговорим на самия живот?“. С благодарност и правилни 
действия – си мисля аз. Така че моят съвет е: БЪДЕТЕ БЛАГО-
ДАРНИ И ДЕЙСТВАЙТЕ! Каквото и да ви се случва. Действайте! 
Безспирно и неуморно като пчелички. С любов към процеса, а 
не към резултата. Само не спирайте! 
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СтароСт – нерадоСт! Свързваме 
дълбоките копнежи и Силни амбиции 

предимно С енергията и идеализма на 
младоСтта. миСлим, че С напредване на 

възраСтта Ставаме по-мъдри или раз-
очаровани от живота и безСилни. СъС 
Страх очакваме зрелите Си години. но 

това поСлание „СтароСт – нерадоСт“ 
Се оказва мит. вСъщноСт възраСтните 
хора чеСто Са по-щаСтливи и по-удо-

влетворени от живота и връзките Си, 
отколкото по-младите хора.

общоприето е, че възрастните хора са 
неспособни да изпитат силна любов, така 
както се очаква, че тяхното сексуално же-
лание и физически способности са намале-
ли с времето. но често се случва любовта 
в напреднала възраст да е по-дълбока от 
тази в младите години.

 Ж ивеем във време на значителни 
демографски промени. Дълголе-
тието е факт, който се дължи на 

значителен напредък в икономическото и 
социалното развитие и в здравеопазване-
то. подобрението на качеството на жи-
вот допринесе за увеличение с 10 години 
на средната продължителност на живота 
през последните 50 години. Тъй като все 
повече хора живеят добре в своите 60, 70 
и нагоре години, успокояващо е да знаем, че 
е напълно възможно те да са по-щастливи 
с напредване на възрастта. Като се има 
предвид, че успешните романтични връзки 
носят значителни ползи за физическото и 
психическото здраве, разбирането, че мо-
гат да се установят и поддържат такива 
връзки, има значителни ползи за застарява-
щото население. Зрялата възраст не е ли-
шена от предизвикателства. Възрастните 
са изправени пред преходи като пенсиони-
ране, „празно гнездо“ (децата са напуснали 
дома) и потенциално влошаване на здраво-
словното състояние. Как тогава може да се 
говори за успешни връзки?!
Нека не забравяме, че възрастните хора 
имат по-голям емоционален контрол, имат 
и  повече опит и умения в това активно 
да избягват или ограничават негативни и 
стресови ситуации. Те все повече осъз- 
нават, че времето, което им остава в жи-
вота, става все по-малко, и искат да из-
влекат най-доброто. с напредване на 
възрастта те предпочитат връзки, които 
са удовлетворяващи, и прекъсват такива, 
които са по-малко задоволителни. или пък 
с осъзнаването, че оставащото време с 
партньора е ограничено, идва и нежелание-
то да прекарват това време в конфликти. 

изминалото време е с по-малка важност от 
оставащото до края на живота.
по-възрастните семейни двойки може да 
имат по-малко брачни конфликти, откол-
кото по-младите, въпреки че еротичните 
преживявания не са толкова централни в 
живота им. Любовта, която се основава на 
приятелство, е основната характеристи-
ка на техните взаимодействия. интимните 
отношения в напреднала възраст са отно-
сително хармонични и удовлетворяващи. 
изглежда, че в напреднала възраст, когато 
когнитивните и физическите способности 
са склонни да намаляват, способността да 
бъдеш доволен от собствената си съд-
ба се увеличава, което намалява брачните 
конфликти, както и преживяването на ро-
мантичен компромис. Възрастните хора са 
по-склонни да възприемат конструктивно-
то отношение да се възползват максимално 
от това, което все още имат. Тяхната грижа 
не е да имат повече, а да загубят по-малко.
преходът от младост към по-напредна-
ла възраст включва промяна в близките 
социални отношения, промяна на акцента 
от количество към качество. смята се, 
че основната задача на по-младите двой-
ки е управлението на конфликти, докато 
за по-възрастните е взаимната подкрепа. 
Възрастните двойки изглежда по-лесно 
приемат нагласата да бъдат доволни от 
съдбата си.
Може би, когато дойде осъзнаването, че го-
дините са преброени, се променя гледната  
точка и фокусът е върху настоящите поло-
жителни преживявания, като е по-вероятно 
акцентът да е върху спокойствието, а не на 
вълнението. Наистина романтичните хори-
зонти се свиват в напреднала възраст и със 
сигурност има по-малко възможности чис-
лено и емоционално. Това прави много хора 
твърде склонни да останат в зоната си на 
комфорт и да не се ангажират във връзка или 

да очакват връзката просто да им се случи, 
без да правят нищо.
Възрастните хора имат по-малки социални 
мрежи, по-малко са привлечени от новости-
те от по-младите и намаляват сферите си 
на интерес. Въпреки това изглеждат толко-
ва щастливи, колкото (ако не и по-щастливи) 
от по-младите хора. Това има смисъл, тъй 
като в ситуация на намаляващи хоризонти 
хората дават приоритет на задълбочаване-
то на съществуващите взаимоотношения и 
развиването на опит във вече удовлетво-
ряващи сфери на живота. случва се някои 
възрастни хора да се окажат в изолация, да 
изпаднат в депресия, да се страхуват от 
смъртта. Много важни са приятелствата, 
които оказват влияние върху удовлетворе-
нието от живота в края на зрелостта. при-
ятелите може да са по-важни от членовете 
на семейството за много възрастни хора. В 
късна възраст приятелствата не се създа-
ват с цел подобряване на статуса или кари-
ерата и може да се основават единствено 
върху чувство за свързаност или удоволст-
вие от това да сте заедно. повечето въз-
растни хора имат поне един близък приятел. 
Тези приятели могат да осигурят както 
емоционална, така и физическа подкрепа. Да 
можеш да говориш с приятели и да разчиташ 
на другите е много важно през този етап от 
живота.
с възрастта приемането на себе си на-
раства, хората имат по-силно усещане за 
истинската си същност и по-малко несъот- 
ветствие между „истинското“ и „идеално-
то“ Аз.
В нашите ръце е да преформулираме пос-
ланието от „старост – нерадост“ в „ста-
рост – РАДосТ“. Уейн Дайър казва: „Лю-
бящите хора живеят в свят, пълен с обич. 
Враждебните хора – в свят, пълен с омраза. 
същият свят“. В какъв свят да живеем е въ-
прос на избор!

Зряла обичТекст: АнтоАнетА АтАнАсовА,  
фамилен психотерапевт



в света на 
професионалистите

Текст: оЛГа ГеорГиеВа
Снимки: Личен архиВ
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Д-р Искра Трайкова завършва Медицина през 1977 г. в 
Медицински университет-София. С конкурс постъп-
ва на работа в клиниката по неврология на Алексан-
дровска болница през 1978 г. От 1982 г. придобива спе-
циалност по неврология, а по-късно и сертификат за 
електрофизиология – електромиография. Води прак-
тически занятия на студенти по медицина и стома-
тология. 

Д-р Трайкова, как избрахте неврологията и как се на-
сочихте към електромиографията?

Като деца си играехме все на лекари и още тогава зна-
ех, че ще стана лекар. неврологията ми беше най-ин-
тересна, защото тя изучава най-висшия човешки 
орган с още неразгадани тайни. Към електромиогра-
фиите се насочих случайно – оказа се, че конкурсът, 
на който съм се явила за място в неврологията, е за 
електромиографист. След това осъзнах колко голямо 
е значението на този метод на изследване за поставя-
нето на диагнози.

