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Инсулт – превенция, лечение и усложнения
Какви възможности дава съвременното лечение на инсулта?  

Играчка-плачка: Опасните травми през зимата
Могат ли травмите през зимата да ни „изпратят“ на операционната маса?

Ексклузивно
Среща със сертифицирания в Италия сомелиер на зехтин Пенка Нешева

Съвет на експерта
Шум в ушите – опасно ли е?

Туризъм
На СПА в студа – Огняново

Акцент
Киселото зеле – ползи за здравето

Полезно и практично
Рецепти за домашен сапун

Световният ден на 
снежния човек

Екипът на BETTY
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Световният ден на снежния човек – 18 януари, се отбелязва от 2011 г. по 
идея на германския колекционер Корнелиус Граетц, който в продълже-
ние на 30 години събира снежни човеци. Тогава внушителната му колек-
ция от над 3000 бройки е записана в Книгата на Гинес. 
Датата не е избрана случайно, а носи символика – единицата символизи-
ра метлата на снежния човек, а осмицата – неговото тяло.
Понастоящем рекордът за най-голям снежен човек в света е поставен 
в град Бетел, в щата Мейн. Той се издига на височина от 37,20 м и е кръс-
тен на сенатора, представляващ щата, Олимпия Сноу.
Да направят снежен човек е сред любимите детски занимания в студе-
ните дни, затова той символизира забавленията през зимата.
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Тромбоемболия – 
профилакТика и превенция
 С ърдечносъдовите заболявания, причинява-

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

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

кръжението си.
Съвременната медицина предлага ефикасна профилактика. 
През последното десетилетие на пациентите от всички 
рискови групи се препоръчва приемът на ацетилсалицило-
ва киселина в ниски дози веднъж дневно, като превантив-
но средство срещу различните тромбоемболични заболя-
вания. 
Консултацията с лекар преди началото на терапията е за-
дължителна.
Кардиопирин е лекарство, предназначено специално за 
профилактика на сърдечносъдови заболявания. Продук-
тът намалява възможността за запушване на кръвонос-
ните съдове - основната причина за инфаркт и инсулт. 
Всяка таблтка има специална обвивка с цел да не дразни 
стомашната лигавица и е удобно дозирана: една таблетка 
100 mg ацетилсалицилова киселина за еднократен дневен 
прием.
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България от години е на чел-
ните места по заБолеваемост 
и смъртност от инсулт. КаК-
ви са причините за това? Кои 
са рисКовите фаКтори и КаК 
Биха могли да Бъдат Контро-
лирани? КаК да разпознаем 
симптомите на инсулта? и 
КолКо дълго трае „златният 
час“ след настъпването му? 
КаКви възможности дава 
съвременното лечение на ин-
султа? и защо профилаКтиКа-
та – и първична, и вторична 
– е толКова Ключова? попи-

тахме д-р ирен петрова, невролог в КлиниКата по нервни 
Болести на умБал „алеКсандровсКа“ в столицата. 

„За съжаление е факт, че българия е на едно от първите мес-
та по заболеваемост от инсулти. Причините за това са мно-
го“, признава д-р Ирен Петрова. „на първо място – рисковите 
фактори, които не се контролират и лекуват своевременно. 
те включват неконтролирана артериална хипертония, деком-
пенсиран захарен диабет, нарушение на липидния профил и на 
сърдечния ритъм и липсата на антикоагулантна или антиагре-
гантна терапия, редица сърдечни заболявания“, изрежда ги не-
вроложката от „александровска“. Вина тук имат и пациентите. 
„много хора не спазват предписаната им терапия, самолекуват 
се, често се явяват късно на консултация при съответния спе-
циалист, не ходят на вторични профилактични прегледи. Дру-
га честа причина е неспазване на хигиенно-диетичен режим, а 
именно – консумиране на много солени и тлъсти храни, злоупо-
треба с алкохол, тютюнопушене, липса на двигателна актив-
ност и обездвижване, наднормено тегло“, споделя опита си д-р 
Петрова.
ах, този стрес!
И инсултът – като други диагнози – понякога се дължи на „хубав 
живот“. „Голяма роля за възникването му се отдава и на стре-
саостър или хроничен“, не крие невроложката. „относително 
значение има и възрастта. По-често боледуват възрастни па-
циенти, но нараства броят и на младите. Всъщност при мно-
го заболявания се наблюдава подмладяване. това се обяснява с 
лошото качество на живот, многократните стресови ситуа-

ции и недобрия контрол на рисковите фактори“, допълва спе-
циалистката от „александровска“. Генетичната предиспозиция 
също не е за подценяване. „Има цели фамилии, които страдат от 
инсулти или инфаркти във възрастта преди 50 години. това се 
свързва с генетични аномалии, при които се нарушава съсирва-
нето на кръвта и образуването на тромби, които запушват мо-
зъчните съдове и водят често до исхемични инсулти“, разкрива 
д-р Петрова. И подчертава, че причината за възникването им 
обикновено не е една, а комплекс от няколко. 
исхемичен или хеморагичен?
Какво всъщност представлява инсултът? „това е остро на-
рушение на мозъчното кръвообращение, като неврологичната 
симптоматика персистира повече от 24 часа. ако е до 24 часа, 
се говори за транзиторни исхемични атаки, които в някои слу-
чаи могат да преминат в инсулти“, прави важното уточнение 
невроложката. „Инсултът бива два типа – исхемичен и хемо-
рагичен. При първия се нарушава кръвоснабдяването в дадена 
зона от мозъка и се получава исхемия (нарушено хранене). При 
хеморагичния се наблюдава руптура на мозъчен съд по ред при-
чини и навлизане на кръв в различни участъци от мозъка“, обяс-
нява д-р Петрова. 
причините – от аритмия до аневризма
И двата типа инсулт могат да са в резултат на рисковите 
фактори, изтъкнати по-рано от специалистката от „алек-
сандровска“. „По-чести при исхемичния са нарушенията в 
сърдечния ритъм и липсата или недостатъчният прием на ан-
тиагрегантна или антикоагулантна терапия, стенозите на ма-
гистрални мозъчни съдове, генетичните аномалии, водещи до 
нарушаване на кръвосъсирването. най-честите причини за хе-
морагичния мозъчен инсулт пък са съдови аномалии, аневризми, 
недобър контрол на рр (което води до промени на съдовата 
стена) или на антикоагулантната терапия (което повишава ри-
ска от кървене)“, подробно обяснява д-р Петрова. 
симптомите са „многолиКи“
Как да познаем инсулта? неврологичната симптоматика е 
твърде разнообразна и зависи от това кой участък на мозъка 
е засегнат. „може да има двигателни нарушения, на координа-
цията и сетивността, на зрението, на говора. най-честите 
инсулти са в „басейна“ на лява или дясна средна мозъчна арте-
рия. много тежко протича, когато има засягане на ствола. При 
него се наблюдава нарушение в дишането и гълтането, промяна 
в пулса и рр. В тези случаи смъртността е над 50%“, не крие 
невроложката.

Инсулт – 
превенция, 
лечение и 
усложнения
текст: д-р ирен петрова, невролог в 
Клиниката по нервни болести на УмбаЛ 
„александровска“

Инсулт – 
превенция, 
лечение и 
усложнения



ТромболизаТа е ефекТивна до 4-ия час
Лечението на инсулта е няколко типа – консервативно, опера-
тивно и рехабилитационно. „Много е важно пациентът своевре-
менно да бъде прегледан при първите симптоми, за да може да 
се реагира адекватно, да се включи ранно лечение и да оздра-
вее напълно без остатъчна неврологична симптоматика и тежка 
инвалидизация“, категорична е д-р Петрова. „Тук много важно е 
времето. Първите три-четири часа от началото на заболява-
нето са решаващи. В този период пациентът трябва да бъде 
закаран в болница – с готовност за тромболиза или тромбекто-
мия (хирургично отстраняване на тромба). Да му бъдат направе-
ни необходимите кръвни изследвания, компютърна томография 
на глава или ангиография (при съдови аневризми) и да се прецени 
дали няма някои противопоказания за провеждането на тромбо-
лиза“, разкрива какъв е алгоритъмът на действие невроложката. 
„Ако всичко е наред, има смисъл тя да се осъществи в първите 3 
до 4 часа от началото на заболяването. Така се гарантира пълно 
възстановяване на пациента. При съдовите аневризми е важно 
да се проведе неврохирургична операция в първите 72 часа от 
началото на кръвоизлива. Ако се изпусне този период, пациентът 
се лекува консервативно дълго време, и има последваща продъл-
жителна рехабилитация – включително и говорна (ако има нару-
шение)“, допълва д-р Петрова.
рехабилиТацияТа е ключова през първаТа година 
Опитната невроложка от „Александровска“ не спестява исти-
ната – резултатът от лечението невинаги е успешен. „Има па-
циенти, които остават с различна степен на инвалидизация. Не 
са работоспособни и зависят от други хора. Много важно е да 
се проведе рехабилитация в първата една година от началото 
на инсулта (поне двукратно)“, препоръчва специалистката. „Не са 
редки и рецидивите, ако не се спазват указанията на лекарите и 

пациентът не се лекува (липсва вторична профилактика). Те про-
тичат с по-тежка неврологична симптоматика  от предходния 
инсулт“, споделя впечатленията си д-р Петрова.
има риск оТ деменция
„Някои пациенти не отчитат, че имат някакви неврологични симп-
томи. Но щом се проведе компютърна и ядрено магнитна-резо-
нансна томография на главен мозък, се установяват множество 
глиозни фокуси (това значи, че пациентът е преживял повече ин-
султи). Тази находка се обозначава като „мозъчносъдова болест“. 
Често тя води до проблеми с паметта, нарушение в концентра-
цията и вниманието, затруднено възприемане на нова инфор-
мация, поведенчески и емоционални нарушения“, предупреждава 
невроложката. Това състояние – в зависимост от  проведеното 
невропсихологично изследване – може да се диагностицира от 
леко когнитивно нарушение до тежък дементен синдром. Затова 
д-р Петрова напомня, че при прекаралите инсулт пациенти е из-
ключително важна вторичната профилактика, за да не настъпят 
рецидиви или здравето на пациента да се влоши. 
профилакТика и пак профилакТика
Приоритет №1 на д-р Петрова и колегите ú обаче остава пре-
дотвратяването на инсулта. „Затова ключово е стриктното 
следене на рисковите фактори, адекватното им лечение, спаз-
ването на подходящ хигиенно-диетичен режим, двигателната 
активност, избягването на стресови ситуации, редовните пре-
гледи при съответния специалист. Тоест, много важна е първич-
ната профилактика“, категорична е невроложката. „А при прежи-
вян инсулт вторичната профилактика не бива да се подценява, за 
да не се влоши състоянието до степен на тежка инвалидизация. 
Не на последно място много важно е и провеждането на тром-
болиза в срок, за да може пациентът да се възстанови“, казва в 
заключение д-р Ирен Петрова.

