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Когато през 1997 г. като студент в Софийския университет 
се записах на курса по приложна психолингвистика, изобщо не 
предполагах, че съдбата ми е приготвила  голям подарък – сре-
ща с един изключителен преподавател и учен, една прекрасна 
жена, която днес имам честта да бъде мой доверен приятел и 
съветник. Няма да забравя първата ни лекция. Беше началото 
на октомври и слънцето грееше меко през високите прозорци 
на залата. С новите ми колеги нямахме търпение да разберем 
какво представлява тази наука и до един бяхме дошли навреме. 
Когато тя влезе, облечена в стилен пастеленорозов костюм,  
усмихна се и отправи към нас първите си думи, като че ли слън-
цето заблестя още по-ярко и ни подготви за една нова любов 
– тази към психолингвистика. За моя професионален път тази 
допълнителна специалност се оказа безценна, а срещата с доц. 
Пенка Илиева-Балтова – съдбоносна. На нея дължа увереност-
та си да пиша, а по-късно да основа собствено издателство. 
Както е казано в древните Веди, връзката учител - ученик е 
свещена… Доц. д-р Пенка Илиева-Балтова е ученият, който 
основа за първи път в България академичен университетски 
курс по психолингвистика във Факултета по славянски фило-
логии на СУ „Св. Климент Охридски“. Освен обичан и уважаван 
преподавател, тя е автор на монографии, учебници и над 80 
научни статии у нас и в чужбина. Член е на професионални меж-
дународни организации, между които ISAPL – Международната 
организация по приложна психолингвистика. След конкурс през 
1998 г. печели стипендията за единственото място за Бълга-
рия (общо 3 места за Европа) по специалната магистърска про-
грама за кандидати с академична титла и завършва с отличие 
Рокфелеровия колеж на Нюйоркския държавен университет в 
Олбани, САЩ. Инж. Владимир Балтов е потомък на стар българ-
ски род със сведения от 970 години. Негов прадядо е Никола 
Образописов от Самоков, талантлив възрожденски художник. 
Владимир Балтов е не само признат строителен инженер у нас 
и по света, но има увлечения и талант за изкуствата, култура-
та, чуждите езици. Майка му, Иванка Балтова, през 20-те годи-
ни на миналия век завършва психология и философия в Мюнхен 
и след това в Париж, а баща му, съдия Иван Балтов, завършва 
право в Сорбоната в Париж. Семейството се гордее много, 
че той никога не е издавал смъртни присъди по политически 
причини. Съчетала имената на баба си и дядо си, дъщеря му Ива 
от първия му брак живее в Торонто, Канада, още преди проме-
ните. Носител е на специалното отличие на университета в 
Торонто за млад учен. 
Как съдбата заведе всеки един от вас в Индия и как точно ви 
срещна?
Той: Бях натоварен с построяването на целия посолски ком-
плекс на Република България в Делхи – административната 
сграда, резиденцията, жилищната сграда за дипломатите, 
плувния басейн и прилежащите съоръжения.
Тя: Пристигнах в Делхи, за да преподавам български език, лите-
ратура и странознание на България в департамента „Съвре-
менни европейски езици“ в Делхийския университет – най-ста-
рия университет в Индия. Запознахме се по Коледа същата 
година в посолството. 


От първата ви среща са изминали 46 години, а вашата любов е 


още жива. Как успяхте да я запазите?
Той: Запознанството ни в Индия беше факт, но всеки от нас 
беше отдаден на своите задължения. Едва през 1980 г., кога-
то и двамата се върнахме в България, открихме, че Индия ни е 
срещнала завинаги. Заедно сме от 42 години, оженихме се през 
1984 г., като търсехме дата 13-то число да е в петък, защото 
аз съм роден на 13-то число, а Пенка – в петък.
Тя: Искахме да „обединим“ по този начин нашите съдби. Пър-
вата дата беше 13-ти април, петък. Животът на всеки от нас 
през тези години е бил изпълнен с трудолюбие, посветеност 
на професията, но домът ни и тогава, и сега, винаги е бил из-
пълнен с уют, взаимност, стремеж да зарадваш другия. Влади 
ми подарява поетични миниатюри по всеки повод и те изпъл-
ват душата ми със светлина. Аз му се отблагодарявам с обич 
и вкусни манджици, които навярно държат будна музата на 
въображението му. Имаме много общи интереси – литерату-
ра, музика, чужди езици. Вечерите и почивните ни дни години 
наред бяха посветени на преводи към различни издателства 
– за „Народна култура“ преведохме от руски език „Боговете 
на лотоса“, за издателство „Наука и изкуство“ наш е преводът 
от английски език на изключително ценната книга на индийския 
славист д-р Ашид Чакраборти „Преводите в Средновековна 
България“, „Земетресенията“ (от руски език) и др. Често осъм-
вахме, спорейки как точно да преведем определена фраза, кой 
синоним да изберем. Бяхме уморени, много уморени понякога, но 
щастливи и винаги заспивахме уловени за ръце. Така е и досега. 
 
Как решихте тази година да сключите и църковен брак?
Те: Не ние, съдбата реши така. А венчавката ни в православния 
параклис „Рождество Богородично“, който се намира в храма 
от XVI век „Света Мадлен“, в центъра на Женева, Швейцария, 
беше подарък от нашия кум, г-н Евлоги Бонев. Талантът му да 
организира перфектно всяко нещо, с което се захване, съче-
тан с артистичното му въображение, направиха от нашата 
венчавка приказно за нас преживяване. 


Вие сте истински пример за всички български пенсионери. Как 
запазвате своя тонус и висок дух?
Тя: С Влади имаме общо минало, можем да погледнем назад, да 
броим сезоните и годините, през които сме заедно, да събе-
рем трудностите, болестите и радостите и да благодарим 
на Бог, на всички прекрасни хора и обстоятелства, които без 
бързане, ден след ден, изграждаха нашето приятелство и се-
мейство. За всеки от нас най-важното е мисълта и грижата за 
другия. Навярно приликите между нас са повече от разликите. 


Как се грижите за здравето си, имате ли някаква специална ди-
ета, която вашето семейство спазва?
Те: И двамата споделяме идеята, че всичко е в главите ни, т.е. 
важно е какво мислим, а не какво точно има в чинията. Заедно с 
много други неща, навярно и нагласата ни да гледаме на живо-
та, като мислим  позитивно, е дар от Индия: от разговорите ни 
с невероятните личности, които срещнахме там, от литера-
турата, от общуването с хората на тази изумителна страна. 
Стремим се никога да не се оплакваме. Разбира се, предпочи-
таме да се храним здравословно, но навярно така правят всич-
ки пенсионери у нас, чиято съдба споделяме. И двамата сме 
работили по 43 години всеки преди пенсионирането си. Не пу-
шим, алкохол консумираме рядко по празници. За съжаление през 
последните години изоставаме със спортуването и туризма 
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текст: лора симеонова


между 27 и 98 градуса – такава е температу-
рата на минералните извори във Велинград, 
като „палитрата“ им обхваща почти всички 
лечебни свойства на „живата вода“ у нас и 
в Европа. Водата на повечето е хипертер-
мална – над 38 градуса, алкална, безцветна 
и с приятен вкус. и ако тя е богатството 
на курорта, то гордостта му безспорно е 
най-големият карстов извор в България – 
Клептуза. Дебитът му е 580 л/сек, а водата 
– с постоянна температура от 8оС. Бистра 
и вкусна, тя е годна за пиене и част от нея е 
каптирана и се използва за водоснабдяване 
на Велинград. Клептуза подхранва и двете 
изкуствени езера, символи на града – и за 
жалост занемарени в момента. 


Помагат след инсулт и При стерилитет 
и язва
Велинградската вода е еликсир за нервната 
система, но е лековита и при още безброй 
диагнози – включително болезнено актуал-
ният пост-COVID синдром. Ето и при кои 
заболявания помагат „вълшебните“ извори:  
- заболявания на централната и перифер-
ната нервна система: състояния след 


мозъчен инсулт, множествена склероза, 
паркинсонова болест, детска церебрална 
парализа, черепно-мозъчни травми, дискова 
болест, моно- и полиневрити, радикулити, 
състояния след периферно-нервни и гръб-
начномозъчни травми, функционални нервни 
заболявания.
- Възпалителни и дегенеративни ставни за-
болявания: ревматоиден артрит, анкилози-
ращ спондилоартрит, артрози и артрити; 
- Ортопедо-травматологични заболява-
ния: състояния след счупвания и техните 
усложнения, състояния след оперативни 
ортопедични интервенции. 
- Възпалителни заболявания на горните ди-
хателни пътища и белите дробове: алер-
гични състояния. 
- Сърдечносъдови заболявания: исхемична 
болест на сърцето, състояния след пре-
каран миокарден инфаркт, след сърдечни 
операции, хипертонична болест, миокарди-
осклероза. 
- Ендокринни и метаболитни заболявания: 
остеопороза, диабет и неговите усложне-
ния, тиреотоксикоза, подагра, затлъстява-
не. 
- Възпалителни гинекологични заболявания: 
стерилитет, хипоплазии, хипоовариален 
синдром, олиго- и дисменорея. 
- Стомашно-чревни и жлъчно-чернодроб-
ни заболявания: язвена болест на стомаха и 
дванадесетопръстника, гастрити, колити, 
холецистити. 
- заболявания на отделителната система: 
бъбречнокаменна болест с уратна диатеза, 
цистити, уретрити, пиелонефрити – хро-
нични форми, извън стадиите на обостря-
не. 
Кожни заболявания: дерматити, екземи, 
фурункули, панарициум, микози; състояния 
след преболедуване от Covid-19.


