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През ноември 2019 година на своята 40-та Генерална конференция 
ЮНЕСКО приема предложението на Международния математически 
съюз - International Mathematical Union (IMU), 14 март да бъде официално 
обявен за Международен ден на математиката.
Датата не е избрана случайно, защото в много страни по света на нея 
се отбелязва т.нар. π-ден. Той е наречен така на числото π, което е 
приблизително равно на 3,14.
По традиция оттогава до днес на този ден се провеждат най-различ-
ни събития, игри и математически състезания за всички любители на 
точните науки, които имат желание да се потопят в чудния свят на 
числата.
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„Затлъстяването води до 
200 усложнения! скъсява 
живота с 10 години! ПредиЗ-
виква 13 вида рак!“ – теЗи 
стряскащи Заглавия четем 
всяка година в навечерието 
на 4 март – световния ден За 
борба със Затлъстяването. 
За жалост те не са Преуве-
личени. Защо Затлъстяване-
то е толкова коварно? как 
ни раЗболяват натруПаните 
килограми? и „мисия въЗ-
можна“ ли е битката с тях? 

ПоПитахме д-р явор асьов, дм, който е главен асис-
тент в клиниката По ендокринология и болести на об-
мяната на умбал „александровска“ в софия и ПреЗ 2021 
г. бе сертифициран като национален ексПерт За лечение 
на Затлъстяването от евроПейската асоциация За иЗ-
следване на Затлъстяването (EASO). 

близо 60 на сто българите имат излишни килограми. а страната 
ни се нарежда на челното 8-мо място сред 57 страни в евро-
пейския регион по честота на наднормено тегло и затлъстява-
не. тези тревожни данни от последния доклад на Световната 
здравна организация (СЗо) през 2022 г. цитира д-р явор асьов. 
Кога килограмите се превръщат в болест? И къде е вододелът 
между наднормено тегло и затлъстяване? „За лесна и обективна 
оценка използваме няколко клинични параметъра. най-достъпен 
безспорно е т.нар. индекс на телесна маса (Итм). той се изчис-
лява, като разделим килограмите на ръста в метри на квадрат. 
ако получената стойност е над 30, тогава е налице затлъстя-
ване, а между 25-30 – наднормено тегло. Затлъстяването при-
емаме като болест. то е признато като такава от множество 
международни федерации. Дори притежава свой код в между-
народната класификация на болестите“, подчертава ендокри-
нологът. 
гените и жлеЗите също влияят
„Затлъстяването е сложно заболяване, развиващо се вслед-
ствие на взаимодействие между фактори на средата и гене-
тични такива. безспорно основно значение за развитието му 
заема начинът на живот – преяждането и липсата на физическа 
активност. Същевременно нерядко като първопричини за по-
качването на телесното тегло се установяват и различни ен-
докринни заболявания – например на щитовидната, надбъбреч-
ната или хипофизната жлеза“, разкрива д-р асьов. „Що се отнася 
до генетичната компонента – такава се установява при 40-
70% от лицата със затлъстяване, като съвременното разбира-

не е, че заболяването 
най-често се развива 
вследствие на множе-
ство генетични дефе-
кти – т.нар. полигенно 

заболяване“, уточнява 
ендокринологът. 

тиП „ябълка“ е рисков 
За диабет

Специалистът от „алексан-
дровска“ отбелязва, че същест-

вуват различни класификации на 
затлъстяването. Според най-по-
пулярната сред широката публика, 
то се дели на гиноидно (тип „кру-
ша“) и андроидно (тип „ябълка“). Д-р 
асьов обяснява, че при първото 
излишните килограми са разпреде-
лени преимуществено около ханша 
и подкожно, а при „ябълка“ – основно 
около талията. „Вторият тип – или 

т.нар висцерално затлъстяване – крие 
значително по-голям риск за пациентите. мастната тъкан, на-
мираща се в областта на талията и около вътрешните органи, 
е патологична, с променена биологична функция и се свързва с 
отделяне на множество вредни за организма молекули, които, в 
крайна сметка, повишават индивидуалния риск от захарен диа-
бет и сърдечносъдови заболявания“, предупреждава ендокри-
нологът. 
лечението иЗисква ежедневна борба
Д-р асьов изтъква двете основни причини, поради които 
затлъстяването е толкова коварно. „Първо, макар диагности-
ката му да е изключително лесна, реална диагноза и научно дока-
зано лечение се стартира десетки години по-късно, отколкото 
трябва. Причината за това е, че заболяването не боли, а паци-
ентите търсят лекарска помощ за настъпилите вследствие 
на затлъстяването усложнения – например диабет, сърдечно 
заболяване или ставна болест“, споделя опита си специалис-
тът от „александровска“. Второто сериозно предизвикател-
ство се оказва лечението. „то изисква изключителна мотива-
ция в дългосрочен план, работа в екип между лекар и пациент 
и предполага ежедневна борба срещу собствената физиология, 
която всячески се мъчи да възвърне загубените килограми“, не 
крие ендокринологът. 
Забравете думата „диета“ 
Че битката с килограмите е изтощителна и нерядко – с про-
менлив ефект – ще потвърдят и хората, попаднали в омагьоса-
ния кръг на затлъстяването. Диетата „до живот“ и двигателни-

текст: д-р явор асьов, дм, ендокринолог в Клиниката по 
ендокринология и болести на обмяната на УмбаЛ „александровска“-София

В омагьосания 
кръг на 

затлъстяването



ят режим ли са „разковничето“ за спечелването ú? И към какъв 
режим на живот трябва да се придържат? „На първо място, 
пациентите трябва да забравят думата „диета“, ако искат да 
постигнат траен успех в битката с килограмите. Това, което 
трябва да се случи, е да се придържат към балансиран и ин-
дивидуализиран хранителен режим, изграден от специалист с 
опит в храненето и диететиката. И не на последно място – да 
бъде достъпен, така че да може да се спазва от конкретния 
пациент за дълго време“, категоричен е д-р Асьов.
Кога се намесват медиКаментите? 
Кога „на помощ“ идват и медикаментите? „Съвременните пре-
поръки постулират, че за лечение на затлъстяването следва 
да използваме медикаменти, ако е документиран поне един не-
успешен опит за намаляване на телесното тегло с режим на 
хранене и физическа активност“, обяснява ендокринологът. „В 
България разполагаме с пълната палитра такива медикаменти, 
но изписването на всеки от тях трябва да бъде съобразено 
с индивидуалното здравно състояние на пациента при внима-
телна оценка на съотношението полза-риск“, напомня специа-
листът. 
операцията Като спасение
„Александровска“ е пионер и в бариатричната хирургия, която 
напоследък шумно се рекламира от доста болници. За кои паци-
енти е „спасение“ тя и крие ли рискове? „Бариатричната (мета-
болитна) хирургия включва различни оперативни интервенции, 
които чрез намаление в обема на приетата храна или влошаване 
на усвояването на приетите макронутриенти, целят трайно 
намаление на телесното тегло. Тя влиза в действие при неуспех 
от поведенческата и медикаментозната терапия и е най-ефек-
тивният метод за лечението на това сериозно заболяване“, 
обяснява д-р Асьов. „Показанията за такива операции значител-
но се разшириха напоследък. Но за болшинството пациенти се 
приема, че те са показани, ако имат ИТМ над 40 (или над 35) и са 
налице свързани със затлъстяването заболявания“, допълва ен-
докринологът. Резултатите са обещаващи. „При болшинство-
то пациенти със свръхзатлъстяване ползите от една такава 
оперативна интервенция не просто значително надхвърлят 
рисковете, ами се оказва единственото спасение за трайно 
подобрение на здравето и удължаване на живота“, подчертава 
специалистът, който е част от първия у нас Център за борба 
със затлъстяването, акредитиран от EASO през 2019 г. В него 
рамо до рамо работят хирурзи, ендокринолози, пулмолози, пси-
хиатри, кардиолози. Мултидисциплинарният екип комплексно 
води грижата преди и след такива бариатрични интервенции. 
За тези години през Центъра не само преминаха множество па-
циенти, но и ги проследяваме системно за дълъг период на вре-
ме“, доволен е от резултатите д-р Явор Асьов.

Трифала е санскритска дума 
и буквално означава „три плода“.

Комбинацията е много популярна от
древността  заради способността си да

очиства организма от натрупаните токсини
като същевременно подпомага

храносмилането, подобрява усвояването на
хранителните вещества, подхранва и

регенерира тъканите. 
 

Тя съчетава благоприятния ефект на Emblica
officinalis (Амла), Terminalia chebula

(Харитаки) и Terminalia belerica (Бабитаки).
Има пречистващи черния дроб и кръвта
свойства. Terminalia chebula (Харитаки)

съдържа антрахинони, които стимулират
перисталтиката. Формулата е богата на

полифеноли, които са мощни антиоксиданти.
Трифала е толкова популярна благодарение
на синергичното действие на трите плода в
комбинацията за пречистване и тонизиране

на храносмилателната система и за
поддържане на добро здраве.

КАКВО Е Трифала?

ТРИФАЛА НА HIMALAYA можете да намерите в аптечната мрежа в цялата страна. 
ФИРМЕНИ МАГАЗИНИ: София, ул. Христо Ботев №27,

Стара Загора, бул. Митрополит Методий Кусев № 9
ОНЛАЙН МАГАЗИН: www.himalaya.bg
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Отслабен имунитет и промяна в хра-
нителния режим. Това са „обичайните 
заподозрени“ за обострянето на язва-
та с идването на пролетта. Причини-
те за отключването на неприятната 
болест, която поразява стомаха и 
дванадесетопръстника, обаче, са да-
леч повече. Основните – бактерията 
хеликобактер пилори и приемът на ле-
карства. Възможна ли е превенцията 
на язвената болест? Кои „невинни оп-

лаквания“ не бива да подценяваме? Защо самолечението ú е опас-
но? И чести ли са рецидивите? Попитахме д-р Силвена Цветанова, 
специалист гастроентеролог в УМБАЛ-Бургас. 

