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1111..  РРееззююммее  ннаа  ннааууччннииттее  ттррууддооввее  ннаа    
ЕЕввггееннии  ЕЕввггееннииеевв  ГГррииггоорроовв  

I. ДИСЕРТАЦИОНЕН ТРУД, МОНОГРАФИЯ, УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНО 
ПОМАГАЛО 

А) ДИСЕРТАЦИОНЕН ТРУД ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ОНС „ДОКТОР” 

 
1. Евгени Григоров. „Проучване и фармакоикономическа оценка на профилактиката на 

рисковите фактори и терапията при ИБС”, Дисертационен труд, придобита ОНС „Доктор 

по медицина”, научна специалност „Социална медицина и организация на 

здравеопазването и фармацията”, София, 2014 г., с.180.  

Резюме: През последните години фармацевтичната професия се стреми да промени възгледа за предлаганите 

фармацевтични услуги в очите на пациентите, здравно-осигурителните фондове и самите фармацевти. 

Усилията целят изграждането на образа на фармацевта като специалист, предлагащ професионални грижи 

и съвети, а не само отпускащ и продаващ лекарствени продукти, медицински изделия и хранителни добавки. 

За да бъде възприеман по този начин от изключително важно значение е вътрешната убеденост на всеки 

фармацевт към предоставянето на допълнителни услуги за пациентите. 

Концепцията за Фармацевтични услуги с добавена стойност (ФУДС) в аптеката включва такива дейности, 

които представляват допълнителна активност към работата на аптеката и не включват функциите, 

свързани с отпускането на лекарствени продукти и лекарствена консултация. Те трябва да са добре 

планирани, стандартизирани по отношение на дейностите, които включват като набор от услуги, и 

аптеката може да ги предлага срещу заплащане (в повечето държави и чрез реимбурсация). Насочени са 

главно към профилактиката и/или скрининга на социално и обществено значими заболявания с висока степен 

на болестност и високо ниво на смъртност. 

Целта на дисертационният труд е да проучи и направи оценка на готовността за заплащане, с лични 

средства, услуги по профилактика на рискови фактори и лекарствена терапия на исхемична болест на 

сърцето, като социално-значимо заболяване, в амбулаторни условия в България. Изследването се провежда 

от гледна точка на обществото.  

Резултатите показват, че при пациентите е налице  готовност за заплащане на лекарствената терапия и 

контрол на рисковите фактори при ИБС в амбулаторни условия в аптека. Профилактиката на ИБС се влияе 

от различни демографски, социални и икономически фактори и това определя отношението на пациентите 

към заплащането за допълнителни услуги в аптеката. Принос на авторите е извеждането на препоръки и 

насоки за бъдещото развитие на фармацевтичните услуги с добавена стойност, предлагани в аптеките, като 

възможност за подобряване на общественото здраве. 

 

Б) АВТОРЕФЕРАТ 
2. Евгени Григоров. „Проучване и фармакоикономическа оценка на профилактиката на 

рисковите фактори и терапията при ИБС”, Автореферат, София, 2014 г., с.90. 

В) МОНОГРАФИЯ 

3. Евгени Григоров. „Медицински изделия – правно регулиране в България”, Издател: 
Медицински Университет-Варна, Печат: Принт зоун, ISBN 978-619-7137-23-1, София, 2015 
г., с.120. 
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Монографията „Медицински изделия – правно регулиране в България” се посочва от кандидата като 

хабилитационен труд. Хабилитационният труд е представен за предварителна рецензия на две 

хабилитирани лица, които също са изложени в приложението. Той е идентифициран с международен 

стандартен номер (ISBN), публикуван на хартиен носител в тираж 210 бр., подготвен в обем от 120 стр. и е 

форматиран според изискванията. Библиографският списък съдържа 150 източника, оформени по указанията 

на стандарта. Монографията „Медицински изделия – правно регулиране в България“ представлява обзорно 

изследване на правното регулиране на този специфичен род продукти, свързани със здравето на човека. Този 

многоаспектен проблем, за чието изследване кандидата се базира на широк кръг от норматични актове, 

публикации, мнения, чужди изследвания, както и на собствения си изследователски опит. Сърцевината на 

проблема правно регулиране на медицинските изделия в България е представена във възможно най-пълния си 

вид - исторически аспекти, дефиниции, преглед на документи и нормативна уредба в нашата страна. 

Г) УЧЕБНИЦИ НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК 
4. Г. Петрова, М. Стефанова, И. Гетов, В. Петкова, Т. Бенишева, А. Стоименова, А. Савова, М. 

Манова, А. Иванова, Е. Григоров, С. Йорданова. „Cоциална фармация и фармацевтично 

законодателство”, ISBN 978-954-92652-1-7, Издател: Инфофарма ЕООД, София, 2010 г., 

с.344. 

Резюме: Учебник, предназначен за обучение на студенти по фармация, по дисциплината „Социална фармация”, 

както и за специализанти, за практикуващи магистър фармацевти и други медицински специалисти. Състои 

се от 344 страници, 25 раздела и библиография от 84 източника свързани с темата. 

5. И. Гетов, Е. Насева, Х. Лебанова, Е. Григоров. „Основи на фармакоепидемиологията”, 

ISBN 978-954-92284-9-6, Издател: Медицински Университет – София, Печат: ЕкоПринт, 

София, 2013 г., с.203. 

Учебника е предназначен да запознае обучаващите се със същността на тази нова гранична наука – 

„Фармакоепидемиология” и да ги подпомогне при усвояването на основните видове фармакоепидемиологични 

проучвания и техниките за тяхното провеждане. В практиката те биха могли самостоятелно да планират и 

провеждат проучване и анализ на случаи с нежелани лекарствени реакции по отношение на типа, причинно-

следствената връзка, изчисляване на риска и отношението риск/полза при употребата на лекарствата. 