от джакузи до инхалации
Санаториумите и балнеоцентровете към 


хотелите в града предлагат безброй въз-
можности – от програмите по НОи и 
здравна каса до СПА пакетите за релакс на 
5-звездните хотели. за онези, които не раз-
полагат със сериозен бюджет, алтернати-
ва са къщите за гости или апартаментите 
– например в Боровия парк в града. изгод-
ното настаняване в тях може да се комби-
нира с посещения на градските бани или на 
СПА центровете на комплексите. там всеки 
може да се възползва от ваните с минерал-
на вода, вътрешните и външните минерал-
ни басейни, джакузитата, подводния масаж, 
инхалациите, активната и пасивната лечеб-
на гимнастика, термотерапията, лимфния 
дренаж и лазертерапията. Велинград пред-
лага на гостите си дори единствения СПА 
къмпинг на Балканите, в който можете да 
паркирате караваната, да сложите бански-
те и да скочите в топлата и лековита вода.


мамутът от дорково и звездите над 
Юндола
По-малко от половин час – ако почивате 
във Велинград, толкова ви дели от „чуде-
сата“, опасали балнеокурорта. А те наис-
тина са го обградили от всички страни 
– като започнем от окъпаните в звезди по-
ляни на Юндола, минем през старините на 
Дорково (от крепостта Цепина до Плио-
ценския парк) и стигнем до наследството 
на Батак и безбрежните пейзажи на еднои-
менния язовир край Цигов чарк. Не пропус-
кайте да се повозите и на теснолинейката 
от Септември до Добринище, романтич-
ното влакче, което лъкатуши из недрата 
на родопите, за да се насладите на така 
дефицитното в наши дни „бавно живеене“. 
защото пътят към така мечтания релакс 
минава не само през лековитите води, но 
и през полетите на духа. А Велинград дава 
безчет възможности да разперите криле. 
Възползвайте се! 


Лечебните извори 
на веЛинград 
дават криЛе


11 500 лв. за Посрещане на новата 2023 
година. с тази шокираща оферта ве-


линград Последно влезе в новините. но 
„сПа столицата на Балканите“ – титлата, 


с която Балнеокурортът не Без осно-
вание се кичи от 2008 г. насам – не е 


заПазена марка само за милионери. 
наПротив – сгушеното в чеПинската кот-


ловина градче, от чиито недра Бликат 77 
минерални извора, Посреща с „отворени 


оБятия“ всеки търсач на изцеление и 
релакс независимо от „деБелината“ 


на Портфейла му.








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.








1. френско модно списание от 1945 г.  2. лекарство, цяр  
3. крепост, твърдина  4. изолиран проводник  


5. древен град край ямбол 6. вид твърда пластмаса 
7. наш актьор, „бензин“


всяка следваща дума се 
получава от предходната, 


като се прибавя по една 
буква. при необходимост 


буквите се разместват.


забавно
с betty













– необходимо е да си останем вкъщи. От една страна, за да пред-
пазим околните, от друга – за да дадем възможност на организма да 
се справи с вируса по-лесно. Нужно е да имаме достатъчно сън, по-
стелен режим, да се приемат течности – чайове, сокове, вода. При 
висока температура (над 39 градуса) компресите с вода или поста-
вянето на изстудени предмети в аксиларната област спомагат за 
по-бързото овладяване на фебрилитета, особено при малки деца“, 
подробно обяснява д-р Андонова. 
ИнхалацИИ с лайка И сода облекчават
При респираторни инфекции винаги се препоръчват и инхалации. „Тези 
с лайка и сода облекчават симптомите при възрастните значително. 
При деца се използват специални инхалатори (най-често инхалациите 
са с физиологичен разтвор), а при необходимост – и задължително 
след консултация със специалист – могат да се добавят бронходи-
лататори и инхалаторни кортикостероиди“, допълва специалистка-
та по инфекциозни болести.
УсложненИята – от отИт до мИокардИт
На финала д-р Андонова отново подчертава, че грипният вирус не е 
като останалите респираторни инфекции. Усложненията при него са 
по-чести, като могат да са различни – отити, ангини, менингоенце-
фалит, пневмония, перикардит, миокардит, миоперикардит, диария и 
др. „Една от причините е, че вирусът потиска значително Т-клетъч-
ния имунен отговор и прави организма по-податлив на други инфек-
ции. По правило тези вторични инфекции се наблюдават предимно 
при имунокомпрометирани хора – възрастни пациенти над 65 години, 
такива с придружаващи заболявания – диабет, сърдечни заболявания, 
хронични белодробни заболявания, първични и вторични имунни де-
фицити и др. Този тип усложнения са сравнително чести. По–редки 
са тези като първичната грипна пневмония, развиваща се предимно 
при по-млади имунокомпетентни пациенти, която протича тежко и 
крие значителни рискове“, предупреждава лекарката под пагон от 
екипа на Първа клиника по инфекциозни болести във ВМА.


ваксИнИте са задължИтелнИ след 65 годИнИ
Интересът към ваксините срещу сезонен грип у нас винаги е 
била слаб, но тази тенденция сякаш се променя след „горчиви-
те уроци“ на COVID-19. Късно ли е вече за ваксина през декем-
ври? „За всяко вирусно заболяване най-добрата профилактика 
е ваксинацията. Действително ваксинопрофилактиката срещу 
грип беше слаба, но мисля, че след COVID пандемията хората 
разбараха, че ваксината спасява животи и е важна, за да не на-
стъпват усложнения“, споделя опита си д-р Радина Андонова. 
„Най-добре е тази за грип да се постави до края на октом-
ври, но дори да бъде сложена до края на ноември или началото 
на декември, ще успеем да изградим имунитет и да посрещ-
нем грипната вълна предпазени“, разяснява лекарката от ВМА. 
„Ваксината е препоръчителна за млади и здрави пациенти, за 
малки деца над 6-месечна възраст, за бременни след първи 
триместър или за жени, плануващи бременност през грипния 
сезон. И трябва да е задължителна за пациенти над 65-годиш-
на възраст, както и за тези с компрометиран имунен отговор. 
Важно е да се отбележи, че и грипната ваксина не предпазва 
100% от заразяване, но предпазва от тежко боледуване, ус-
ложнения и смърт“, добавя специалистката по инфекциозни 
болести. 
Имунизациите срещу грип и коронавирус „не си пречат“. „В ня-
кои държави ваксините за грип и COVID-19 се поставят едно-
временно. Включително на пазара излизат и комбинирани пре-
парати за двете заболявания. В България се препоръчва да има 
интервал между двете ваксини от 2 до 4 седмици“, уточнява 
д-р Андонова.








ОбикнОвенО свързваме греянОтО винО с празнични 
трапези, нО една дОза е идеална за двама дО четирима 
души и мОже да се пОднесе пО всякО време. греянОтО 
винО се пригОтвя неверОятнО леснО дОри през дел-
ничната вечер, катО изпълва дОма с празничен и уютен 
арОмат.


Съществуват безброй рецепти за греяно вино, коeто е попу-
лярно не само в България, но и по света. В много случаи е въ-
прос на вкус какво ще добавим, но понякога има и тънкости, за-
ради които може да получим пунш или боле вместо оригинално 
и вкусно греяно вино. 


етО една класическа рецепта 
Съставки:
750 мл червено вино,
1 голяма пръчка канела или 2 малки,
2 бр. звездовиден анасон,
4 бр. карамфил,
2 ленти лимонова/портокалова кора, обелени с помощта на 
белачка за зеленчуци,
4 супени лъжици пудра захар.


начин на пригОтвяне
Сложете червеното вино, канелата, звездния анасон, карамфи-
ла, лимоновата/портокаловата кора и захарта в тенджера. 


Варете на слаб огън 10 мин.
Свалете от котлона и охладете, оставяйки да се запарва за 
около 30 минути.
За да сервирате, загрейте, без да завира, и изсипете в термо-
устойчиви чаши.
Прочетете докрай, за да разберете подробности за състав-
ките и да приготвите най-хубавото греяно вино. 
кОе е най-дОбрОтО винО за пригОтвяне на греянО винО?
Можете да използвате всяко качествено червено вино, но по 
желание можете да направите и греяно розе или бяло вино.
кОлкО време ще се запази греянОтО винО?
Ако ви остане от така приготвеното греяно вино, можете да 
го оставите за 24 часа в хладилника. Ако е без плодове, може да 
издържи и 48 часа, но при наличието на плодове вътре може да 
започне да ферментира.
как да пОднесете греянОтО винО?
Греяното вино е най-добре да се сервира в топлоустойчиви 
чаши или други съдове, които могат да издържат на топлина. 
Не е нужно да го сервирате вряло, така че се уверете, че е 
изстинало малко, преди да го прехвърлите в чаши. Загрейте 
отново, ако е необходимо.
как да си направим най-дОбрОтО греянО винО?
Ето някои ключови съвети:
1) Изберете виното внимателно. Експертите съветват да се 
избере мерло, зинфандел или гарнача. 
2) Загрейте леко. Устойте на желанието да кипнете виното! 
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Рец
епти за вкусно и ароматно греяно вино


текст: елена терзиева, експерт по балансирано хранене от CSNN 








главно по здра-
вословни при-
чини. 


Доц. Балтова, 
Вие основахте 
спец курс по 
новата науч-
на дисципли-
на Приложна 
п с и холи н г -
вистика. Как 


студентите въз-
приемаха тази материя?


С изключителен интерес. Имаше семестри, когато броят на 
студентите беше между 50 и 80 души. Психолингвистиката е 
моята голяма любов. Бях специализант и след това докторант 
на един от създателите на психолингвистиката в света, голе-
мия руски учен проф. д-р А.А. Леонтиев. Психолингвистиката е 
невероятна наука, която изучава възприемането на езика като 
роден и чужд, важна е за теорията и практиката на рекламата, 
за превода и междукултурните отношения, за езиковото съзна-
ние на човека. 


Била сте вицепрезидент на Международната организация по 
приложна психолингвистика ISAPL и днес сте член на научния й 
съвет. Кой създаде тази организация?
ISAPL е създадена през ноември 1982 г. в Милано, Италия. Сега 
се навършват 40 години от създаването ú, а рождената го-
дина на науката психолингвистика е 1953 г. Създател на ISAPL 
и неин първи президент е проф. д-р Татяна Слама-Казаку, ръ-
ководител на лабораторията по психолингвистика в Букурещ-
кия университет. През 2021 г. в своето слово след избора му 
за президент на ISAPL проф. Маркус Майа постави акцент върху 


новите задачи пред приложната психо-
лингвистика, а именно развитие на об-
разователна психолингвистика, която 
да откликне на загрижеността на СЗО 
за противопоставяне на ширещите 
се през последните години фалшиви 
новини, език на омразата и насилието 
– една истинска ИНФОДЕМИЯ. Проф. 
Майа призовава колегите да насо-
чат вниманието си към този ставащ 
все по-голям проблем. Психолингвис-
тиката не е ефимерна наука, тя е ин-
тердисциплинарна наука и има съвсем 
практическо приложение. 