Какво представлява елоктромиографията?

Тя изследва проводимостта по сетивните и дви-
гателните влакна на периферните нерви и се явява 
най-добрият метод за ранно установяване на диабет.

Какво представлява диабетната полиневропатия?
Диабетът дава усложнения в различни органи. по от-
ношение на нервната система най-честото усложне-
ние е диабетната полиневропатия. Тя се среща дори 
по-често при т.нар. латентен, скрит диабет, когато 
пациентът не знае за съществуването му, а кръвната 
захар е в гранични стойности. Диабетната полинев-
ропатия засяга периферните нерви, най-често на до-
лните крайници. проявява се с изтръпвания, слабост в 
крайниците, пигментни петна по кожата, дистрофични 
промени на ноктите, сухота по кожата, язви по стъ-
палата. 

Каква информация дава електроневромиографията за 
това заболяване?
първо, открива го в ранен стадий. второ, показва 

Д-р ИСкрА ТрАйкОВА
Невролог, електрофизиолог
МЦ „кортекс“

на 14 ноемВри отбеЛязВаме сВетоВния ден за борба с диабета, а ноем-
Ври е обяВен за месец на диабета. В ноемВрийския брой Ви срещаме 
с д-р искра трайкоВа, за да разкаже за едно от най-честите неВроЛо-
Гични усЛожнения на диабета и за съВременното му Лечение с озон. 

ОЗОНОТЕРАПИЯ – НОВОТО 
ЛЕЧЕНИЕ НА ДИАБЕТНАТА 

ПОЛИНЕВРОПАТИЯ 



точно кои нерви са засегнати – само сетивни или и дви-
гателни влакна. Трето, показва степента на увреда на 
периферния нерв. 

Какво е лечението на диабетната полиневропатия?
Особено добър лечебен ефект се постига чрез продъл-
жително медикаментозно лечение в комбинация с озо-
нотерапия. Медикаментозното лечение включва вита-
мини от групата B, алфа липоева киселина, вазоактивни 
медикаменти. В някои случаи е показан и нивалин. 

Какво представлява озонотерапията?
Това е нов метод на лечение, като озонът почиства ар-
териите и вените и подобрява кръвообращението. Ди-
абетът води до удебеляване на стените на капилярите 
и тяхното стесняване, което затруднява кръвоснаб-
дяването в периферните нерви. Озонотерапията об-
лекчава възпалението и болките. Извършва се, като се 
озонира физиологичен разтвор, който се поставя ве-
нозно на пациента при отсъствие на нежелани реакции.  

Лечима ли е диабетната полиневропатия?
Промените в нервите и съдовете са необратими, за-
това е важно диагностицирането и лечението да за-
почнат възможно най-рано. Целта му е да се облекчат 
и сведат до минимум оплакванията на пациента и да се 
забави развитието на заболяването, за което особено 

значение има правилният начин на живот. Важно е да се 
знае, че полиневропатия може да се получи не само при 
диабет, но и при редица други заболявания като увреж-
дания на стомаха, ендокринни заболявания и злоупотре-
ба с алкохол.

Какъв режим на живот да води пациентът с диабет, 
при който се установи и диабетна полиневропатия?
На първо място трябва да следи редовно нивата на 
кръвната си захар. Да има достатъчна физическа актив-
ност без пренатоварване, да няма психически и емо-
ционален стрес и да провежда редовно профилактични 
изследвания, да спазва предписаното му лечение и на-
значения му от лекуващия го ендокринолог хранителен 
режим. 

Това е нов меТод на лечение, 

каТо озонъТ почисТва арТерииТе 

и вениТе и подобрява 

кръвообращениеТо. 



Биофлорa Синбиотик – с пребиотик Пектин
Допринася за нормална чревна среда и 
стомашно-чревен комфорт, за нормална 
перисталтика и 
за силна имунна 
система.

Биофлора   
20 капсули

Ензи-мил 
60 таблетки

Ензи-Мил – седемте най-важни храносмилателни 
ензима за добро храносмилане, лекота и стомашен 
комфорт. 

препоръка на сезона

Мощна, съвременна, оптимизирана формула 
за имунната и дихателната система. Срещу 
най-голям брой вируси!
l Допринася за нормалния 
функционален клетъчен и 
хуморален имунитет.
l Благоприятства 
естествените имунни 
функции и дейността на 
Т-клетките.

Иновирон   
425 mg х 20 капсули

Бейбикап
5 ml x 10 ампули

Комплексна грижа 
за бебета, деца 
и възрастни. 
Стерилен разтвор 
за хигиена и 
почистване на носа 
и очите, подходящ 
за инхалации. 
Удобна и 
икономична 
опаковка за 
ежедневна 
употреба.



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

Прим ойл
500 mg х 100 капсули

Благоприятства функциите 
на сърдечносъдовата, 
ендокринна и полова 
системи. Подобрява 
състоянието на кожата, 
предменструалния синдром, 
симптомите на менопауза. 

Спазмалгон 
500 mg/5 mg/0,1 mg х 20 таблетки

Двойно действие при болки и спазми в корема:
l Атакува болката
l Облекчава спазмите
Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни и деца 
над 9 год. Преди употреба прочетете листовката. А0112/15.06.2022

Стомашно-устойчиви таблетки 
Ацетилсалицилова киселина 
1 таблетка дневно Кардиопирин при:
l вторична 
профилактика 
на миокарден 
инфаркт;
l превенция на 
сърдечносъдови 
болести, при 
пациенти 
със стабилна 
стенокардия.

Лекарствен продукт без 
лекарско предписание.  
Съдържа ацетилсалици- 
лова киселина. За възрастни и деца над 16 години.  
За повече информация, моля прочетете листовката. А-0127/21.05.2021

Кардиопирин 
100 mg х 30 таблетки

Максимална сила в една доза. Ефективно облекчава 
симптомите при настинка и грип, главоболие, 
температура, хрема, болки в гърлото, запушен нос, 
мускулни болки. 3-4 сашета на ден.
Да не се приемат повече от 4 сашета на 24 часа.
Колдрекс са лекарствени продукти без лекарско предписание за възрастни и 
деца над 12 г. Съдържа парацетамол. А-0198/01.08.2019

Колдрекс максгрип лимон 
1000 mg/40 mg/10 mg саше х 14 

Тройно действие при възпалено гърло.
l Антисептично
l Антибактериално
l Противогъбично
+Витамин C
+Какаов вкус

Лекарствен продукт без 
лекарско предписание. 
За възрастни и деца 
над четири години. 
Преди употреба 
прочетете листовката. 
А0004/13.01.2022

Ефизол
250 mg x 40 таблетки

OTC

OTC OTC

OTC
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Времето е безмилостно към зрение-
то. И възрастта буквално спуска пе-
лена пред очите ни. Как съвременна-
та офталмология може да надхитри 
остаряването и да ни дари с „орлов 
поглед“ и да ни освободи от „окови-
те“ на очилата дори да сме на 60+? За 
модерното лечение на катарактата 
разговаряме с д-р Моника Димитрова, 
специалист по очни болести в Меди-
цински център и очна болница „Зора“ 
в София.