Учебника е подходящ за обучение на студенти, специализанти и докторанти, както и всички интересуващите 

се по темата, като всеки раздел съдържа основни акценти, теоретична и практическа част, въпроси за 

самооценка и допълнително препоръчвана литература. Състои се от 203 страници, 16 раздела и няколко 

приложения. Налице е богата библиография от източници свързани с тематиката. 

Д) УЧЕБНИК НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК 
6. G. Petrova, V. Petkova, I. Getov, A. Stoimenova, M. Manova, A. Savova, E. Grigorov, 

S. Jordanova. „Social Pharmacy and Pharmaceutical legislation - lecturеs notes and practicals”, 

ISBN 978-954-9318-18-0, Hadbook, Editor: Medical University-Sofia, Faculty of Pharmacy, Sofia, 

2012, p.150. 

Summary: This handbook is specially created and designated for the foreign pharmacy students at the Faculty of 

pharmacy, Medical University-Sofia. The content is following the curriculum on the subject “Social Pharmacy and 

Pharmaceutical legislation” for the mandatory course tought in english. The book contains lectures notes, practical 

exercises, examples and tests for the main topics studied in the course. Those are the healthcare&pharmaceutical systems, 

pharmacy&medicines legislation in EU and Bulgaria; wholesale and pharmacy practice, basics in marketing, 

management, pharmaceutical pricing and control over all pharmaceutical activities. 
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Е) УЧЕБНИ ПОМАГАЛА 
7. Евгени Григоров. „Медицински изделия – сборник тестове”, ISBN 978-954-92967-4-7, 

Издател: Таурус Адветайзинг ООД, София, 2011 г., с.114. 

Учебното помагало е първият по рода си в България сборник с тестове по учебната дисциплина „Медицински 

изделия”. Той е предназначен за проверка на знанията свързани само със законодателството и регулацията на 

този вид продукти, които имат все по-голямо значение за здравеопазването и фармацията. Тестовете са 

едно универсално средство за проверка на знанията на всеки етап от обучението. Всеки въпрос от сборника е 

написан така, че да има за цел да затвърди, обобщи и провери познанията на студентите. 

 

Ж) ДРУГИ УЧЕБНИ МАТЕРИАЛИ  
8. И. Гетов, Е. Григоров, глава „Стандарти и изисквания към медицинските изделия” в 

диска на НБУ, МП „Регламенти и стандарти в медицината”, Редакционна колегия: Ж. 

Винарова, А. Петков, Г. Сечанска, П. Михова, ”, ISBN 978-954-535-752-7, Издател: Нов 

Български Университет, София, 2012 г. 

II. НАУЧНИ ПУБЛИКАЦИИ 
 

1. Григоров, Е., Г. Долмаян, И. Гетов. Тест-проучване на готовността за заплащане на 
допълнителни услуги в аптеката, Здравна политика и мениджмънт (ISSN 1313-4981), 
2011 (11) No.1, с.29-33.  

DDOOII::  1100..1133114400//22..11..33441199..22996633  

Резюме: Успешният бизнес на една аптека се определя от голяма степен от услугите, които предлага, и цените на 

продуктите. Това са нещата, които различават една аптека от друга и са ключови за формирането и запазването на 

постоянни пациенти. Водещата хипотеза при реализацията на настоящото проучване е разбирането, че липсва нагласа за 

заплащане на допълнителни услуги в аптеката, свързани с профилактика и грижи за здравето. Изследването  обхваща 

проучване  на готовността за заплащане на допълнителна услуга по измерване на индекса на телесната маса, процента 

телесни мазнини, телесното тегло, обиколка на талията и здравния риск, свързан с повишено телесно тегло. От 

направеното проучване може да се посочи извода, че готовността за заплащане за тази профилактична услуга е между 5 и 7 

лева. Този резултат не се влияе от други фактори като месечен доход и наличие на диагностицирано заболяване. 

Готовността за заплащане на допълнителна услуга в аптека е реална и би имала значим икономически ефект върху 

резултатите от дейността. Това би довело до привличане на допълнителни посетители в аптеката, което обосновава от 

маркетингова гледна точка по-масовото предлагане на подобна услуга.  

2. Гитев, И., Е. Григоров, Е. Насева, И. Гетов. Измерване на готовността за заплащане – 
възможности за приложение на методите във фармацевтичния маркетинг, Социална 
медицина (ISSN 1310-1757), 2011 (19) No.1, с.28-31.  

DDOOII::  1100..1133114400//22..11..22337700..77220066  

Резюме: Познаването на готовността за заплащане (WTP) на клиентите/пациентите играе решаваща роля в много области 

на здравеопазването и фармацевтичния маркетинг. Всички използвани методи биха могли да се класифицират в четири 

групи: анализ на пазарни данни; експеримент; директни и индиректни проучвания, като всеки метод има своите предимства 

и недостатъци. Изборът на подходящ метод при провеждане на WTP проучване зависи от управленските задачи и е повлиян 

от теоретични и практически (финансови и времеви) ограничения. 
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3. Григоров, Е., И. Гитев, Е. Насева, И. Гетов. Проучване на влиянието на някои 
демографски фактори и дохода върху готовността за заплащане на лекарствената 
терапия на ИБС, Социална медицина (ISSN 1310-1757), 2011 (19) No.2, с.34-37.    

DDOOII::  1100..1133114400//22..11..22773311..11668899    

Резюме: Недофинансирането на здравната система и нарастващите разходи за лекарствената терапия, налагат по-голямо 

участие на пациентите при заплащането на предписаните им лекарствени продукти. Целта на настоящото проучване е да 

изследва и определи каква е готовността на пациентите в България да заплащат за собствена сметка средствата, 

необходими за лекарствена терапия на едно от социално-значимите заболявания, като исхемичната болест на сърцето 

(ИБС). Резултатите, показват, че анкетираните осъзнават тежестта на ИБС като заболяване, чието лечение струва скъпо 

и е жизнено необходимо, готови са да заплащат висок процент и дори цялата стойност на месечната си терапия, но 

изразяват ясно очакванията си, че здравните фондове трябва в по-голяма степен да реимбурсират лекарствата за ССЗ. 