„Язвената болест или т.нар. язва е остър или хроничен дефект 
(лезия) на лигавицата на стомаха или дванадесетопръстника, полу-
чаващ се вследствие на разяждащото действие на солната кисе-
лина, която се произвежда в стомаха. състоянието настъпва при 
дисбаланс между агресивните и протективните фактори, дейст-
ващи върху лигавицата на храносмилателния тракт, като главната 
причина за развитие е инфекция с хеликобактер пилори и злоупо-
требата с нестероидни противовъзпалителни средства (нсП-
Вс)“, разкрива д-р силвена Цветанова.
Ах, този стрес!
Гастроентероложката изрежда и факторите, които обикновено 
провокират болестта, а именно:  
-хроничен стрес;
-тютюнопушене;
-прием на алкохол;
-нездравословно хранене;
-прием на лекарства;
-други заболявания (болест на Крон, ГеРБ, цироза  на черния дроб 
и др. );
-прекомерно производство на стомашна киселина;
-силно изгаряне и сериозни наранявания на храносмилателния 
тракт;
-наследственост.
По-често ПорАзявА двАнАдесетоПръстникА
В от 60 до 80% от случаите на стомашна язва и в около 85 на сто 
от тези на язва на дванадесетопръстника (дуоденална язва) забо-
ляването се дължи на инфекция с бактерията хеликобактер пило-
ри, подчертава специалистката от УмБАЛ-Бургас. „Друга причина 

е приемът на специфични лекарства, включително нсПВс, както 
и комбинацията им с противосъсирващи медикаменти, стероиди. 
Тези лекарствени средства може да предизвикат раздразнение и 
възпаление на лигавицата и да повишат значително риска от сдо-
биване с язва“, алармира д-р Цветанова. Като уточнява, че дуоде-
налната язва се среща по-често от стомашната. При това пре-
обладава във възрастта от 30 до 50 години. „Тя е и по-честа при 
мъжете, докато стомашната засяга двата пола в еднаква степен и 
се среща най-вече след 40-годишна възраст“, не пропуска да от-
бележи гастроентероложката. Причинителите на язвена болест и 
при двете локации са еднакви, като се разделят на предразполага-
щи (наследственост, повишена възбудимост на нервната систе-
ма, безразборно хранене, страничен ефект при прием на лекарства, 
вредни навици и др.) и непосредствени (инфекция с Хеликобактер 
пилори). 
не се сАмолекувАйте
„За жалост при първия сблъсък с язвата мнозина я неглижират или 
отдават появата ú на някой друг проблем. И така диагнозата идва 
със закъснение, когато силите на пациентите са буквално „изпити“ 
от болестта“, споделя опита си специалистката от УмБАЛ-Бургас. 
Затова препоръчва при първите симптоми – като гадене, повръ-
щане, болка в областта под гръдната кост, кръв в изпражненията, 
болка или парене след хранене, трябва да се потърси гастроенте-
ролог. Реалността обаче е друга – мнозина дълго се „самолекуват“ 
при тези неприятни оплаквания. „Често се сблъсквам с такива па-
циенти в моята клинична практика, тъй като много малко хора ос-
ъзнават до какви усложнения могат да доведат ненавременното 
лечение и самолечението. Проблемът е значим, тъй като тези ус-
ложнения се развиват безсимптомно. моят съвет към пациентите 
е да не се самолекуват!“, призовава д-р Цветанова. 
кАкви сА рисковете от зАбАвено лечение? 
„Язвите на стомаха и дуоденума са опасни за тежки усложнения, 
които изискват незабавно лечение. Такива са възможни на всеки 
етап от заболяването, а в случаите на  асимптоматично проти-
чане (мълчаливи язви) са първата проява. Понякога се откриват и 
комбинирани усложнения и в подобни случаи липсата на спешна хи-
рургична помощ може да доведе до летален изход от болестта“, 
предупреждава гастроентероложката.
тестът зА хеликобАктер Пилори е зАдължителен
Ако своевременно се потърси специалист, диагностицирането 
на язвата не отнема много време. „Диагнозата се поставя на база 
историята на заболяването, физикалния преглед и допълнителни 
лабораторни, образни и миниинвазивни изследвания. За да се ус-
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танови наличието на хеликобактер пилори инфекция, се изследват 
кръвта и изпражненията или се прави дихателен тест. От образ-
ните изследвания могат да се назначат ендоскопия и рентгенова 
снимка“, обяснява какъв е алгоритъмът д-р Цветанова. Ендоскоп-
ското изследване, от което мнозина пациенти се притесняват, е 
най-информативно за състоянието на  храносмилателната систе-
ма. „Тази медицинска процедура, наричана още фиброгастроскопия, 
е основният метод за директно изследване на стомаха и двана-
десетопръстника. Гастроскопията позволява директно наблюде-
ние на вътрешната част, т.е. на лигавицата на органите. При нея 
може да се вземе и биопсия (проба от тъкан), която да се изследва 
под микроскоп. Така се откриват различни болести или се отхвърля 
тяхното наличие“, подчертава специалистката от Бургас. 
И пробИотИцИ навлИзат в терапИята
Лечението пък се определя строго индивидуално в зависимост от 
особеностите в протичането и тежестта на болестния процес 
при отделните пациенти, наличието на придружаващи заболявания, 
прием на лекарства, вредни навици и други фактори. „Най-общо те-
рапията се подразделя на два основни вида – консервативна и опе-
ративна. Трайното излекуване е възможно единствено при упорито 
и системно провеждане на комплекс от оздравителни мерки, пред-
писани от лекуващия лекар и при активно участие на самия болен“, 
не пропуска да отбележи гастроентероложката. „През годините са 
се използвали редица медикаменти Н2-блокери, антиацидни сред-
ства, мукозни протективни агенти (инхибитори на протонната 
помпа – ИПП). Понастоящем най-предписвани и най-ефективни са 
ИПП. В последните години се опитва приложение и на пробиотици 
в лечебната схема за ерадикация на хеликобактер пилори“, споделя 
опита си д-р Цветанова. 
Има 50% шанс за рецИдИв
Рецидивите обаче не са изключени. „Язвата наистина може да се 
върне. Бактерията хеликобактер пилори процъфтява в кисела сто-
машна среда и умира, когато се лекува с антибиотици. Но има 50% 
шанс да се появи отново. Освен това язвата може да рецидивира 
като резултат от други фактори“, признава гастроентероложка-
та. Пациентите трябва да са подготвени, че при усложнения може 
да се наложи оперативно лечение. „Те се делят на остри и хронич-
ни. Към първите спадат кръвоизлив и перфорация, а към вторите 
– пилорна стеноза, пенетрация и малигнена дегенерация. Кръвоиз-
ливите са най-честата причина за смъртния изход при това заболя-
ване. Друго опасно усложнение е перфорацията на язвата. Този вид 
усложнение налага незабавна хоспитализация и оперативна намеса, 
която е животоспасяваща“, алармира д-р Цветанова. 

препоръкИте – често хапване И здрав сън
Диетичният режим е от съществено значение както за лечението 
на активната язва, така и за нейната профилактика. „Той включва 
приемане на храна 5-6 пъти дневно, която да е механически, хими-
чески и термически щадяща. Медикаментозната профилактика се 
осъществява съвместно с диетичния режим. Прилагат се същите 
лечебни средства като при обостряне, но в по-малки дози“, уточ-
нява гастроентероложката. Д-р Цветанова дава и съвети по от-
ношение на превенцията на болестта, която може да бъде както 
първична, така и вторична.  
Препоръки за първична превенция: 
-избягване на стреса;
-правилно и навременно хранене;
-отказване от лошите хранителни навици;
-сън най-малко 6-8 часа;
-лечение на заболявания, водещи до язва;
-отказ от прием на ненужни лекарства;
-повече спорт;
-изследване – дори при слаба болка. 
препоръкИ за вторИчна превенцИя: 
-редовни курсове на лекарствена терапия;
-навременно лечение на инфекциозни заболявания, които могат да 
доведат до поява на язва;
-стриктно спазване на предписаната диета за дълго време;
-задължителен прием на минералнa водa.
режИмът е до жИвот  
Мит или реалност е, че болестта се пробужда след „отстъпване-
то“ на зимата? „Да, язвата „атакува“ напролет. А влошаването се 
дължи на храните, които навлизат в менюто ни през този сезон. 
През пролетта настъпва дисбаланс в метаболитните процеси, де-
фицит на витамини и микроелементи, повишено отделяне на солна 
киселина в храносмилателната система“, разкрива специалистката 
от УМБАЛ-Бургас. „Противно на всеобщото схващане обаче, че бо-
лестта се появява по-често през пролетта, тази зависимост не е 
абсолютна. Истината е, че извън сезонността и хранителния режим 
има други предразполагащи и рискови фактори, които я отключ-
ват“, признава гастроентероложката. 
А на финала напомня – щом веднъж си диагностициран с язва, е нужно 
режимът ти да е по-специален. „Всяка храна, която пациентът при-
ема, трябва да бъде такава, че да не дразни лигавицата на стомаха 
или дуоденума. В случай че оплакванията са налице, е препоръчител-
но диетичният режим да се съчетае с медикаментозна терапия“, 
отбелязва д-р Силвена Цветанова. 
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Автор: Олга геОргиева
Снимки: красена ангелОва,
владимир игнатОв

Животът на Мария невинаги ú е поднасял букетчета с ла-
вандула, но тя като че ли пази постоянно свежия им аромат. 
Родена в семейството на актьора Хиндо Касимов и на теле-
визионната режисьорка Сета Илиева, от малка попада в ин-
тересна творческа среда. Завършва българска филология в 
Софийския университет, после работи в БНТ, в. „Стандарт“, 
в. „24 часа“, в. „Сега“, по-късно става заместник главен ре-
дактор на сп. ЕLLE България, главен редактор на „Капитал 
LIGHT“, съосновател и главен редактор на списанието за де-
ловата жена НЕЯR. От 2010 г. е на свободна практика, води 
курсове по комуникация и бизнес етикет. През 2017 г. излиза 
първата ú книга, сборникът „Близки срещи със смесени чув-
ства“, а през следващата година – романът ú „Балканска рап-
содия“. През лятото на 2020 г. в платформата „Сторител“ 
се появява комедийният ú сериал „Записки от Шато Лакрот“, 
който бързо печели популярност, на следващата година е из-
даден като книга от издателство „Колибри“. Втората част 
на сериала „Записки от Шато Лакрот 2: резиденция Злокуча-
не“ вече се слуша като сериал в „Сторител“, а на 12 април 
2023 г. е премиерата му и като книга, пак на същото издател-
ство. Мария участва със свои текстове в сборници, води 
авторското си представление „Свободно падащи истории“, 
пише за уебсайта „Площад Славейков“. Омъжена е за френ-
ския журналист Стефан Моасе и живее в София. Има две дъ-
щери от предишния си брак. 