„катарактата, наречена още „стар-
ческо перде“, е състояние, което е 
свързано с естественото стареене 

на човешката леща. позната е още и като „бялата коса на окото“. 
както косата побелява с възрастта, така старее и естествената 
леща. тя става непрозрачна, помътнява, зрението е като през завеса, 
оттам идва и самото име – перде на окото“, обяснява д-р Моника 
Димитрова. И отбелязва, че това е неминуем, естествен процес, 
като възрастта е основният рисков фактор. „с увеличаването на 
продължителността на живота расте и рискът от развитие на 
катаракта. преди столетия, когато хората са умирали по-рано, 
заболяването не е било толкова разпространено, макар че свиде-
телства за него има от дълбока древност. Днес всеки човек над 
60-годишна възраст има катаракта в някаква степен, затова тя е 
най-разпространената причина за обратима слепота. но се среща 
дори и при по-млади пациенти“, допълва офталможката от „Зора“.
Възрастта е рискоВ фактор №1
„предотвратима“ – това е ключовата дума, когато говорим за сле-
потата, предизвикана от „старческото перде“. „с развитието на  
катаракта зрението намалява. Често хората с тази диагноза имат 
такава и на двете очи. но понякога едното е с по-лошо зрение, за-
щото всяка катаракта се развива в различна степен. важно е да се 
каже, че след хирургична намеса зрението може да се възстанови и 
да стане дори по-добро, отколкото е било на младини“, подчертава 
д-р Димитрова.
възрастта безспорно е рисков фактор №1 за развитието на болес-
тта. „при хората над 70-80-годишна възраст процентът стига до 
90%. Има и фактори на средата – вредните UV лъчи, работата в ра-
диационни или други замърсени производства, както подлагането на 
лъче- и химиотерапия при онкозаболявания“, изрежда ги специалист-
ката по очни болести. И, ако превенцията е възможна по отношение 
на факторите на средата или на тютюнопушенето, то ефектите 
от естественото напредване на възрастта няма как да бъдат из-
бегнати, признава д-р Димитрова.

замъгляВане и избледняВане – типичните симптоми
Обичайно „старческото перде“ се наблюдава във възрастта след 
60 или 70 години, но напоследък офталмолозите се сблъскват с него 
и при далеч по-млади хора. „Имаме пациенти на 40, на 50 г., дори и 
по-млади“, споделя опита си лекарката от „Зора“. Д-р Димитрова 
разкрива и типичните симптоми:
-замъглено зрение;
-промяна в начина на възприемане на цветовете – избледняване, не-
достатъчен контраст; 
-проблеми с нощното шофиране – поради заслепяване от фаровете 
на насрещно движещите се коли;
-проблеми със заслепяване от слънчевата светлина и лъчението на 
други светлинни източници;
-двойно виждане с едното око. 
„промяната в диоптрите на очилата или използването на увеличи-
телни лупи може само временно да подобри зрението. с времето 
обаче те спират да помагат“, не крие офталмоложката. „Диагнозата 
може да бъде поставена при преглед от специалист дори с обикно-
вен офталмоскоп. нашата болница е извършвала много скринингови 
изследвания в различни населени места. Дори и в полеви условия, без 
високотехнологична апаратура, може да се диагностицира пердето“, 
допълва специалистката по очни болести от „Зора“.
не, сВетената Вода не помага
Д-р Димитрова е категорична – лечението на катарактата е само 
оперативно. „съветвам пациентите да не се поддават на митовете, 
свързани със заболяването! а битуват множество такива. например, 
че катарактата може да се отстрани с помощта на  хранителни до-
бавки, с миене със светена вода, с уринотерапия, с гледане на за-
палена свещ и т.н.“, коментира офталможката. „виждали сме много 
увредени очи от следване на подобни съвети, пациенти пият с ме-
сеци хранителни добавки, които са скъпи, но не водят до никакво по-
добрение. разбираемо е хората да се притесняват от операцията, 
но тя не е операция в класическия смисъл на тази дума. Извършва се 
като амбулаторна процедура, без болничен престой, усетът за болка 
е сведен до минимум, няма обща упойка, работи се с фини инструмен-
ти, безкръвна и безшевна е“, успокоява д-р Димитрова. 
чудото на технологиите
специалистката от „Зора“ обяснява, че при операцията естестве-
ната леща се раздробява, аспирира се от окото, а на нейно място 
се поставя изкуствена – имплант, който възвръща зрението и дори 
е способен да реши няколко проблема наведнъж – например да пре-
махне завинаги нуждата от очила. „Затова са от изключително важно 
значение предварителните изследвания, точните измервания. в на-
шата болница за всички предварителни етапи се използват високо-
технологични апарати, които асистират на хирурга – подобно на ро-
бот „Да винчи“, ние, офталмолозите, също разполагаме с такъв тип 
технологии. те правят операцията съвършена, така че пациентът да 

Катаракта – 
„бялата коса 
на окото“

текст: д-р моника димитроВа, 
специалист по очни болести в Медицински център 
и очна болница „Зора“ в софия



се възстанови бързо и да се върне към нормалния си начин на живот“, 
подчертава д-р Димитрова.
Операция без шевОве
Какво се случва по време на интервенцията? „Хирургът премахва ле-
щата с помощта на специален наконечник с ултразвукови вълни. Пре-
димствата са малкият разрез, който не налага шевове, по-бързото 
заздравяване и малък или липсващ постоперативен астигматизъм. 
Това е възможно  благодарение на малката инцизия (разрез) на рогови-
цата. За премахване на пердето предната част на лещената капсула 
се отстранява с много внимателно кръгово разкъсване (капсулоре-
ксис). Уплътнената вътрешна част на лещата се раздробява с помо-
щта на ултразвукови вълни и се изсмуква посредством вакуум през 
вече направения малък разрез. Изкуствената вътреочна леща се им-
плантира сгъната през малкия отвор, след което се разгъва и застава 
върху запазената задна капсула на лещата“, подробно разкрива механи-
зма офталмоложката.
Не чакайте „пердетО да узрее“
Д-р Димитрова прави важното уточнение, че когато „пердето“ за-
почне да пречи в ежедневието, операцията не бива да се отлага. „При 
презрели катаракти рисковете за пациента стават повече – от една 
страна, по-трудна операция, и от друга, риск от необратимо увреж-
дане на зрението. Навремето, преди напредъка на технологиите, пре-
ди да разполагаме с всички тези апарати, пердето се отстраняваше 
ръчно, с помощта на скалпел. Тогава офталмолозите съветваха паци-
ентите да го оставят „да узрее“, да стане по-твърдо, за да може да 
го премахнат по-лесно. Но това е дълбоко назад в миналото, затова 
днес не бива да се чака толкова дълго“, категорична е специалистката 
от „Зора“.
имплаНтите са дОживОт
В „арсенала“ на съвременната офталмология има много и различни ти-
пове вътреочни импланти. „В нашата клиника използваме два основни 