ЗАПОЧВА ДА 
ОБЛЕКЧАВА КАШЛИЦАТА

СЛЕД 15   МИНУТИ*

Терафлу Форте Простуда и Кашлица е лекарствен продукт без рецепта за възрастни и юноши 
над 16 години. Съдържа парацетамол, фенилефринов хидрохлорид и гвайфенезин. 
Използвайте Терафлу Форте Простуда и Кашлица САМО ако имате ВСИЧКИ изброени симптоми: 
болка и/или температура, запушен нос и продуктивна кашлица. Преди употреба прочетете 
листовката. А0293/09.12.2021 PM-BG-THRFL-21-00025 Търговски марки, притежавани или 
лицензирани от групата компании GSK. ©2021 Групата компании GSK или техен лицензодател.
* на база абсорбцията на гвайфенезин

НОВО

СИЛАТА
НА ТЕРАФЛУ

В КАПСУЛИ
С ТЕРАФЛУ ФОРТЕ ПРОСТУДА И КАШЛИЦА
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Бялата януарска „приказка“ лес-
но може да се оБагри в тъмни 
краски след уж невинно пада-
не на улицата или в планината. 
кои са най-честите и коварни 
травми в сезона на поледиците 
и ските? как да помогнем, ако 
станем свидетели на падане в 
града или в планината? могат ли 
травмите през зимата да ни „из-
пратят“ на операционната маса? 
и кои правила е доБре да спаз-
ваме, за да ги изБегнем? с тези 
въпроси се оБърнахме към д-р 
Филип койнарски, специалист 

в отделението по ортопедия и травматология на мБал 
„света соФия“ в столицата. младият ортопед травмато-
лог е лекар на младежкия национален отБор по ФутБол и 
е част от медицинския екип на тенис турнира Sofia open. 

срещу неприятните зимни травми „застраховани“ няма. „В тези 
месеци при нас постъпват пациенти от всички възрасти, но 
най-често това са две групи: възрастните хора, претърпели 
инциденти по заледени повърхности, и практикуващите зимни 
спортове – като ски и сноуборд“, споделя опита си д-р Филип 
Койнарски. 
колене, глезени и китки са „на мушка“
Глезените и китките, оказва се, са обичайните „жертви“ в по-

ледицата. „може да се каже, че това са най-честите локации, в 
които се получават фрактури. но зимният травматизъм далеч 
не се ограничава със счупванията в тези две области“, уточ-
нява ортопедът от мБАЛ „св. софия“. „Голям брой пациенти 
претърпяват мекотъканни увреди. А те могат да са не по-мал-
ко предизвикателство за нас, терапевтите. Увредите на гле-
зенните и коленните връзки, менискалните увреди, са широко 
застъпени особено при любителите на зимните спортове. не 
са изключение и нараняванията на гръбначния стълб“, споделя 
примери от практиката си д-р Койнарски.
при Болка, оток и хематом – Бързо на лекар
При кои симптоми трябва да сме нащрек след наглед безобидни 
падания през зимата? „независимо от сезона, след претърпяна 
травма човек трябва да отчете как се изменя локалният ста-
тус в първите 24-48 часа. нестихващата и увеличаваща се бол-
ка, ограниченият обем на движение, появата на оток и хематом 
са основните алармиращи знаци, че трябва да посетим лекар“, 
обяснява травматологът.
свалете часовници и пръстени
В поледицата в града или на пистата в планината зимата мно-
зина от нас стават свидетели на неприятни падания. Как бихме 
могли да помогнем, без да навредим? „Първоначално трябва да 
се уверим, че човекът, претърпял травма, е в съзнание и няма 
тежки последици от падането. Ако има съмнение за такива, 
редно е веднага да се извика екип на „Бърза помощ“, категори-
чен е ортопедът от мБАЛ „св. софия“. Д-р Койнарски допъл-
ва, че при травма на китката или дланта е важно веднага да се 
свалят всички бижута – пръстени, гривни, часовници. „В такива 
случаи пръстите бързо отичат и премахването на накитите 

Текст: д-р Филип койнарски 
ортопед травматолог в отделението по ортопедия 

и травматология на мБАЛ „света софия“

Играчка-плачка: 
Опасните травми през зимата



на следващ етап е трудно и травмиращо пациента“, отбелязва 
ортопедът. „При съмнение за счупване пък е редно зоната да 
се обездвижи и да се потърси медицинска помощ“, препоръчва 
специалистът.
Не се предоверявайте На чакръкчии
„Бабините рецепти“, самолечението и „наместването“ при 
чакръкчии могат да се окажат „нож с две остриета“. „В случай на 
сериозна травма – фрактура или мекотъканно скъсване – увели-
чаването на времето между нараняването и лекарската намеса  
може да усложни и лимитира вариантите за лечение. Желателно е 
такива увреди да се лекуват в първите 5-7 дни след травмата, 
разбира се, от квалифициран медицински екип“, подчертава д-р 
Койнарски.
добрият стар гипс и модерНите ортези
Колкото и голям да е напредъкът в съвременната травматоло-
гия, „добрият стар гипс“, върху който се подписвахме като деца, 
не е отживелица. „Той остава основното средство за консерва-
тивно лечение на счупванията, когато показателите са подхо-
дящи за такова. По друг начин стоят нещата при мекотъканни 
увреди, където целим да избегнем продължителното обездвиж-
ване и усложненията. В такива случаи може да не се имобилизира 
увредената зона или пък да се използват специални ортези, кои-
то могат да ни осигурят контролиран обем на движения, а са и 
доста по-комфортни за пациента“, разкрива ортопедът.
Лекуват меНискус през микроскопичНи разрези
От няколко дни – при натъртване, до няколко месеца – при теж-
ки счупвания или поражение на кръстните връзки. В такъв ин-
тервал варира времето за възстановяване след травма. Д-р 
Койнарски обаче напомня, че усложнения могат да възникнат 

дори когато най-малко ги очакваме. „За щастие при правилно и 
навременно лечение от наша страна и съдействие от страна 
на пациентите такива случаи са рядкост“, успокоява ортопе-
дът от МБАЛ „Св. София“. „Редно е оперативното лечение да се 
извършва само при ясни индикации и тогава, когато травмата 
не позволява консервативен подход. Щом се стигне до опера-
ция, пациентите трябва да знаят, че в съвременната медицина 
основна цел е качественото лечение и бързото възстановява-
не. Несъмнено модерната техника помага за това. Само преди 
две десетилетия една увреда на менискус се е лекувала с от-
крит достъп и разрез от 10-15 см. Днес това е възможно с 2 
малки разреза от 1 см. За нас, лекарите, е важно пациентите да 
се чувстват комфортно и затова се стремим към усвояването 
и усъвършенстването на съвременните методи за лечение“, из-
тъква д-р Койнарски.
зимНите обувки са като зимНи гуми
Независимо от възможностите на модерната травматология, 
препоръката на специалистите е да се стараем да избягваме 
инцидентите. „Моят съвет към хората е да внимават със зим-
ните спортове и да ги практикуват, когато са физически и тех-
нически подготвени. Винаги препоръчваме на по-възрастните 
да стоят вкъщи при поледици и да излизат, когато наистина се 
налага. Разбира се, и облеклото трябва да е съобразено с усло-
вията навън. Обувките са като гумите на колата. Ясно е какво 
може да стане, ако караме с неподходящи за зимата. Отделено-
то време за бавно и внимателно придвижване в заледени условия 
пък се награждава с безаварийни и спокойни дни в компанията на 
близките ни хора“, казва в заключение д-р Филип Койнарски.

Волтарен Форте 2,32 % гел е лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни и юноши над 14 години. Съдържа диклофенак диетиламин. 
Преди употреба прочетете листовката. 
A 0152/01.08.2019 CHBA/CHVOLT/0015/19 Търговски марки, притежавани или лицензирани от групата компании GSK. ©2019 Групата компании GSK или техен лицензодател.

Намалява 
възпалението 

Лекува отока 
в дълбочина

До 12 часа  
без болка в ставите
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Зехтинът 
еликсир на живота

През последните години все повече се говори за средиземноморската кухня като мо-
дел на диета за здраве и дълъг живот. Основна нейна съставка е маслиновото масло, 
наричано течното злато на Средиземноморието, течно здраве, еликсир на живота. 

но малко хора знаят за професията сомелиер на зехтин. имаме удоволствието да 
ви срещнем с Пенка нешева, сертифициран в италия сомелиер на зехтин.

Снимка: Кая Христова



Автор: Олга геОргиева
Снимки корица: Кая ХристОва
Снимки страници: италиансКа Кулинарна аКадемия, сОфия

Родена в Пловдив, най-стария жив град в Европа, Пенка отра-
но се влюбва и в един друг Вечен град също на седем хълма, в 
неговата история и традиции, в магията на Италия, на нейната 
кухня и култура. Завършва икономика, счетоводство и контрол, 
по професия е одитор и работи за престижна одитна инсти-
туция. Преди пет години поема отговорността да ръководи 
Делегацията на Италианската кулинарна академия (Accademia 
Italiana della Cucina) в София. Създадена преди 70 години в Мила-
но, Академията има за цел да съхранява и разпространява тра-
дициите на италианската кухня и култура в Италия и по света. 
Всяка делегация отговаря за идентифицирането и подкрепата 
на стойностните италиански ресторанти на своята терито-
рия, за оценяването и поощряването им, за  организирането на 
събития и популяризирането на традициите сред местните 
общности. Дейността на Пенка като делегат я превръща в 
мост между Италия и България. Необятното море от познания, 
до които се докосва, я вдъхновява да изучава професията со-
мелиер на зехтин и получава сертификати от Italian Sommelier 
Foundation и Worldwide Sommelier Association.

Пенка, обикновено свързваме професията сомелиер с виното. 
Какво означава да си сомелиер на зехтин, къде и какво се изучава?
Професията сомелиер на зехтин (маслиново масло) е сравни-
телно нова. За да станеш такъв, трябва да преминеш курс на 
обучение. Лекциите са разделени на теоретична част и прак-
тическа част. Именно с практическата част се изучава дегус-
тацията, тоест обонятелният и вкусов анализ, благодарение 
на който се установява качеството на екстра върджин зехти-
на. В момента има много курсове за зехтин, но за да получите 
сертификат за сомелиер, е необходимо да посещавате тези, 
провеждани от квалифицирани и признати органи и асоциации в 
сектора.