Мария, каква искахте да станете, като пораснете? Прилича 
ли днешната Мария на детските си представи?
Исках да стана актриса. Тогава не знаех точно какво е това, 
нищо, че съм актьорско дете. Представях си само веселата 
част, не знаех за репетиционния процес, за човешкия фактор… 
Другото, което обичах, е разказването на истории – писме-
но или на сцена. И ето – сега реално това правя. Аз съм едно 
дете, което си осъществи мечтата, макар и не точно така, 
както някога си представяше. 
Какво Ви накара да напишете първата си книга?
През всичките тези години, в които пишех и разказвах като 
журналист, съм искала да мога да разгърна историите, на кои-
то попадах, в нещо различно, не просто в текст на страница 
на вестник или списание. Журналистиката ме научи на усет, на 
дисциплина, на вникване в историята. 
Тя е прекрасна, но има едни истории, които тя просто не 
може да побере достатъчно добре. В нея те се мачкат, де-
формират се, защото не могат да бъдат предадени с цялата 
си полифоничност. На няколко пъти ми се е искало да разкажа 
такива истории извън полето на журналистиката, но тога-
ва не намирах смелост. Трябваше да поотрасна, за да не се 
интересувам толкова от приемането на другите и моята 
собствена личност, а от това да успея да предам самия раз-
каз, заради самия него! 
Лесно ли е да се споделят лични неща с публиката и с чита-
телите? 
За себе си не виждам смисъл да разказвам неща от живота си, 

ако ще ги деформирам. Разказът трябва да е честен – иначе 
за какво отново и отново да се правиш на нещо, да изглеждаш 
някак, да си се покрил зад онова, което смяташ, че хората ис-
кат да разберат за теб. Трудно е да споделяш, но смятам, че 
така си напълно недосегаем. Никой нищо не може да каже за 
мен и моя живот от това, което аз съм си казала така или ина-
че. Не защото моят живот е така важен, а защото вероятно 
такива неща се случват на всеки и като разбере това, този 
всеки ще стане някой конкретен. Ще се припознае и няма да 
е сам. 
Споделяли сте в интервюта за здравословния проблем на го-
лямата Ви дъщеря и за операцията в чужбина. 
О, да, това е най-голямата битка в живота ми. Дъщеря ми 
всъщност не е била болна – тя просто имаше дълбок слухов 
проблем. В онези години той нямаше решение у нас, но днес 
вече има клинична пътека за кохлеарна имплантация и тази опе-
рация е рутинна и в България. Смея да твърдя, че зад този факт 
стоят и личните усилия на бащата на дъщеря ми и моите като 
нейна майка. Бяхме неуморни да движим процедурата по при-
лагането на тази операция у нас, минахме през ада, но успяхме! 
Споделяли сте също и за домашното насилие, което сте пре-
живели в първия си брак. За съжаление много други жени в Бъл-
гария също са жертви на психологически и физически тормоз. 
Кои са „червените флагове“, които да не пренебрегваме?
Да, при мен и това се случи. Вероятно беше и някаква реакция 
на бившия ми съпруг към трудностите, които преживяхме за-
едно покрай дъщеря ни, но това не е извинение. Всъщност аз 
бях тормозена от един принципно добър човек, който с мен 
постъпи жестоко. Днес имам много обяснения за това негово 
поведение, но съм минала точно както всички преживели или 
преживяващи това, през самообвинението и самомразенето. 
Това е първата и най-огромна грешка! Няма ситуация, в която 
някой просто да ви бие или тормози, защото нещо не правите 
както той смята, че трябва! За това имаме език, имаме думи, 
имаме разговор. Понякога се връщам ей така в мислите си в 
онова време и се чудя как изобщо и толкова време съм из-
държала всичко онова, което ми се случи. Днес не бих търпяла 
и час. Но тогава си е било за тогава – не съм била готова, не 
съм била все още достатъчно уверена и смела, не съм вярвала 
в себе си. Бях се предала на обвиненията и се бях намразила, 
затова и стоях да търпя „наказанието”, което съм смятала, 
че ми се полага. Това е ужасяващият механизъм, в който влиза 
една жертва на насилие. Той трябва да се преодолее и това е 
най-трудното. А какви са първите сигнали… някой да ви казва 
кое и как трябва да правите, да е вечно недоволен от това, 
което сте, да неглижира чувствата ви, да не ви обръща вни-
мание, да ви прави публично забележки, за да ви уязви, да се 
опита да ви отдели от всичко, което имате, за да „не се вли-
яете лошо“, да ви натяква, че без него сте нищо… Всяка жена 
може да се оправи сама! Вся-ка! 
На какво имаме още да се учим българите за добрите маниери 
в ежедневието и в бизнеса? 
Ние не сме лоши хора – просто в обществената комуника-
ция това не ни личи. Много сме мрачни, не се усмихваме, по-
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дозрителни сме (то и има защо), стреснати… И често, за да 
не ни личи всичко това, реагираме с навъсени вежди, пестим 
си поздравите и добрите думи, правим се на страшни. В този 
смисъл имаме доста какво да направим. Що се отнася до 
конкретните правила – ние в никакъв случай не сме прости, 
както често си се самообиждаме. Виждала съм простаци от 
всякакви националности и географски ширини. Това, на което 
ми се иска да се научим, е да бъдем мили един с друг. Просто 
да не забравяме, че зад всеки човек има история, която заслу-
жава да бъде уважавана. 
Кои са най-големите културни различия между българи и фран-
цузи, които забелязвате?
Аз обичам и българите, и французите. Намирам, че си прили-
чаме по чувството за съпричастност. Различаваме се по об-
щественото си поведение. За французите общото отвън е и 
лично и в този смисъл то се пази, защитава и е гордост. Ние 
сме малко до собственото чердже пред вратата. Затова и 
боклуците ни са навсякъде – по горички, до реки, по полета… 
Възмущаваме се, но не милеем за общото. Но за да се научим на 
това, трябва да минат още доста десетилетия, уви. 
Вашият съпруг също е журналист. Пречи или помага за добри-
те взаимоотношения в една двойка общата професия?
О, не. Той, също като мен, прави и още сто неща. В момента 
по-силното му занимание е преподаването. Преподава френ-
ски език онлайн и има страхотни ученици от цял свят. Жур-
налистиката за нас е и още една тема, по която и двамата 
вършим неща. 
Какви други общи интереси споделяте?

Обожаваме изкуство-
то. Той е повече в ки-
ното и модерното 
визуално изкуство, на-
пример в колажите и 
графитите. Аз съм чо-
векът с литературни-
те сюжети, с театъра 
и поезията. И двамата 
обичаме много музика-
та. Аз не мога без музи-
ка – на нея пиша, с нея 
си почивам, с нея се за-
бавлявам. Сега се уча да 
свиря на пиано. Той пък 
свири на китара. Едва 
ли ще направим дует, 
но в гаража си имаме 
електрическо пиано, 
електрическа китара, 
усилвател и още три 
китари кухарки. Всички 
са в употреба! Гледаме 
заедно сериали, оби-
чаме старинни пред-
мети и история, той е 
истински специалист в 
това, защото е и сер-
тифициран оценител на 
антики от XVIII век до 
днес. Особено добър е 

за времето на ар нуво и ар деко.  
Каква е кухнята у вас и как се грижите за здравето и добрата 
си форма?
В същия този музикален гараж имаме и кростренажор. Всеки 
ден през зимата „ходим” на него. Храним се балансирано, гле-
даме да ядем сезонни плодове и зеленчуци, не прекаляваме с 
месо, колбаси почти не ядем. Сладко си набавяме най-вече 
чрез мед и плодове. Мъжът ми меси и всъщност всеки ден 
имаме чудесен домашен хляб (нямаме уред за печене на хляб), 
от който не съм напълняла и грам. Ядем ядки, взимаме и ня-
кои хранителни добавки, избягваме да пържим храната си. Днес 
например ще правя пилешки гювеч. Мъжът ми харесва много 
българските ястия – голям фен е на баницата! И пред всички 
приятели и роднини във Франция разказва колко е хубава бъл-
гарската баница и как българската мусака е сто пъти по-вкус-
на и по-полезна и лека от гръцката. 
Като жена и майка на две дъщери какво бихте посъветвали 
младите момичета на България?
Да инвестират в образованието си! В себе си! Да могат да 
бъдат самостоятелни и независими. Пък ако в този техен път 
се появи някой, който може да го сподели с тях, за да ги под-
крепя и да им се радва искрено, да го допуснат в живота си. 
Да се обичат, за да могат и да дават любов. Да знаят, че имат 
всички права на света, защото са човешки същества. Точно 
така, както са и мъжете. Просто, защото всички сме хора и 
имаме право на живот, реализация и щастие. 
Какво ще пожелаете на нашите читателки за Деня на жената?
Пожелавам им, първо, здраве! А заедно с него пожелавам: ведри 
простори пред очите, топли детски ръчички около врата, 
нежна целувка по челото от някой, който безусловно ти мисли 
доброто, любовно щастие, преживяно с когото е най-хубаво, 
приятелска ръка на рамото и безкрайни хоризонти в душата 
и ума!  
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Дрехите, които избирате Да носите, из-
пращат послания, разкриващи много 

аспекти на личността ви и емоцио-
налното ви състояние. те са крас-

норечиво среДство за комуникация. 
начинът, по който се обличате, говори 

за вас, за вашата история, за вашите 
съзнателни и несъзнателни желания. 

Oблеклото е границата между интимния 
и социалния свят. това е нещото, кое-
то все още е част от вас, защото вие го 
избирате и носите, но в същото време 
принадлежи и на околните. тази позиция на 
взаимодействие между света и нас прави 
връзката с облеклото толкова важна. хо-
рата често го използват, за да обозначат 
своята възраст, пол, политически възгледи 
и социално-икономически статус.