вида – монофокални и мултифокални. Първите осигуряват зрение на 
една дистанция и при тях се получава много добра корекция за далечно 
разстояние. Поради това, че тези лещи имат фиксиран фокус, който 
обикновено се изчислява за виждане надалеч, пациентът трябва да 
ползва очила за четене или работа от близко разстояние“, обяснява 
д-р Димитрова. „При мултифокалните пък се постига добра зрител-
на острота – както за близко, така и за далечно разстояние, поради 
факта, че оптичните им свойства могат да разделят светлината на 
повече от един фокус при различна осветеност на околната среда. 
Вече има и дълбокофокусни лещи, които осигуряват добро зрение на 
няколко различни дистанции, включително и за пациенти с астигмати-
зъм“, не пропуска да отбележи очната лекарка от „Зора“. „Това е истин-
ско постижение в медицинската наука, защото пациентите виждат 
еднакво добре наблизо и надалеч без очила. Те са незаменими при про-
фесии, изискващи добро зрение, както и за пациентите, които желаят 
този тип комфорт в ежедневието си. Всички импланти са снабдени 
с филтри срещу вредната UV и синя светлина, те са биосъвместими 
и безопасни. Важно е пациентите да знаят, че имплантите са дожи-
вот и повторна корекция не е възможна. Затова изборът трябва да 
се обмисли и да се обсъди добре с офталмолога, който ще извършва 
операцията“, напомня д-р Димитрова. 
НОв живОт без Очила
Опитът на офталмоложката от „Зора“ категорично сочи, че новите 
технологии значително подобряват качеството на живот. „Пациен-
тите споделят, че се чувстват прекрасно и живеят „нов живот“ без 
очила“, доволна е д-р Димитрова. Очаквано при около 30-40 на сто от 
пациентите, преминали през операцията, се отключва т.нар. вторич-
на катаракта. „Премахването ú обаче е амбулаторна процедура, много 
по-лека от премахването на „пердето“. Извършва се с помощта на 
лазер – бързо, лесно и безболезнено“, успокоява офталмоложката от 
очна болница „Зора“.

Прекомерната (често неизбежна) експозиция на синя светлина, излъчвана от 
екрани, дисплеи, монитори и LED осветление, създава сериозни опасности за 
зрението. Най-сериозната от тях е макулната дегенерация – постепенно и 
необратимо увреждане на макулата (най-деликатната част от ретината), отговорна 
за централното зрение, зрителната острота и контрастната чувствителност на окото.

Визикод работи в подкрепа на:

Хората със зрителна преумора

Децата и младежите, които прекарват 
много време с компютър, таблет, 
смартфон

Работещите пред екрани и/ли на 
изкуствено осветление

Защита на детските очи от вредни външни 
въздействия

Нормалното зрение до късна възраст



Текст: ЕлЕна ТЕрзиЕва, експерт по балансирано хранене от CSNN 

Хрупкави, но с маслЕна ТЕксТура, прияТно сладки и вкус-
ни, кЕдровиТЕ ядки прЕдсТавляваТ малки ядливи сЕмЕна 
(зърна) оТ жЕнскаТа шишарка на вид борово дърво. боро-
виТЕ ядки наисТина са прЕкрасЕн изТочник на ХраниТЕлни 
вЕщЕсТва оТ расТиТЕлЕн произХод – минЕрали, виТамини и 
благоприяТни за сърцЕТо мононЕнасиТЕни масТни кисЕли-
ни, коиТо помагаТ изключиТЕлно много на здравЕТо, каТо 
намаляваТ ниваТа на лошия ХолЕсТЕрол в кръвТа.

От ботаническа гледна точка боровете принадлежат към семей-
ството на Pinaceae в рода Pinus. Боровите дървета се срещат 
главно в студените и тайговите гори на северното полукълбо, 
особено в сибир и Канада. Те са огромни, високи и прави дървета 
с голямо стъбло, което може да достигне до 23 метра височина, с 
пирамидална или чадъровидна корона от гъста зеленина.
Женските шишарки се нуждаят от около две-три години, за да уз-
реят след опрашването. При зрялост те могат да достигнат от 3 
см дължина до много големи размери - достигащи до 35 см. Люспи-
те близо до основата и върха са малки и стерилни и следователно 
не носят семена. след като узрее и изсъхне, шишарката естест-
вено се отваря, за да освободи ядливото борово семе.
Двата познати вида бор, известни с големите си ядливи ядки, 
включват Pinus sibirica и Pinus koraiensis. Западните (каменни) борове 
имат дълги тънки ядки в сравнение с ориенталските борове, при 

които семената са широки, големи и имат по-високо съдържание 
на мазнини.
Кедровите ядки имат здрава тъмнокафява външна обвивка (черуп-
ка). Ядливата ядка отвътре е кремаво бяла, има деликатен маслен 
приятно сладникав вкус.
Боровият орех Chilgoza (Pinus gerardiana) е друг различен сорт бор, 
открит в западните хималайски гори на Пакистан, Индия (Кашмир, 
Химачал Прадеш) и Афганистан. Боровете Chilgoza са подобен вид 
на каменните борове – с дълги, тънки, заострени ядки.
ползи за здравЕТо оТ кЕдровиТЕ ядки
Кедровите ядки са едни от богатите на калории ядливи ядки. 100 г 
сухи ядки осигуряват 673 калории. В допълнение те съдържат мно-
жество полезни за здравето фитохимикали, витамини, антиокси-
данти и минерали.
Тяхното висококалорично съдържание идва главно от мазнините. 
Наистина ядките са особено богати на мононенаситени мастни 
киселини като олеинова киселина, която спомага за понижаване на 
LDL или „лошия холестерол“ и повишава HDL или „добрия холесте-
рол“ в кръвта. Проучванията показват, че средиземноморската 
диета, която съдържа полезни количества мононенаситени маст-
ни киселини, витамини и антиоксиданти, помага за предотвратя-
ване на болести на сърдечносъдовата система, като благоприят-
ства здравословния липиден профил на кръвта.
Боровите или кедровите ядки съдържат есенциална мастна кисе-

b e t t y  Н у Т р И ц И О Н И с Т20 / 

Кедровите ядки в менюто



лина (омега-6 мазнини) или пиноленова киселина. Скорошни изслед-
вания показват потенциалната му употреба при загуба на тегло 
поради намаляване на апетита. Пиноленовата киселина задей-
ства освобождаването на потискащи глада ензими холецисто-
кинин и глюкагоно-подобен пептид-1 (GLP-1) в чревния тракт. 
Освен това се смята, че пиноленовата киселина има свойства за 
понижаване на лошия холестерол, като повишава усвояването му 
от черния дроб.
Подобно на бадемите, кедровите ядки също са отличен източ-
ник на витамин Е, съставляващ около 9,33 mg на 100 g (около 62% 
от RDA). Витамин Е е мощен мастноразтворим антиоксидант, 
необходим за поддържане целостта на клетъчната мембрана на 
лигавицата и кожата, като я предпазва от вредните свободни 
кислородни радикали.
Освен това боровете са едни от ядките без глутен и следова-
телно са популярна съставка при приготвянето на безглутенови 
рецепти. Те могат да бъдат здравословна алтернатива при хора 
с хранителна алергия към пшеница и целиакия.
Кедровите ядки са отличен източник на витамини от групата 
B-комплекс като тиамин, рибофлавин, ниацин, пантотенова кисе-
лина, витамин B-6 (пиридоксин) и фолати. Тези витамини работят 
като кофактори за ензимите в метаболизма на клетъчно ниво в 
човешкото тяло.
Съдържат здравословни количества минерали като манган, калий, 
калций, желязо, магнезий, цинк и селен. С 8,802 mg на 100 g (около 
383% от препоръчителния дневен прием) боровете са един от 
най-богатите източници на манган. Манганът е изключително ва-
жен кофактор за антиоксидантния ензим супероксид дисмутаза. 
Следователно консумацията на борови ядки помага на човеш-
кото тяло да развие устойчивост срещу вируси и да изчисти 
вредните радикали.
Маслото от кедрови ядки има деликатен вкус със сладък аро-
мат и се използва в много традиционни медицински средства. 
Основните химични компоненти в боровото масло са борнеол, 
борнилацетат, α и ß-феландрен, α-пинен и ß-пинен. Неговите 
омекотяващи свойства помагат кожата да бъде добре защитена 
от сухота. Също така се използва в готвенето и като „носител 
или базово масло“ в традиционната медицина и ароматерапията, 
във фармацевтичната и козметичната индустрия.
Избор И съхраненИе
В дивата природа семената, паднали на земята, обикновено се 