Тази година за първи път издадохте 
биографичен роман. Разкажете ни за 
него.
Книгата „Един необикновен живот“ по-
ставя началото на писмената родова 
история на семейството на Евлоги 
Бонев – колега на съпруга ми, а сега 
вече наш общ приятел и кум. Книгата е 
моят подарък за Евлоги и семейство-
то му. Бях много впечатлена от него-


вия живот. Както казва внукът му Дарен Бонев: „Евлоги Бонев е 
човек, който дойде от нищото и постигна невероятни висо-
ти, използвайки нищо друго, освен мотивация и воля да прави 
добро за другите“. (Бел.ред. С Евлоги Бонев ви срещнахме в ко-
ледния брой на Betty от 2021 г.)


Инж. Балтов, разкажете ни за някои Ваши любими проекти и из-
пълнения у нас и по света.
Аз съм строителен инженер по промишлено и гражданско 
строителство. Проектирал съм и съм построил много обекти 
у нас и в чужбина, между които Спортният комплекс в Тунис – 
50 метрова козирка, която е уникално съоръжение, спортното 
градче в Триполи, Либия; посолският комплекс в Индия; посол-
ството в Берлин и много други. Проектант и строител съм на 
първата пречиствателна станция в Разлог, строител и инвес-
титорски контрол съм на новата сграда на Министерството 
на външните работи и на други обекти в София и в България.  


И двамата сте живели в чужбина и сте пътували много. Кои 
места и народи оставиха у вас най-трайна следа?
Те: Навярно Индия. Днес тя не е същата земя на мечти, махара-
джи, на селяни и просяци, каквато е видяна и описана някога от 
Марк Твен. Запазила много от своята екзотика, сега Индия мери 
ръст в много области на науката и технологията с най-разви-
тите страни в света. Много и различни са чувствата, които 
изпитва човек, докоснал се до Индия. Струва ми се, че едно от 
тях е най-трайно – уважение към народа на тази страна. 


Какво е вашето коледно пожелание към читателите на сп. 
„Betty Моята аптека“?
Весела Коледа!
Бъдете здрави, радвайте се на всеки нов ден, на вашите деца, 
внуци и любими хора! Подарявайте им вашата обич и грижов-
ност! 
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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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Брой 103


Тези и още много полезни статии - на www.betty.bg


Грипът атакува – как да избегнем усложненията?
Кои щамове ще доминират тази зима? 


Заплахите, които дебнат сърцето през зимата
Кои диагнози се обострят в студа?


Ексклузивно
Среща с доц. д-р Пенка Илиева-Балтова и инж. Владимир Балтов


Съвет на експерта
Миомата – какво (не)знаем за нея?


Нутриционист
Рецепти за вкусно и ароматно греяно вино


Туризъм
Лечебните извори на Велинград дават криле


Полезно и практично
Подредба на празничната коледна трапеза


Светли празници!


Екипът на BETTY
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С наближаването на най-топлите коледни и новогодишни праз-
ници отново си припомняме кои са най-големите ценности в жи-
вота ни – здравето, семейството, приятелството, любовта и 
разбирателството.


Ние от списание BETTY пожелаваме на нашите читатели да от-
ворят сърцата си за доброто, да внесат топлина в душите си и 
да отпразнуват с много усмивки предстоящите празници!


На Коледа се случват чудеса! Затова не спирайте да мечтаете, 
а смело си пожелайте нещо вълшебно и прекрасно!
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Почти всеки в България вече е чувал за ядките макадамия и знае, че са 
Полезни. но как, за какво и защо? Полезните им свойства се дължат 
най-вече на изключително високото им съдържание на мазнини (осо-
Бено в сравнение с другите ядки). 
Те са съставени от повече от 75% мононенаситени мастни киселини (добри маз-
нини). Това означава, че имат солидно влияние върху човешкото здраве. Те също 
така съдържат основни витамини, минерали, антиоксиданти, които поддържат 
общото състояние на организма.
Хранителна информация за ядките макадамия в 28 г:
- 6% от дневната норма за желязо;
- 58% от дневната норма за манган;
- 23% от дневната норма на витамин B1;
- 5% от дневната норма за фосфор;
- 11% от дневната норма за мед;
- 9% от дневната норма за магнезий.
Що се отнася до макроелементите и калориите, 28 г масло от макадамия (или су-
шени печени ядки макадамия) съдържа:
- 215 калории;
- 22 г мазнини;
- 2 г протеин;
- 4 г въглехидрати;
- 3 г фибри.
Макадамията също така е един от малкото източници на палмитолеинова киселина. 
Това е Омега-7 мастна киселина, чиито ползи и свойства наскоро бяха открити и 
продължават да се разкриват. Установено е, че хранителните вещества, откри-
ти в ядките макадамия, притежават обещаващи ползи за здравето.
1. ПодоБряват еластичността и външния вид на кожата.
Изследванията показват, че палмитолеиновата киселина, Омега-7 мастните кисе-
лини, открити в ядките от макадамия, маслото от морски зърнастец и маслото 
от авокадо могат да подобрят здравето на кожата, ноктите и косата. Те правят 
това, като предпазват от оксидативно увреждане, което е един от основните 
виновници за стареенето на кожата, като подсилват и предизвикват развитието 
на нови кожни клетки.
2. може да Помогне за намаляване на риска от сърдечносъдови заБо-
лявания.
Според статистиката един на всеки четирима души умира от сърдечносъдово 
заболяване. Изследванията показват, че хранителните вещества и мазнините, 
открити в ядките макадамия, могат да намалят рисковите фактори за сърдечни 
заболявания. Ето четири примера, подкрепени от науката:
В проучване от 2007 г. мъже с висок холестерол показва намалени рискови факто-


ри за коронарна артериална болест след консумация на ядки от макадамия само за 
четири седмици.
Обзорна статия, публикувана през 2015 г., установява, че консумацията на ядки от 
всякакъв вид намалява триглицеридите, липопротеините с ниска плътност (ло-
шия холестерол) и общия холестерол. Селекцията на ядки включва кашу, макада-
мия, орехи, бадеми и други богати на хранителни вещества ядки. Някои проучвания 
предполагат, че заместването на наситени мазнини с полиненаситени и моно-
ненаситени мазнини повишава добрия холестерол или липопротеините с висока 
плътност (HDL). Ядките макадамия са чудесно средство, тъй като са богати на 
мононенаситени (но и повечето други ядки ще имат подобен ефект, ако нямате 
макадамия под ръка). Проучване, проведено от шведски изследователи, установя-
ва, че консумацията на ядки може да помогне за намаляване на риска от сърдечна 
недостатъчност и предсърдно мъждене.
3. високо съдържание на антиоксиданти.
Антиоксидантите токотриеноли и флавоноиди присъстват в ядки като макада-
мия и последните изследвания на тези антиоксиданти доказват ролята им в бор-
бата с раковите клетки. Токотриенолите са уникална форма на витамин Е, която 
според научните изследвания има мощни противоракови свойства.
Растителното съединение, наречено флавоноиди, което може да помогне в бор-
бата с рака, като унищожава вредните свободни радикали в организма. Източник 
на флавоноиди също могат да бъдат и горски плодове, червено вино, семена и ядки.
4. укреПва здравето на мозъка.
Според едно проучване богата на токотриенол добавка предпазва мозъчните 
клетки от глутаматна токсичност, тъй като е доказано, че глутаматът играе 
роля при болестта на Паркинсон и болестта на Алцхаймер.
5. намалява риска от метаБолитен синдром и диаБет.
Метаболитният синдром описва група състояния, които могат да увеличат риска 
от диабет, инсулт и сърдечни заболявания. Той включва няколко основни симптома: 
високо кръвно налягане, висока кръвна захар, ниски нива на HDL холестерол, високи 
триглицериди и излишни коремни мазнини. Според статистиката приблизително 
34% от хората страдат от метаболитен синдром. Изследванията показват, че 
мононенаситените мастни киселини (които се съдържат в ядките макадамия) мо-
гат да помогнат за намаляване на риска от метаболитен синдром.
6. Помага за намаляване на аПетита.
Ядките макадамия са пълни с фибри, протеини и големи количества качествени 
мазнини. Тези хранителни вещества играят роля в поддържането на чувството 
за ситост (защото приемането на мазнини е свързано с намаляване на хормона 
на глада, грелин). Това означава, че високото съдържание на мазнини в ядките ма-
кадамия може да помогне за предотвратяване на глада повече от лека закуска с 
подобен размер.


Текст: елена терзиева, експерт по балансирано хранене от CSNN 


МакадаМия - ползи за здравето 
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Зимата определено не е люби-
мият сеЗон на сърцето. Защо? 
Кои диагноЗи се обострят в 
студа? КаК вирусите „атаКу-
ват“ сърдечносъдовата сис-
тема? КаКви опасности Крият 
щедрите трапеЗи и праЗничните 
маратони? и За КаКво трябва 
да внимават пациентите в „се-
Зона на инфарКтите“? по теЗи 
теми раЗговаряме с д-р бла-
говест стоименов, Кардиолог 
в КлиниКата по пропедевтиКа 
на вътрешните болести на сто-


личната умбал „алеКсандровсКа“. 


Защо сърцето не се „чувства добре“ през зимата? В изпитание 
за него може да се превърне например колебанието в нивата на 
някои хормони, разкрива д-р Благовест стоименов. „Адренали-
нът, норадреналинът и кортизолът се повишават с настъпва-
нето на студа и това предизвиква вазоспазъм – стеснение на 
съдовете, което покачва кръвното налягане. от друга страна, 
тази хормонална промяна води и до задръжка на течности и сол, 
което също има такъв ефект“, допълва кардиологът от „Алек-
сандровска“.