Как решихте да станете сомелиер на зехтин?
Бях повлияна от културата на зехтина в Италия, от много- 
образието, от въпросите, които непрекъснато си задавах 
като потребител – какъв зехтин да избера за лична консумация: 
едносортов или от няколко сорта, леко плодов, средно плодов, 
интензивно плодов, горчив, пикантен, за консумация на сурови 
храни или на приготвени ястия. И на последно място, но може 
би първо по значение за избора да стана сомелиер, е силното 
влияние на моята преподавателка и близка приятелка Фабиана 
Ботан. За България е много важно да се разпространява тази 
професия и зехтин културата като цяло, тъй като ние тради-
ционно не отглеждаме маслини поради климатичните условия у 
нас, съответно не произвеждаме зехтин. Но в последните го-
дини значително се увеличи консумацията на зехтин и вносът 
от различни държави. А екстра върджин зехтинът, поради ви-
соката си производствена цена (необходими са между 5 и 7 кг 
маслини, за да се получи един литър маслиновото масло) е една 
от най-фалшифицираните стоки и трябва да се научим да  изби-
раме зехтин, който е полезен за нашето здраве.

С какво маслиновият зехтин е ценен за човешкия организъм?
Зехтинът екстра върджин е полезен за здравето на сърцето 

и сърдечносъдовата система, тъй като е богат на мононена-
ситени мастни киселини. Намалява риска от тромбоза, инсулт, 
инфаркт, неоплазми. Спомага за борбата с диабета. Притежава 
аналгетично и противовъзпалително качество: маслиновото 
масло съдържа молекула, наречена олеокантал, която, изглеж-
да, има същия ефект върху нашето тяло като ибупрофен. Зех-
тинът е известен със своите козметични свойства и такива 
против стареене на кожата, защото е естествен източник на 
витамин Е, мощен антиоксидант. Съдържа сквален, за който се 
твърди, че е ефективен срещу тумори на кожата. Той е в цен-
търа на средиземноморската диета. В страните с най-голямо 
потребление на необработен зехтин хората живеят по-дълго. 
Подходящ е за диета: има най-добър баланс на мазнини и е кон-
центрат от витамини и минерали. Зехтинът е лесно смилаема 
храна и спомага за доброто състояние на стомаха и червата, 
благодарение на леко слабителните си свойства. Поддържа 
също холестерола под контрол.

Как да разпознаваме истинския зехтин?
Първият индиктор за потребителя е цената на зехтина: за да 
бъде добър екстра върджин зехтин, той не може да струва 
по-малко от 10 евро за половин литър. По-ниската цена всъщ-
ност дори не позволява да се покрият разходите за прибира-
не на реколтата и производството и може да означава лошо 
качество и негарантиран произход на зехтина. Добре е винаги 
да четем етикета, който трябва да съдържа: име на продукта, 
произход, информация за категорията на зехтина/ сорт масли-
ни, търговски представител и производител, година на рекол-
тата, срок на годност, фабричен номер, количество и условия 
за съхранение. Тези данни обаче невинаги се посочват. В такива 
случаи препоръката е да се проверява производството и сро-
ка на годност на зехтина, като се предпочитат по-ново произ-
ведени продукти и продукти от новата реколта. 
Присъствието на марката DOP за италианските зехтини е до-
пълнителна сигурност, защото е синоним на определен произ-
ход. Зрителната оценка също е много важна за разпознаване на 
доброто качество на екстра върджин зехтина. Обикновено, 
ако няма фалшификати, зеленият цвят показва, че е произве-
ден от неузрели маслини, докато златистожълтият, идва от 
по-зрели маслини. Но ако е бледожълт и прозрачен, идва от мас-
лини с лошо качество. Доброто маслиново масло трябва да има 
леко горчив и пикантен вкус, да е и леко плодов. Маслиновото 
масло трябва да има характерния  аромат на пресни маслини, 
а ако мирише на спарено или е без миризма, това означава, че е 
съхраняван лошо или е произведен от маслини с лошо качество. 
След дегустацията на зехтина като послевкус трябва да оста-
не чиста уста, да няма мазни остатъци и неприятно тежко усе-
щане. Най-добрият инструмент за разпознаване на качестве-
ното маслиново масло остават нашите сетива и преди всичко 
небцето.

Как се роди любовта Ви към италианската кухня и култура?
Тази голяма любов се роди съвсем естествено, водена от 
стремежа към красотата, естетиката, изкуството, креатив-
ността, историята, традицията, вкусовете и знанието. Да се 
докоснеш до вековната италианска култура, е голямо предиз-
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викателство и огромна 
работа.

Каква е историята на съз-
даването на Итали-
анската кулинарна 
академия?
Академията тази 
година има юбилей, 
основана е през 1953 
г. в Милано от Орио 
Вергани заедно с ня-
колко италиански ин-
дустриалци и журна-
листи. Тя е културна 
институция на Репу-
блика Италия, от 2003 
г. е единствената 
гастрономическа кул-
турна институция, 
призната от италиан-
ското правителство. 

Идеята за основаването ú по модела на френския елитен клуб 
на „Стоте“ се е родила на масата. В Италия всичко се е развило 
много бързо, за една година идеята се разпространила, появила 
се и втора делегация, във Флоренция, а през следващите години 
се разраснала в цялата страна. Днес Академията е представена 
в цяла Италия и в повече от 100 страни по света. Българска-
та делегация в София е под номер 300 в списъка на всички де-
легации. Днес има около 8000 академици по света. Академията 
развива редакционна и изследователска дейност с 20 изследо-
вателски центъра в цяла Италия. Разполага с голяма библиотека 
в Милано, която е на разположение на един от местните уни-
верситети.

Смятате ли, че днес българите познават повече италианска-
та кухня и използват повече италиански продукти, отколкото 
преди десет години? 
През последните години тенденцията е много положителна. 
Много италиански фирми са представени в България, внасят 
много качествени, занаятчийски хранителни продукти, както 
и такива, които познаваме от супермаркетите. Вкусовете на 
българите също са еволюирали много. 
От няколко години чрез нискотарифните авиокомпании се от-
вори възможност за директен достъп до много италиански 
градове. Българите пътуват много, ценят качеството, търсят 
качеството и са много по-взискателни, разпознават автен-
тичния италиански вкус. Това позволява да се запази високото 
качество на кухнята и традициите извън Италия.

Кои са Вашите любими италиански ястия?
Преди всичко харесвам ястията с риба и морски дарове. Разби-
ра се, и голямото предизвикателство на пастата и всички из-
кусителни регионални рецепти. Италианската кухня е разделена 
на 20 регионални кухни, всеки регион си има своя типична кухня.

Обичате ли да готвите?
Да, много обичам да готвя, особено за приятели! За съжаление 
не ми остава много време, но винаги го правя с удоволствие и 
с личен почерк. Доставя ми удоволствие да приготвям както 
традиционни български ястия, да преоткривам забравени ре-
цепти, така и да изучавам рецептите на италианските ястия и 
тяхното регионално разнообразие. 

Какво си пожелавате за новата година?
Да бъдем по-щедри във всеки смисъл, да преоткриваме забра-
вените традиционни ценности, да им дадем нов живот и сми-
съл, да не се страхуваме да мислим мащабно. За себе си си по-
желавам да срещна хората, с които да реализирам идеите си.

12 / b e t t y  И н Т е Р В ю  н А  Б Р О я
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Още една КОледа, Още една нОва 
гОдина зад ъгъла. вървя пО улицата, 

мислейКи си за Отминалите празници. 
Оглеждам се във витрината и се сеп-

вам: леле, КОя е тази лелКа?! мОже би и 
вие сте имали пОдОбни преживявания, 

КОитО напОмнят за неумОлимия хОд 
на времетО и за разминаванетО на въ-
трешните себеусещания с реалнОстта. 

не всеКи ще си гО признае, нО дълбОКО 
във всеКи един От нас има страх От 

ОстаряванетО. пъК и неКа сме честни 
със себе си – ОстаряванетО прОменя 

нещата!

за съжаление днес обществото гледа на 
старостта като на нещо нежелано и нещо, 
от което трябва да се страхуваме. старее-
нето и смъртта са неизбежни, но няма нужда 
да позволявате на този страх да повлияе на 
настоящия момент – важно е как живеете 
живота си сега.
 
Ако се страхувате от остаряването и са-
мотата, имайте предвид едно нещо – всеки 
ще остарее. Нормализирането на процеса на 
стареене и осъзнаването, че всички остаря-
ват с вас, може да помогне за намаляване на 
тревожността, свързана с възрастта. Мо-
жете да сте спокойни, като знаете, че не сте 
първият човек, който остарява, и няма да 
сте последният.
но защо все пак се страхувате да остаре-
ете?
За някои това е страх от физическите про-
мени, които идват с остаряването. За други 
това е страхът да не загубят своята незави-
симост и да се превърнат в бреме за близки-
те си. А за мнозина това е страх от смърт-
та. Без значение каква форма приема вашият 
страх, той може да бъде изтощителен. Може 
да ви накара да се тревожите за неща, които 
са далеч в бъдещето, и да ви попречи да се 
насладите на настоящия момент. Няма нужда 
да се страхувате от остаряването. Това е 
естествен процес, който се случва на всеки. 
и това може да бъде красиво време от жи-
вота, ако сте подготвени за него. Да прие-
мете признаците на стареене... хм, това не 
е нито лесно, нито задължително, но може да 
приемете, че хората, които са важни за вас, 
ви обичат с тези признаци на стареене. Това 
е непрекъснат и постепенен процес.
За да изживеете пълноценна старост и да 
продължите да се наслаждавате на всяка 
година, е важно да се освободите от този 
страх. приемете остаряването като нова-
та цел в живота ви и си изгответе план за ос-
таряване в добро здраве, като превърнете 
страховете в здравословни действия.
Как да преодолеем страха от остарява-
нето?