събират и обработват. На пазара можете да намерите предимно 
обелени кедрови ядки.
Когато купувате цели ядки, без черупки, потърсете тези, които 
имат ярък цвят, компактни, еднакви по размер, усещат се тежки 
в ръка и трябва да издават добър метален звук, когато се из-
сипят отвисоко. Те трябва да са без пукнатини, мухъл, петна и 
гранясване.
Олющените и обработени ядки също се предлагат за продажба в 
херметически затворени найлонови торбички в магазините. 
Ядките без черупки имат дълъг срок на годност и могат да се 
съхраняват месеци наред. Развалят се по-бързо, ако са изложени 
на светлина, топлина и влажна среда. Затова съхранявайте обе-
лените ядки в херметически затворени буркани и ги дръжте в 
хладилника.
МетодИ на прИготвяне И сервИране
Може да приготвите домашни бисквитки с борови ядки. 
Сибирските обикновено се ползват в суров вид, но могат да се 
консумират и печени, осолени или подсладени.
Те също така се използват в граноли, сладкиши, шоколади и хруп-
кави сурови енергийни блокчета.
Може би най-често се използват поръсени върху салати, защото 
придават по-богат и засищащ вкус и аромат.
Кедровите ядки могат да се използват и в десерти, като мелби и 
различни рецепти със сладолед. Често присъстват в месни, риб-
ни и зеленчукови ястия. Маслото от кедрови ядки се използва и 
при готвене, и за приготвяне на салати.
безопасност
Има редки случаи на променено вкусово възприятие (какогеузия 
или борова уста) след консумация на кедрови ядки. Появява се 
няколко дни след консумация на ядки и може да продължи до една 
седмица. Въпреки това боровата уста е самоограничаващо се 
състояние и преминава от само себе си.
При някои чувствителни хора може да се появи алергия към ке-
дрови ядки. Симптомите на реакцията могат да варират от 
обикновен кожен сърбеж (копривна треска) до тежка форма на 
анафилактични прояви, включително затруднено дишане, болка в 
корема, повръщане и диария. Кръстосани реакции могат да въз-
никнат и при някои други ядки и плодове, особено от членовете 
на семейството на Anacardiaceae като манго, кашу, шам фъстък и 
др. Затова, ако имате известни алергични реакции към тези ядки, 
внимавайте, когато ги консумирате! 
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Съхранената надежда за дете дава на хората с онкологични забо-
лявания увереност, сила и мотивация да преминат през лечението. 
За това говорим с д-р Стаменов, основател на МБАЛ „Надежда“ и 
водещ експерт по репродуктивна медицина у нас, както и междуна-
родно признат специалист по минимално инвазивна гинекологична хи-
рургия. Д-р Стаменов е създател на център за обучение по гинеко-
логична ендоскопия в болница „Надежда“ със специален акцент върху 
фертилитета. Съосновател и преподавател в Международното 
училище по лазерна гинекология. Ръководи центъра по асистирана 
репродукция и репродуктивна хирургия в МБАЛ „Надежда“, притежа-
ващ EBCOG акредитация за обучение по акушерство и гинекология 
и ESHRE акредитация като обучителен център по репродуктивна 
медицина. 

Д-р Стаменов, как се роди идеята болница „Надежда“ да се пре-
върне в национален център за запазване на фертилитета при паци-
енти с онкологични заболявания?
винаги сме имали тази идея, особено откакто открихме клиниката 
по медицинска онкология в МБаЛ „надежда“ и работим рамо до рамо 
с онколозите на болницата. тук се борим не само за успешното ле-
чение на пациентите, но и за това те да имат добро качество на 
живот по време и след терапиите. Болница „надежда“ стана такъв 
център, защото всичко тук е под един покрив – онкология, хирургия, 
образна диагностика, гинекология, 8 отлични лаборатории, звено за 
психологическа подкрепа. но най-вече имаме добрата експертиза, 
благодарение на наученото през дългите години чрез опит в рабо-
тата с тези пациенти – не само за запазване на фертилитета, но и 
за проследяването на бременността и за раждането. Дори може да 
приложим хирургично лечение по време на самата бременност, кое-
то сме го правили. При него се съчетават акушерството и гинеко-
логията с хирургията и едновременно с това приложението на он-
кологичната терапия. Давам го и за пример, защото ние мислим като 
екип – акушер-гинекологът и специалистът по фетална медицина, 
онкологът, неонатолозите – сме заедно в случая, говорим помежду 
си, разискваме и решаваме казуси заедно.   
Какво налага да се мисли за съхраняване на фертилитета при ново-
диагностицираните с рак пациенти и какви са начините това да се 
постигне?
начините за съхранение на фертилитета при пациентите с онколо-
гични заболявания сме ги излагали много пъти на различни конгреси и 
семинари в България и по света. най-класическият подход е съхра-
нение на сперматозоиди и яйцеклетки или съхранение на фертилна 
тъкан (яйчникова и тестикуларна). това, което налага да се мисли в 
тази посока, е новото ни виждане за заболяването и новите зада-
чи, които поставя онкологичното лечение. Ракът е лечим в ранните 
си стадии и човекът се връща отново към живота. За съжаление 
страничните ефекти на терапията (лъче- и химиотерапията) мо-
гат да увредят репродукцията. Затова, когато предлагаме на тези 
хора съхраняване на фертилитета, ние мислим напред във времето 
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за деня след заболяването, когато ще имат възможност да реализи-
рат мечтата за дете.
В болница „Надежда“ се проследяват бременности, усложнени с 
карцином. Каква е онкологичната терапия по време на бременност 
и какви са рисковете за плода?
О, на този въпрос може да се отдели много време. в болница „на-
дежда“ имаме успешно решени случаи на бременност и меланом, 
бременност и рак на гърдата и др. целта на съвместната рабо-
та между онколога и акушер-гинеколога в тези случаи е по време на 
лечението да не се уврежда плодът, но и същевременно да не се 
подлага на риск животът на бременната. ако се налага бебето да 
бъде извадено по-рано, за да се приложат медикаменти, които биха 
се отразили негативно на развитието му, това решение се взима 
екипно и според индивидуалната прогресия на заболяването. ние се 
стремим и полагаме всички усилия бременността да стигне до край. 
По принцип онкологичното лечение започва след първия триместър, 
защото дотогава се формират всички органи и системи на бебе-
то. терапиите се  прилагат по стандартни и утвърдени протоколи. 
целта ни е да съхраним бременността, като същевременно не от-
лагаме нужното лечение на жената.  
Какви са подходите при пациенти с онкологична диагноза преди 
старта на терапията им?
ние приемаме жените и мъжете с онкологично заболяване веднага 
– до 24 часа след обаждането им за консултация по запазване на ре-
продукцията. При тази консултация им представяме възможности-
те за съхранение на шансовете за дете според индивидуалния слу-
чай, говорим с тях, изслушваме ги, а всеки пациент преценява дали 
да продължи напред с процедурата. това, което искаме, е те да се 
чувстват  защитени, обгрижени, окуражени и да усетят, че ние, за-
едно с онкотерапевтите им, вярваме в крайния успех на тяхното 

Макар ДиагнОзата „рак“ Да е все пО-честО срещана при 
хОра в репрОДуктивна възраст и ДОри при Деца, благОДа-
рение на възМОжнОстите на съвреМенната МеДицина Днес 
тя не е заДължителнО Фатална, нитО заДължителнО лиша-
ва бОлния От щастиетО Да стане рОДител. за тОва се бОри 
бОлница „наДежДа“ в сОФия, утвърДила се катО нациОна-
лен център за запазване на Фертилитета при пациенти с Он-
кОлОгични забОлявания.