4. Григоров, Е., Х. Лебанова, Е. Насева, И. Гетов. Проучване на нагласите за измерване на 
кръвно налягане сред посетителите в аптеки в София, Сърдечно-съдови заболявания 
(ISSN 0204-6865), 2012 (43) No.2, с.43-47.  

DDOOII::  1100..1133114400//22..11..44004411..88888844  

Резюме: Сърдечно-съдовите заболявания (ССЗ) са причина за една трета от глобалната смъртност и за една десета от 

глобалното бреме на болестите. Ако бъде намалено разпространението на хипертонията, един основен сърдечно-съдов 

рисков фактор, веднага ще последва и намаляване на общата икономическа тежест на ССЗ. През последното десетилетие 

ролята на фармацевтите в аптеките за обслужване на населението непрестанно се променя, като те все по-активно 

взимат участие при провеждането на различни здравни кампании за профилактика на редица заболявания. Измерването на 

кръвното налягане в аптека може да играе важна роля в профилактиката на ССЗ и за намаляване на риска от развитие на 

ИБС. В този смисъл, фармацевтите, като здравни специалисти, могат да вземат активно участие в предоставянето на тази 

профилактична услуга. Целта на нашето проучване е да установи какъв е относителният дял и профила на 

пациентите/посетителите в аптека за обслужване на населението, които искат да им бъде направено измерване на 

кръвното налягане. 

5. Григоров, Е., Е. Насева, Х. Лебанова, И. Гетов. Преглед на възможността за приложение 
на „Метод на вероятностната оценка” в здравеопазването, Здравна икономика и 
мениджмънт (ISSN 1311-9729), 2012 (12) No.3, с.28-31.  

DDOOII::  1100..1133114400//22..11..11668822..55992244  

Резюме: Методът на вероятностната оценка е директен метод на проучване, служещ за определяне на въздействието на 

здравните технологии и лекарствени терапевтични възможности. При него имаме изграждане на хипотетичен пазар на 

дадена услуга или лечение, въз основа на който респондентите дават своите лични оценки за паричната стойност на 

анализираната технология. Целта на статията е да бъде направен преглед на литература, разглеждаща някои 

методологични и концептуални въпроси, свързани с механизма на приложение и проверката на техниката „готовност за 

заплащане”, която се използва за оценка на здравните технологиите. Извършен е преглед на литературата и съответните 

проучвания, чрез търсене в компютъризирани бази-данни (MEDLINE, PubMed, ScienceDirect). При търсенето в тези бази данни 

бяха идентифицирани всички проучвания с ключови думи "вероятностна оценка", "здравеопазване" и "готовност за 

заплащане". Методът на вероятностната оценка обхваща различни методи за изразяване на предпочитания, всеки със 

своите силни и слаби страни, предимства и ограничения, което може да доведе до различни резултати в рамките на едно 

проучване. Важни теми за научните изследвания са връзката, както и оценка на различните методи за разкриване на 

предпочитанията, техните критерии на валидност и тестове им за надеждност в съответствие с методологичните 

въпроси. Използването на методът показва неговата приложимост за оценка на широк спектър от различни здравни 

технологии и лекарствени терапии, като се наблюдават големи различия в дизайна на изследванията по отношение на 

методологията и концептуалните им аспекти. 

6. Григоров, Е., Е. Костов, Х. Лебанова, И. Гетов. Проучване на нагласите за измерване на 
кръвна захар сред посетителите в аптеки в София, Обща медицина (ISSN 1311-1817), 
2012 (14) No.2, с.12-16.  

DDOOII::  1100..1133114400//22..11..22446699..00224400  
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Резюме: Понастоящем захарният диабет заема трето място по разходи сред всички останали заболявания, след раковите и 

сърдечно-съдовите заболявания. Финансовите прогнози са, че диабетните разходи в световен мащаб ще надхвърлят 370 

млрд. долара през 2030 г. Провеждането на редовен скрининг сред населението е един от основните методи за намаляването 

на икономическата тежест на захарния диабет. Ролята на съвремения фармацевт, работещ в аптека за обслужване на 

населението, непрекъснато се разширява и той взима все по-активно участие в популяризирането на здравословния начин на 

живот. Все по-активното предлагане на различни допълнителни услуги в аптеката води след себе си до припознаването на 

здравното заведение – аптека, като място, където пациента може да получи съвет относно най-точните профилактични 

мерки за дадено заболяване. Целта на проучването е да установи какъв е относителният дял и профила на 

пациентите/посетителите в аптека за обслужване на населението, които имат желание да се възползват от 

допълнителна услуга, предоставяна от магистър-фармацевт и да им бъде направено измерване на кръвната захар в аптека. 

7. Григоров, Е., E. Костов, Х. Лебанова, И. Гетов. Характеристики на фармацевтичните 
услуги с добавена стойност в аптека, Социална медицина (ISSN 1310-1757), 2012 (20) 
No.4, с.38-39.  

DDOOII::  1100..1133114400//22..11..11779933..44440099  

Резюме: Ролята на фармацевтите се разви значително през последното десетилетие. Традиционният облик на този 

медицински професионалист, стереотипно изобразяван като лице, облечено в бяла престилка съсредоточено в приготвянето 

и отпускането на лекарствени продукти, вече значително се е развил. Наблюдава се нарастване в предоставянето на т.нар. 

фармацевтични услуги с добавена стойност. Това води до ангажирането на фармацевтите в дейности, които досега са били 

извън техния фокус и професионални компетенции. В настоящата статия е направено обобщение на основните 

характеристики, които са в основата на по-доброто разбиране на новата концепция за фармацевтични услуги с добавена 

стойност. 