поглеждайки в гардероба си, със сигурност 
ще намерите дреха, която „винаги ме кара 
да се чувствам щастлив, когато я облека“, 
„носи ми късмет на изпит или интервю“ или 
такава, която „е толкова зле, че не знам защо 
съм я купил“. Решението да купите някоя 
дреха често се определя до голяма степен 
от подсъзнанието. Този процес на вземане 
на решение се влияе от посланията, които 
сте получавали в миналото си. Като деца 
сте обличани от вашите родители и се-
мейство. Като тийнейджъри започвате да 
упражнявате новопоявила се независимост 
и начинът ви на обличане става по-ясно 
отражение на представата ви за себе си, 
разбира се, повлияна от приятелския кръг. 
На всеки етап от живота вие проектирате 
нещо специално в облеклото. понякога на-
чинът на обличане е връзка между миналото 
и настоящето. и ако държите да обличате 
нещо, което сте носили преди години, това 
може да ви напомня за вашето тяло преди, 
за отишлите си от живота ви хора, чието 
присъствие усещате по този начин.
правите избори всеки ден - от дрехи, за да 
паснете на бизнес имидж, до дрехи, които 
да носите на парти. Когато не сте наясно 
с посланието на облеклото ви или когато 
изборът на дрехи е в очевиден конфликт с 
повода и/или социалната група, това може 
да е индикация за емоционален конфликт. 
има стереотипи за обличане, които функ-
ционират доста успешно в нашата култу-
ра. съществуват обаче някои стереотипи, 
които често нямат нищо общо с това кой 
всъщност е този, който ги носи.
l облекло, разкриващо тялото, може да 
означава, осъзнато желание да покажете 
тялото си или, обратно, да говори за поти-
сната сексуалност, не обръщайки внимание 
на посланието, което дрехите ви изпращат.
l придаването на изключително значение 

на външния вид често свидетелства за 
желанието да се компенсира нарцистична 
крехкост. Ако сте сигурни в себе си, не из-
питвате нужда постоянно да проверявате 
дали имате точните дрехи за всеки случай.
l понякога се обличате „просто за да 
бъда като всички други“ или „за да оста-
на незабелязан“. струва си да се запита-
те какво ви тласка към това: страхувате 
се да се покажете. Усещате нужда да се 
скриете, обличайки се в някаква универ-
сална униформа.
при всички случаи може да се каже, че да се 
чувстваш комфортно в кожата си, озна-
чава да се чувстваш комфортно и в дре-
хите си. Да, облеклото е втората ви кожа. 
Но да носите дрехите си не е непремен-
но удовлетворяващо. Може да е наложен 
стил от социалната среда, семейството 
или партньора. има много хора, които се 
обличат по този или онзи начин само за да 
се придържат към очакванията на другите. 
Това несъответствие между това, което 
сте в действителност, и това, което сте 
принудени да показвате от себе си, може 
да бъде болезнено, дори ако тези дрехи ви 
стоят добре. Когато се обличате по оп-
ределен начин, това помага да променим 
вътрешното си аз.
помислете си и за това какво казват ваши-
те дрехи на вас, а не за вас. и как ви карат 
да се чувствате. Добре е да се обличате 
така, както искате да се чувствате. Дре-
хите, които избирате, изпращат послание 
към околните, но и към вас самите. Ако пре-
гледате вашия гардероб, вероятно ще за-
бележите някои тенденции, например:
l Ако имате предимно неутрални дрехи, до 
голяма степен лишени от аксесоари - може 
би сте затънали в психологически коловоз, 
прекалено удобен, за да го напуснете, или се 
страхувате да привлечете внимание върху 
себе си. Рутината е комфортна, но малко 
отклонение от нея - различен маршрут до 
работа, няколко нови аксесоара - са начини 

да се раздвижите и да се почувствате раз-
вълнувани и вдъхновени.
l обличате се като твърде млад/стар за 
възрастта си – може би се опитвате да 
изразите възрастта, на която се чувства-
те, но сте в капан между действителната 
и вътрешната си възраст. Вероятно е по-
добре да насочите тоалетите си към це-
лите (получаване на повишение, среща със 
значим човек, пътуване), а не към конкретна 
възраст.
l Ако пазите всяко облекло, което някога 
сте притежавали, може би сте се вкопчи-
ли в миналото поради сантименталната 
стойност на вашите дрехи. За да предиз-
викате себе си, добре е да помислите как 
да се отървете поне от 2-3 артикула, 
които притежавате, включително нещо 
твърде голямо или малко, скъсано или ове-
хтяло. Вземете някои трудни решения. Да 
се разделиш със стара дреха понякога оз-
начава да пуснеш спомени, което може да 
бъде наистина трудно да се направи. Въ-
преки това няма нужда да държите на всич-
ко, което някога сте обичали, особено ако 
това е нещо, което не сте носили от дос-
та време. Ако наистина не можете да поне-
сете да се разделите с нещо, направете си 
експеримент - наблюдавайте колко пъти го 
носите през следващите шест месеца. и 
ако не сте обличали тази дреха, официално 
е време да си отиде.
Когато се обличате, въпросът в ума ви 
трябва да бъде: „Какъв сигнал се опитвам 
да изпратя?“. Може би искате дрехите ви 
да ви накарат да се чувствате силни, уве-
рени или секси. Типът дрехи, които избира-
те, и видовете аксесоари, които използ-
вате, казват много за това кой сте, какво 
правите и какво чувствате към себе си. Не 
забравяйте, че това, което носите, изпра-
ща невербални знаци за вас на другите хора. 
Каквото и послание да даватете чрез дре-
хите си, уверете се, че то резонира с вас. 
Вие сте това, което носите.

Текст: АнтоАнетА АтАнАсовА  
фамилен психотерапевт

По дрехите посрещатПо дрехите посрещат
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ВесислаВ  ЦВетаноВ, 
Зъботехнична лаборатория 
„Цветанов и синове“

„ако искаме да построим една сграда, за нея ни трябва архитект, който има 
виждането как ще изглежда, а за това как точно да се случи този вид сграда 
ни трябва инженер-конструктор. зъботехническата работа е по-скоро инже-
нер-конструкторската работа, а архитектурният план се разписва и за него носи 
отговорност архитектът, в нашата работа това е екипът зъболекар-пациент.“ 
 

Весислав Цветанов, 
трето поколение зъботехник

ЗЪБОТЕХНИКЪТ ТРЯБВА 
ДА ИМА УМЕНИЯ НА 

РЕСТАВРАТОР
Как избра професията на зъботехника, повлия ли ти това, че 
в семейството две поколения преди теб са зъботехници?
разбира се, това ми е повлияло най-много. първо, защото 
тази професия съм я виждал от дете, наблюдения върху нея 
имам още преди да стана на 5 години. Дядо ми и чичо ми ра-
ботеха в една сграда и често им ходех на гости. Аз исках 
стоматология, но редица стечения на обстоятелствата в 
живота ми не ми позволиха да го постигна. получи се така, че 
чак на 23 години реших да кандидатствам зъботехника, зна-
ех, че го мога. просто се пробвах други неща и видях, че те 
не ми носят това удовлетворение и спокойствието, което 
ти дава работата с ръце - създаването. 

Какви умения трябва да има човек, за да бъде добър зъбо-
техник?
трябва да има уменията на реставратор. няма нищо артис-
тично в нашата професия. ние не влагаме чувства и емо-
ции, ние просто виждаме Създателят какво е направил за 
най-добрите си творения, които крачат по планетата, 
разпознаваме му почерка и го копираме, като възстановя-
ваме това, което съответният индивид е загубил. всичко 

това е чиста математика, подчинява се на физически и хи-
мически закони, материалознание, биомеханика. 

Какво е взаимодействието между зъботехник и зъболекар?
партньорско. трябва единият да знае на 100% какво прави 
другият, защото иначе има блокажи. и точно това е не-
правилното, което забелязваме в момента в обучението 
на денталните лекари в България. то не влючва правилно-
то разпознаване и уважение на нашата професия. поради 
тази причина виждаме хора, които не знаят какво правят. 
те не познават материалите, с които трябва да се работи, 
преподават им неща, които не са от този век. неща, които 
са били актуални през 70-те и 80-те години на миналия век, 
все още битуват в мозъците на голяма част от български-
те зъболекари. Докато постиженията, които в момента са 
световни тенденции, са в около 5% от българските зъбо-
лекари. прави ми впечатление все повече и повече, че има 
недоучили специалисти в страната ни, независимо в коя об-
ласт. Явно се дължи на държавна политика. Защото недоу-
чилите не могат да изискват това, което им се полага като 
заплащане. Затова сме най-бедната държава в европа. ние 

ЗЪБОТЕХНИКЪТ ТРЯБВА 
ДА ИМА УМЕНИЯ НА 

РЕСТАВРАТОР



обучаваме кадри за цял свят, вече виждам „поколенческа 
дупка”, цяло едно поколение го няма. Те се обучиха, как-
вото можаха разбраха и избраха да се реализират навън. 
Тези хора няма да се върнат никога, докато не се промени 
тази среда тук и изгнилата система, която умишлено се 
държи. Бях в Българската асоциация на зъботехниците, за 
три години се смениха няколко министри на здравеопаз-
ването, нито един от тях не пожела да ни приеме. 

Какви са съвременните материали в зъботехниката и 
кой ги избира?
Материалите винаги са „космически”. Ако разглеждате 
стари картини, на които са рисувани хора, или ретро 
снимки, ще видите, че хората са със затворени усти. 
Това означава, че те са останали без зъби на много ранна 
възраст. Дори за загадъчната усмивка на Джокондата се 
говори, че се дължи на това. Всички прадядовци и пра-
баби на черно-бели снимки са със сериозни физионимии 
и затворени усти. Чак към края на Втората световна 
война, когато техниката за заснемане става по-модерна, 
но също и зъботехниката се развива, започваме да виж-
даме усмивки. Заместващите материали ги е имало още 
от древността – други изпадали зъби, вързани с конски 
косми или златна тел, слонова кост и т.н. На всеки но-
воизмислен материал, както е било при откриването на  
пластмасата, веднага се намира приложение, че с него 
може да се правят зъби и да изглеждат по-бели и красиви. 
Към днешна дата материалите са функционално обусло-
вени, с които може да се замества твърда зъбна тъкан. 
Най-добрият материал за това са благородните сплави. 
Но напоследък това вече не е материал, а банков инстру-
мент. 

Вторият аспект е оптичното измерение при заместване 
на зъб, с неговите оплесцентност, транслуцентност и 
флуресцентност. Материалът за постигането на такава 
естетика – това е керамиката. Кой ги определя? В много 
голяма степен ги определя пазарът. Хората, когато нау-
чат за нещо, започват доста често да го търсят сами. 
Сега има чисто нови разработки, пак е метал, цирконий, 
само че е негов оксид и  оптично има поведение на кера-
мика. Цирконий керамиката започва да измества метало-
керамиката, и то най-вече по естетични причини. 

Дават ли алергии новите материали?
Тук мога да кажа само от собствен опит, алергия може 
да имаш от абсолютно всичко и тя може да се появява и 
да изчезва, всичко зависи от състоянието на организма. 
Няма материал, който да е абсолютно безвреден. Има 
хора, които получават алергия дори от целувка с друг чо-
век. 