НАДЕЖДА ЗА ДЕТЕ НА ХОРАТА 
С ОНКОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ 



лечение. 
Какви са възможностите на пациенти в ремисия да станат роди-
тели и как медицината може да им съдейства?
Това зависи от много фактори – как работят яйчниците, какъв е 
бил карциномът и др. Когато човек е в ремисия, зависи как рабо-
тят репродуктивните органи и системи, дали жената продължава 
да има овулация, дали мъжът има сперматозоиди... Не- винаги, ко-
гато имаме съхранени преди лечение яйцеклетки или сперматозо-
иди те задължително са първа линия на репродукцията при тези 
пациенти. Но са нашата резерва, нашата надежда, която ни дава 
увереност, че ако все пак репродуктивните органи са поразени 
от терапиите, ние можем да работим със съхранените клетки и 
да дадем шанс за потомство на младите жени и мъже. Това, което 
трябва да знаят нашите пациенти, е, че след като се излекуват, 
трябва да ни потърсят, защото ние се занимаваме не само с аси-
стираната репродукция. Екипът се интересува от всички видове 
онкологични заболявания, така че когато пациентите се обърнат 
към нас, да знаем каква помощ може да окажем във всеки индивиду-
ален случай. Защото има разлика, ако дойде момиче, преминало през 
лечение на карцином на дебелото черво, и такова, което е било с 
рак на гърдата. При тях подходът е съвършено различен, но и в 
двата случая има решение! 
Какви са спецификите при съхраняване на фертилитета при деца 
и юноши със злокачествени заболявания?
Това  е най-трудната част и още неразработена в България. При 
тези случаи трябва да се говори много и да се информират под-
робно самите родители, трябва да говориш и със самото дете и 
да му обясниш защо всъщност това се прави – нещо, което никак 
не е лесно, макар и да изглежда разговор за 10 минути. Ние тябва 
да успокоим страховете, защото и родителите, и детето са уп-
лашени. Трябва да им предложим варианти и те да вземат инфор-
мирано решение как да се процедира. Тук роля има и психологът, 
защото когато взимаш решение за собственото си дете, а не за 
себе си, е доста по-отговорно, сложно и емоционално. Съхраня-

ването на фертилитета при деца и подрастващи е практика в раз-
вития свят – в Европа и в САЩ, и ние ще направим всичко възможно 
това да стане практика и у нас. Защото излекуваните деца трябва 
да имат възможност да изживеят всички красиви житейски момен-
ти и да имат един нормален живот.
Достъпно ли е съхранението на фертилитета от финансова глед-
на точка?
Благодарение на разбирането, което проявиха институциите, 
днес държавният Център по асистирана репродукция дава въз-
можност жени с онкологични заболявания до 34 години да съхранят 
яйцеклетки преди лечение безплатно. При нас в  Национален цен-
тър за запазване на фертилитета и проследяване на бременност 
след онкологични заболявания „Надежда“, се прави процедурата и 
се съхраняват репродуктивните клетки на жените над 34 години и 
на мъжете абсолютно безплатно. Единственото, което заплащат 
жените, са медикаментите за стимулация, ако такава се налага.
Кога пациентите могат да се обръщат към центъра за помощ?
Отговорът на този въпрос е: Веднага! Във всички гайдлайни по света 
е посочено, че още с поставянето на диагнозата на пациент в ре-
продуктивна възраст, той трябва да потърси специалист по асис-
тирана репродукция за запазване на фертилитета и не само – това, 
което се изтъква в тези гайдлайни, е, че всеки пациент, независимо 
от онкологичното си заболяване, трябва да бъде насочен и към така-
ва консултация! За съжаление дори и в световен мащаб все още по-
добни консултации не се случват на 100%, но ние трябва да се стре-
мим това да стане практика за всеки новодиагностициран пациент в 
репродуктивна възраст. Защото съхранената надежда за дете дава 
на хората с онкологични заболявания увереност, сила и мотивация да 
преминат през лечението, и най-важното – когато вече се излекуват, 
това е възможност да се върнат към нормалния живот и към плано-
вете за родителство – както всички останали хора. 

https://www.zapazi.me/onkologichni-zaboliavania/blog/bolnitza-
nadejda-e-natzionalen-tzentur-za-zapazvane-na-fertiliteta-54/
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текст: лора симеонова
Снимки: лиЧен арХив

Със своята близо 18-вековна история Хисаря, 
реално, е по-стар от 1300-годишна България. 
Смята се, че по южните склонове на Сред-
на гора е кипял живот още в праисторията. 
В V в. преди Христа пък одриските царе са 
вдигнали своя „мачу Пикчу“ на Кози грамади, 
а покрай изворите с жива вода – нимфеуми 
(б.р. лечебно-религиозни комплекси). Когато 
римляните завладели тракия преди две хиля-
ди години, изникнал и градът. Официалната 
рождена дата на Диоклецианопол е 293 г., но 
зад указа на римския император се крие тро-
гателна легенда. и до днес се вярва, че Ди-
оклециан вдигнал величествената крепост 
в тракия с 44 кули, 4 порти и 13-метрови 
зидове от благодарност за изцелението на 
любимата си жена. Според легендата, аугус-
тата вехнела в примката на незнайна болест 
и капана на нечовешки болки „под лъжичката“, 
докато старец от тракийските земи не по-
дучил императора да я отведе на север от 
Хеброс, за да се къпе и пие от вълшебните 
води. Отчаян, Диоклециан отнесъл любимата 
си до магическия извор – и чудо – аугустата 
била изцерена и преродена!
спасение при камъни в бъбреците и 
жлъЧката
Обяснението за това „чудо“ всъщност до-
шло в края на XIX в., когато правителството 
на източна румелия възложило да се направи 
химичен анализ на изворите. Накратко – им-

ператрицата лично изпробвала „магичните 
сили“ на хисарската вода при овладяването 
на жлъчно-чернодробни заболявания и боле-
сти на храносмилателната система. А ето и 
облекчение про кои други диагнози може да се 
намери в курорта: 
- Пикочно-отделителна система: бъбреч-
но-каменна болест, хроничен пиелонефрит, 
хроничен цистит и уретрит, състояние след 
екстракорпорална литотрипсия, единствен 
бъбрек, ХБН – начална степен; 
- Сърдечно-съдови, ендокринно-обменни и 
заболявания на централната нервна система;
- Дегенеративни, възпалителни и посттрав-
матични заболявания на опорно-двигателния 
апарат;
- Храносмилателна система: хронични гас-
трити и гастродуоденити, функционални 
заболявания на стомаха, диспептичен синд-
ром, хронични неспецифични ентероколити, 
язвена болест; 
- Жлъчночернодробни заболявания: жлъчнока-
менна болест, хроничен холецистит, диски-
незии, състояние след вирусен хепатит; 
- Обменни заболявания: метаболитен синд-
ром, затлъстяване, диабет, подагра; 
- Опорнодвигателен апарат: артро-ревма-
тични заболявания; 
- Неврологични: дископатии, радикулити, по-
линеврити; 
- Възпалителни и алергични заболявания на 
дихателната система;
- заболявания на периферната нервна сис-
тема;
- Слединсултни състояния.
и радонът на „момина баня“ лекува
или, Казано накратко, хисарските водя церят 
буквално „от глава до пети“. Как е възможно 
това? Благодарение на 22-а извора, които са 
с различни физико-химични характеристики, а 
температурата им варира от 31 до 51°C. има 
и още нещо – слабата минерализация на во-
дата я прави освен много вкусна, и идеална 
за вътрешна консумация. именно т.нар. пи-
тейно лечение с нея има изключителен ефект 
при бъбречно-урологични, жлъчни, стомаш-
но-чревни и чернодробни заболявания. Ва-