Знанието е сила
първо, можете да се образовате какво да 
очаквате, когато остареете. само защото 
остарявате, не означава, че автоматично 
ще бъдете болни и неспособни да се наслаж-
давате на живота. Нещо повече, важно е да 
запомните, че всеки остарява по различен на-
чин. Ако някой, когото познавате, има здраво-
словни проблеми или влошени умствени спо-
собности, това не означава, че ще се случи 
на вас. Всеки остарява със свое собствено 
темпо, така че не се сравнявайте с другите.
Говорете За това
с напредване на възрастта е напълно ес-
тествено да започнете да мислите повече 
за своята смъртност. За някои това може да 
бъде трудно да се примирят. Но е важно да 
запомните, че всеки се чувства така в даден 
момент от живота си.
Добре е да говорите за страховете си с 
някой, на когото имате доверие. Това може 
да ви помогне да разберете по-добре какво 
точно причинява страхът ви и как да се спра-
вите с него.
съсредоточете се върху настоящето
Живейте в настоящия момент. Когато сте 
фокусирани върху това, което се случва в 
момента, е трудно да се тревожите за неща, 
които все още не са се случили.
опитайте се да обърнете внимание на мал-
ките детайли в живота си и да се насладите 
на добрите моменти. Това ще ви помогне да 
оцените живота си и да се възползвате мак-
симално от времето, което имате.
иЗполЗвайте Го като мотивация
страхът от остаряването всъщност може 
да се използва като мотивация за водене на 
по-здравословен начин на живот. съсредо-
точете се върху това да живеете живота си 
с цел и смисъл и ценете времето, което пре-

карвате с любимите си хора. Това са нещата, 
които наистина имат значение.
съЗдайте наследство
оставянето на наследство е един от 
най-добрите начини да преодолеете стра-
ха си от остаряването и смъртта. Това ви 
дава нещо, за което да живеете и да очаква-
те с нетърпение. Така вие не живеете само за 
себе си, а и за бъдещите поколения. Не е за-
дължително да е нещо голямо или грандиозно. 
просто не спирайте да мечтаете и да пре-
следвате мечтите си. Това ще бъде запомне-
но. Без значение какво правите обаче, мисле-
те за това като за символично безсмъртие 
– вашето наследство ще живее дълго, след 
като си отидете. и това е нещо, с което да 
се гордеете.
Някои хора оставят възрастта да ги опре-
деля, докато други намират начини да се по-
добряват с възрастта като хубаво вино или 
изискано сирене. остаряването не трябва 
да ви спира. Не му позволявайте да ви попре-
чи да живеете най-добрия си живот. помис-
лете си, че многобройните години, които са 
изминали, за вас са всъщност дар, помислете 
си колко по-млади от вас хора не са успели да 
остареят и вече ги няма. Та вие сте истин-
ски късметлии и точно сега му е времето да 
направите всички онези неща, които не сте 
сторили назад в годините. Всъщност оста-
ряването може да бъде прекрасно нещо!
само не забравяйте, че е важно как живеете 
живота си, а не кога ще умрете. Вместо да 
се фокусирате върху страховете си, съсре-
доточете се върху това да живеете живота 
си пълноценно и да се наслаждавате на всеки 
момент, без да се налага да поглеждате назад 
със съжаление. още една година измина и все 
още сме тук – побелели, поостарели и помъ-
дрели ценители на живота!

Текст: антоанета атанасова  
фамилен психотерапевт Олеле, остарявам!



в света на 
професионалистите

Текст: оЛГа ГеорГиеВа
Снимки: Личен архиВ
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Паоло Кортичели, 
нутриционист, журналист, Милано 

БЛизо една трета от насеЛението на сВета страда от хронични иЛи инцидент-
ни кисеЛини В стомаха. най-ефектиВната стратеГия за БорБа с тях е праВиЛ-
ната диета. затоВа В този Брой поканихме паоЛо кортичеЛи, журнаЛист и 
нутриционист от итаЛия, посВетиЛ ГоЛяма част от жиВота си на науката за 
храненето. 

НЕКА ХРАНАТА 
ВИ БЪДЕ ЛЕКАРСТВО 

роден в Милано, Паоло Кортичели завършва държавната гим-
назия на науките „алберт айнщайн“ и след това се записва 
в курса по нутрициология, където се дипломира през 1975 г. 
с дипломна работа по хигиена. През 1977 г. става ръководи-
тел на пресслужбата на Миланския търговски съюз. Става 
Пр консултант на големи фирми, пише за Il Giorno, Il Mondo и 
Corriere della Sera. През 90-те години e преподавател по „Ко-
муникация и фирми“ в Държавния университет в Милано. През 
2017 г. основава онлайн списанието за предприемачи Il Velo di 
Maya MAGAZINE. През всичките години поддържа жив инте-
реса си към правилното хранене, задълбочава знанията си и 
пише статии.

Откъде идва интересът Ви към науката за храненето?
Бях запален по химията и когато се записах в университета, 
избрах науката за храненето, защото беше иновативна спе-
циалност, каквато е и днес.

Пренесохте ли това знание в ежедневието си? Каква кухня се 
сервираше във Вашия дом?
Кухня без пържено, с ниско съдържание на мазнини и разно- 
образие в избора на храни и то благодарение на майка ми. раз-
бира се, ако се появеше повод да опитам добър салам или на-
деница, не се въздържах. но със сигурност факултетът, кой-
то посещавах, оказа влияние върху хранителните ми навици и 
по-късно в живота.  Сред любимите ми предмети бяха физио-

логията на храненето и биохимията.
Да поговорим за високата киселинност в стомаха, толкова 
широко разпространена напоследък. Кои са храните, които 
причиняват киселини?
присъщи дразнещи характеристики: бяло вино, оцет, спирт-
ни напитки, алкохол, доматен или цитрусов сок. Те заедно с 
чая, кафето и какаото насърчават производството на кисе-
лина в стомаха.

Какви храни препоръчвате на човек, страдащ от киселини?
Зърнени храни, за предпочитане пълнозърнести, пресни, нис-
комаслени и неферментирали сирена, зрели и некисели пло-
дове: смокини, ябълки и банани, прясна нискомаслена рикота, 
обезмаслено кисело мляко, препечен хляб (избягвайте бискви-
тите или предпочитайте леки или домашно приготвени). Бе-
лият ориз е най-добрата храна, както и бялата паста (без со-
сове). Зеленчуците винаги трябва да се консумират задушени 
или сварени.

Какво да направим, за да облекчим болката в стомаха?
Силно се препоръчват успокояващи и освежаващи билкови 
чайове, като тези от лайка, маточина, градински чай, дафинов 
лист, копър или валериана. при болки се използва и бутилка с 
топла вода за отпускане на коремните мускули и постепенно 
облекчаване на болката. препоръчва се също сух хляб, пре-
печен хляб или сухари в малки количества за изсушаване на 
киселинността и потушаване на усещането за парене. Бих 



добавил, че винаги е добре да имате 
подръка твърдо сварени яйца и добре 
отцедена моцарела, храни, които 
действат успокояващо на стомаха.

Не се препоръчват месни и протеинови 
храни, нали така?
В месото на скара и протеиновите 
храни като цяло винаги се образуват 
токсични вещества като хетеро-
циклични амини, химични съединения, 
дължащи се на промени в химичната 
структура на протеините, по-специ-
ално на аминокиселините и креатина. 
Предлагам ви начин за готвене на бели 
меса, включително риба, при който не 
се използват никакви мазнини. Трябва 
да имате на разположение зеленчуков 
бульон и малко бяло вино: сложете три 
супени лъжици бяло вино в тиган, сло-
жете тигана на огъня. Алкохолът се 
оставя да се изпари - около минута и 
половина - и се добавя бульона, половин 
чаша. След около минута добавете бя-
лото месо или рибата с малко сол. Яс-
тието се сварява достатъчно, като в 
края на готвенето можете да намаже-
те цялата повърхност с малко кисело 
мляко, все едно е майонеза. Готово за 
сервиране!

Какво ще кажете за храните, които съ-
държат нишесте?
В храните, които съдържат нишесте, 
като тестените изделия, картофи-
те, хляба или ориза, независимо дали 
са печени или пържени, се образува 
акриламид, токсично вещество, което 
променя химичната структура на ни-
шестетата. Тези вещества са вредни 
за лигавицата на стомаха и червата и 
честата им консумация чрез прегорели 

храни повишава риска от развитие на 
някои форми на рак. Затова е по-добре 
да внимавате да не удължавате пре-
комерно фазата на готвене и да избяг-
вате консумацията на явно загоряла 
храна.

Много хора използват сода за хляб при 
преяждане и киселини. Вярно ли е, че 
честата й консумация може да доведе 
до стомашни язви? Какви са препоръ-
чителните дози, които не трябва да се 
превишават? 
Не, не причинява язва, по-скоро може 
да се превърне в навик. Като дозиров-
ка чаена лъжичка на половин чаша вода, 
но трябва да избягваме да повтаряме 
приема на сода твърде често.

Според Вас правилното хранене дос-
татъчно ли е за борба с киселините или 
трябва да се комбинира с медикамен-
тозна помощ, предписана от гастро-
ентеролог?
Зависи от случая. Разбира се, ако ди-
скомфортът продължи във времето, 
препоръчително е да се консултирате 
със специалист. Вниманието обаче не 
трябва да се фокусира изключително 
върху стомаха и органите, свързани с 
храносмилането: в някои случаи всичко 
започва от гръбначния стълб, където 
може да има притискане точно на ни-
вото на стомаха. В тези случаи блуж-
даещият нерв се стимулира и тази 
аномалия предизвиква събуждане на 
стомашна киселина поради прекомер-
на секреция на солна киселина. С други 
думи: холистичното виждане помага за 
разширяване на хоризонта, за да се раз-
бере по-добре какво се случва и защо.



Кафетин форте е комбинирано 
противоболково лекарство за 
симптоматично и краткотрайно 
лечение на болки като главоболие, 
зъбобол, мигрена, невралгия, 
ишиалгия и мускулни болки.
Лекарствен продукт без лекарско предписание 
за възрастни и деца над 12 години. Съдържа 
парацетамол. Преди употреба прочетете 
листовката. 200110162

Кафетин Форте   
12 таблетки

Кафетин Колд 
10 таблетки 

Допринася за нормалното протичане 
на метаболизма и производството 
на енергия. Спомага за намаляване 
чувството на отпадналост и умора. 

Магнезий Натурален 
Морски с витамини B1, 
B2, B6, B12
30 капсули

С комбинирания си състав при 
настинка и грип понижава телесната 
температура, облекчава болката, 
намалява носната секреция и 
съдържа витамин С.
Лекарствен продукт без лекарско предписание 
за възрастни и деца над 12 години. Съдържа 
парацетамол. Преди употреба прочетете 
листовката. 20080105

препоръка на сезона

Създаден да лекува болка и 
дразнене в гърлото
Лекарствен продукт без лекарско 
предписание за възрастни и деца 
над 6 години.
Преди употреба прочетете листовката.  
A 230/11.12.2014 г.

Анзибел мед и лимон   
20 таблетки за смучене

Анзибел ментол
20 таблетки за смучене

Създаден да лекува болка и 
дразнене в гърлото
Лекарствен продукт без лекарско 
предписание за възрастни и деца 
над 6 години. 
Преди употреба прочетете листовката.  
A 230/11.12.2014 г.

Оливокап таблетки за гърло 
представляват уникална комбинация 
от мед, вит. С и 
висококачествен 
прополис. Имат 
противовъзпалително и 
успокояващо действие 
при възпалено и 
дразнещо гърло. 
Препоръчително да се 
приемат в периодите на 
увеличаване възможността 
от инфекции, най-вече 
през есента и зимата.