Кои болни се влошават?


най-често заради вазоспазъма се влошават болните с артери-
ална хипертония и исхемична болест на сърцето. „При хората с 
втората диагноза – пациенти с преживян инфаркт на миокарда 
или с поставен стент, могат да се появят отново или да се 
задълбочат оплаквания, свързани с болка или тежест в гърдите,  
прилошаване, задух или лесна умора“, предупреждава специалис-
тът. но отбелязва – болните, които имат добра самодисципли-


на и спазват препоръките на лекуващите ги лекари, по-рядко се 
влошават през сезона. „Все пак е уместно при много студено 
време пациентите с артериална хипертония и исхемична бо-
лест на сърцето да избягват ненужните излизания“, препоръчва 
д-р стоименов.


нащреК в „сеЗона на инфарКтите“


През зимата освен климатът се променя и режимът. неслучайно 
и инфарктите зачестяват. „наблюдава се влошена хигиена на 
храненето и на съня, както и увеличена консумация на алкохол. 
симптомите, за които трябва да бъдем бдителни, са тежест в 
гърдите или гръдна болка на широка основа, която не преминава 
от само себе си или след прием на нитрати. Възможно е да се 
разпространи и към долната челюст, лявата ръка или гърба. При 
пациентите със захарен диабет инфарктът може да се прояви 
с усилване на умората и задуха“, алармира д-р стоименов.


преяждането и препиването доКарват аритмия


Зимата е и сезонът на щедрите трапези и празничните мара-
тони. „Играчката“ обаче понякога става „плачка“. „Преяждането 
– и особено препиването – могат да предизвикат пристъпи на 
предсърдно мъждене, включително и при млади хора“, обръща 
внимание кардиологът. „Това е най-честата аритмия в свето-
вен мащаб и тя е отговорна за близо 30% от исхемичните ин-
султи. Затова, стигне ли се до „излизане от ритъм“, също е не-
обходима консултация с кардиолог за преценка на последващия 
терапевтичен подход“, категоричен е д-р стоименов.


вирусите предиЗвиКат усложнения


опасност за сърдечносъдовата система крият и вирусите, 
върлуващи в студа. „сърдечно болните са пациенти с множе-
ство придружаващи заболявания: със сърдечна недостатъч-


Текст: д-р благовест стоименов, 
кардиолог в Клиниката по пропедевтика на 
вътрешните болести на УмБАЛ „Александровска“


Заплахите, 
които дебнат 
сърцето през 
зимата


Заплахите, 
които дебнат 
сърцето през 
зимата








Ако виното ви заври, значи е прекалено горещо. Виното е де-
ликатно. Ако го загрявате твърде дълго или твърде силно, 
в крайна сметка виното ще стане прекалено пикантно или 
сладко, а алкохолът ще се изпари.
3) Внимателно с подправките. Може да се изненадате колко 
малко подправки добавяме, но те са и доста силни. При пър-
вата глътка може да си помислите: „Това не е достатъчно 
пикантно“, но със сигурност ще промените мнението си до 
втората чаша.
СъСтавки за греяно вино
Тези съставки се изчисляват много лесно. Една бутилка вино 
ще даде пет напитки (достатъчно за двама до четирима 
души), две бутилки ще дадат 10 напитки и т.н.
Червено вино
Виното формира гръбнака на тази рецепта, така че изборът 
на вино е важен. Някои червени вина, на които може да се на-
сладите на стайна температура, няма да имат толкова прия-
тен вкус при загряване. Не използвайте скъпо вино, тъй като 
към него добавяме твърде много други съставки. Просто 
вземете качествено и внимателно изберете сорта.
Препоръчаните вина са тъмни, плодови и плътни, което озна-
чава, че могат да понесат всички вкусове и аромати, които 
добавяме. Потърсете етикети, които описват виното като 
„сладко“ или с „нотки на ванилия“.
Избягвайте червени вина с високо съдържание на танини или 
дъбов вкус като каберне совиньон. Също така избягвайте 
по-леки червени вина, като пино ноар, защото те не прите-
жават достатъчно плътност, за да понесат подправките.
ракия (бренди) 
Някои рецепти съдържат и ракия (или бренди). Брендито по-
вишава малко алкохолното съдържание, въпреки че не се из-
ползва голямо количество. Можете да пропуснете тази със-
тавка, освен ако няма да приготвяте сангрия. 
ПреСни Портокали
Изстисква се малко количество портокалов сок в сместа, 
след което нарязваме останалото, за да направим шайбички. 
Сезонът на портокалите е през студените месеци, така че 
трябва да можете да намерите хубави, сочни портокали във 
всеки хранителен магазин.
Най-добре два малки портокала, тъй като по-малките резе-


ни се събират по-добре в чаша. Един голям също ще свърши 
работа – просто може да се наложи да нарежете шайбите на 
полумесеци, за да паснат.
Цели ПодПравки
Ще ни трябва цяла канела, звездовиден анасон и карамфил. 
Целите подправки, а не смлените, са абсолютно ключови за 
греяното вино. Добрата новина е, че целите подправки се 
съхраняват по-дълго от смлените (дори няколко години). На-
дявам се, че вече ги имате в кухнята си - ако не, струва си да 
ги съхранявате примерно за чай с подправки от джинджифил 
или сладкиши.
Мед
Вкусът на алкохола става по-остър при нагряване, така че 
балансираме вкусовете със супена лъжица мед. В някои ре-
цепти може да срещнете версия с кленов сироп, повлияна 
от чуждестранните рецепти. Ако ви допада идеята, може да 
пробвате и с кленов сироп. 
добавки
За да изглежда греяното вино по-празнично и красиво, може 
да пуснем шепа пресни боровинки в тенджерата малко преди 
сервиране. Може също така да сервирате отделни порции 
с допълнителни портокалови шайби или полумесеци, пръчици 
канела и/или звездовиден анасон.
Полезни Съвети за Приготвянето
Най-хубаво става, ако се загрява виното постепенно. Сме-
сете всички съставки, похлупете и пригответе на слаб огън, 
докато виното стане горещо (около 30 минути до 1 час). След 
като се затопли достатъчно, намалете котлона на възможно 
най-ниската степен, за да не стане прекалено пикантно.
Сервирайте греяното вино с черпак. В краен случай може-
те да използвате топлоустойчива мерителна чашка, за да 
гребвате. Практично би било да поставите тъмна кърпа в 
чиния, за да осигурите на гостите си място да поставят 
черпака, когато не се използва.
Накрая сервирайте виното в чаши! Стъклените чаши са 
по-ефектни, защото може да се види греяното вино и добав-
ките, които сте поставили. Наслаждавайте се на тази полез-
на и ароматна напитка в хубава компания. И не прекалявайте.


Рец
епти за вкусно и ароматно греяно вино
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Фамилна обремененост. Възраст 
„40+“. Тютюнопушене. Затлъс-
тяване. Това са част от риско-
вите фактори за развитието 
на най-честия доброкачествен 
тумор при жените преди ме-
нопауза. Коварното при миоми-
те е, че най-често прогресират 
безсимптомно. Възлите обаче са 
особено опасни при бременност, 
защото могат да доведат до 
спонтанен аборт или прежде-
временно раждане. Как се леку-
ва миомата? Защо не бива да се 


боим от оперативното ú лечение? И колко важни са профи-
лактичните прегледи? Попитахме д-р Иван Димитров, аку-
шер-гинеколог и хирург, началник на Сектора по ендоскоп-
ска и онкогинекологична хирургия към АГО на МБАЛ „Света 
София“.


„Миомните възли са най-честите доброкачествени тумо-
ри при жените в репродуктивна възраст, произхождащи 
от мускулните и съединителнотъканните клетки на мат-
ката. За първи път са описани от Матю Бейл през 1793 г. 
според различни проучвания честотата на заболяването 
варира в широки граници – между 5,4% и 77%. при ултраз-
вуково изследване миомни възли се доказват при около 30% 
от жените между 40 и 60 г. и при 20-25% от тези между 30 и  
40 г.“, обяснява д-р Иван Димитров. И изрежда основните 
рискови фактори – фамилна обремененост, възраст над 40 
г., афроамерикански произход, липса на раждания, затлъстя-
ване, продължителна хормонална терапия, тютюнопушене.


Много често се развива безсиМптоМно
при повечето жени (между 60 и 90 на сто) заболяването 
протича безсимптомно. „Миомите могат да бъдат единич-
ни или множествени, да варират по размер и разположение, 
което определя и разнообразните клинични прояви“, уточ-


нява аГ специалистът. най-честите симптоми са: 
- Обилни и продължителни менструални цикли, водещи до 
вторична анемия.
- неправилни маточни кръвотечения.
- Болка и дискомфорт ниско долу в корема.
- Често уриниране или затруднена дефекация (обикновено 
при много големи размери, поради притискане на съседни 
органи).


рисковете при бреМенност
„в редица случаи миомите могат да се окажат пречка за 
забременяване и износване на плода – например възли, де-
фомиращи маточната кухина (субмукозни), или такива с мно-
жествена локализация и големи размери. тъй като растежът 
им е зависим от женските полови хормони (естрогени и 
прогестерон), по време на бременност миомните възли на-
растват значително и могат да бъдат причина за спонтанни 
аборти, преждевременни раждания, отлепване  на плацен-
тата и много други усложнения“, не крие специалистът от 
МБаЛ „св. софия“. 
„поради тези причини съветваме жени с известна миомна 
болест на матката да се консултират предварително със 
своя акушер-гинеколог при планиране на забременяване. на-
временната диагностика и лечение е от изключително ва-
жно значение особено в репродуктивна възраст“, подчер-
тава д-р Димитров.