ните и подводния масаж пък са безценни при 
проблеми с опорно-двигателния апарат, об-
мяната на веществата и ендокринната сис-
тема, гинекологични проблеми. А специално 
водата с температура от 41°C от  извора 
„момина баня“ има допълнителен плюс – съ-
държа радиоактивния газ радон, който в мал-
ки количества помага при бъбречни и ставни 
заболявания.
„момина сълза“ примамва с 
най-сладката вода
Друг известен извор – „момина сълза“, блик-
нал при изгарянето на клада на местна краса-
вица, разбунтувала се срещу свиреп бей – е 
изключително богат на микроелементи като 
манган, цинк, кобалт, мед. В Хисаря се кълнат, 
че 42-градусовата жива вода е най-вкусна-
та в града и е „балсам“ при стомашно-чревни 
неразположения. От близката до него чешма 
– „Стублата“, пък тече най-хладката вода в 
курорта – едва 31 градуса. затова и от ста-
ри времена местните я използват за промив-
ки на очите.
подмлади се с „топлица“
Най-другия „полюс“ е „топлица“, където изце-
лението блика с температура от 51 градуса. 
Върху извора е изградена и първата баня в 
курорта. Водата е доказано лековита при 
гинекологични проблеми. Но градската леген-
да мълви, че обливането с нея подмладява и 
„пробужда“ женската красота. затова и иван 
Вазов – при честите си визити в Хисаря, ре-
довно се забавлява и шегува с опашките от 
суетни дами пред „топлица“. за разкрасяващи 
бани – но не и за пиене – е идеална и „Бист-
рица“, която има благотворен ефект върху 
кожата. Водата от „Свежест“ пък е нату-
рален антидепресант и помага при неврози. 
или, както един от големите почитатели на 
Хисаря, поетът Валери Петров, намигва в 
свой стих: 
Води целебни, син простор,
приятен въздух, птичи хор –
ако и тук не ти върви
със ритъма и римата,
причината – уви, уви! -
е другаде, не в климата…

Хисаря – 
сПа съкровище от 

древни времена

не един, не два, не десет, а цели 22 мине-
рални извора – кой от кой по-лековити 

– превръщат Хисаря в спа съкровище 
още в древни времена. и макар днес 

тракийските нимфеуми и римските терми 
да са заменени от модерни Хотели, 

балнео- и уелнес центрове, дуХовете на 
жреци,  царе, императори, воини и незем-

ни красавици сякаш още се спотайват 
сред руините – за да разказват истории 

за любов, смърт и изцеление.

Хисаря – 
сПа съкровище от 

древни времена



Чаят е една от най-разпространените 
напитки по света. У нас билковият 
Чай може да се приготвя от сУшени 
плодове, цвeтове, листа, подправки 
и всякакви билки. 

Чай от лайка
Известен е със своите релаксиращи свой-
ства. Хората, страдащи от проблеми със 
съня, могат да се възползват от отпуска-
щото му действие. Спомага за намалява-
не на симптомите на предменструалния 
синдром. Има спазмолитични свойства, 
подобрява нивата на кръвната захар, инсу-
лина и липидите в кръвта при хора с диа-
бет тип 2.
Чаят от лайка притежава антибактериал-
ни, противовъзпалителни и предпазващи 
черния дроб свойства. Лайката също така 
помага при лечението на диария и сто-
машни язви, като намалява киселинността 
и възпалението в стомаха.
зелен Чай
Богат е на антиоксиданти, които се борят 
със свободните радикали и оксидативния 
стрес в организма. Предпазва клетките 
от увреждане. 
Зеленият чай предотвратява запушването 
на артериите и осигурява плавен и регу-
лиран кръвен поток в тялото. В резултат 
на това намалява рискът от болест- 
та на Алцхаймер и Паркинсон. Има високо 
съдържание на полифенол, който помага за 
предотвратяване на възпаления в тялото.
Чай от мента
Според изследванията притежава анти- 
оксидантно, противораково, антибакте-
риално и антивирусно действие. Най-чес-
то се използва за подобряване на здраве-
то на храносмилателната система.
Друго проучване предполага, че чаят от 
мента помага за облекчаване на спазми в 
хранопровода и дебелото черво, като от-
пуска и успокоява мускулите, присъстващи 
в храносмилателния тракт.
Чай от джинджифил
Вкусна напитка с високо съдържание на 
антиоксиданти. Предотвратява възпале-
нията и засилва имунната система. Спо-
мага за намаляване на гаденето, особено в 
ранна бременност. Благодарение на про-
тивовъзпалителните си свойства джин-
джифилът помага за предотвратяване на 
стомашни язви и облекчава лошо храно-
смилане или запек. Помага и при дисмено-
рея или болезнена менструация.

Чаят от джинджифил регулира нивата на 
кръвната захар и липидите, тъй като огра-
ничава освобождаването на ензими, които 
нарушават усвояването на инсулин в тя-
лото.
Чай от ехинацея
Популярна напитка за предотвратяване 
и облекчаване на настинката. Подобрява 
работата на имунната система, подпома-
га организма в борбата срещу вирусите, 
намалява риска от заразяване с инфекции и 
облекчава възпаленото гърло и запушения 
нос.
Чай ройбос
Ройбос е вид билков чай, произхождащ от 
Южна Африка. Приготвя се от листата на 
растението ройбос или „червен храст“. 
От векове африканците са го използвали за 
медицински цели.
Полезен е за здравето на костите. Когато 
се консумира със зелен и черен чай, акти-
вира клетките, отговорни за плътност-
та и формирането на костите. Ето защо 
е полезен за възрастни хора, които имат 
по-рехави кости и страдат от чести бол-
ки в ставите. 
градински Чай
Според проучванията градинският чай съ-
държа антиоксиданти и е полезен за ког-
нитивното представяне. Бори се ефек-
тивно със симптомите на болестта на 
Алцхаймер и плаките. 
Градинският чай е богат на антиоксидан-
ти, които укрепват защитната система на 
мозъка. Също така ограничава разгражда-
нето на химическия пратеник ацетилхолин, 
отговорен за регулирането на паметта. В 
резултат на това ефективно подобрява 
настроението, умствената функция и па-
метта.
Чай от шипки
Богат е на витамин С и има антиоксидант-
ни и противовъзпалителни свойства, об-
лекчава възпалението при ревматоиден 
артрит и остеоартрит. 
Противовъзпалителните и антиоксидант-
ните свойства на шипката помагат за пре-
дотвратяване на стареенето на кожата. 
Антиоксидантите запазват естествения 
блясък на кожата. 
Насладете се на богатите растителни 
вкусове на класическите чайове или ги за-
менете с флорални, цитрусови, пикантни 
и плодови вкусове на билкови чайове. Този 
освежаващ еликсир несъмнено ще ви под-
държа здрави и тонизирани.