Колко време е необходимо да се свикне с новопоставена 
зъбна протеза?
Свикването е индивидуален процес, но зависи изцяло от 
познанията на екипа, който е работил. Може да се напра-
ви алгоритъм къде и с какъв размер да бъде зъбът, който 
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е загубен. Когато ти дадат отпечатъка за тотална протеза, 
той е празен лист, там няма нищо, има само едни анатомич-
ни маркери, алвеоларните гребени къде са. Но има човешко 
познание, което  ни казва къде са били зъбите. Както тези 
специалисти, които се занимават с тъканна реконструкция 
върху череп, могат да кажат как е изглеждал този човек. по 
същия начин в момента при зъболекари и зъботехници има по-
знание къде да се намират изкуствените зъби, какъв размер 
да се избере и на базата на това да се постигне естетиче-
ски и функционален резултат. Свикването, за което говорят 
пациентите, е свързано с функционалния резултат. Точно за-
това нашата работа се нарича медицинско изделие, израбо-
тено по поръчка за конкретен пациент.  

Какво е бъдещето на зъботехниката?
Ние сме на преходната крачка към това професията ни да 
започне да се извършва изцяло роботизирано. В момента с 
новите системи за снемане на отпечатък, които не пред-
ставляват силикони и лъжици, а оптично сканиране и създа-
ване на 3D обект,  професията напредна много в световен 
мащаб. оттук нататък очаквам много бурно развитие. Все 
повече внимание ще се обръща на профилактиката. В Да-
ния например здравната каса не дава пари за вадене на зъб 
до 55-годишна възраст. Там е прието, че можеш да загубиш 
зъб от тази възраст нататък. Всеки един загубен зъб пре-
ди това се дължи на неправилна, некомпетентна намеса от 
страна на лекуващ лекар или от нехайство на човека. поради 
това здравната каса отказва да го поема. Това работи мо-
тивиращо: да отидеш навреме да се погрижиш за зъбите си. 

Неща, които са били актуалНи 

през 70-те и 80-те годиНи На 

миНалия век, все още битуват 

в мозъците На голяма част от 

българските зъболекари. 



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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текст: Полк. доц. д-р 
АтАнАс КАлАйджиев, 
дм, ръководител на клиника по 
очни болести във вМа-софия

• затруднено зрение при намалено осветление;
• честа смяна на очила;
• необичайно главоболие и болки в очите;
• замъглявания на зрението;
• цветни кръгове около ярки светлинни източници;
• загуба на периферно зрение.
и АнемиятА е рисКов фАКтор
важно е да се знае, че глаукомата е по-често срещана при хора 
с фамилна обремененост. „Диабетиците и афроамериканците 
пък са три до шест пъти по-предразположени към откритоъ-
гълната ú форма, а азиатците са податливи на закритоъгълната. 
пациенти със системни заболявания – анемия или атероскле-
ротични изменения, също са с повишен риск от развитието ú“, 
добавя доц. калайджиев. най-сериозният рисков фактор, освен 
фамилната обремененост, е възрастта. „при хората над 60-65 
години възможността да се развие глаукома е по-голяма, като 
жените са по-засегнати. високото налягане обаче не означа-
ва непременно, че човек има глаукома. Очният лекар трябва да 
направи редица изследвания, за да установи наличието или ри-
ска от развитието на такава. при около 15% от пациентите с 
глаукома вътреочното налягане е със средностатистически 
нормални стойности, поради което то невинаги е критерий за 
наличието или отсъствието на заболяването“, изтъква специа-
листът от вМа.
с КАКви изследвАния се доКАзвА?
Доц. калайджиев уточнява, че за да се постави диагноза „глауко-
ма“, наред с изследването на вътреочното налягане офталмо-
лозите извършват редица тестове, като:
• Офталмоскопия за изследване на задният очен сегмент, включ-
ващ стъкловидното тяло, ретината и зрителния нерв.
• Гониоскопия за оглед на преднокамерния ъгъл – частта от око-
то, чиято функция е да дренира вътреочната течност, като по 
този начин регулира очното налягане. За провеждането ú се из-
ползва специална леща, която се поставя върху окото.
• компютърна периметрия за изследване на зрителното поле;
• пахиметрия за измерване на дебелината на роговицата.
• Оптична кохерентна томография /очен скенер/ за установя-
ване на началните промени в зрителния нерв и ретината преди 
тяхната субективна проява. 
диАбетът може дА я ПровоКирА
причините за възникване на глаукомата остават неизяснени, 
признава началникът на клиниката по очни болести във вМа. 

ГлАуКомАтА е ПечАлно известнА 
КАто „тихия КрАдец нА зрение“. 
ПричинАтА – нАй-често се рАз-
вивА безсимПтомно, но зА злА 
бедА ПорАзявА очите необрАти-
мо. КАК редовнАтА ПрофилАКти-
КА след 40 Години може дА оПА-
зи зрението ни? зАщо, КоГАто се 
Появят симПтомите, битКАтА 
вече е По-труднА? и КАК съвре-
меннАтА офтАлмолоГия отГо-
вАря нА ПредизвиКАтелството 
„ГлАуКомА“? в месецА, белязАн 
от световния ден зА борбА с 
КовАрнАтА диАГнозА, рАзГо-
вАряме с оПитния сПециАлист 

ПолК. доц. д-р АтАнАс КАлАйджиев, дм, ръКоводител нА 
КлиниКА По очни болести и КАтедрА „очни болести, ушни, 
носни и Гърлени болести и орАлнА хирурГия“ във воен-
номедицинсКА АКАдемия (вмА)-софия.

„Глаукомата обхваща група дегенеративни очни заболявания, 
протичащи с нормално или повишено вътреочно налягане, ха-
рактеризиращи се с прогресивно увреждане на зрителния 
нерв, зрителното поле и зрението. тя е на челните места сред 
причините за ослепяване на населението в целия свят. това е 
така, защото протича почти безсимптомно, затова и я наричат 
„тихият крадец на зрение“, обяснява доц. атанас калайджиев.  И 
допълва, че обикновено пациентите не забелязват какво точно 
се случва, докато – без да искат – не закрият едното око и не 
разберат, че другото има сериозен проблем. „Човек може да за-
губи над 50% от зрението си, без да изпита дискомфорт, без да 
усети никакви симптоми. точно поради тази причина глаукома-
та е важно социалнозначимо заболяване и профилактиката е от 
първостепенно значение за ранното ú откриване“, подчертава 
началникът на клиниката по очни болести във вМа.
КоГАто често сменяме очилАтА
тук идва логичният въпрос – кога да отидем на лекар, за да из-
преварим „тихия крадец“? Отговорът е: „незабавно!“, ако сме 
над 40 години и имаме един или повече симптоми, които офта-
лмологът изрежда: 

За глаукомата 
няма лек, но 
не е присъда

За глаукомата 
няма лек, но 
не е присъда



b e t t y  с ъ в е т  н а  е к с п е р т а / 19  

„съществуват множество теории за появата ú. повишеното 
вътреочно налягане уврежда ганглийните клетки на ретината и 
зрителния нерв поради механичен натиск. резултатът е послед-
ващата им смърт. последната, приета от европейската глау-
комна асоциация, класификация на глаукомите, е доста обширна“, 
отбелязва доц. калайджиев. най-общо глаукомата се разделя на 
първична и вторична, като всяка от тях бива откритоъгълна и 
закритоъгълна. „Има и травматична, както и глаукома, свързана 
с диабета или с употреба на лекарствени средства“, уточнява 
офталмологът.
ОткритОъгълната е пО-честа
„най-често срещаният тип, познат като хронична откритоъ-
гълна глаукома, се дължи на затруднено оттичане на вътреоч-
ната течност през дренажната система на окото. то увелича-
ва очното налягане до стойности, увреждащи зрителния нерв. 
при ранно приложена терапия зрението може да се съхрани и 
пациентът да бъде предпазен от слепота“, напомня доц. ка-
лайджиев. коварното е, че първичната откритоъгълна глаукома 
протича безсимптомно. Зрителният нерв атрофира, унищожен 
от повишеното вътреочно налягане, а зрението намалява по-
степенно. „пациентът не го усеща по никакъв начин и – идвайки 
на преглед по повод смяна на очилата – обикновено при изслед-
ване на вътреочното налягане и като се огледа и очното дъно, 
се откриват изменения, които налагат провеждането на допъл-
нителни изследвания“, споделя опита си специалистът от вМа. 
ЗакритОъгълната се прОявява драматичнО
Закритоъгълната глаукома обаче протича много драматично. 
„Окото се зачервява, започва да боли, зрението силно намалява, 
освен това има главоболие, някой път може да се стигне до га-
дене и до повръщане. Много често може да се сбърка (ако паци-
ентът отиде при неспециалист) с конюнктивит, иридоциклит 
или с други възпалителни заболявания и да не се мисли за глауко-
ма. поради тази причина при едно зачервено око винаги трябва 
да се прави диференциална диагноза със закритоъгълна глаукома 
– пристъпна глаукома“, категоричен е доц. калайджиев.
при пристъп ОкОтО бОли
За т.нар. глаукомен пристъп говорим, когато очното налягане 
се повиши рязко. „в тези случаи ирисовият корен блокира от-
тичането на вътреочната течност. пациентите усещат болка, 
замъглено зрение, цветни кръгове около светлинен източник, 
понякога – гадене и повръщане. при наличието на тези симпто-
ми трябва веднага да се потърси помощта на очен лекар“, под-
чертава офталмологът. Закритоъгълната глаукома е по-рядко 
срещана, а по-засегнати са жените. „тя може да се развие след 
45-годишна възраст и обхваща и двете очи, но последовател-
но. препоръчва се редовно измерване на вътреочното налягане 
всяка година след навършване на 40-годишна възраст, а при фа-
милна обремененост – и провеждане на допълнителни специа-
лизирани изследвания. периодичните прегледи при очен лекар са 
най-добрият начин за ранно откриване на глаукомата“, не про-
пуска да отбележи доц. калайджиев.
Цел №1 –  да се иЗбегне слепОтата
Може ли да се лекува успешно глаукомата? „това е сериозно 
хронично заболяване, протичащо безсимптомно, но ако бъде 
навреме диагностицирана, правилно лекувана и болният следва 
препоръките на лекуващия лекар, той може да води пълноценен 
живот“, изтъква доц. калайджиев. Лечението е медикаментоз-
но, лазерно и хирургично. „крайната му цел e предпазване от 
прогресиране на загубите в зрителното поле и в крайна смет-
ка – предпазване от слепота. За съжаление 20% от глаукомно 
болните имат напреднали периметрични промени в момента на 
диагностициране на заболяването, а 40-50% от нервните влак-
на са загубени преди стандартната автоматизирана периме-
трия (SAP) да улови каквито и да е промени“, не крие началникът 
на клиниката по очни болести във вМа. 
„съвременната фармацевтична индустрия предлага нови и нови 
медикаменти, с които се постига много по-голяма редукция 