Лечението е хирургично
Гинекологът е категоричен – единственото дефинитив-
но лечение при миомна болест на матката е оперативно. 
„Медикаментозното е възможно в някои добре прецизирани 
случаи. то може да доведе до намаляване размерите на въз-
лите и овладяване на клиничната симптоматика, но не и до 
изчезването им. 
ето защо се прилага при пациентки около менопауза, с малки 
миомни възли без сериозна клинична симптоматика или при 
наличие на тежки съпътстващи заболявания“, уточнява на-
чалникът на сектора по ендоскопска и онкогинекологична 
хирургия към аГО на МБаЛ „св. софия“


Миомата 
какво (не)
знаем за нея?


текст: д-р иван ДиМитров, акушер-гинеколог и хирург,
началник на сектор по ендоскопска и онкогинекологична хирургия 
към аГО на МБаЛ „света софия“













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 
равиа Цветен кв. Варна ул. 
Роза 29 
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 


ВАШАТА АПТЕКА BETTY Е:








b e t t y  п с и х о л о г и я / 13  


ОтнОвО наближава нОва гОдина! Ру-
тината, съпътстваща пОдгОтОвката на 
пРазниците, е успОкОяваща, нО някъде 
дълбОкО в нас мОже би има и стРемеж 


да избягаме От нея. кОлкОтО пОвече 
нОви гОдини пОсРещаме, тОлкОва 


пОвече умОРа се натРупва. за пОРеден 
път се замисляме каква е била за нас 


изминалата гОдина и каквО ни Очаква 
занапРед. Още веднъж се заРичаме да 


се пРОменим пРез нОвата гОдина.


нова година - нови обещания. доказано е, че 
хората, които дават обещания за нова го-
дина, са 10 пъти по-склонни действително 
да променят поведението си в сравнение 
с тези, които не си поставят годишни цели.


 В човешката природа е да искаме да 
започнем отначало, на чисто. Нова-
та година предлага възможност да 


натиснете „бутона за нулиране“ и да за-
дадете лични стандарти за предстояща-
та година. Мисълта да спазвате нового-
дишните си обещания през цялата година 
може да изглежда обезсърчително, но за 
щастие има много стратегии, които да ви 
помогнат. Как да изпълните новогодишни-
те си обещания?
Като начало определете вашите ценнос-
ти и се уверете, че те са точно за вас. 
Направете си план, като добре е да си 
поставите непосредствени цели (нещо 
постижимо на следващия ден), кратко-
срочни цели (за няколко дни или седмици), 
средносрочни цели (постижими за няколко 
седмици и месеци) и дългосрочни цели (за 
няколко месеца до една година). Разделя-
нето на големите цели на по-малки час-
ти е важно, защото ще забележите успех 
по-рано и няма да се чувствате претова-
рени. Конкретизирайте целите си. Напри-
мер, вместо: „Да се наслаждавам повече на 
живота“. Какво всъщност означава това? 
повече пътувания или пък да се виждате 
по-често с приятелите, повече време за 
хобито ви, повече културни занимания? 
Бъдете ясни какво точно искате да на-
правите и след това може да уточните 
какво да предприемете, за да се случи 
желаното. „Да се храня здравословно и да 
спортувам повече.“ Започнете с ходене 
пеша от време на време, вместо винаги 
да пътувате с автобуса или автомобила 
си. Що се отнася до храненето, не изпа-
дайте в крайности – просто се опитайте 


да поддържате здравословен баланс.
Но защо често новогодишните обещания 
се провалят? повечето решения са свър-
зани с промяна на навиците или с други 
думи, вкоренени модели на поведение. Ако 
някога сте се опитвали да създадете или 
да се откажете от навик, тогава знае-
те колко изкушаващо може да бъде да се 
подхлъзнете или да се откажете напълно, 
когато имате лош ден. обезкуражавате се 
от дискомфорта, който съпътства про-
мяната на навика, но знайте, че той ще на-
малее и изчезне с времето. Друга причина 
да не се придържате към решенията си е, 
че може би си поставяте твърде много или  
нереалистични за постигане цели. Бъдете 
реалисти. Добре е да започнете с реше-
ния, които можете по-лесно да спазвате. 
Ако искате да спрете цигарите например, 
нека не е изведнъж, а намалете бройката 
им за деня. същият принцип може да се 
приложи за упражнения или по-здравослов-
но хранене.
опитът да промените навиците сами 
може да бъде труден. Ако кажете на се-
мейството и приятелите си, че имате 
новогодишни обещания, които искате да 
спазите, те ще ви помогнат да ги изпълни-
те. Не се страхувайте да поискате помощ 
и подкрепа от хората около вас.
Бъдете милостиви към себе си през цяло-
то време. Ще има дни, в които се пред-
ставяте по-добре и ще имате такива, в 
които изобщо не се представяте добре – 
вие сте хора. приемете пропуските като 
част от процеса. Неизбежно е, когато се 
опитвате да се откажете от нещо (алко-
хол, цигари, нездравословна храна), че ще 
има пропуски. Не трябва да се чувствате 


виновни, че се поддавате на изкушения,  
приемете, че това е част от процеса. 
отнема години да се вкоренят лошите 
навици и няма бързи решения при пости-
гането на големи промени в начина на жи-
вот. Това може да е клише, но ние се учим 
от грешките си, всеки ден е нов ден – и 
можете да започнете всеки ден отначало.
Въпреки това, ако продължавате да не 
постигате целите си, може да се нало-
жи да помислите дали това, която сте 
си обещали, всъщност е ваше вътрешно 
решение, дали целта, което сте избрали, 
е подходяща, дали трябва да промените 
нещата във вашата среда и дали се въз-
награждавате достатъчно при успех.
Не забравяйте, че макар за малките деца и 
многолюдните домакинства Коледа и Нова 
година да са изпълнени с щастлива, макар 
и напрегната суматоха, у по-възрастните 
празниците могат да предизвикат мно-
го различни чувства. Много хора изпит-
ват огромен натиск да бъдат щастливи 
и социално свързани по Коледа. Но когато 
реалността се окаже различна, може да 
се появи чувство на самота и изолация. 
Нека част от новогодишните обещания са 
свързани с общуването с по-възрастните 
хора в семейството и социалната среда. 
Дори нещо толкова просто като изпра-
щането на картичка или обаждане по те-
лефона може да донесе огромна радост в 
живота на самотен възрастен човек.


и не забравяйте, че промяната на пове-
дението ви или някои аспекти от него не 
трябва да се ограничава само до начало-
то на новата година. това може да се слу-
чи по всяко време.


Новогодишни обещанияТекст: АнтоАнетА АтАнАсоВА,  
фамилен психотерапевт
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Тенденции при връхните дрехи


ПЪСТРИ оВЪРСаЙЗ ПаЛТа
Пухкавите овърсайз палта във всички цветове на 
дъгата са сред акцентите в колекциите на голе-
мите модни къщи.


ЦВЕТНИ И С ЩамПИ
Докато някои дизайнери залагат на класическото 
кожено яке, но в ярки провокативни цветове, други 
се фокусират върху тренча, но с цветни акценти 
и щампи.


ВИНТИДЖ ВДЪХНоВЕНИЕ 
Ретро феновете определено ще харесат тази 
тенденция. Моделите в нея наподобяват шикозни 
прозрачни халати в меки, пастелни нюанси с нежни 
флорални акценти.


ДЪЛЪГ ЧЕРЕН КоЖЕН ТРЕНЧ
Гръндж стила неизменно присъства в колекциите 
на големите дизайнери от Лондон, Ню Йорк, Париж 
и Милано. Най-хубавото е, че тази зима няма да се 
налага да избираме между класическия тренч и ко-
жения блейзър, защото този модел е уникален хи-
брид, напомнящ за филмовата класика „Матрицата“. 


ЗаВРЪЩаНЕ КЪм БомБЪРа
Хитовото авиационно яке се завръща под свет-
лините на прожекторите за радост на дамите, 
които обичат да се чувстват комфортно и да из-
глеждат шик.


Текст: БоРяНа ДИмИТРоВа








Идеи за 
неустоима 
празнична 
визия 
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текст: Боряна Димитрова


Идеи за 
неустоима 
празнична 
визия 


остават Броени Дни До КолеДа и нова гоДина, затова 
е време Да планираме визията си за специалните праз-
нични вечери. КаК Да БъДете неустоими, Без Да преКара-
те часове преД оглеДалото? 


еФеКтната роКля играе ключова роля и е предпочитан избор 
за дамите, особено в празничните дни. сред моделите, които 
ще бъдат актуални този сезон, се открояват късите черни и 
червени рокли с открити рамене, сребристите рокли, поси-
пани с блестящи камъни, роклите тип „прегърни ме“, роклите 
с буфан ръкави, вдъхновени от 80-те, и моделите, изработени 
от нежно кадифе.
атраКтивен грим. сред акцентите в празничния грим тази 
година се откроява завръщането на гръндж модата от 90-
те със силно опушени очи или изразена очна линия с крила. 
Подходяща е за всички дами, които мечтаят да се почувстват 
като рок кралици. Бляскавите черни сенки за очи се вписват 
идеално към тази тенденция, също както и тъмночервените 
и неутрално кафявите червила.
Преливащите синьозелени сенки за очи, кристали, акцентира-
щи върху клепачите, смелият и ярък руж и перфектно подчер-
таните мигли са ключови елементи, които придават красота 
и изразителност на погледа.
тематичен маниКЮр. Наближаващите празници са идеален 


повод да се поглезите с по-смел и оригинален маникюр. Бро-
катени снежинки, красиви елхички, закачливи еленчета, коледни 
звезди, бисквитки и всякакви лакомства оживяват върху нок- 
тите и носят със себе си приказния коледен дух.
Косата е като стилен аксесоар, подчертаващ цялостната 


празнична ви-
зия. На пазара 
се предлагат 
н а й - р а з л и ч н и 
фиби, шноли, 
ленти, диадеми, 
ластици с при-
казни коледни 
мотиви, изра-
ботени от ви-
сококачествени 
материали и с 
любов към де-
тайла. Подбе-
рете това, кое-
то ще придаде 
ефектен завър-
шек на цялост-
ната ви визия.
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 Т ака се казва песента, която Коцето Калки създаде през 
2021 г. за SOS Детски селища България. в музикалния му 
подарък участва семейството му – съпругата му Мар-


тина, синът му теодор и деца от националното музикално 
училище „Любомир Пипков“. тази година песента и клипът пак 
ще напомнят за дейността на Сдружение SOS Детски сели-
ща България, която не е еднократна инициатива по Коледа, 
а 32-годишен труд, дал шанс на хиляди български деца да 
имат дом и да растат в семеен тип среда. Сдружението е 
част от голямото международно семейство SOS Children’s 
Villages International, което днес се грижи за близо 2 500 000 
деца в 137 страни по света.