Оливокап пастили 
за гърло прополис + 
витамин C 
16 таблетки 

OTC

OTC OTC

OTC



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

Se

CD3

Zn

Абофарма Лихенсед  
Балсамов сироп 150 ml

Натурален балсамов сироп за суха и 
продуктивна 
кашлица. 
Успокоява 
кашлицата.
Действа 
отхрачващо.
Създава 
защитен 
слой срешу 
вируси и 
бактерии.

Колдрекс Максгрип 
Лимон
1000 mg / 40 mg / 10 mg  х 10 сашета      

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 приема 
повече от 4 
сашета на 24 часа.
Колдрекс са 
лекарствени 
продукти без 
лекарско 
предписание 
за възрастни и 
деца над 12г. 
Съдържа 
парацетамол. 
20010356/10.2016 г. OTC

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 приема 
повече от 4 
сашета на 24 
часа. 
Колдрекс са 
лекарствени 
продукти без 
лекарско 
предписание за 
възрастни и деца 
над 12г. Съдържа 
парацетамол. 
20010356/10.2016 г.

Колдрекс Максгрип 
Горски плодове 
10 сашета      

OTC

Абофарма Флора 10
15 капсули 

Мултищамов микроинкапсулиран 
синбиотик. 
Ефективен при антибиотична терапия. 
С добавен 
Бацилус 
Коагуланс.
Помага за 
увеличаването 
на полезните 
бактерии
При отслабен 
имунитет, 
стрес, 
холестерол.

Намалява чувството на отпадналост и 
умора
Снабдява 
организма с 
витамин С на 
части през 
целия ден.
Защитава 
клетките от 
оксидативен 
стрес. 

Абофарма Витамин C 
депо + цинк  
30 капсули 

Зинсед за имунната 
система
60 таблетки

ЗинСеД е лесноусвоима 
формула от микроелементи 
и витамини, необходими за 
имунната система и нормалното 
функциониране на организма. 
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40 на сто от хората – или поч-
ти всеки втори – се е сблъск-
вал с често влудяващото 
туптене, звънтене, свистене 
и пищене в ушите. тинитусът 
(субективният шум в ушите) 
може да бъде симптом на 
редица заболявания – от ви-
соко кръвно до инфекция.  
и за жалост битката с него 
нерядко продължава с го-
дини. какво го причинява, 
опасен ли е, има ли лечение и 
възможна ли е превенцията? 

попитахме д-р пролетина боздукова, специализант 
в клиниката по унг болести на умбал-бургас.

„Шумът в ушите (тинитус) може да бъде както симптом 
на заболяване, засягащо слуховия анализатор, така и белег 
за болестни процеси в главния мозък. Отделно от това 
се проявява при пациенти с артериална хипертония, ате-
росклероза, инфекциозни заболявания и още много други“, 
обяснява д-р пролетина Боздукова. проблемът „няма въз-
раст“. поразява както млади, така и стари. „но по-често са 
засегнати тези в по-напреднала възраст, поради това, че 
пациентите в тази група имат повече придружаващи забо-
лявания“, уточнява специализантката от клиниката по УнГ 
болести на УМБаЛ-Бургас. статистиката сочи, че около 
40% от хората са имали или имат шум в ушите, като при 
една част от тях този симптом е с дългогодишна продъл-
жителност.

и психиката страда
туптене, бумтене, свистене, кънтене, пищене – шумът в 
ушите има много „лица“. „Може да бъде с различна харак-
теристика и интензитет. при някои болни е изключително 
травмиращ за психиката фактор и се налага консултация с 
психолог“, не крие д-р Боздукова. „принцип е, че нискочес-
тотният шум е признак за болестни процеси в средното 
ухо, докато високочестотният се свързва със заболява-
ния на вътрешното ухо и слуховия нерв. това, разбира се, не 
се отнася за всички пациенти и много трудно може да се 
постави етиологична диагноза на базата на честотната и 
интензитетна характеристика на шума“, прави важно уточ-
нение младата лекарка от Бургас. „Много често тинитусът 
е придружен с малко или значително намаление на слуха, като 
двете не са в пряка зависимост, т.е. има пациенти, които са 
със сравнително добре запазен слух и с изключително драз-
нещ шум“, разкрива специализантката по УнГ болести.

причинява се и от вируси
вирусните заболявания са една от най-честите причини 
за възникване на шум в ушите вследствие на възпаление на 
средното или вътрешното ухо, подчертава д-р Боздукова. 
когато е провокиран от т.нар. звукова травма, обикновено 
е съпроводен от намаление на слуха. „тук не трябва да за-
бравяме и постоянното излагане и работа в шумна среда. 
то води до постепенно и трайно намаление на слуха и шум 
в ушите. превенцията на работещите в тези условия е за-
дължително носене на лични предпазни средства“, напомня 
специализантката по УнГ болести.

понякога се засяга вестибуларният апарат
Д-р Боздукова не пропуска да отбележи, че при някои па-
циенти с тинитус се засяга и вестибуларният анализатор, 

Шум в ушите  
опасно ли е?
текст: д-р пролетина боздукова, 
специализант в клиниката по УнГ болести на УМБаЛ Бургас



който също е част от вътрешното ухо. „Ако пък причината за шума е 
възпалителен процес, той много често е съпроводен с болка и повише-
на температура“, допълва лекарката от УМБАЛ-Бургас. За да открият 
причината за тинитуса, УНГ специалистите използват различни диагно-
стични методи. Обикновено се извършват функционални изследвания 
на слуховия и вестибуларния анализатор или образни такива – с оглед 
диагностициране на дадени заболявания, суспектни за появата на шума“, 
обяснява д-р Боздукова.

Не отлагайте коНсултацията с уНг специалист
Лечението зависи от причините за възникване на шума и заболяванията, 
които го предизвикват. „Все още няма терапевтичен алгоритъм, а се 
цели да се премахне или излекува първопричината за появата му. Важно 
е да се отбележи, че при някои състояния, придружени с шум в ушите 
или внезапно намаление и загуба на слуха, е силно препоръчително да се 
потърси възможно по-скоро медицинска помощ. За съжаление нерядко 
лечението е без успех, особено при пациенти, работещи дълго в шумна 
среда или такива, които са отлагали посещението при УНГ специалист 
за решаване на проблема“, признава лекарката от УНГ клиниката на УМ-
БАЛ-Бургас.

ВНимателНо със слушалките и силНата музика
На финала д-р Боздукова слага акцент и върху важността на превенци-
ята. „Както вече споменахме, постоянното излагане на шум с висок ин-
тензитет при някои професии налага профилактика. Освен лични пред-
пазни средства тя включва и изследване на слуха през определен период 
от време“, изтъква специализантката по УНГ болести. Едно наум трябва 
да имат и хората, които не свалят слушалките от ушите си по няколко 
часа на ден. „Към използването им трябва да се подхожда разумно – да се 
правят почивки и звукът да не бъде с максимален интензитет“, катего-
рична е д-р Пролетина Боздукова.

поНякога се 
чуВа при преглед
Невероятно, но факт – по-
някога шумът в ушите може 
буквално да се чуе от УНГ 
специалиста при медицински 
преглед. Подобни случаи са 
изключително редки, обяс-
нява д-р Боздукова. Това 
явление е известно като 
„обективен шум в ушите“ и 
обикновено се дължи на па-
тологични промени в кръво-
носните съдове, разкрива 
лекарката от УМБАЛ-Бургас.   

ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ…



Нашето благосъстояНие, както и фуНкциите На оргаНи-
зма Ни, зависят от състояНието На чревНия тракт. Но 
какво зНаем за Него?

Чревният тракт е: 
Най-големият по площ орган. Общата дължина на червата на 
възрастен е 7-9 метра.
Влияе на настроението. Повече от 90% от 5-HTP - предшест-
веника на хормона на щастието – серотонин – се произвежда 
в червата.
Важен за имунитета (приблизително 70% от имунните клетки 
се намират в червата).
Съдържа голяма част от цялата микрофлора на организма - 
приблизително 0,3% от телесното тегло.
Светът в нашето тяло е много по-сложен, отколкото можем 
да си представим. Накратко казано, ние не сме сами. 

какво зНаем за микрофлората? 
Всеки човек е уникален като пръстов отпечатък. Дори при 
близнаци със същия генотип сходството на микрофлората е 
~ 20%.
участва в сиНтеза На витамиНи от група в
- Има около 38 трилиона микроорганизми, което е с 8 трилиона 
повече от броя на всички клетки в тялото.
- Губи защитни свойства с възрастта.

Причините за дисбаланс на микрофлората могат да бъдат 
най-различни. Ето някои от тях:
- Хранене с адаптирано мляко (т.нар. формула) в ранна детска 
възраст.
- Нерационално хранене при възрастните - предимно с живо-
тински мазнини, захар и нишесте.
- Консумация на алкохол, тютюнопушене.
- Медикаменти (антибиотици и др.).
- Стрес.
- Болести, включително хормонални нарушения и хранително 
отравяне.
- Рязка промяна в начина на живот: промяна на климата, нощен 
труд, внезапна промяна в диетата или гладуване.
Невинаги можем да разпознаем дисбаланса на чревната фло-
ра, отдавайки симптомите на различни причини. Най-често 
дисбалансът на чревната микрофлора се проявява чрез:
- разстройство на изпражненията,
- дискомфорт в червата,
- влошаване състоянието на кожата,
- отслабване на имунната система,
- постоянна умора, апатия,
- емоционална нестабилност,
- ранно стареене,
- развитие на болести.
Популярната грижа за чревната флора досега включваше при-
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текст: елеНа терзиева, експерт по балансирано хранене от CSNN 

Пробиотици, Пребиотици, 
метаболити



ем на пробиотици и пребиотици. Пробиотиците са живи ми-
кроорганизми, които, когато се приемат в адекватни коли-
чества, подпомагат здравето. Пребиотиците са несмилаеми 
вещества, които по същество са храна за пробиотиците. 
Синбиотиците представляват комбинация от пребиотици и 
пробиотици. Целта на тази комбинация е повишаване жизне-
способността на пробиотиците. В процеса на своя живот жи-
вите пробиотични микроорганизми (лакто- и бифидобактерии) 
отделят полезни за човешкия организъм вещества: органични 
киселини, витамини, вещества с антибактериални свойства.
Комбинацията от такива вещества се нарича метабиотици 
(активни метаболити), тъй като те имат биологична актив-
ност и са в състояние да участват в биохимични процеси, като 
значително подобряват местообитанието на пробиотиците.
Най-новите и модерни продукти, които се грижат за чревната 
микрофлора, съдържат метабиотици. Метабиотиците (пост-
биотиците) са структурни компоненти на пробиотиците или 
продукти от техния метаболизъм, които имат биологична ак-
тивност и оптимизират растежа на собствената ни чревна 
микрофлора.
Предимството на метабиотиците е, че оказват своето въз-
действие незабавно. Освен това:
- Активират растежа на собствената ни полезна микрофлора.
- Усвояват се перфектно и не влизат в конфликт със собстве-
ната микрофлора на организма.
- Не се увреждат от антибиотици.
- Не са чувствителни към киселинната среда на стомаш-
но-чревния тракт.
- Имат дълъг срок на годност.
Препоръчително е да се приемат пробиотици, метабиотици 
или комбинация от двете, като в зависимост от целта, може 
да получите следните резултати: 
- Подобрено състояние на кожата,
- Нормализиране на изхождането,
- Регулиране на теглото,
- Намалени алергични реакции,
- Укрепване на имунитета,
- Препоръчително е да се приемат, докато приемате анти-

биотици,
- Както и за възстановяване след антибиотици.
Редовният прием на метабиотици поддържа баланса на чрев-
ната микрофлора, подобрява храносмилането и усвояването 
на хранителните вещества, намалява дискомфорта в стомаш-
но-чревния тракт и осигурява редовното изхождане. Както 
се разбира и от наименованието, те водят до подобряване на 
метаболизма и укрепват имунната система, както и намаля-
ват риска от алергични реакции. 
Кога е подходящо да се приемат метабиотици: 
- Ако се храните неправилно, нездравословно или нередовно. 
- Ако сте подложени на постоянен стрес.
- Имате вредни навици (тютюнопушене, алкохол и др.).
- Подложени сте на диета или гладуване.
- Приемате антибиотици.
- Страдате от наднормено или поднормено тегло.