на вътреочното налягане, както и намаляване на денонощните 
му флуктуации. правилно приложени, самостоятелно или в ком-
бинация, те позволяват да се премине към хирургична намеса на 
по-късен етап. Известно е, че оперативното лечение води до 
три пъти по-висок риск от развитие на катаракта. към него се 
преминава при недостатъчен ефект от медикаментозното ле-
чение, необходимост от много ниско таргетно налягане, лошо 
сътрудничество на пациента“, отбелязва доц. калайджиев. 
лаЗери пОдОбряват дренажа 
Оперативното лечение включва лазерни техники и конвенционал-
на хирургия, обяснява специалистът от вМа. в първата група са:  
•Лазерна трабекулопластика – прилага се при по-честата от-
критоъгълна глаукома. тя представлява междинно звено между 
капките и конвенционалната хирургия. Често желаният резултат 
се постига при комбинации с капки. въздейства на дренажната 
система и подобрява оттичането на вътреочната течност. 
•периферна лазерна иридотомия – предпочита се при различ-
ните видове закритоъгълни глаукоми. при нея се прави се малък 
отвор в периферния ирис, за да може вътреочна течност да 
преминава директно от задната в предната камера и намалява 
условията за зеничен блок. това е хирургична процедура с лечебен 
и превантивен характер.
•Циклофотокоагулация – третира единствено производството 
на вътреочна течност. прилагат се две основни разновидности 
– извършване на процедурата по външен път (без отваряне на 
окото) и по вътрешен (посредством ендоскоп).
битката е дълга, нО не е Обречена
при някои пациенти се налага и прилагането на класическа хирур-
гия. „Целта на оперативното лечение при глаукома е понижаване 
и стабилизиране на вътреочното налягане. това се осъществя-
ва чрез намаляване на производството или чрез повишаване на 
оттока. единствената интервенция, която понижава продук-
цията на течност, е ендоскопска циклофотокоагулация. всички 
други – като трабекулектомия, неперфоративна хирургия и др. 
– повишават оттока ú. те се наричат филтриращи или дренаж-
ни“, разяснява доц. калайджиев. „всяка една хирургична процедура 
притежава плюсове и минуси. тя може да е един елемент от ця-
лостното лечение на този хроничен процес. решението е инди-
видуализирано за всеки един случай“, подчертава опитният спе-
циалист от вМа.
в заключение доц. атанас калайджиев признава: „За глаукомата 
няма лек, но тя не е присъда. при спазване на лекарските препоръ-
ки и редовно приемане на медикаменти животът може да протече 
нормално. Битката с глаукомата не е предопределена при наличи-
ето на голям набор от медикаменти, лазерни и оперативни тех-
ники. Лечението е продължителен процес, който зависи от по-
ведението на болния и възможностите на лечебното заведение“, 
категоричен е началникът на клиниката по очни болести във вМа.

врОдената е пО-честа при мОмченЦата

Глаукомата може да бъде и вродена. в този случай засяга 
деца от кърмаческа до 3-годишна възраст. класифицира се 
като първична, комбинирана и вторична. И за щастие е рядко 
срещана. „вродената глаукома се определя генетично (пър-
вична), но може да бъде причинена от заболявания или нара-
нявания на фетуса по време на ембрионалното развитие или 
по време на раждането“, пояснява доц. атанас калайджиев. в 
80% от случаите се проявява през първата година от живо-
та на детето. „Макар и рядко, заболяването е значимо – по-
ради лошата прогноза за зрението. наблюдава се по-често 
при момчетата, появява се спорадично, но понякога има фа-
милен характер. Обикновено се засягат и двете очи, макар и 
в различна степен“, допълва специалистът от вМа.



Пониците са сред най-Подходящите храни, които 
можем да включим в нашето Пролетно меню. 

За разлика от кълновете пониците притежават всичките 
им полезни свойства, но се усвояват много по-добре от 
организма. Те представляват вече израснали тънки стрък-
чета от съответното растение – свежи и зелени, с дъл-
жина около 8 см. 
Изключително богати са на хранителни вещества, вита-
мини, минерали, антиоксиданти и фитохимикали. Съдържат 
много повече хранителни вещества, отколкото зърната, 
от които са израснали, заради процеса на покълване. Това 
ги прави много полезни за подобряване на общото здраво-
словно състояние.

Подобряват храносмилането
Пониците съдържат ензими, които ни помагат да разграж-
даме храната и да усвояваме по-добре хранителните ве-
щества. Това може да ни помогне да намалим риска от хра-
нителни неразположения.

Помагат за контролиране на кръвното налягане
Някои изследвания показват, че покълналите стръкове мо-
гат да помогнат за контролиране на кръвното налягане. Те 
съдържат вещества, които могат да разширят кръвонос-
ните съдове и да намалят налягането в тях. Това може да 
бъде особено полезно за хора, които страдат от високо 
кръвно налягане.

Подобряват здравето на сърцето
Пониците съдържат вещества, които могат да намалят 
нивата на лошия холестерол в кръвта и да подобрят функ-
ционирането на кръвоносните съдове. Това спомага за на-
маляването на риска от различни сърдечносъдови заболя-
вания.

ПодПомагат имунната система
Консумацията на покълнали стръкове подобрява функцио-
нирането на имунната система. Те съдържат много вита-
мини и минерали, които са важни за здравето на имунната 
система и за предпазването от различни видове инфекции 
и болести.
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ПОНИЦИТЕ – 
СВЕЖИ, ПЪЛНОЦЕННИ И… ВКУСНИ!

Текст: елена терзиева, експерт по балансирано хранене от CSNN 



Помагат за отслабване
Пониците могат да бъдат полезни за отслабване. Те съ-
държат много малко калории, но са богати на фибри и 
протеини. Това от своя страна спомага да се чувст-
ваме сити за по-дълго време. В резултат можем да 
намалим количеството храна, която консумираме, и да 
отслабнем.

Подобряват настроението
Покълналите стръкове съдържат много витамини и 
минерали, които могат да помогнат за подобряване на 
настроението. Те съдържат витамин B6, който е важен 
за производството на серотонин – хормонът, който 
е пряко свързан с настроението. В резултат консума-
цията на поници може да ни помогне да се чувстваме 
по-добре.

Помагат за намаляване на възПаленията
Пониците съдържат антиоксиданти, които могат да 
помогнат за намаляване на възпаленията в организма. 
Консумацията им е полезна за хора, които страдат от 
различни видове възпалителни заболявания, като арт-
рит, астма или хронични болести на дихателната сис-
тема.
Голямото им предимство е, че всеки може да си ги от-
глежда, заради което можем да имаме източник на тези 
ценни нутриенти не само през пролетта, но и през ця-
лата година. Става лесно и не отнема време.

КаК да си Приготвим Поници в домашни 
условия?
Освен че са полезни, те придават по-интензивен вкус 
и аромат на всяка салата, смути или песто. Може да ги 
влагате в дресинги, като например с пониците от си-
нап може да придадете лек горчичен привкус на сала-
тата. 
Необходими са семена за покълване, които можете да 
намерите в био- и здравословните магазини, включи-
телно и онлайн. Отглеждането на поници не изисква 
особени усилия или време, а само мъничко ежедневна 
грижа за тях. 

КаК да ги ПоКълнем стъПКа По стъПКа?
l5-6 с.л. (или един пакет) семена за покълване накисваме 

в буркан за няколко часа или за през нощта.

lНа сутринта изплакваме семената и ги оставяме в буркана, 
за да покълнат.

lИзплакваме ги по 2 пъти на ден, като отново ги връщаме в 
буркана.

lСлед около 3 дни те вече са покълнали и ги изплакваме за 
последно. Приготвяме тавичка, която покриваме с пръст 
(около 1 см дебелина), разстиламе кълновете отгоре, като се 
стараем да е равномерно. Напръскваме добре с вода (може с 
помпичка или запушвайки с пръст отвора на шишето). Хубаво 
е да се напои почвата, да не е суха, но и да не се преполеят. 
Покриваме ги с найлон. 

lПоливаме ги всеки ден поне по веднъж, а може и по два пъти, 
ако изложението на терасата ви е южно и е по-слънчева. 

lСлед още около 2-3 дни те вече са се раззеленили. Тогава 
премахваме найлона, като продължаваме да ги поливаме. 

lСлед още 2-4 дни имаме тава със свежи зелени поници, кои-
то можем да консумираме. Изрязваме с ножица, колкото са ви 
необходими за момента, а останалите продължаваме да по-
ливаме. Често отдолу продължават да изникват още стрък-
чета. 
Всички поници, независимо от какво семе се отглеждат, са 
изключително богати на аминокиселини, фибри, енизми, мине-
рали и витамини в лесно усвоима форма. За разлика от кълно-
вете не дразнят стомаха, по-вкусни са и се понасят добре 
от повечето хора. Може да си изберете различни видове, но 
непременно опитайте пониците от синап, от слънчогледово 
семе и от царевица.  

}}Пониците съдържат 

антиоксиданти, които 
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организма. 
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През последното столетие и особено през последните 
няколко десетилетия начинът на живот и структурата на 
обществото в развитите страни се е променила коренно. 
Ако от нашите баби и прабаби се е очаквало на първо мяс-
то да се задомят, да родят деца и да се грижат за тях, от 
съвременната жена, преди да пристъпи към създаването 
на семейство, се очаква да завърши висше образование, да 
заеме място в обществото, да има собствени доходи и да 
си намери партньор. Само че понякога това отнема мно-
го време, години от най-добрата репродуктивна възраст 
за жената, която според специалистите е от 21 до 25-го-
дишна възраст. Възрастта за раждане на първо дете се 
измества все по-напред, но за съжаление човешката био-
логия не се е променила от хилядолетия... И когато най-на-
края жената има образование и професия, има доходи и е 
намерила отговорен партньор, който е готов да създаде 
с нея семейство или е решила да роди и отгледа детето 
си сама, може да се окаже късно да забраменее дори със 
средствата на съвременната медицина.