НачалоТо
През 1945 г. приключва втората световна война и оставя 
хиляди деца без дом и семейство. тогава австриецът фи-
лантроп Херман Гмайнер, самият той участник във войната, 
открива първото детско селище в имст, тирол, през 1949 г. 
в него настанява майки, които са загубили мъжете си през 
войната, в малки къщички, в които те да имат условия да от-
глеждат собствените си и други осиротели деца без нито 
един родител.  Макар и да не е съвсем истинско семейство, 


автор: олга георгиева
Снимки: СдружеНие SOS деТСки Селища България


този модел – майка с до 8 деца в хубав спретнат дом – е 
много по-хуманен от грижата в пансиони и сиропиталища. 
По-късно този модел се запазва за грижата за деца без ро-
дители и деца в риск – изоставени от родителите си, пре-
живели насилие или в много тежко социално и икономическо 
положение. През втората половина на XX век организацията 
се разпространява в цяла Европа. През 1959 г. са създадени 
национални асоциации на SOS Детски селища в италия, Фран-
ция и Германия, а през същата година е основана първата 
SOS младежка организация в инсбрук, австрия. Първата май-
ка на Детско селище е австрийката Мария вебер (1919–2011), 
a първи покровител e съпругата на немски индустриалец, 
Беатрис фон Бох-Галхау (1914-2011). тя финансира първото 
SOS-Детско селище в Германия с личните си средства и 
използва политическите и бизнес връзки на съпруга си, за да 
популяризира идеята. По-късно в света вече има над 570 SOS 
Детски селища. Днес обаче детските селища отдавна не са 
това, което бяха – те надраснаха оградите и се отвориха 
за общността. 


SOS деТСки Селища България
Когато преди 32 години се появяват детските селища в тря-
вна и Дрен, те предизвикват огромен обществен интерес. 
За първи път след годините на социализма се случва нещо 
различно в грижата за децата в риск освен големите здания, 
в които те живеят и учат, наречени милостиво Домове за 
деца, лишени от родителска грижа. Днес сдружението има 
нови инициативи и дълъг извървян път. Селищата са отво-
рени за общността и представляват по-скоро комплекс от 
социални услуги, от които могат да се възползват децата, 
младежите и семействата от общността.
някои от основните дейности на Сдружение SOS Детски 
селища България са:


ПрограмаТа „ПодкреПа На СемейСТвоТо“ и превенция 
на разделяне на деца от техните семейства е насочена към 
деца, които са в риск да загубят грижата на родителите си. 
на родителите се оказва социална и психологическа помощ, 
за да могат да се грижат по-добре за своите деца. Екип от 
квалифицирани специалисти - социални работници, психоло-
зи, педагози, съдейства на родителите за това децата да 
получават закрила, здравна грижа, образование и развитие. 
Подкрепят се родителите да започнат работа и да подо-
брят условията си на живот. Програмата се предоставя в 
SOS Kонсултативните центрове в София, Перник, велико 
търново, Габрово и трявна. 
За млади майки и бременни жени, които нямат подкрепа от 


дом, люБов и Надежда – Това даваТ оТ СъздаваНеТо им 
Преди 73 годиНи в Тирол SOS KinderdOrf. в България SOS 
деТСки Селища Са Тези, коиТо за Първи ПъТ След ПромеНи-
Те, През 1990г., ПредлагаТ По-СвеТла алТерНаТива На грижа за 
децаТа, лишеНи оТ родиТелСка грижа и децаТа в риСк оТ На-
ложеНаТа доТогава иНСТиТуциоНалНа СиСТема оТ деТСки 
домове. Сега оТНово ще Бъде коледа, а какво е Тя Без дом 
и СемейСТво!


„ПАК ЩЕ БЪДЕ КОЛЕДА“








ност, исхемична болест на сърцето, предсърдно мъждене, 
захарен диабет и хронична бъбречна недостатъчност“, не 
пропуска да отбележи кардиологът. Затова и са особено 
уязвими в този сезон. „Всяка една инфекция може да обостри 
тези подлежащи състояния, да доведе до влошаване на кон-
трола им – включително с последваща хоспитализация. В 
„ерата на COVID-19“ тези пациенти бяха с много висок риск 
от фатален изход от заболяването“, припомня д-р Стоиме-
нов.


Над 65 е добре да се ваксиНирате


Кардиологът споделя, че усложненията от вируси при 
по-младите пациенти обикновено са миокардити или пе-
рикардити. В най-сериозна опасност обаче са хората от 
т.нар. трета възраст. „Към днешна дата Дружеството на 
европейските кардиолози препоръчва на високорисковите 
пациенти – тези над 65 г. и с придружаващи заболявания, да 
се ваксинират за грип, пневмококи и COVID-19“, подчертава 
д-р Стоименов.


Пост-COVID сиНдромът Не е ПобедеН


Макар кардиологът да се съгласява, че вълната от COVID-19 
към момента „отшумява“, не крие, че с колегите му продъл-
жават да се сблъскват с тежки случаи. „Все още наблюда-
ваме – обикновено възрастни пациенти с множество при-
дружаващи заболявания, които след инфектиране развиват 
добре познатата ни картина на тежка дихателна недоста-
тъчност, налагаща хоспитализация“, не крие специалистът 
от „Александровска“.
В същото време пост-COVID синдромът като че ли отказ-
ва да отстъпи. „Честотата му намалява в по-малка степен 
от тази на тежко протичащия COVID-19. Все още има мно-
го пациенти, които може да прекарат почти безсимптомен 
COVID, но след това да изпитват дълго време симптоми на 
лесна умора, стягане в гърдите, сърцебиене, безсъние, де-
пресия и други“, споделя опита си д-р Благовест Стоиме-
нов.
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Арджуна има благоприятен ефект върху
дейността на сърдечно-съдовата система. 
Поддържа артериалното налягане в 


Подкрепя помпената функция на сърцето. 
Подпомага функциите на черния дроб и
подпомага възстановителните процеси на
чернодробната тъкан. 
Допринася за нормални нива на 


       нормални граници. 


       триглицеридите и холестерола. 


Дистрибутор:
 Аюрведа Шанс ЕООД, Тел. 02/9516599


Online магазин: www.himalaya.bg








6 / b e t t y  т е м а  н а  б р о я


COVID отстъпва, грипът на-
стъпва. след близо три годи-
ни в клопката на пандемията 
тази година инфекционистите 
се готвят за по-мощна вълна 
на сезонния вирус. защо гри-
път се завръща с „нова сила“? 
късно ли е вече за ваксина? 
кои щамове ще доминират тази 
зима? и има ли шанс да „пре-
сечем“ болестта или поне да 
избегнем коварните усложне-
ния? на всички тези въпроси 
отговаря лейтенант д-р радина 
андонова, дм, специалист в 


първа клиника по инфекциозни болести на военномеди-
цинска академия (вма)-софия. 


Защо специалистите се готвят за по-тежка грипна вълна тази 
зима? „Подобно на други страни в южното полукълбо, австралия 
се бори с епидемия от април до октомври тази година. Всъщност 
това беше най-лошият грипен сезон за последните 5 години. За-
почна по-рано от обикновено и даде на вируса повече време да се 
разпространи, като засягането на детската популация също беше 
повишено“, признава д-р радина андонова. Като уточнява, че спе-
циалистите винаги наблюдават епидемичната обстановка в южно-
то полукълбо, за да се опитат да прогнозират как ще се „разгърне“ 
и в Северното.
отстъплението от „трите д“
Причините грипът да се завърне с пълна сила май ще се окаже от-
стъплението от наложения по време на пандемията „принцип на 
трите Д“ – дистанция, дезинфекция, дисциплина. „основен фактор 
за по-изразената грипна епидемия  вероятно е човешкото поведе-
ние. носенето на маски, особено в затворени помещения, стрикт-
ното спазване на дистанция, намаленото струпване на хора на едно 
място, мерките в детските заведения по време на COVID вълните 
значително намалиха разпространението на другите вирусни рес-
пираторни инфекции, включително и грипната. Всичко това вече се 
промени“, отбелязва специалистката по инфекциозни болести от 
Вма. 
новата вълна ще подрани
Д-р андонова и колегите ú вече са наясно кои вируси ще ни разбо-
ляват тази зима. Всички ваксини за новия грипен сезон трябва да 
бъдат четиривалентни и да включват следните четири щама:
- а /Victoria/2570/2019 (H1N1);
- A/Darwin/9/2021 (H3N2);
- b/Austria/1359417/2021; 
- b/Phuket/3073/2013. 
„очакванията са грипната вълна да започне малко по-рано – към 
средата на декември (за разлика от предходните епидемии, които 
се разгръщаха предимно след коледно-новогодишните празници), 
както е започнала по-рано и в южното полукълбо. Към момента не 
са регистрирани случаи на грип, наблюдава се повишена заболевае-
мост от COVID-19 и други остри респираторни заболявания (орЗ)“, 
уточнява д-р андонова.