Не забравяйте, че Някои от тези фактори зависят от На-
шата воля и стараНие и можем да Намалим риска, като 
водим едиН здравословеН НачиН На живот, редовНо и 
пълНоцеННо храНеНе, както и храНа, богата На фермеНти, 
еНзими и фибри!
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Доколко и дали за България важат резултатите от амери-
канско изследване, според което телевизионните филми 
на медицинска тематика - от „Спешно отделение“ до „Д-р 
Хаус“, са увеличили агресията на пациентите в спешните 
отделения? не се наемам да твърдя. Бих искала да цити-
рам обаче едно друго твърдение на български личен лекар 
за отношението лекари - пациенти: „ние сме един отбор, 
ние сме от една и съща страна на барикадата. това да ни 
противопоставят обслужва недостойни и чужди интереси. 
ние се грижим за пациентите, а те се грижат за нас, защо-
то, ако тях ги няма, ние ще бъдем безполезни“. 

Кампанията 
По темата за лекарските грешки и за правата на пациен-

автор: Олга геОргиева
Снимки: БългарсКи леКарсКи съюз

тите сме писали преди. но темата за агресията към лека-
ри и медицински персонал на работното им място е нещо 
различно и тревожно. тя е причината Българският лекарски 
съюз (БЛС) и психолозите от Лабораторията за психично 
здраве във вМа да разработят алгоритъм на поведение 
при комуникация с агресивен пациент и/или близките му, да 
създадат специални листовки със съвети и да провеждат 
обучения на медицинския персонал в страната. такива без-
платни обучения се проведоха през септември и ноември 
2022 г. като част от кампанията срещу насилието над ме-
дици #ПребориГнева. тя започва от гр. Самоков, една от 
невралгичните точки, в която медицинските екипи често 
са обект на вербална и физическа агресия. “ние сами, с  из-
вестна подготовка, можем да избегнем кризисната ситу-
ация, защото, когато тя вече е факт, дори и да бъде осъ-
ден извършителят, душевната рана в пострадалия колега 
трудно се лекува", казва д-р иван Маджаров, председател 
на Българския лекарски съюз, на тренинга в Самоков. 

Обучението включва практически и теоретични модули, 
чрез които участниците медицински лица повишават уме-
нията си за справяне с актовете на агресия, усъвършен-
стват психологическите си умения за справяне в критични 
ситуации и за разрешаване на конфликти. Първите обучения 
при рестарта на кампанията се проведоха на 17-18 сеп-
теври в МБаЛ „Самоков“. на 5-6 ноември тренинги имаше 
и в УМБаЛ „Лозенец“ в София. Обученията продължават и 
през 2023 г., вече има няколко лечебни заведения, които ис-
кат да се включат.

аКО самО дОпреди 20 гОдини в България Беше не-
мислима физичесКата или психичесКата агресия 
над леКар или медицинсКа сестра, тО днес и ние сме 
част От мрачната светОвна статистиКа за насилие 
над медици. сКОрОшнО прОучване, прОведенО за 
БългарсКия леКарсКи съюз, пОКазва, че хОрата с ле-
КарсКа прОфесия сe сБлъсКват с агресията мнОгО 
пОвече От всичКи Останали прОфесии. затОва през 
септември 2022 г. съслОвната Организация рестар-
тира Кампанията си срещу насилиетО над медици, 
КОятО прОдължава и през следващата гОдина.

#ПребориГнева



Причините за агресията
Председателят на Български лекарски съюз д-р Иван Ма-
джаров обобщи наскоро на медицински форум основните 
причини за агресивно поведение срещу медицински лица: 
загрижеността за здравословното състояние, дългото ча-
кане, усещането за лошо качество на получените грижи, неу-
довлетворение от отношението на медицинския персонал. 
Според председателя на БЛС за преодоляването на про-
блема с насилието над лекари е изключително важно да бъде 
повишен авторитетът на съсловието сред обществото, 
като се започне още в училище; самите медици да бъдат 
подготвени за рискови ситуации и за агресивните действия 
да бъдат прилагани справедливи и бързи наказания.

По света
Според някои източници началото на агресията към лека-
рите тръгва от САЩ още от средата на 60-те години на 
миналия век поради превръщането в машина за пари на цели 
кантори, които се занимават единствено с дела срещу ле-

кари и клиники. По информация на Световната здравна ор-
ганизация (СЗО) 38% от лекарите в цял свят са били жертва 
на посегателства. Според проучване в Германия около 50% 
от лекарите са били обект на агресия. През 2018 г. Велико-
британия обявява „Програма за нулева толерантност към 
агресията към лекари“, според която, ако пациент или него-
ви близки проявят агресия към медицинско лице, лечението 
му се прекратява. Проучване на Български лекарски съюз 
също показва, че 53% от лекарите в Италия са били жерт-
ва на насилие.  Проблемът с агресията води до такъв спад 
на интереса към лекарската професия в Италия, който през 
2019 г. принуждава  Министерството на здравеопазването 
да разреши наемането на работа на пенсионирани лекари и 
да увеличи възрастта за пенсиониране на лекари. 
Оказва се, че ситуацията в близката до нас Турция обаче е 

много по-сериозна, там почти 90% от заетите в здравния 
сектор са били жертва на насилие поне един път през кари-
ерата си.

Правната рамка у нас
На 14 януари 2020 г. е подписано споразумение между Бъл-
гарския лекарски съюз, Министерството на здравеопазва-
нето и Прокуратурата на Република България, според което 
всички сигнали за агресия над медици да бъдат незабавно 
предавани към главния прокурор. Такива сигнали могат да 
бъдат подавани на е-мейла на БЛС blsus@blsbg.com

обучителните курсове за сПравяне с агре-
сивно Поведение са безПлатни за лекари и 
медицински сПециалисти.  лечебните заве-
дения, които желаят да се включат, могат 
да  Позвънят на тел: 0898 483597 или да из-

Пратят имейл дo pr@blsbg.com.
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Водата в Огняново лекува 100 болести, 
хвалят се местните. И далеч не преуве-
личават. Бистрата, гореща, слабо мине-
рализирана (богата на флуор, калций и ме-
тасилициева киселина) вода е приятна на 
вкус (макар и с лек дъх на сероводород) и 
подходяща както за пиене, така и за бани. 
Проучванията сочат, че балнеолечението 
в СПА курорта действа благотворно при 
редица заболявания и състояния като:
Болести на опорно-двигателния апа-
рат – артрозна болест, ревматични и 
ревматоидни артрити и полиартрити, 
периартрити на раменната, колянната и 
други стави, болести от пренапрежение 
на крайниците, дископатии в лумбалгичен 
стадий без радикулярен синдром, ми-
озити и фибромиозити, състояния след 
фрактури, травмени увреждания, следо-
перативни състояния и др.
Болести на периферната нервна система 
и функционални нервни заболявания – не-
врити и невралгии, дископатии, дискови 
хернии и дискогенни радикулити, церви-
ко-брахиални плексити, периферни вяли 
парези, вегетативни полиневропатии, 
неврози, мигрени и др.
Гинекологични заболявания – хронични 
възпаления на яйчниците и матката и др.

Заболявания на сърдечносъдовата сис-
тема – хипертонична болест на сърце-
то в по-ранни стадии и хипертоничен 
синдром, исхемична болест на сърцето 
със слабо изразен стенокарден син- 
дром, артериална хипотония, ангиопатии, 
периферни съдови болести – болест на 
Рейно, болест на Бюргер и др.
Заболявания на дихателната система 
– алергични ринити, риносинузити, фа-
рингити, ларингити, хронични трахеити 
и бронхити, състояния след прекарана 
пневмония, бронхиална астма.
Пийте водата при кариес и остеопороза
В Огняново „живата вода“ буквално 
тече от чешмата. А пиенето ú дейст-
ва като еликсир при остеопороза, сто-
машно-чревни и чернодробно-жлъчни 
заболявания, дори – при зъбен кариес, 
категорични са изследванията. Големият 
дебит на изворите – 70 л/сек, позволя-
ва басейните в десетките комплекси да 
се пълнят непрекъснато, без да се налага 
да се подгряват допълнително или да се 
третират с „тежки“ химикали. А мекият 
климат – в комбинация с 40-градусовата 
температура на водата – гарантира СПА 
удоволствия на открито дори през лю-
тия януари. 
ДжакуЗи За БеДни и БоГати
Между 30 и 70 лв. на вечер – в този диапа-
зон варират цените на легло през сезона 
в Огняново. За по-заможните и претен-
циозни туристи курортът предлага 4- и 
5-звездни комплекси с модерни СПА цен-
трове. И по-бюджетните хотели и къщи 
за гости обаче гарантират пълноценен 
релакс – с откритите си и закрити джа-
кузита и басейни, сауни и парни бани. През 
2019 г. бе реновирано и „Мирото“ – при-
родният „СПА център под звездите“ на 
селцето, в който години наред местните 
и туристите можеха да се плицикат без-