автор: Олга геОргиева

Фактите 
По данни на фондация „искам бебе“ над 145 000 двойки в Бъл-
гария се нуждаят от асистирана репродукция, за да заченат 
дете, а според медицински специалисти броят им нараства 
всяка година. По данни на нСи през 2021 г. населението ни е 
намаляло до 6 519 789 души (за сравнение през 1985 г. е било 
8 948 649 души). този драстичен спад се дължи не толкова на 
външната миграция, колкото на другия определящ фактор: 
съотношението между раждаемост и смъртност. 
По данни на фондация „искам бебе“ преди 40 години в стра-
ната ни са се раждали около 200 000 деца годишно, а днес 
се раждат едва около 60 000 годишно. Според проучване 
на агенция „алфа рисърч“, извършено през януари 2022 г., 
близо 90 на сто от жените с висше образоване в България 
раждат първото си дете на около 30-годишна възраст, а 
жените с основно и ниско образование – на около 22-го-
дишна възраст. тенденцията за повишаване на възрастта 
на раждане на първо дете е общоевропейска и по данни на 
„Евростат“ от 2019 г. тя е 29,4 години.  

в началОтО на тази гОдина Българска телеграФна 
агенция и ФОндация „искам БеБе“ стартираха нОва 
съвместна инициатива „рОдители навреме” и руБри-
ката „БеБе навреме“. нейната цел е да развенчае един 
все пО-ширОкО разпрОстраняван мит: тОзи, че с 
увеличената прОдължителнОст на живОт на хОрата 
се е увеличилО и времетО за тяхната репрОдукция. 

БеБе 
навреме
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безПокойството на сПециалистите
Въпреки безспорния напредък на медицината и възмож-
ността за инвитро, за замразяване на генетичен материал 
(сперматозоиди и яйцеклетки), както и за използването на 
донорски, основното притеснение на медиците е, че ме-
дицината не е всесилна. По думите на д-р Георги Николов, 
председател на Българската асоциация по репродуктивна 
човешка ембриология, жените след 35-годишна възраст са 
„репродуктивно стари“, независимо колко добре изглеждат 
в огледалото. 
На пресконференцията за обявяване на старта на „Бебе на-
време” той припомни някои от случаите, в които жени над 
45-годишна възраст са родили първото си дете и са обя-
вили това събитие, но не са споделили, че то е станало с 
донорски яйцеклетки. Друг проблем е, че намаляването на 
яйчниковия резерв започва да се случва и на по-ранна въз-
раст. 

яйчников резерв и реПродуктивно остаряване
Това е функционалният потенциал на яйчника, наличният 
брой и качеството на яйцеклетките в него. Репродуктив-
ното остаряване е следствие на намаляването на броя и 
качеството на яйчниковите фоликули. Важно е да се знае, че 
през периода от 30 до 40 години жените губят около ¾ от 
фоликуларния си резерв. Разбира се, може да има съществе-
ни разлики между жени на една и съща възраст.  Шансовете 
за бременност се прогнозират на базата на коректна оцен-
ка на яйчниковия резерв. 

безПлатни изследвания 
За това се бори фондация „Искам бебе”. По думите на нейна-
та основателка Радина Велчева,  много се прави за подпо-
магане на хората с репродуктивни проблеми, но вече трява 
да се мисли превантивно, за да не се достига до тях. Пре-
венцията се изразява в информираност и в изследвания на 
яйчниковия резерв на жените на възраст от 18 до 30 години 
и спермограма на мъжете от 18 до 45 години. Фондацията 
поема агажимент в рамките на около година да бъдат оси-
гурени безплатни изследвания за хората на тази възраст. 
Предложението на фондацията те да бъдат заплащани от 
НЗОК  вече е изпратено в писма до всички министерства. 
Държавата вече отделя 20 млн. лв. за инвитро процедури. 

и още за инициативата
„Започвайки тази кампания, ще можем да дадем началото на 
разговора за смяна на ценностния модел, да убедим мла-
дите хора да родят децата си навреме, да ги мотивираме 
да съчетаят кариерното си развитие с родителството“, 
споделя Радина Велчева от позицията си на майка, активен 
гражданин и пациент с репродуктивен проблем. „Време е 
сериозният акцент да бъде сложен не върху кампания за на-
биране на средства, промяна на законодателство, а върху 
една постоянна инициатива за информираност за причини-
те, които водят до това една жена и мъж да не могат да 
имат деца“, допълва генералният директор на БТА Кирил 
Вълчев. „Ние всички носим отговорност за стереотипа, 
според който детето пречи и трябва да се отлага.“ 
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за Повече информация:
фондация „искам бебе“
https://iskambebe.bg/



В Банкя се диша другояче. Нищо че е само 
на 17 км от заклещената под похлупака на 
смога София. „Магията“, реално, е във въз-
духа, щедро зареден с озон и фитонциди. 
И във водата, разбира се, която блика от 
над 700 м дълбочина. Хипотермална – с 
телесна температура, с ниска минера-
лизация и твърдост, както и с чудесен 
вкус, тя е се отличава с тонизиращо, 
болкоуспокояващо, противовъзпалително 
и трофично действие. Или – казано прос-
то – идеална е както за питейно, така и за 
балнео лечение. А местните се хвалят, че 
освен да цери, може и да подмладява.

Водата помага при хипертония и 
паркинсон
Банкя спечелва славата си на първо мяс-
то като център за кардиологична реха-
билитация. В санаториумите и балнео 
центровете в курорта обаче успешно се 
повлияват и редица други заболявания:

-Сърдечносъдови заболявания: арте-
риална хипертония; исхемична болест на 
сърцето; неусложнени форми след сър-
дечни операции; периферни съдови за-
болявания – атеросклероза, болест на 
Бюргер, болест на Рейно и др.
-Заболявания на опорно-двигателния 
апарат: коксартроза, гонартроза, спон-
дилоартроза, генерализирана деформи-
раща артроза и др.; моно- и полиартрити, 
периартрити, бурсити, инсерционити и 
др.; състояния след травми, фрактури и 
операции; вродени костно-мускулни де-
формации; луксация на тазобедрената 
става, сколиоза и др., дископатии, диско-
ви хернии; ставни синдроми при систем-
ни заболявания на съединителната тъкан 
и др.
-Заболявания на централната нервна 
система: парези и парализи; детска це-
ребрална парализа; Паркинсонов синд-
ром; неврози, неврастении, мигрена и др.
-Заболявания на периферната нервна 
система: неврити, радикулити, плексити, 
полиневропатии и др.

Царската баня „ВъзкръсВа 
от пепелта“
Наред с филиалите на Националната кар-
диологична болница, Военномедицинска 
академия, Специализираните болници за 
рехабилитация (СБР-НК) и други санато-
риуми с десетилетни традиции, възста-
новителни терапии предлагат и част 
от СПА хотелите в Банкя. След години 
на забвение и разруха към нов живот се 
завърна и Голямата балнеолечебница, из-
вестна като Царската баня. Построена 
по Фердинандово време и открита през 
1911 г., тя е символ на курорта. А днес, по-

вече от 20 г. след затварянето си, отно-
во краси парка в сърцето на града и по-
среща гости след 5-годишна реновация. 

идеална за плаж и разходка с деЦа
Магнит през лятото – както за столи-
чани, така и за туристите от цяла Бъл-
гария, е и градският минерален плаж. С 
олимпийския си басейн, детския басейн и 
външното джакузи, комплексът предлага 
пълен релакс на разумни цени в сенчестия 
градски парк. Чарът на Банкя обаче не се 
изчерпва само с лековитата вода. Обно-
веният зелен център е идеален за разход-
ка – особено с деца, благодарение на ре-
новираната пешеходна зона, модерните 
площадки за игра, романтичните ресто-
ранти и кафенета и чудесните местенца 
за вкусна бързо приготвена храна. 

по „пътеката на здраВето“
От Банкя тръгва и любимата на столича-
ни „Пътека на здравето“, която без про-
блем може да бъде „покорена“ и с малчу-
гани. Сенчестият лек маршрут разкрива 
красотата на кв. „Градоман“ и може да ви 
отведе до рибарниците на яз. „Михайло-
во“, където да хапнете прясна риба. За-
дължителна спирка за туристите са още 
Клисурският манастир „Света Петка“, 
както и дивотинският „Св. Троица“. Ку-
рортът предлага забавления и за спорт-
ните натури – например любителите на 
ездата и на тениса. Ето защо напълно оп-
равдава мотото си: „Банкя – благослов, 
благодат, благоденствие!“.    
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Текст: лора симеоноВа

б като „благослоВ“, б като „бла-
годат“, б като „благоденстВие“, б 

– като „банкя“. но най-Вече – б като 
„балнео бижу“, само на няколко 
спирки с аВтобуса от суетата на 

дВумилионната, забързана столи-
Ца. градчето, сгушено В сянката на 

люлин планина, Всъщност е един 
от 24-те района на софия. но се от-
личаВа с непоВторим микроклимат, 
лекоВита минерална Вода и е рай за 

сърЦето – и букВално, и преносно. 

Софийското балнео 
бижу – Банкя
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Текст: ЕлЕна ТЕрзиЕва, 
експерт по балансирано хранене 
от CSNN 

всЕки оТ нас иска да изглЕжда 
добрЕ и да има гладка и здрава 
кожа, но бръчкиТЕ сЕ дължаТ на 
ЕсТЕсТвЕния процЕс на сТарЕЕнЕ и 
са нЕизбЕжна часТ оТ живоТа ни. 
въпрЕки Това има начини да сЕ 
изгладяТ бръчкиТЕ оТвъТрЕ, каТо 
сЕ обърнЕ вниманиЕ на здравЕТо 
на организма и доброТо само-
чувсТвиЕ.