8. Григоров, Е., Б. Киряков, Х. Лебанова, Е. Насева, С. Георгиев. Проучване на готовността 
за заплащане за допълнителни услуги в аптеката(Измерване нивото на общия 
холестерол), Сърдечно-съдови заболявания (ISSN 0204-6865), 2013 (44) No.2, с.32-38. 

DDOOII::  1100..1133114400//22..11..22886622..22440033  

Резюме: Високото ниво на холестерол в кръвта крие риск от развитието на сърдечно-съдови заболявания, които могат да 
имат неблагоприятен изход. Измерването на нивото на холестерола трябва да се извършва поне веднъж на 5 години при 
всеки човек навършил 20 - годишна възраст. Един от начините за осъществява на такъв тест в аптека, е чрез вземане на 
проба капилярна кръв от пръста на пациента и последващо използване на специално ин витро диагностично медицинското 
изделие – апарата Accutrend® Plus. 
Под услуги с добавена стойност в аптеката се разбират такива услуги, които представляват допълнителна дейност към 
работата на аптеката и не включват услугите, свързани с отпускането на лекарствени продукти и лекарствената 
консултация. Посредством такъв тип дейност, извършвана в аптеката се пестят разходи на здравеопазната система и се 
добавя допълнителна стойност към работата на фармацевтите като здравни специалисти. 
Целта на нашето проучване, бе да се проучи готовността за заплащане от пациенти за услуги с добавена стойност в аптека 
, свързани с профилактика и/или грижа за здравето – измерване на нивото на общия холестерол и определяне на рискови 
фактори за здравето, свързани със завишените му стойности.  

9. Григоров, Е., E. Костов, Х. Лебанова, И. Гетов. Преглед на подходите за планиране на 
услуги с добавена стойност в аптека в България, Здравна политика и мениджмънт 
(ISSN 1313-4981), 2013 (13) No.1, с.48-52.  

DDOOII::  1100..1133114400//22..11..11225500..77220000    

Резюме: Цели и задачи: Целта на настоящата статия е да проучи как може да бъде планирано изпълнението на 

фармацевтични услуги с добавена стойност в аптека в България.  

Материали и методи: Беше приложен методът за систематичен преглед на литература по изучавания проблем, като са 

обобщени резултатите и изводите от 48 публикации и монографии издадени в периода 2002-2011 г. Информацията е 

набирана от различни бази данни PubMed, ScienceDirect, Scopus и Google Scholar. Предварително зададени ключови думи бяха: 

„фармацевтични услуги с добавена стойност” (value added pharmacy services), „планиране” (planning), „аптеки” (pharmacies) и 

„фармацевти” (pharmacists).  

Резултати: Бяха дефинирани и систематизирани седем главни стъпки при планирането и провеждането на фармацевтична 

услуга с добавена стойност в аптека в България. Според проучената литература, стъпките за провеждането на качествeна 
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услуга с добавена стойност трябва да бъдат в следната последователност: 1) Определяне на подходящата услуга; 2) 

Дефиниране на услугата, 3) Подготовка за изпълнението на услугата, 4) Предлагане и провеждане на услугата 5) Анализиране 

и интерпретиране на резултатите 6) Информиране и обучение на пациентите 7) Наблюдение и оценка на ефекта и 

изпълнението на услугата. 

10. Григоров, Е., В. Белчева, П. Салчев. Икономиката като наука за общественото 
благополучие, Социална медицина (ISSN 1310-1757), 2014 (22) No.2, с.33-37. 

DDOOII::  1100..1133114400//22..11..33559999..55220044  

Резюме: Икономиката е наука за недостига и избора. Тя анализира пътя, по който отделните индивиди структурират и 

приоритизират индивидуалната си консумация и желание да увеличат благосъстоянието си, в рамките на ограничените 

ресурси, с които разполагат. Икономиката е умението, което използваме ежедневно в нормалния си живот, за да преценим 

какво да придобием и дали то си струва цената. Класическата икономика се фокусира върху “полезността”, която отделните 

индивиди поставят върху стоките и услугите, в смисъл колко дълго могат да се възползват от тях. 

Икономическата теория на благосъстоянието /Welfare Economics/ представлява раздел от общата икономическа теория, в 

който основен проблем е анализът на увеличаване  благоденствието на членовете на обществото. Главна особеност на този 

клон е разбирането, че ресурсите и потребностите са зададени и поради тази причина е необходимо да се избере 

оптималното съчетание, при което ще бъдат постигнати максималени резултати и/или ефект. 

11. Grigorov, E., E. Naseva, I. Getov. Study of patients’ willingness-to-pay for pharmacotherapy 
of ischemic heart disease. Archives of the Balkan Medical Union (ISSN 0041-6940), 2011, Vol. 
46, No.3, p.177-179.  

DDOOII::  1100..1133114400//22..11..33668811..44440011    

Summary: Cardiovascular diseases are number one cause for mortality in the European Union and Bulgaria. They are among the costly 

diseases for pharmacotherapy. The essential actions for breaking this negative trend are promoting the healthy lifestyle and perform a 

rational drug medication. The health systems all around the world are facing the problem of increasingly rising costs needed to cover the 

medication call of the citizens with chronic diseases. One of the ways to deal with this problem is to enhance citizens’ out-of-pocket 

payment of the requested medicines. A standardized questionnaire with 20 questions, both open-ended and closed has been performed in 

eight Bulgarian cities, with different profile and population number. There were general demographic queries and questions to assess the 

attitude and willingness to pay of respondents to take part in the cost payment of their treatment. We conducted 884 direct inquiries 

among visitors and patients in community pharmacies, which were then processed to statistical analysis. The results show that respondents 

are willing to pay a higher rate and even the entire amount of their monthly therapy, but clearly expressed their expectations that the 

health insurance funds should reimburse medication therapy in higher rate. The results can be used to assess the approaches to more 

efficient allocation of public funds for reimbursement of medicines and to improve readiness of patients to get involved in the payment of 

monthly therapy of cardiovascular diseases. 