платно. Сега естествените джакузита 
разполагат със съблекални, WC, детска 
площадка и са достъпни и за хора с ув-
реждания.
отскочете До Лещен и ковачевица
Сгушеното между Родопите и Пирин Ог-
няново може и да ви изглежда „накрай све-
та“, но всъщност е в центъра на истинска 
вселена от забележителности. Най-близ-
ката, разбира се, е древният „Град на по-
бедата“ – Никополис ад Нестум, основан 
от император Траян през 106 г. от н.е. 
Археологическият паметник, запечатал 
величието на две епохи – Античността и 
Средновековието, е буквално на няколко 
минути с кола от курорта. За „пътешест-
вениците във времето“ задължителни са 
и други две спирки високо в Родопите 
– архитектурните резервати с калдъ-
ръмени улички, каменни къщи и старинни 
килийни училища и църкви – Лещен и Кова-
чевица. Малко по-далеч са Делчево и До-
лен, но разходката до селцата, съхранили 
духа на Възраждането, си струва. 
уГощение с „РуБин“ и комитско къЛцано
Районът около Огняново е осеян и с при-
родни феномени – Канинската екопътека, 
скалния комплекс Кози камък, пещерата 
Ризова дупка, оазиса сред вековните гори 
Синият вир… Но подозирам, че заради 
мразовитото време навън и уюта на СПА 
центровете повечето туристи не биха 
стигнали по-далеч от близките Гърмен-
ски чинари, които се извисяват на 24 м 
височина вече 600 години. И вместо на 
еко- ще заложат на кулинарен туризъм – 
дегустирайки типичните родопски гозби 
като пататник, печен боб, хайдушки пър-
ленки и комитско кълцано в „компанията“ 
на местното вино „Рубин“. Не бих могла да 
ги съдя!
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Текст: ЛоРа симеонова

24. тоЛкова са минеРаЛните иЗвоРи, 
които пРевРъщат оГняново в еДно от 

спа съкРовищата в БъЛГаРия. живитеЛ-
ната им сиЛа са откРиЛи още РимЛяните, 
които пРеДи Две хиЛяДоЛетия са напРа-

виЛи пъРвите каптажи в никопоЛис аД 
нестРум. Днес сеЛцето, кацнаЛо на Двата 

БРяГа на Буйната Река канина, е маГнит 
За туРисти ЗаРаДи „живата воДа“, мекия 
кЛимат, РоДопското ГостопРиемство и 

чуДното вино от ДоЛината на места. 

На СПа в Студа – 
ОгНяНОвО

На СПа в Студа – 
ОгНяНОвО
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Любимото на бъЛгарите кисеЛо (ферментираЛо) зеЛе се 
е приготвяЛо по нашите земи от хиЛяди години. тогава 
ферментацията е биЛа начин за запазване на храните. ки-
сеЛото зеЛе е оцеЛяЛо във времето, за да се превърне в 
попуЛярна гарнитура. особено ценено е още в китай и в 
германия. бЛагодарение на ферментацията кисеЛото зеЛе 
има хранитеЛни и здравосЛовни поЛзи, даЛеч надхвърЛя-
щи тези на прясното зеЛе. 

киселото зеле е много питателно и съдържа богатство от хра-
нителни вещества, важни за оптималното здраве. една чаша (142 
грама) осигурява:

- калории: 27,
- мазнини: 0 грама,
- въглехидрати: 6 грама,
- фибри: 4 грама,
- протеин: 1 грам,
- натрий: 41% от дневната стойност (DV),
- витамин C: 23% от дневния прием,
- витамин K1: 15% от дневния прием,
- желязо: 12% от дневния прием,
- манган: 9% от дневния прием,
- витамин b6: 11% от дневния прием,
- фолиева киселина: 9% от дневния 
прием,
- мед: 15% от дневния прием,
- калий: 5% от дневния прием.

киселото зеле е особено полезно, 
тъй като претърпява ферментация 
– процес, по време на който микро-
организмите в зелето усвояват ес-
тествените захари и ги превръщат във 
въглероден диоксид и органични киселини. 
Ферментацията започва, когато дрождите и 
бактериите, които естествено присъстват върху 
зелето и ръцете ви, както и във въздуха, влязат в контакт 
със захарите в зелето. Ферментацията на киселото зеле създа-
ва условия, които увеличават растежа на полезните пробиотици, 
които също се намират в други популярни здравословни проду-
кти, като кисело мляко и кефир. 
Пробиотиците са бактерии, които осигуряват многобройни ползи 
за здравето. те помагат храните да станат по-смилаеми, което 
увеличава способността на червата да абсорбират съдържа-
щите се в тях витамини и минерали. Въпреки това за разлика от 
прясното зеле киселото зеле може да бъде с високо съдържание 
на натрий. Имайте това предвид, ако съблюдавате приема на сол.

подобрява храносмиЛането
някои изследвания показват, че чревният тракт съдържа над 100 
трилиона микроорганизми или „чревна флора“, което е 10 пъти 
повече от общия брой клетки в тялото. непастьоризираното 
кисело зеле съдържа пробиотици, които са полезни бактерии и 
действат като първа линия на защита срещу токсини и вредни 
бактерии. те могат също така да подобрят храносмилането и 
цялостното здраве.  Пробиотиците, като тези в киселото зеле, 
могат да помогнат за подобряване на бактериалния баланс в чер-
вата, след като е бил нарушен от употребата на антибиотици. 

Изследванията показват също, че пробиотиците спомагат за на-
маляване на газовете, подуването при запек, диария и симптоми, 
свързани с болестта на крон и улцерозен колит.
Различните пробиотични щамове предоставят разнообразни пре-
димства за здравето. Изследванията показват, че една порция ки-
село зеле може да съдържа до 28 различни бактериални щама.

укрепва имунната система
киселото зеле е източник на имуностимулиращи пробиотици и хра-
нителни вещества. Поддържането на здрава чревна флора също 
помага за предотвратяване на растежа на вредни бактерии и 
дори може да засили производството на естествени антитела. 
Освен това редовната консумация на пробиотични храни като 
кисело зеле може да намали риска от развитие на инфекции като 
обикновена настинка и инфекции на пикочните пътища. киселото 

зеле е богато и на витамин С и желязо, които допри-
насят за здрава имунна система.  

спомага за намаЛяване на тегЛото
Редовната консумация на кисело зеле 

спомага за редуцирането на теглото. 
това се дължи на факта, че кисело-
то зеле е с ниско съдържание на 
калории и с високо съдържание на 
фибри. Диетите с високо съдър-
жание на фибри ни държат сити за 
по-дълго време, което спомага за 
естествено намаляване на броя 
на калориите. 

помага за намаЛяване на стре-
са и поддърЖа здравето на мо-

зъка
Проучвания откриват тясна връзка 

между червата и мозъка. те са открили, че 
типът бактерии, присъстващи в червата, има 

способността да изпраща съобщения до мозъка, 
влияейки върху начина, по който той функционира и въз-

приема света. 
например ферментиралите пробиотични храни като кисело зеле 
допринасят за създаването на здравословна чревна флора, което 
спомага за намаляване на стреса и поддържане на здравето на мо-
зъка. Установено е, че пробиотиците помагат за подобряване на 
паметта и намаляване на симптомите на тревожност, депресия и 
аутизъм. киселото зеле може също така да поддържа здравето на 
мозъка чрез увеличаване на усвояването от червата на минерали, 
регулиращи настроението, включително магнезий и цинк.

моЖе да укрепи здравето на сърцето
киселото зеле може да допринесе за по-здрава сърдечносъдова 
система. това е така, защото съдържа фибри и пробиотици, като и 
двете могат да помогнат за намаляване на нивата на холестерола. 
Освен това то е един от редките растителни източници на ме-
нахинон, по-известен като витамин к2, спомагащ за намаляване на 
риска от сърдечни заболявания, като предотвратява натрупва-
нето на калциеви отлагания в артериите.
За да сте сигурни, че ще усвоите всички ползи от киселото зеле, 
най-добре е да си го направите сами. няма нищо по-хубаво от до-
машното кисело зеле с морска сол!

текст: еЛена терзиева, експерт по балансирано хранене от CSNN 

Кисело зеле – ползи за здравето
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Масажът стиМулира кръвообращението, кожата се 
насища с кислород, което от своя страна води до 
нейната регенерация и засилване на Метаболитните 
процеси.

редовният масаж 
на лицето спома-
га за стягането 
на кожата, по-
вишаването на 
нейния тонус и 
елиминирането на 
излишните токси-
ни. стимулира се 
производство-
то на колаген 
– естествения 
протеин, който 
поддържа елас-
тичността на 
кожата, редуцира 
бръчките и спо-
мага за нейната 
хидратация. 

Масажите на лицето се борят срещу външните 
белези на недоспиването и излагането на излишен 
стрес, каквито са тъмните кръгове и торбичките 
под очите. освен това облекчават главоболието 
при преумора.

основните техники при класическия масаж на лицето са 
поглаждане, потупване, притискане и пощипване. те са пра-
вят по основните масажни линии и се извършват в посока 
отдолу нагоре и от центъра към периферията по т.нар. ма-
сажни линии.

Масажни валячета за лице
азиатките използват каменни валячета за лице от векове. 
Изработени са от полускъпоценни камъни, като всеки от 
тях има своето собствено благотворно влияние върху ко-
жата. сред най-често използваните видове са нефрит, бял 
и розов кварц, обсидиан, лунен камък, аметист и тигрово 
око.

За оптимален 
ефект е препоръ-
чително да прави-
те ролковия масаж 
поне три пъти сед-
мично в продълже-
ние на 15 минути.

Процедурата е 
препоръчителна за 
почти всеки тип 
кожа, но е добре да 
се избягва при хора, 
страдащи от кожни 
заболявания, диабет, 
хипертония и сър-
дечни заболявания.

текст: боряна диМитрова

Масаж на 
лицето 
предотвратява 
стареенето на 
кожата и се бори 
с бръчките

Масаж на 
лицето 
предотвратява 
стареенето на 
кожата и се бори 
с бръчките
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Мухи и хлебарки изпитват болка

Колко пъти сте смачквали хлебарка или досадна 

муха? Тези „невинни убийства“ може да се ока-

жат изключително мъчителни за жертвите. 

Митът, че насекомите не изпитват бол-

ка е напът да бъде разбит, смятат от сп. 

Science Alert. Доказателствата идват след 

проучването на над 300 научни изследвания. 

Дали и колко ги боли насекомите е проверено 

благодарение на рамка от 8 критерия, залегнали в 

Закона а хуманно отношение към животните на Обединеното крал-

ство. Под закрилата му на Острова наскоро попаднаха две други 

големи групи безгръбначни – декаподни ракообразни (включително 

раци, омари и скариди) и главоноги (включително октоподи и калма-

ри), за които се доказа, че изпитват болка. Проучванията сочат, че 

мухите и хлебарките отговарят на шест от критериите. Според 

рамката това е „силно доказателство“ за наличието на болка. „Съ-

ществено доказателство“ пък има за пчелите, осите и мравките 

(те отговарят на четири критерия), както и пеперудите, молците, 

щурците и скакалците (три критерия). Ако науката приеме, че насе-

комите изпитват болка, ще трябва да се преосмислят политиките 

по отношение на отглеждането им за храна и фураж. Тази индустрия 

„погубва“ над трилион от тях годишно. Същото важи и за алгоритми-

те за борба с вредителите, защото пестицидите ежегодно обричат 

няколко трилиона диви насекоми на бавна и мъчителна смърт, комен-

тират от Science Alert.