връхлита внезапно
Лекарката от Първа клиника по инфекциозни болести на Вма напом-
ня, че за разлика от COVID-19, грипният вирус се характеризира с 
къс инкубационен период (най-често 24-36 часа), внезапно начало и 
рязко повишаване на температурата до 39-40 градуса. останали-
те симптоми са:
- силни ставно-мускулни болки;
- главоболие;
- болки зад очните ябълки;
- болка и дразнене в областта на трахеята (поради типичния за ви-
руса трахеит).
„При коронавирусната инфекция инкубационният период остава 
малко по-дълъг дори и за новите варианти, като симптомите про-
тичат по-протрахирано във времето“, допълва д-р андонова.
тествайте се при симптоми
тук възниква логичният въпрос – при симптоми нужно ли е да се из-
следваме? И нужно ли е да е непременно в лаборатория? „Понякога 
е трудно да бъдат разграничени двете вирусни инфекции, което 
налага да се направят тестове, за да бъде започнато адекватно 
лечение. най-сигурните тестове, разбира се, са молекулярно-ге-
нетичните или т.нар. PCR. техен недостатък е, че изискват пове-
че време за резултат, а за вирусните заболявания, особено грипа, 
е важно да се започне навременна терапия. В този смисъл бързите 
комбинирани антигенни тестове са изключително полезни, така че 
ги препоръчвам при появата на симптоми, особено когато са „раз-
мити“ и не можем да се ориентираме чисто клинично за диагнозата“, 
съветва специалистката по инфекциозни болести.
антивирусно лекарство, не антибиотик
навременната и подходяща терапия е ключова. „За разлика от по-
вечето вирусни инфекции при грипа, за щастие, разполагаме със 
специфични противовирусни препарати, които трябва да бъдат 
започнати първите 48 до 72 часа от началото на симптомите. По 
този начин се блокира навлизането на грипния вирус в клетката и 
последващото му размножаване в нея, като оплакванията се повли-
яват по–бързо и се намалява значително рискът от усложнения“, 
изтъква д-р андонова. И подчертава: „При всички вирусни инфекции 
започването на антибиотична терапия освен че не помага, започ-
ва да вреди. Всяка антибиотична употреба унищожава нормалната 
флора в организма, което довежда до допълнителен спад на имун-
ната система, като същевременно не помага по никакъв начин за сп-
равянето с вирусния патоген. антибиотичното лечение се налага 
единствено при усложнения най-често наслагване на бактериална 
инфекция, и трябва да бъде прецизирано задължително от специа-
лист“. 
не подценявайте инфекцията
По отношение на крилатата фраза, че „грипът минава за седмица с 
лекарства и за 7 дни – без“, д-р андонова е скептична. „Повечето 
вирусни инфекции отшумяват от само себе си за около 7 дни, за-
това често казваме, че „със или без антибиотик минават за 7 дни“. 
Грипът обаче е по-особено вирусно заболяване, възможно е да про-
тече по-дълго във времето и със сигурност възстановителният 
период е по-дълъг“, не крие специалистката от Вма.
важно е да „пазим леглото“
ако все пак станем „жертва“ на грипа, кои правила да спазваме, за 
да се възстановим най-бързо? „Като при всяка една друга инфекция 


текст:  д-р радина андонова, дм, специалист в Първа клиника 
по инфекциозни болести на Военномедицинска академия (Вма)-София


Грипът атакува – как да 
избегнем усложненията?








семействата си и срещат труднос-
ти преди или в първите месеци след 
раждането,  Звено „Майка и бебе“ в гр. 
Габрово предоставя временно наста-
няване до 6 месеца. Насърчава се при-
вързаността майка-дете и изграждане-
то на родителски умения, съдейства се 
на младите майки за намиране на жилище 
и започване на работа. 


В резултат: 95% от случаите семей-
ствата са подобрили грижата за деца-
та си и е предотвратена раздялата на 
деца и родители.


Семеен тип грижа
Чрез SOS приемни семейства в Трявна, 
Габрово, Велико Търново, София, Пер-
ник и Брезник деца, разделени от ро-
дителите си, растат в семейство, в 
среда на доверие и сигурност. Децата 
посещават училищата и детските гра-
дини и са включени в естествената си 
детска среда и местната общност. С 
тях работят квалифицирани екипи от 
педагози, психолози, психотерапевти, 
логопеди и социални работници. SOS 
Семейните домове осигуряват дом и 
грижа за юноши и девойки на възраст 
между 14 и 18 години, за които до мо-
мента на приемането им са изчерпани 
възможностите за оставане и връщане 
в биологичното семейство, настанява-
не в семейството на близки и роднини, 
осиновяване или настаняване в приемно 
семейство. Те живеят заедно в апарта-
менти под грижите на екип от възпита-
тели, които им помагат да преодолеят 
преживените травми от раздялата със 
семейството им, да изградят  умения 


за самостоятелен живот,  да завършат  
образование и да придобият професио-
нална квалификация. 


програма „начало на СамоСтояте-
лен жиВот“
Какво се случва с младежите, когато на-
вършат 18 години? Те напускат семейния 
тип грижа, в която са израсли и остават 
сами. Това е труден момент и огромно 
предизвикателство за тях, момент, в 
който те са много уязвими и още имат 
нужда от подкрепа. Тази програма има за 
цел да насърчи старта на младежите в 
самостоятелния им живот, при намира-
не на работа, място за живеене и въз-
можности за реализация, продължаване 
на образованието във ВУЗ. Сдружение-
то оказва консултативна и финансо-
ва помощ на младежите в рамките на 
3 години след напускане на грижа. През 
октомври тази година сдружението 
стартира кампания "Пощенска кутия за 
бъдеще", с която апелира към гражда-
ните да напишат писмо до социалния 
министър с молба да се въведе като 
социална услуга финансовата подкрепа 
за тях.


повече за дейността, програмите 
и кампаниите на SOS 


Детски селища България можете да 
научавате на сайта: 


www.sosbg.org
можете да станете SOS приятел 


и да помогнете, 
като изпратите SMS с текст 5 на 1285. 


защото пак ще бъде Коледа и никое 
дете не трябва да е самò! 








Любка Георгиева 5 ул. Благой 
Гебрев 26 
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 
Нота Бене 23-Цариградски кс  
жк. Дружба 2, бл.286, вх. Г, М.1.5
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 
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








     как да избегнем


 грипът атакува


     на велинград


    лечебните извори 


специално
предложение


с промо ваучер!


БРОЙ 103, декемвРи 2022


БеЗПЛАТНО иЗдАНие


доц. д-р пенка илиева-Балтова
инж. владимир Балтов


иНдиЯ Ни СРеЩНА ЗАвиНАГи


     усложненията








Подаръците са опаковани, ястията са приготвени и питката се пече. Време е да по-
мислим за подреждането и украсяването на масата. Ако се организирате предварител-
но, това значително може да намали стреса по подготовката. 
Коледната вечер често празнуваме със семейството, но за разлика от Бъдни вечер 
може да поканим и гости. Ето как да създадем празнична атмосфера и да ги впечатлим: 
1. Планирайте кои съдове ще изПолзвате.
Направете списък на всички ястия, които ще сервирате. В навечерието на Коледа из-
вадете всичките си големи чинии за сервиране и маркирайте всяка с бележка какво ще 
сервирате във всяка чиния. По този начин няма да търсите и да мислите в деня на 
събитието.
2. изПреварете времето.
Търсете рецепти, които можете да приготвите ден или два предварително. Може-
те да бланширате моркови и зеленчуци, да обелите и сварите картофи, да направите 
плънка, да увиете колбаси в бекон и да направите всичките си сосове преди Бъдни ве-
чер. Или защо да нямате няколко вече сготвени неща и прибрани във фризера? 
3. Придайте домашен вид на закуПените гарнитури.
Ако нямате време да приготвите всички гарнитури за вечеря, купените от магазина пак 
могат да изглеждат прекрасно. Сервирайте сосовете в красиви купички, поставете 
по няколко стръка мащерка, поръсете с индийско орехче или сложете по няколко зърна 
от нар. Може да направите малки топчета от някои видове гарнитури, които да увие-
те в половин резен бекон и да набодете с клечка розмарин.
4. Поставете Предястията Предварително.
При заета фурна и ограничено пространство на котлона е добра идея да изберете 
студено предястие, което може да се приготви предварително. Споделено плато с 
морски дарове, студени меса или пастет е чудесно – опитайте скариди в малки ку-
пички, чаши с раци или фунийки от шунка. Поставете ги върху голяма дървена дъска в 
средата на масата.
5. вземете доПълнителни маси и Покрийте с Покривки.
Ако сте организирали голямо семейно събиране, но масата ви за хранене има само чети-
ри места, добавете място, като с;ожите допълнителни маси с еднаква височина. След 
като масите са покрити с покривка и декорирани за вечеря, вашите гости никога няма 
да разберат, че е трябвало да импровизирате.
6. оПределете местата на масата.
Това може да е чудесен начин да приветствате гостите си на масата и добавя личен 
елемент. Накарайте децата да приготвят лесни бисквити с имена на гостите и ги по-
ставете в чинийката пред всеки.
7. изберете тема.
Тематично оформете масата си за по-силен ефект. Започнете, като съобразите цве-
товете с вашата трапезария или други декорации. За винтидж тема потърсете стари 
свещници, дантелени салфетки и антични салфетници. Или следвайте тенденцията за 
интериор на тема ловна хижа с борови шишарки, иглолистни клонки и горски десени за 
салфетки. Най-уютно би било да аранжирате трапезата в традиционен български стил, 
като използвате керамични съдове и елементи с канатица. 
8. изберете внимателно централните елементи.
Центърът ще бъде акцентът на масата, но не искаме той да заема ценно място. Из-
берете свещници или вази с тесни основи, за да можете да виждате през масата и да 
имате достатъчно място за храната.
9. наПравете си сами бар за наПитки.
Поставете малка маса или бюфет като бар близо до вашата маса за хранене. Уверете 
се, че имате селекция от напитки, чаши, лед и резервни салфетки, за да не се налага да 
ставате от масата, за да вземете допълнителни освежителни напитки.
10. изсушете във фурната Портокалови резени с канела.
Можете да направите това предишната нощ, като нарежете портокали на шайби, по-
ръсете ги с малко канела и ги подредите върху плоски тави или даже върху решетката 
на фурната. Включвате на 50 градуса с вентилатор и подпирате вратичката с кърпа, 
за да остане отвор около един пръст. За една нощ те ще се изсушат, а домът ви ще 
придобие автентичен коледен аромат. 
11. оформете фигури от Предястията.
Лесно и бързо можете да направите елхички от кисели краставички, да оформите млеч-
ната салата като снежен човек или да поднесете хайвера във формата на риба. Това ще 
придаде по-забавен и интересен вид на трапезата. 
12. заПалете свещи.
Ако нямате камина, на безопасно място и отстояние можете да запалите свещи. Те 
също ще придадат уют и топла атмосфера в помещението. За повече хармония, комби-
нирайте цвета на свещите с акцента на вашата основна декорация или темата, която 
сте избрали. 