12. Grigorov, E., E. Naseva, H. Lebanova, I. Getov. Testing willingness to pay for blood pressure 
measurement in community pharmacy, African Journal of Pharmacy and Pharmacology, 
2012, Vol. 6, No. 13, p.1005-1010. [IF-0,875] 

DDOOII::  1100..55889977//AAJJPPPP1122..004477  

Summary: The Bulgarian primary healthcare service is faced by a number of challenges: the demands of an aging population, the growing 

strain on the primary healthcare services and a change in the daily activities of pharmacy and other primary healthcare professionals. This 

change for community pharmacist is reflected in more generally contributing to accessible and efficient primary healthcare services, known 

as value-added pharmacy services. The aim of our study was to assess what is the amount of money, the visitors and patients in community 

pharmacy in Bulgaria are willing to pay (WTP) for a measurement of their blood pressure. A direct face-to-face interview was conducted 

during two months in 2011. WTP for value-added service – measuring of the blood pressure was assessed in 100 visitors and patients of 

community pharmacies. Collected data were then processed to statistical analysis. The results show that respondents are willing to pay a 

small rate of 2 (two) BGN equivalent to near 1 EUR for this service. In general, our study of WTP for measuring blood pressure in community 

pharmacy showed that the service is not acceptable as VAPS and WTP rate is modest. 

13. Григоров, Е. Анализ на възможностите за прилагане на РОСТ тестовете в аптеката. ХІІ-та 
юбилейна национална научна сесия „65 години Медицински Колеж - Плевен”. Плевен, 
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България, Октомври 2013. Сборник доклади и резюмета от 12-та юбилейна сесия (10-
11.10.2013) (ISBN 978-954-756-150-2), с.57-62.  

DDOOII::  1100..1133114400//22..11..55113333..44772222  

Резюме: Аптеката е здравно заведение, в което работят висококвалифицирани медицински специалисти. Една от основните 

дейности, извършвани в тях е даването на консултация на пациентите, относно различни профилактични действия, които 

те могат да предприемат с цел предпазване от развитието на заболявания. Чрез въвеждане на приложението на 

разнообразни медицински изделия, в аптечната практика, е възможно да бъдат осъществени скринингови програми, които да 

установят евентуални рискове, свързани със здравето на посетителите в аптеката. РОСТ устройствата, представляват 

специално разработени изделия, предназначени да извършват лабораторни и други тестове, провеждани на 

неспециализирано място(различно от лаборатория). През последните десетилетия РОСТ изследванията непрестанно се 

усъвършенстват, като апаратите покриват най-високите стандарти за точност и прецизност. 

Цел: Проучване и анализ на възможностите за прилагане на РОСТ тестове в аптека за обслужване на населението. 

Методи: Приложихме метода за систематичен преглед на литературата свързана с анализирания проблем, като са 

обобщени резултатите и изводите от публикации и монографии. Информацията е набирана от различни бази данни, в това 

число PubMed, ScienceDirect, Scopus и др. Предварително зададени ключови думи бяха: „РОСТ”, „аптека” и „фармацевти”. 

Резултати и обсъждане: РОСТ тестовете стават все по-популярни през последното десетилетие. Изследвания, които 

доскоро бяха достъпни само за високоспециализирани лаборатории, вече навлизат активно в практиката на много здравни 

заведения и аптеки. 

Заключение: Предоставянето на такъв тип фармацевтични услуги с допълнителна стойност в аптеките, повишава имиджа 

им и помага за припознаването на служителите им, като медицински специалисти, които играят важна роля в здравната 

профилактика на населението. 

14. Grigorov, E., E. Naseva, I. Gitev, I. Getov. Study of patients’ WTP for a drug therapy of IHD in 
Bulgarian pharmacies. 15th Panhellenic Pharmaceutical Congress Athens, Greece, May 2011, 
Congress catalogue “Medicine’s quality & safety”, p.26 (full text available on CD) 

DDOOII::  1100..1133114400//22..11..44773300..00116666  

Summary: Introduction: The health systems all around the world are facing the problem of increasingly rising costs needed to cover the 

medication call of the citizens with c hronic diseases. One of the ways to deal with this problem is to enhance citizens’ out-of-pocket 

payment of the requested medicines. Undeniable fact is that cardiovascular disease (CVD) is number one cause of mortality in the European 

Union and Bulgaria. Critical for limiting the development of this negative trend is a healthy lifestyle and timely and rational 

pharmacotherapy. In Bulgaria there is a system for reimbursement of medicines, but pharmaceuticals for treatment of CVD are with low 

level payment by National Health Insurance Fund and this requires p atients to co-pay the remaining cost for their treatment. Scope: The 

purpose of this study is to investigate and determine what is the willingness to pay for the therapy of ischemic heart disease (IHD) in 

Bulgaria. We focused on patients’ attitudes to pay with their own resources for the required medication for this socially significant disease. 

Materials and methods: We applied a translated to Bulgarian and adapted standardized questionnaire with 20 questions, including general 

demographic queries such as gender, age, education, presence of disease, monthly income and questions t o assess the attitude and 

willingness of respondents to take part in the cost payment for their treatment. The study was conducted within eight cities, with different 

structure and population. We collected and compiled 884 inquiries among visitors and patients in the community pharmacies, which were 

then processed to statistical analysis. Results-discussion: The results show that respondents understand the severity and outcome of 

ischemic heart disease as a health problem which pharmacotherapy is costly and socially important. They are willing to pay a higher rate 

and even the entire amount of their monthly therapy, but clearly expressed their expectations that the health insurance funds should 

reimburse drug therapy in higher rate. Conclusion: The results can be used to assess the approaches to more efficient allocation of public 

funds for reimbursement of medicines and to improve readiness o f patients to get involved in the payment of monthly therapy for CVD. 