Меркурий, уран и Марс 
ретроградни за Чнг

Когато планетите тръгнат назад, животът на мно-

зина се обръща с „главата надолу“. Кога небесните ни 

господари ще са в ретро фаза през новата година и 

за какво да внимаваме? Ето отговорите на астроло-

зите.
Марс, Уран и „вечният заподозрян“ – Меркурий, започ-

наха новата 2023-та „на контра“. Астролозите успо-

кояват, че Червената планета ще е ретроградна за 

кратко – от 1 до 11 януари, и няма да обърка плано-

вете ни. Уран обаче ще създава проблеми веднъж от 

1 до 21 януари и после – от 29 август чак до края на 

2023 г. в това време има риск интуицията ни да се 

обърне срещу нас и да се отдадем на опасен мързел, 

предупреждават познавачите на звездите. „Хиперак-

тивният“ Меркурий ще е ретро само до 17 януари. Но 

не бързайте да се радвате – най-близката планета до 

слънцето ще обърква сметките, плановете и връзки-

те ни още три пъти през годината – от 21 април до 14 

май, от 23 август до 14 септември и от 13 декември 

до края на годината. За сметка на това, венера ще 

е по-„милостива“. Господарката на здравето и любо-

вта обръща ход от 23 юли до 3 септември. Затова и в 

разгара на лятото не е изключено болежките ни да се 

обострят. И – не по-малко неприятното – астроло-

зите алармират, че през отпускарския месец няма да 

е време за любов. 
тъкмо венера ще се успокои, и Юпитер ще навлезе в 

ретро фаза от 4 септември чак до 30 декември. тези 

4 месеца ще са изпитание – има опасност да „излизаме 

от кожата си“ и да губим почва под краката си. вед-

нъж, но пък задълго, и Господарят на кармата – сатурн 

ще обърне курса си. Астролозите предупреждават, 

че в периода от 17 юни до 3 ноември може да ста-

нем жертва на манипулации и предателства и да ни се 

стоварят куп дребни неудачи във всички сфери. Пара-

лелно със сатурн, ретрограден ще е и Нептун. От 30 

юни до 5 декември е добре да не залитаме към вредни 

навици, да не разчитаме твърде много на Фортуна и 

да опитаме да тушираме напрегнатата енергия с по-

вече добри дела. Последната планета – Плутон, ще се 

движи наобратно от 1 май до 10 октомври. Но не се 

бойте – това ще е време за „здравословно“ вглъбя-

ване, коeто може да ни позволи да избистрим важни 

идеи. стига да вярваме в силите си, уточняват ас-

тролозите. Затова бъдете смели през 2023-та, напук 

на планетарните капризи!

Текст: БОрянА ДиМиТрОвА

любопитно
биоЧервило убива бацилитеЧервило с екстракт от червена боровинка убива вируси, бактерии и гъбички. Биопродуктът с антибактериални свойства е създаден от екипа на Анхел Серано-Арока от Католи-ческия университет във валенсия. Екс-трактът е добавен към кремообразна основа за червило, съдържаща масло от ший (карите), витамин Е, прови-тамин в5, масло от бабасу и масло от авокадо. Учените разкриват пред изданието Applied Materials & Interfaces на Американското дружество на химици-те, че са тествали червилото върху култу-ри, съдържащи различни вируси, бактерии и вид гъбички. и двата типа вируси са били напълно унищожени в рамките на 1 минута след контакт с биопродукта. резистент-ните към лекарства бактерии и гъбичка до голяма степен са били ликвидирани до 5 часа след прилагането на сместа. изследова-телите от валенсия предполагат, че новата формула на черви-лото може да осигури защита срещу различни патогени, което прави по-безопасно споделянето му с други хора.

текст: лОрА СиМЕОнОвА



Сапунът по дефиниция е мазнина или маСло, СмеСени С 
алкални елементи. маСлото идва от животно или раСте-
ние, докато алкалът е химикал, наречен луга. при производ-
Ството на Сапун лугата е натриев хидрокСид. течният Сапун 
изиСква калиев хидрокСид.
комбинирането и След това нагряването на маСло и луга 
води до Създаването на Сапуна. тази химична реакция Се 
нарича оСапунване. без луга оСапунването не е възможно, 
така че лугата е необходима за Създаването на Сапун.

оСновни СъСтавки
За да направите този сапун с кокосово масло и зехтин, ще ви трябва:
560 грама кокосово масло,
280 грама зехтин,
250 грама дестилирана вода,
135 грама чиста луга,
20 до 40 капки етерични масла по ваш вкус,
боя (по избор),
сушени билки или цветя (по желание).

има два метода за приготвяне на Сапун:
Горещ процес. При производството на сапун чрез горещ процес 
външната топлина ускорява осапунването. Повечето сапуни могат 
да се използват на следващия ден, но е идеално да изчакате 1 сед-
мица, ако искате да е по-твърд.
Студен процес. Студеният процес използва вътрешната топлина, 
която естествено се произвежда по време на осапунването. Сапу-
ните се втвърдяват напълно след 4 до 6 седмици.
По-долу ще намерите инструкции за сапун с горещ процес. Получа-
ват се между 7-10 сапуна.

инСтрукции: 
Измерете съставките и облечете предпазни дрехи. Настрой-
те котлона на ниска степен. Поставете в съд кокосовото масло. 
Пригответе разтвора на лугата във водата, като добавяте луга 

към водата (а не обратното!). Докато маслото се разтопява, вни-
мателно разбърквайте с шпатула, докато добавяте разтвора на 
лугата. Ще стане горещо и ще изпусне изпарения, което е добре. 
Оставете настрана разтвора на лугата. Оставете да се охлади за 
15 до 20 минути.
Проверете маслата. Ако кокосовото масло се е разтопило напълно, 
добавете зехтина. Разбъркайте добре.
Проверете температурата на маслата с помощта на термоме-
тър. След като маслата достигнат необходимата температура 
(49 до 54°C), внимателно изсипете лугата, за да избегнете пръска-
не. Разбъркайте бавно. Може да използвате миксер на ниска степен, 
като внимателно разбърквате с кръгообразни движения. 
Продължете да смесвате и разбърквате още 10 до 15 минути или 
докато сапунът започне да образува следи. Това е, когато маслата 
и разтворът на луга са се сгъстили и изглеждат като смес за кекс.
Покрийте съда. Гответе на ниска температура за 50 минути. Ако 
сместа шупне, разбъркайте внимателно. 
Изключете котлона и оставете да се охлади, докато сместа пад-
не под 80°C. Добавете етерични масла и оцветители по ваш вкус. 
Смесете добре.
Изсипете сместа във форма за сапун. Загладете горната част с 
шпатула. Потупайте формата, за да премахнете евентуални мехур-
чета. Отгоре поръсете със сушени билки, ако желаете.
След като излеете сапуна във формата, оставете го да престои 24 
часа. След като изстине, внимателно извадете сапуна от формата.
Нарежете на блокчета. Ако сте използвали единични форми за сапун, 
просто ги извадете.
Можете да използвате сапуна си веднага, но може да го оставите 
да изсъхне още една седмица. Това ще подобри неговата твърдост 
и качество.
Горещият сапун има по-обикновен вид, но ако предпочитате по-из-
искана форма, опитайте метода на студения процес.
Имайте предвид също, че сапунът „Направи си сам“ обикновено има 
по-лек аромат от традиционния, закупен от магазина. Можете да 
използвате повече етерични масла, за да засилите аромата.

Текст: елена терзиева, експерт по балансирано хранене от CSNN 
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Рецепти за 
домашен сапун



1. ехо, отглас  2. лекарство, цяр  
3. марка колбаси  4. химичен елемент, неръждаем метал  

5. профилно желязо  6. титан, колос 
7. фамилията на илюзионистът орфи (1943-1999)

всяка следваща дума се 
получава от предходната, 

като се прибавя по една 
буква. при необходимост 

буквите се разместват.

забавно
с betty



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

ул. Ал. Стамболийски 42
Даниста ж.к. Изгрев, с/у бл.15
Ирис ул. Калоян 17
Лавър 1 ж.к. Меден рудник, 
бл. 117
Лавър 2 ж.к. Меден рудник, 
бл. 187, вх. 1, партер
Линк ул. Оборище 94
радикс к-с Зорница, бл.49 
Нота Бене 17 ул. Славейков, бл. 
205 партер 
Нота Бене 6 ж.к. Меден Рудник, 
бл.548 
Нота Бене Възраждане ул. 
Калоян 24
бялА
Медика ул. В. Левски 22
бялА слАтинА 
Галена 5 ул. Христо Ботев 6
вАрнА
Бриз Младост, ж.к. Младост 2, 
ул. Хан Севар 5
Бриз Чайка ж.к. Чайка 5, търг. 
улица
Бриз Хр.Попович ул. Христо 
Попович 3
Валенс 1 кв. Виница, ул. Черно 
море 2
Валенс 2 ул. Карамфил 40
Валенс 3 жк. Младост МП 
Панелчето
Вита Л ул. Братя 
Миладинови 152 
Европа ж.к. Вл. Варненчик, 
к/ц Бурлекс
Европа ул. Брегалница 1 
Европа Аспарухово ул. Народни 
будители 2
Елица ул. Илинден, к-кс 
Павилиона 2
Елица Кайсиева Градина кв. 
Вл. Варненчик, II МР, ТК 3 Елица 
Владиславово Битов комбинат 
Елица Кракра ул. Кракра 30 
Йорданова ул. Подвис 28 
Катлея жк. Варненчик бл. 234
Катлея 2 жк. Варненчик бл. 11 
Лилия ул. Доктор Анастасия 
Желязкова 12 
Мегафарм Боровец ВН М-СТ-
Манолова 3 ул. Цар Асен 54
Манолова 4 ул. В. Петлешев 18
Манолова 5 жк. Бъзраждане, ул. 
Майка Тереза
Манолова 6 ул. Царевец 38, 
вх. А
Манолова 7 Долни Чифлик, ул. 
Плевен 2
Манолова склад ул. Цоньо 
Тодоров 11
Боровец ул. 137-1
Нова 1 ул. Блян 2
Нова 2 ул. Гео Милев 
Прайм 1 ул. Евлоги Георгиев 18
Поли-Валенс бул. Вл.  
Варненчик 7
Поли 1 кв. Чайка, блок 27
Поли 2 ул. Отец Паисий 4
Поли 3 бул. Варненчик 155
равиа Възраждане ул. А. 
Феликсова 1А 
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:



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
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




	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32