Текст: елена терзиева, експерт по балансирано хранене от CSNN 
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Подредба на празничната 
коледна трапеза








ко, отколкото в България.


Предвижда ли системата безплатни 
профилактични прегледи, свързани с 
очното здраве?
Профилактичните прегледи се из-
вършват основно от оптометристи 
и са за глаукома (в зависимост от въз-
растта и генетичната предразполо-
женост) и за диабетна ретинопатия. 
Безплатни са и благодарение на тях па-
циентите с тези заболявания се иден-
тифицират рано, което прави лече-
нието по-лесно и успешно. 
Има и скрининг за по-редки случаи като 
пациенти на лечение с хидроксихло-
роквин и семаглутид.


Какви промени настъпват 
в зрението с напредва-
не на възрастта?
Основната част от 
очните заболява-
ния са свързани с 
възрастта. Мно-
зинството от на-
шите пациенти са 
на възраст над 60 
г., броят на хората с 
очни проблеми се уве-
личава с подобрената 
продължителност на живот. 
Най-честите оплаквания са необ-
ходимостта от очила за четене след 
45-50 г. в резултат от намалената 
акомодация. От най-честите заболя-
вания са катаракта, глаукома и макулна 
дегенерация.


Какво може да направи човек, за да ги 
забави или минимизира?
Причините за повечето очни заболя-
вания са многофакторни. Това, което 
се препоръчва, е здравословно хра-
нене и живот като цяло. Но най-ва-
жното си остава профилактиката и 
ранното откриване за тези, които са 
необратими, като глаукома и макулна 
дегенерация, свързана с възрастта. 
Във Великобритания хората над 60 
г. се преглеждат ежегодно от опто-
метрист и при съмнение за заболяване 
се насочват към очен лекар.


Подлежат ли на диспансерно наблюде-
ние хроничните очни заболявания като 
катаракта, макулна дегенерация, диа-
бетна ретинопатия, глаукома и други?


Катарактата няма нужда от наблю-
дение. Единственото лечение към 
момента е оперативно. Аз съветвам 
моите пациенти да пристъпят към 
операция, когато имат проблеми в 
ежедневието. Това зависи от индиви-
дуалните потребности на пациента – 
например професионален шофьор или 
шивачка ще имат нужда от операция 
по-рано. Пациентите с глаукома и ма-
кулна дегенерация са под постоянно 
диспансерно наблюдение и лечение, 
ако е небходимо. Това важи за всички 
хронични заболявания.


Следенето на тези заболявания поема 
ли се от здравните каси?


В Обединеното кралство 
няма здравни каси. Има 


само една държавна и 
всичко е абсолютно 


безплатно. Прилича 
на здравната сис-
тема в България 
по времето на 
комунизма.


Наистина ли в Ан-
глия се налага да се 


чака с месеци за час 
при тесен специалист, 


какъвто е офталмологът? 
Да. За рутинни случаи в нашата 


болница се чака около 3 месеца в мо-
мента. Но този срок в страната вари-
ра в зависимост от специалността и 
болницата. 
Бих искал да подчертая обаче, че за 
спешни състояния, при които лечение-
то трябва да се започне бързо, сро-
кът е по-малък. Например при макулна 
дегенерация, свързана с възрастта, е 
2 седмици.


Кои разлики Ви правят най-голямо впе-
чатление в развитието на офталмоло-
гията там и у нас?
Голямата разлика е, че поради адми-
нистративни и финансови причини 
колегите в България не могат да се 
фокусират върху медицинската част 
и лечение на пациентите. Голямо зна-
чение има и липсата на скрининг и къс-
ното откриване на някои заболявания 
като глаукома и диабетна ретинопа-
тия, което впоследствие прави лече-
нието по-трудно и води до по-лоши 
резултати.








в света на 
професионалистите


Текст: оЛГа ГеорГиеВа
Снимки: Личен архиВ


b e t t y  в  С в е Т а  н а  п р о ф е С и о н а л и С Т и Т е14 / 


Д-р Даниел Драгнев
Офталмолог, хирург
St. Helens and Knowsley Teaching 
Hospitals NHS Trust, великобритания


осноВната част от очните забоЛяВания са сВързани с Възрастта.  
за тяхното успешно Лечение Важен фактор е профиЛактиката и ранно-
то им откриВане. В този брой Ви срещаме с офтаЛмоЛоГа д-р даниеЛ 
драГнеВ, за да сподеЛи как е орГанизирана Грижата за очното здраВе ВъВ 
ВеЛикобритания. 


ГРИЖАТА ЗА ЗРЕНИЕТО 
С НАПРЕДВАНЕ НА


ВЪЗРАСТТА


Д-р Драгнев е от варна. Завършва Медицинския универси-
тет и специализира в очна болница в родния си град. работи 
като асистент към катедрата по очни болести на МУ варна. 
За първи път посещава англия и по-точно най-старата очна 
болница в света – „Морфийлдс“, по програма на европей-
ския съюз през 2009 г. впечатлява го обучението и разбира, 
че трябва да продължи кариерата си точно в тази страна. 


Следващата година започва работа в Уелс, а от 2014 г. е на 
постоянна консултантска позиция в Сейнт Хелънс, близо до 
ливърпул. 


Д-р Драгнев, как се насочихте към офталмологията? 
Любовта ми към офталмологията започна още преди да бъда 
приет като студент по медицина. Като ученици в XI клас на 
първа езикова гимназия помагахме като преводачи на летя-
щата очна болница „орбис“. Тя беше на благотворително по-
сещение във варна и специалисти от цял свят лекуваха теж-
ки, но и интересни случаи от цяла България. ефектът върху 
качеството на живот на пациентите, професионализмът на 
екипа, апаратурата ме впечатлиха и вдъхновиха да се насоча 
към очните болести.


Какви бяха първите Ви впечатления от здравеопазването в 
Англия?
Това, което ме впечатли най-много, беше начинът на работа. 
Тъй като медицинското обслужване е абсолютно безплатно, 
фокусът на лекаря е върху медицинската част. 
не е необходимо да се дискутират финансови въпроси и това 
не е пречка пациентът да получи необходимото лечение. 
Същото важи и за бумащината. има я, но е значително по-мал-
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ИНДИЯ НИ СРЕЩНА 
ЗАВИНАГИ


В коледния ни брой ви запознаваме с една двойка, чиято любов е издържала про-
верката на времето. Доц. д-р Пенка Илиева-Балтова и инж. Владимир Балтов се 
срещат през 1976 г. в Делхи. Сключват брак осем години по-късно и вече 42 години 
са неразделни. Чак през пролетта на 2022 г., когато той е на почти 93, а тя на 


почти 80 г., се сбъдва едно тяхно старо желание – да имат и църковен брак. Заед-
но в професионалните проекти, в ежедневието и в преодоляването на 


трудностите – ето историята на сем. Балтови от София.


ИНДИЯ НИ СРЕЩНА 
ЗАВИНАГИ








РазРезите са около 1 см
На оперативно лечение подлежат миомните възли с размер 
над 4 см. „При образувания, растящи в маточната кухина 
(субмукозни), оперативна намеса се налага и при по-малки 
размери, като метод в тези случаи е хистероскопската ми-
омектомия.  В МБАЛ „Света София“ се прилага най-съвре-
менното и щадящо лечение на гинекологични заболявания с 
миниинвазивни хирургични техники“, обяснява д-р Димитров. 
Лапароскопските хирургични интервенции се извършват 
през няколко малки отвора (3 или 4, с размер по около 1 см) в 
коремната област. 
„Основните предимства на този вид хирургия са по-малката 
кръвозагуба и следоперативна болка, по-бързото възста-
новяване и кратък болничен престой, по-добър козметичен 
резултат (малки и почти незабележими белези) и по-нисък 
риск от инфекции за пациента“, допълва гинекологът. 


БъРзо възстановяване след лапаРоскопията
Лапароскопската миомектомия е златен стандарт при мла-
ди нераждали жени. „Тя позволява не само запазване на репро-
дуктивните функции на пациентките, но и много бързо сле-
доперативно възстановяване (в рамките на няколко дни).  
В случаите, когато миомата е много голяма (над 10 см) и има 
вероятност от рецидиви, се предлага цялостно отстраня-
ване на органа (хистеректомия). 
Това е обичайна практика във възрастовата група 40-50 го-


дини“, споделя опита си специалистът от МБАЛ „Св. София“.


саРкомата на матката е много Рядка
Диагнозата „тумор“ винаги събужда тревога у пациентите. 
Възможно ли е доброкачествените възли да дегенерират в 
злокачествени? „Макар и изключително рядко, миомата може 
да претърпи злокачествена трансформация в лейомиосар-
кома. Това се наблюдава при едва 0,5% от случаите. По своя-
та същност саркомата на матката е рядък, но много злока-
чествен тумор, характеризиращ се с бърз темп на растеж и 
лоша прогноза“, не крие д-р Димитров.


пРеглеждайте се всяка година
На финала гинекологът е категоричен – ежегодните профи-
лактични гинекологични прегледи имат за цел ранна диагно-
за и своевременно лечение на редица заболявания, включи-
телно миомна болест на матката. „За съжаление, все още в 
практиката срещаме пациентки, които поради неглижиране 
на своето състояние или отлагане на лечението, идват за 
преглед в напреднала фаза на заболяване, което затруднява 
и ограничава терапевтичните възможности. 
Моят апел към жените е да бъдат отговорни към себе си 
и своето здраве и да не пропускат профилактичните пре-
гледи“, подчертава началникът на Сектора по ендоскопска 
и онкогинекологична хирургия към АГО на МБАЛ „Св. София“.