 

15. Петкова, В., Е. Григоров, Зл. Димитрова. Рационално използване на лекарствени 
продукти при сърдечно-съдови заболявания – практиката на някои софийски аптеки, 
MP-Farma-News (ISSN 1311-5162), 2007 (36) No.2, с.3-8. 

DDOOII::  1100..1133114400//22..11..44558800..11228899  

Резюме: Данните от първото голямо скриинингово проучване по въпросите на сърдечно-съдовите заболявания показват, че 

всеки трети българин е с риск от подобно заболяване. Голямото разнообразие от сърдечно-съдови заболявания предпоставя 

опасност от възникване на лекарсво-свързани проблеми при тяхното лечение. Ето защо целта на това проучване е да се 
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оценят модели за рационална употреба на лекарствени продукти, като се фокусира върху практиките на предписване и 

отпускане на лекарства за лечение на сърдечно-съдови заболявания.   

16. Дърленски, Р., Ж. Казанджиева, А. Николова, Е. Григоров. Пурпуричен контактен 
дерматит към медицински пластир с капсаицин, Дерматология и венерология (ISSN 
0417-0792), 2010 (48) No.1, с.29-33.  

DDOOII::  1100..1133114400//22..11..44999922..11660066  

Резюме: Пурпуричният контактен дерматит се среща сравнително рядко в ежедневната клинична практика. Представя се 

клиничен случай на 65-годишна пациентка, която е получила хеморагичен кожен обрив на медиалната повърхност на лявата 

подбедрица.  Патологичните изменения се развили няколко дни след приложението на медицински пластир, съдържащ 

капсаицин на противоположния крак и лумбо-сакралния регион по повод на болка по хода на nervus ischiadicus. Пациентката не 

съобщи за подобни оплавания при предишно приложение на пластира. При проведеното епикутанно алергологично тестуване 

се установи положителна реакция към епокси смола. 

Епокси смолата се открива като съставен елемент на медицински пластири и може да причини алергичен контактен 

дерматит при пациентите със свръхчувствителност към химикала. Клиничната изява на пурпуричен дерматит е много 

рядка – бе открит само един описан случай при провеждане на системно търсене сред статиите, индексирани в Pubmed. 

Представения случай служи за основа на дискусия по въпросите за етиопатогенезта, диагностиката и лечението на 

пурпуричния контактен дерматит. 

17. Стойнева, В., Х. Лебанова, Е. Григоров. Характеристика на факторите, обуславящи 
ниската степен на докладване на нежелани лекарствени реакции в България, Здравна 
политика и мениджмънт (ISSN 1313-4981), 2011 (11), No.4, с.97-102. 

DDOOII::  1100..1133114400//22..11..44446677..88772299    

Резюме: Фармацевтична индустрия постига все по-големи успехи при разработката и въвеждането на високоефективни от 
терапевтична и икономическа гледна точка лекарствени продукти. Същевременно употребата на което и да е лекарство 
може да доведе до развитие на нежелани лекарствени реакции (НЛР), които варират по своята тежест. Дейностите за 
постмаркетингово наблюдение на лекарствата не са достатъчно добре развити в нашата страна, независимо от 
съществуващата законодателна основа, поради ниското ниво на съобщаване на нежелани лекарствени реакции и 
неосъзнатата роля на медицинските специалисти в лекарствената безопасност. Разбирането на факторите, които 
обуславят нивото на докладване на НЛР е от ключово значение за генерирането на валидни сигнали за нежелани лекарствени 
реакции и включването на повече случаи от България в Европейската база данни за лекарствена безопасност и 
постмаркетингово наблюдение EudraVigilance. 

18. Живков, И., Е. Григоров, И. Гетов. Ретроспективно проучване и анализ на лекарствената 
терапия при исхемична болест на сърцето в амбулаторната практика, Сърдечно-съдови 
заболявания (ISSN 0204-6865), 2011 (42) No.2, с.3-8.  

DDOOII::  1100..1133114400//22..11..11332222..11444400  

Резюме: Общоизвестен факт за медицинските специалисти е, че сърдечно-съдовите заболявания (ССЗ) са причина номер едно 

за смъртните случаи сред населението на Европа. Според най-новите проучвания в държавите членки на ЕС годишните 

разходи за ССЗ струват на икономиката над 192 милиарда евро. От тях 57% са разходи за здравни грижи, в т.ч. лекарствено 

лечение, 21% са разходи за нетрудоспособност и 22% – непреки и труднооценими разходи. Водещата научна хипотеза на 

нашето проучване е проверката за наличие на съответствие между използваната в практиката лекарствена терапия на 

ИБС в амбулаторни условия в страната и клиничните ръководства и стандарти, по метода на т.нар. „benchmarking”. За 

доказване на хипотезата и постигане на целта на проучването сме използвали специфичен епидемиологичен метод на 

формиране на ретроспективна несистематична гнездова извадка сред пациенти на кардиологични кабинети в доболничната 

медицинска помощ. Направен бе също и анализ на лекарствената терапия на ИБС на болните, включени в проучването, както 

и сегментация на честотата на предписване на различните видове лекарства за това заболяване. 

19. Манолов, Д., Е. Григоров, И. Гетов. Фармацевтичен онлайн маркетинг: настояще и 
бъдещи тенденции, Здравна политика и мениджмънт (ISSN 1313-4981), 2011 (11) No.6, 
с.35-39.  

DDOOII::  1100..1133114400//22..11..11009922..77668844    
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Резюме: Интернет маркетинга вече не е иновация – нещо от бъдещето, а все повече се превръща в световен стандарт. 