Текст: елена терзиева, експерт по балансирано хранене от CSNN 

ВидоВе чай
и полезните им свойства



Омайната 
лавандула

b e t t y  к р а с о т а26 / 

ПоПулярна още от древността, 
красива, нежна и уханна, днес 
ароматната лавандула се из-
Ползва в козметиката, в Пар-
фюмерията, в хомеоПатията 
и в кулинарията. със своя 
божествен аромат растението 
се счита за символ на неПо-
рочността и чистотата. 

лавандулата в ароматераПията и 
в Парфюмерията
Популярна и широкоразпространена в 
ароматерапията, лавандулата има успоко-
яващо въздействие върху нервната система и 
успешно се бори с депресията. Влага се в соли за вана 
и в ароматни свещи.  Лавандуловото масло е предпочитана 
съставка в различни парфюми заради свежия си сладък аро-
мат. обикновено се комбинира добре с уханията на берга-
мот, кедър, грейпфрут, лимон, мандарина, пачули, роза.

лавандулата в кремовете за лице и в шамПоаните 
Лавандуловото масло, вложено в различни козметични про-
дукти за лице, доказано успокоява, регенерира и подхранва 
кожата. Ефективно се бори с акнето, прави кожата кадифе-
но мека и сияйна. 
Шампоаните с лавандула имат антисептични и възстановя-
ващи свойства, успокояват кожата на скалпа, подхранват 
косата, като възвръщат блясъка и стимулират растежа ú. 
освен това предотвратяват цъфтежите и успешно спи-

рат косопада.
Изсушените листенца от ла-
вандула освежават спалното 
бельо и подпомагат добрия 
сън. 

в кулинарията
Цветовете от лавандулата 
се прибавят за аромат в раз-

лични печива, сладка и мед.

отглеждане на лавандулата
Лавандуловите храстчета могат 

да се отглеждат както на открито в 
градината, така и в саксии у дома. рас-

тението обича светлината, но ако избере-
те да го отглеждате в саксия, препоръчително 

е тя да бъде керамична и достатъчно широка. България е 
сред най-големите производители на лавандулово масло, 
което се характеризира с фин и траен аромат.

текст: боряна димитрова

}}
ИзсушенИте лИстенца 

От лавандула Освежават 

спалнОтО бельО И 

пОдпОмагат дОбрИя сън. 
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През настоящия есенно-зимен сезон сред най-по-
пулярните модели в колекциите на големите ди-
зайнери се открояват класическите шапки с 
широка периферия, елегантните клошета (Off-
White, Moschino, Richard Quinn), баретите (Gucci, 
Bora Aksu, and Paul & Joe), шапките кофи ( Maryling, 
Negris Lebrum, Versace), федора (Bronx & Banco, Ann 
Demeulemeester, Ralph Lauren, Alberta Ferretti), меки-
те небрежни и топли бийни (Dolce & Gabbana, Bibhu 
Mohapatra, Molly Goddard, and Mark Fast).

Тенденциите при чантите отличават пухкавите 
модели във всякакви форми, размери и цветове 
(Dries Van Noten, Fendi). Емблематичните карирани 
чанти, които откриваме в колекциите на Gucci, 
Chanel, Dior, ни напомнят щурите ученически го-
дини. Любопитни са и елегантните модели на Jil 
Sander, Bottega Veneta и Salvatore Ferragamo, които 
със златните си катарами и отличаващи се ембле-
ми придават привлекателен винтидж завършек на 
тоалетите. Удобните и практични раници също 
присъстват в колекциите на големите дизайнер-
ски къщи във всякакви цветови комбинации и раз-
мери.

Шалът може да промени визията радикално, до-
бавяйки свежест и ярък акцент на цялостната 
ни визия. За всички дами, които са решили да об-
новят аксесоарите в гардероба си, дизайнерите 
са подготвили много стилни и оригинални комби-
нации с шалове – подходящи  както за специални 
поводи, така и за ежедневната визия. Изработени 
са от различни материали, като на преден план се 
открояват моделите от вълна, кашмир, коприна 
и кожа. Топли и красиви, те лесно се комбинират 
с различните стилове връхни дрехи. В актуална-
та цветова палитра на сезона изпъкват нюанси-
те бордо, червено, синьо, розово, лилаво, жълто, 
зелено, оранжево, сиво. Модерните шалове имат 
геометрични, флорални, фантастични и анималис-
тични принтове, а сред най-търсените ще бъдат 
шаловете овърсайз, които се комбинират чудесно 
с кожено яке или ватирано палто и топлят отлично 
през зимата. Шаловете тип снуд също са сред по-
пулярните за сезона заради своята практичност и 
комфорт. Не на последно място елегантните коп-
ринени шалове преобразяват тоалета до неузна-
ваемост и могат да бъдат носени по най-различни 
начини – завързани под брадичката в комбинация 
с красива риза или блуза, фиксирани върху главата 
с фиби, завързани като колан или дори за украса на 
дръжката на любимата ви чанта.

Текст: Боряна ДимиТрова
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С наСТъпванеТо на по-хлаДниТе Дни СТилнаТа 
шапка, елеганТнаТа чанТа и ТоплияТ шал БезСпор-
но Са СреД ключовиТе акСеСоари, С коиТо Да 
приДаДем Смел акценТ към цялоСТнаТа Си визия. 

Аксесоарите 
на есен-зима
Аксесоарите 
на есен-зима



Най-често любителите на книгите избират да разположат до-
машната библиотека в дневната, а изборът от форми и модели 
рафтове, етажерки или цели конструкции е повече от богат. 
Независимо дали решите да подредите книгите си по азбучен 
ред, по жанрове, по големина или по цветове, важното е да се 
ориентирате лесно, когато решите да потърсите дадено за-
главие или автор.
Съвременната библиотека може да бъде декорирана с различни 
елементи – LED лентички, вградени лунички, пъстри саксийки с 
различни кактуси или сукуленти, прозрачни вази, пълни с камъчета, 
мидички или шишарки. Снимки от вълнуващи пътешествия, мал-
ки картини, сувенири и други любими предмети са допълнителен 
щрих, с който можете да украсите вашата домашна библиотека.
Поглезете се с кътче за четене
Ако разполагате с достатъчно пространство в близост до 
вашата домашна библиотека, изберете удобно кресло или фо-
тьойл, в който да се настаните удобно с любимата книга в ръка.

текст: боряна димитрова 

Идеи за организация на 
домашната библиотека
Идеи за организация на 
домашната библиотека

добре Подредената библиотека с 
любими книги е стилен акцент в 
интериора на всеки уютен дом



1. пъкъл, преизподня  2. степен в карате  3. планинска 
верига в южна америка  4. римска богиня на лова  5. 

френска актриса, „диаболично“  6. аржентински футбо-
лист, сп'90'94  7. холивудски екшън актьор, „час пик“

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 
Катлея жк. Варненчик бл. 234
Катлея 2 жк. Варненчик бл. 11 
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 
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Любка Георгиева 6 ул. Юрий 
Гагарин, УПИ 5-58, кв. Изток
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
Аптека Равиа ул. Д. 
Грънчаров 12
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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