едно от най-важните неща, които 
могат да се направят, е да се храним 
правилно и да пием достатъчно вода. 
Здравословното хранене включва мно-
го плодове, зеленчуци, белтъци и полез-
ни мазнини и спомага за поддържането 
на здрава кожа. Подходящ хранителен 
режим може да бъде полезен не само за 
кожата, но и за общото здравословно 
състояние.
Следващата важна стъпка е да се оси-
гури достатъчно физическа актив-
ност. Редовното движение може да 
подобри циркулацията и да помогне за 
премахването на токсините от тяло-
то. това помага за изглаждане на бръч-
ките и за подобряване на тонуса на 
кожата.
Друга важна стъпка е да се нама-
ли стресът. Стресът може да има 
негативен ефект върху кожата и да 
допринесе за появата на бръчки. Раз-
лични техники за релаксация като йога, 
медитация и дишане могат да бъдат 
полезни за намаляване на стреса и за 
по-сияен вид.
Допълнителен начин да се изгладят 
бръчките отвътре е да се спи дос-
татъчно. Докато спим, тялото ни се 
възстановява и клетките се регене-
рират. Затова е важно да си осигурим 
сън, за да може кожата да се възстано-

Да изгладим бръчките 
отвътре

ви. Следобедната дрямка е известна 
като „сън за красота“, защото тога-
ва са по-високи естрогените, които 
отговарят за здравето и на кожата. 
не на последно място, е важно да се 
намали отрицателното мислене. не-
гатишните мисли могат да повишат 
стреса и оказват отрицателен ефект 
върху кожата. Затова е важно да се 
фокусираме върху позитивните неща 
в живота и да работим върху подо-
бряването на настроението си.
Съществуват и външни фактори, кои-
то могат да допринесат за появата 
на бръчки. един от тях е излагането на 
слънце. Ултравиолетовите лъчи мо-
гат да повредят кожата и да повишат 
вероятността за поява на бръчки. За-
това е важно да се избягва излагане-
то на слънце и да се ползват защитни 
кремове с висок SPF.
Друг фактор, който може да допри-
несе за появата на бръчки, е никоти-
нът. Пушенето може да допринесе за 
появата на бръчки около устата и да 
повреди кожата в цялото тяло. 
накрая - има различни козметични про-
дукти, които могат да помогнат за 
изглаждане на бръчките. кремовете и 
серумите, които съдържат антиокси-
данти, хиалуронова киселина и вита-
мин C, могат да бъдат полезни за под-
държане на красива кожа. Също така 
процедурите и редовните посещения 
при козметик  могат да са ефективни 
за изглаждане на бръчките.
В заключение изглаждането на бръчки-
те отвътре е многопластов процес, 
който изисква внимание към здравето 
и доброто самочувствие. Храненето, 
физическата активност, стресът, 
сънят и мисленето играят важна роля 
в борбата с бръчките.

Да изгладим бръчките 
отвътре
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Те съдържаТ изцяло есТесТвени съсТавки, коиТо 
подхранваТ кожаТа и подчерТаваТ есТесТвенаТа кра-
соТа на всяка жена

приказно червило
Необходими продукти:
1 чаена лъжичка кокосово масло,
1 чаена лъжичка пчелен восък,
1 чаена лъжичка какаово масло.
Добавете цвят:
За нюанси в червената гама:
1/8 чаена лъжичка прах от цвекло или 1 капка естествен чер-
вен хранителен оцветител. 
За кафяво и перленокафяво:
1/4 чаена лъжичка органично какао на прах, щипка канела или 
куркума.
За матова текстура:
1/4 чаена лъжичка бентонитова глина – с цвят. За вкус: капка 
етерично масло по избор.
подгоТовка
разтопете на водна баня пчелния восък,  какаовото масло и 
кокосовото масло в стъклен буркан без капак. 
Щом се разтопи, махнете от котлона и добавете щипка цвек-
ло на прах (1/8 ч. л.), 1/4 ч. л. какао на прах, 1/8 ч. л. бентонитна 
глина, 1/8 ч.л. канела и капка ментово етерично масло (за аро-
мат).
след като всички съставки се смесят добре, излейте съдър-
жанието във формичката, която сте избрали. оставете да 
се охлади поне за половин час и съхранявайте на хладно, защо-
то в противен случай ще омекне.
 „Шоколадова менТа“ 
Лосион за тяло с изкусителен аромат и страхотен ефект

Съставки
– 1/2 чаша органично какаово масло (или смесете какао с мас-
ло),
– 1/2 чаша масло от манго, 
– 1/2 чаша кокосово масло,
– 1/2 чаша олио от жожоба или зехтин,
– 1-2 супени лъжици етерично масло от мента,
– 2 супени лъжици чисто какао или какао на прах.
– 2 чаени лъжички витамин Е на прах или течен.
пригоТовяне
разтопете на водна баня маслото от манго, а след това и 
какаовото масло. Добавете кокосовото масло. Премахнете 
продуктите от горещата вода. В отделен съд смесете 5 
с.л. какао на прах и постепенно добавете няколко супени лъ-
жици масло от жожоба.
след като разбъркате добре, добавете към тях разтопе-
ните масла. Важно е разтопените масла да се прибавят към 
втората смес, а не обратното, понеже съдът не трябва 
да е горещ. след като сте ги смесили, вземете друга купа 
и я напълнете с лед. Поставете купата със сместа в нея за 
по-бързо охлаждане.
след 10 минути сместа трябва да се е охладила и сгъстила. 
Прехвърлете в буркан, който се затваря плътно, или подобен 
съд. съхранявайте в хладилник.

текст: Боряна димиТрова

Домашно 
приготвени 
червило и 
лосион 
за тяло

Домашно 
приготвени 
червило и 
лосион 
за тяло



Пролетни модни тенденции
Кои са аКцентите, 

Които ще 
преобладават 

в пролетния ни 
гардероб тази 

година?

ефирни и прозрачни
Чудесна тенденция за смелите и дръзки дами, които 

не се притесняват да разкрият на показ цялата си прелест. 
Мрежестите и прозрачни облекла ще триумфират успешно както в 

ежедневната, така и в официалната визия. Освен това се съчетават отлично 
както с кубинки и кецове, така и с елегантни обувки на ток.

да живее роК енд рола
Кожените якета, поли и панталони, сребристите бижута и аксесоари се завръщат на мод-

ната сцена за любителите на бунтарския, свободен стил в облеклото.
стил Карго

Утилитарният стил с много джобове е сред водещите тенденции тази пролет, независимо 
дали става въпрос за панталони, гащеризони, якета или блузи.

блясъК ден и нощ
Тази пролет блясъкът във всички възможни нюанси ще е навсякъде около нас – независи-

мо дали е ден или е нощ. Златисти, сребристи, бронзови ярките тоалети безпреце-
дентно превзеха големите модни подиуми.

бомбърът под светлините на прожеКторите
Леки, удобни и практични, цветните бомбъри се завръщат, 

за да придадат свежест и пролетно настроение в 
топлите дни.
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ТрадицияТа на боядисване на яйца за велиден е сТара 
и добре познаТа в много кулТури по свеТа. независимо 
дали вярваТе в ТрадиционниТе меТоди, или искаТе да из-
пробваТе нещо ново, в Тази сТаТия ще оТкриеТе няколко 
инТересни идеи за боядисване на великденски яйца.

използване на есТесТвени продукТи за боядисване
Най-лесният начин за боядисване на великденски яйца е с тра-
диционната боя за яйца, която лесно може да бъде намерена в 
различните магазини. Но ако искате да изпробвате нещо различ-
но и естествено, можете да използвате натурални продукти 
като боровинки, цвекло, лукови обелки, кафе или чай за боядисва-
не на яйцата. Сварявате продуктите заедно с яйцата за около 
30 минути и след която измивате яйцата.
декорация с восък
Един красив начин за украса на великденски яйца е чрез използ-
ване на восък. Загрейте восъка в малко тиганче и с помощта на 
игла или друг остър инструмент нарисувайте каквото решите 
върху яйцето. След това потопете яйцето в боята и когато е 
напълно изсъхнало, изчистете восъка със запалка.
боядисване под наклон
Ако искате да дадете на яйцата си модерен вид, можете да ги 
боядисате под наклон. За тази цел ще ви трябват три различни 
бои за яйца. Потопете първо яйцата в първата боя, след това 

Текст: елена Терзиева, експерт по балансирано хранене от CSNN 
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Идеи за боядисване на великденските яйца

наклонете ги леко и потопете във втората боя. След като са 
изстинали, потопете яйцата в третата боя и пак ги наклонете 
леко, за да се покрият частично с третата боя. измийте внима-
телно яйцата и се насладете на резултатите.
украса с лепенки и сТикери
За по-прецизни и уникални украси можете да използвате лепенки 
и стикери за яйца. Залепете стикерите или лепенките на яйцата, 
преди да ги потопите в боя, и след като изсъхнат, вимателно ги 
отстранете.
гравиране на яйцаТа
За по-изискани украси можете да гравирате яйцата с помощта 
на остър инструмент като игла, нож или специален инструмент 
за гравиране на яйца. Гравирайте върху яйцата различни фигури, 
картинки или думи, като внимавате да не ги надраскате твър-
де дълбоко. След като сте гравирали избрания дизайн, потопете 
яйцата в боя. След като изсъхнат, почистете с памучен тампон 
или салфетка.
боядисване с лук
Съберете люспи от кафяв и лилав лук. Увийте суровите яйца с 
люспите лук и стегнете, като увиете в чорапогащник. Сварете 
яйцата и оставете малко да изстинат. Махнете чорапогащници-
те и лука. Ще откриете естествени пъстри шарки по яйцата в 
синьо, виолетово, зелено, оранжево и техните нюанси. На финала 
намажете с олио, за да им придадете неустоим блясък. 



1. еврейски месец  2. планинска върба  
3. наш болярин и военачалник (Х-xI в.)  4. лента, плат  
5. прибор за Хранене  6. изпъкнала жлеза в гърлото  

7. град в софийско

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 
Плюс Баделема ул. Цар Иван 
Асен II 70
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 
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 
Д-р Басанович ул. Д-р 
Басанович 111 
Д-р Басанович 2 ул. Дубровник 
52
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 
Панацея 1 ул. Патриарх 
Евтимий 34 
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 
вълчи дол
Аврора ул. Ал. Стамболийски 5
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
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 
Костинброд ул. Ломско шосе 
19
Костинброд Поликлиника ул. 
Ломско шосе 35
креснА
Вирена Фарма ул. Струма 4
кубрАт
Генезис ул. Княз Борис I 12
куклен 
ул. Славянска 7 
кулА
Здраве ул. Въздраждане 60
кърджАли
Айне Фарма ул. Републиканска 
26
Народна Аптека 1 ул. Отец 
Паисий 1

Народна Аптека 2 бул. Христо 
Ботев 3
Народна Аптека 6 бул. 
България 85
Народна Аптека 7
Народна Аптека 8 бул. 
Тракия 13 
бул. Тракия 23
Народна аптека 9 ул. Сан 
Стефано 1 
Народна аптека Кирково ул. 
Димитър Благоев 24А 
Прима бул. Сан Стефано 16
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
Фарма Сел ул. Перелик 5
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
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 

ВАШАТА АПТЕКА BETTY Е:



Гагарин 38Д 
Любка Георгиева 3 кв. Димова 
Махала 8032 
Любка Георгиева 5 ул. Благой 
Гебрев 26 
Любка Георгиева 6 ул. Юрий 
Гагарин, УПИ 5-58, кв. Изток
Перущица
Вселена ул. Иван Вазов 75
Св. Петка ул. Борис I 1Б
Петрич
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
Дема бул. Шести 
септември 35А 
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
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 
Сити Клиник ул.Околовръстен 
път 127
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
Фармавижън Билла  бул. 
Тракия 30Г

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