Тенденциите през последните години, неминуемо показват все по-голямото значение на интернет като медиен канал. Все 

повече хора използват интернет за търсене на здравна и фармацевтична информация, което кара повечето компании да 

преразпределят медиините си бюджети и да отделят все по-голяма част за онлайн рекламни платформи. Практиката, 

фирмите масово да заливат клиентите си с реклама в интернет, кара много хора просто да спрат да посещават определени 

сайтове и да използват специални програми за блокиране на нежеланите търговски и рекламни съобщения. За да може обаче 

по-добре да се използват тези маркетингови усилия и да се избегнат негативните ефекти, фармацевтичните компании 

първо трябва да изучат и разберет поведението на онлайн потребителите.  

20. Лебанова, Х., Е. Григоров, И. Гетов. Материовижиланс – основни понятия и 
законодателна рамка, Фармация (ISSN 0428-0296), 2011 (58) No.1-4, с.98-103. 

DDOOII::  1100..1133114400//22..11..11884466..44332299  

Резюме: Терминът „медицинско изделие” включва всичко от високо компютъризирано медицински оборудване до обикновени 
дървени шпатули за език. Търсеното въздействие върху човешкия организъм, за разлика от това на лекарствените продукти, 
не е метаболитно, имунологично или фармакологично. Съществуват няколко международни системи за класификация на 
медицинските изделия. Регулацията на медицинските изделия е обхватна и бързо развиваща се област, често обременявана 
от юридически подробности. Въпреки законовите различия в редица страни, трябва да се има предвид, че безопасността на 
медицинското изделие: невинаги може да бъде напълно гарантирана; свързана е с ефективността и употребата на 
медицинското изделие; трябва да бъде проследявана през целия жизнен цикъл; изисква споделена отговорност между 
заинтересованите страни. Целта на настоящето проучване е да представи основните понятия и законодателната рамка в 
областта на медицинските изделия в ЕС/ЕИП  и да оцени значимостта на материовижиланс за безопасната им употреба и 
въвеждането им в практиката и обучението. Изключително важно е безопасността и функционирането на медицинските 
изделия да бъдат оценявани, когато те са в употреба. В изпитванията преди пускането на пазара могат да бъдат 
изследвани и предвидени само онези потенциални проблеми с безопасността, свързани с неправилната употреба на 
медицинските изделия. Нарастващия им дял в ежедневната практика и регистрирането на все по-голям брой инциденти, 
свързани с МИ, довежда до въвеждането на редица по вид коригиращи действия и мерки. 

21. Кирилов, Б., Е. Григоров, И. Гетов. Проучване на приложението на витамини с 
антиоксидантни свойства и анализ на пазара в България, Фармация (ISSN 0428-0296), 
2011 (58) No.1-4, с.104-107.  

DDOOII::  1100..1133114400//22..11..55009900..44664499  

Резюме: Витамините с антиоксидантни свойства (А, Е, С, B2) са биологично активни вещества, които през последните години 

стават все по-популярни и се предписват и отпускат широко от лекарите и фармацевтите. Целта на настоящата работа е 

да разгледа възможностите за приложение на тази група витамини при повлияване на симптомите на невродегенеративни 

заболявания и времеви анализ на българския пазар. Обектите на проучване са разделени в различни категории – водно- и 

мастноразтворими витамини, степен на антиоксидантна активност, законодателен статут (лекарствен продукт или 

хранителна добавка) и регистрационна процедура (разрешение за употреба/ регистрация/уведомление), най-често използвани 

фармацевтични форми, обем на продажби и др. Проучването на практиката на приложение и пазара е направено във връзка с 

големия научен интерес към използването на антиоксиданти в профилактиката и лечението на невродегенеративни 

заболявания, чиято патогенеза е свързана с действието на свободните кислородни радикали. Използвани са данни от 

български и международни медицински списания, интернет източници, експертна оценка и метод Делфи, справки от 

дистрибутори на едро и данни от IMS България. Анализът на предварителните данни показва, че с най-широко 

разпространение в практиката и като обем на продажбите са пероралните форми на витамини Е и С. 

22. Григоров, Е., Е. Насева, В. Стойнева, Х. Лебанова, И. Гетов. Методологичен подход за 
медико-социално проучване за нуждите на постмаркетинговия лекарствен мониторинг, 
Социална медицина (ISSN 1310-1757), 2012 (20) No.2-3, с.70-72. 

DDOOII::  1100..1133114400//22..11..33777799..77444466  

Резюме: Един от основните източници на информация за безопасността на лекарствата е постмаркетинговия лекарствен 

мониторинг основаващ се на съобщения от медицинските специалисти. Той дава възможност за идентифициране на ранни 

сигнали за неизвестни до момента нежелани лекарствени реакции (НЛР) и за определяне на рисковите фактори за тяхната 

поява. Лекарствената безопасност трябва да бъдат ефективна част от практиката на всички доставчици на здравни и 

фармацевтични услуги, с цел да се избегне появата на нежелани лекарствени реакции. Целта на статията е да представи 
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примерен методологичен подход за формиране на представителна извадка от лекари и алгоритъм за провеждане на теренно 

медико-социално проучване за нуждите на постмаркетинговия лекарствен мониторинг. Особеностите на научната 

хипотеза, която е ситуирана в областта на лекарствената безопасност и фармаковижиланс, налага използването на 

специфичен методологичен подход. При разрешаването на изследователския проблем, беше използван  метод на пряка 

анонимна индивидуална анкета на хартиен носител.  Обекти на проучването бяха медицински специалисти – лекари от 

доболничната помощ. Проведената анкета е на място, в средата на професионална реализация на анкетираните, с цел 

събирането на максимално обективна и изчерпателна информация. 

23. Белчева, В., Х. Лебанова, Е. Григоров, И. Гетов. Маркетингов анализ на болничния пазар 
на антикоагуланти в България за периода 2009-2011 г., Социална медицина (ISSN 1310-
1757), 2012 (20) No.2-3, с.73-75.  

DDOOII::  1100..1133114400//22..11..44882288..33220000    

Резюме: Фармацевтичният сектор е един от най-динамичните в съвременната икономика и здравеопазване и провежда 

интензивна изследователска дейност, която е основно повлияна от правилата за контрол върху цените. Целта на 

регулаторните органи е да постигнат най-евтината цена за даден лекарствен продукт и стойност на терапията с него, 

понякога дори в конфликт с интересите на фармацевтичните компании. Най-често наблюдавания ефект е оттегляне на 

производителите и загуба на интерес към дадена терапевтична група лекарства. Целта на проучването беше критичен 

анализ на някои от елементите на маркетинг-микса по отношение на употребата на антикоагуланти в лечебните 

заведения за болнична помощ на територията на България. 

24. Григоров, Е., И. Гетов, Х. Лебанова, Е. Насева. Сравнително фармакоикономическо 
изследване на Ticagrelor за лечение на болни с остър коронарен синдром в България, 
Медицински преглед (ISSN 1312-2193), 2012 (48) No.3, с.63-66.  

DDOOII::  1100..1133114400//22..11..33551177..66000055  

Резюме: Целта на настоящото изследване е да бъде направен сравнителен фармакоикономически анализ по модифициран 

метод „разход-ефективност” на две различни фармакотерапевтични стратегии за профилактика на атеротромботични 

инциденти при лечение на острия коронарен синдром (ОКС) за всички групи пациенти (МИ със и без ST елевация, както и 

нестабилна ангина), лекувани инвазивно или неинвазивно. При фармакоикономическият анализ на антитромботичната 

профилактика на ОКС за всички групи пациенти, сравнявахме терапия с ticagrelor по отношение на най-често използваната в 

момента алтернативна стратегия на лечение – клопидогрел. Наборът от болни следва извадката от болни, включени в 

клиничното проучване PLATO. Изследването е изготвено от гледна точка на платеца (здравно-осигурителен фонд). В 

изследването използвахме като резултат за ефективността, изчислените сумарни стойности на разходите за различните 

лекарствени подходи за антитромботична профилактика на ОКС за срок от 12 месеца. С оглед възникването на голямата 

част от разходите в кратък интервал от време, в изследването не сме използвали дисконтиране. 

25. Григоров, Е., Х. Лебанова, Е. Насева, И. Гетов. Пилотно проучване за измерване на общ 
холестерол сред пациенти с ИБС в аптеки в София, Сърдечно-съдови заболявания (ISSN 
0204-6865), 2012 (43) No.3, с.36-40.  

DDOOII::  1100..1133114400//22..11..11442200..44448844  

Резюме: Абнормалното ниво на холестерол е сред основните рискови фактори за сърдечно-съдови заболявания. Една от 

главните причини за развитие на исхемичната болест на сърцето (ИБС) е натрупването на молекули холестерол в кръвта и 

последващото им отлагане по стените на коронарните артерии. Образуваните плаки стесняват отвора на артериите и 

могат да блокират кръвотока. Това довежда до намаляване на доставения с кръвта кислород до сърцето и повишен риск от 

сърдечно-съдови инциденти. Редовното измерване на нивото на холестерол в кръвта е най-важно за пациентите с вече 

диагностицирано сърдечно-съдово заболяване. Предходни проучвания показват, че извършването на такъв вид услуга в 

аптека от фармацевт се приема много положително и затвърждава ролята на тези медицински специалисти в мониторинга 

на хроничните заболявания. Проучването потвърждава нагласите на пациентите, страдащи от ИБС и посещаващи аптека 

за измерване на нивото на общия холестерол. 
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26. Григоров, Е., Х. Лебанова, И. Гетов. Тройните фиксирани антихипертензивни 
комбинации – удобство за пациентите и ефективност за лекарите, Обща медицина (ISSN 
1311-1817), 2012 (14) No.4, с.45-47.  

DDOOII::  1100..1133114400//22..11..44556666..11776622  

Резюме: Лечението на Артериалната хипертония(АХ) в последните години,  до голяма степен се разви от единична 
лекарствена терапия към фиксирани комбинации от лекарствени продукти с различни механизми на действие. Основната 
цел за въвеждането на такива “еднотаблетни” терапии е да се намалят ефективно нивата на систолното и диастолното 
артериално налягане, тъй като това води до редукция на смъртността и заболеваемостта, свързани с инсулт и исхемична 
болест на сърцето. Особено при пациентите със съпътстващи рискови фактори като диабет, оптимални стойности за АН 
са необходими във всеки час от денонощието.  
В последните години все по-препоръчвани са схемите на лечение, които изискват по-малко дозови единици и по-рядко 
приемане на лекарствени продукти от пациента. Целта е да се намали сложността на терапията и да се редуцират 
разходите за здравни и фармацевтични грижи при прилагането на антихипертензивна терапия. Опростяването на 
терапията може да бъде особено важно за пациенти в напреднала възраст, които е по-вероятно да имат съпътстващи 
заболявания и да приемат множество лекарства.  

27. Григоров, Е., E. Костов, Х. Лебанова,  И. Гетов. Пазарно проучване на медицински 
изделия прилагани за аерозолотерапия, Обща медицина (ISSN 1311-1817), 2013 (15) 
No.2, с.36-39.  

DDOOII::  1100..1133114400//22..11..55007700..22440099  

Резюме: Целта на проучването е, да бъде направен анализ на пазара на активните медицински изделия за аерозолотерапия 

(инхалатори), в аптеки в гр.София и съпоставянето им по предварително зададени критерии: тип на инхалатора 

(компресорен или ултразвуков), фирма-производител, цена на инхалатора, осигурен стандартен процент от частици с 

размер 1-5 µm и гаранция. 

Методологията на проучването включваше: преглед и събиране на информация за наличните на българския пазар медицински 

изделия използвани за аерозолотерапия, теренно проучване проведено в 100 случайно подбрани аптеки на територията на 

град София, анализиращо предлаганите от тях за продажба инхалатори. Въз основа на събраните данни беше структурирана 

таблица с основните характеристики на откритите налични в проучваните аптеки инхалатори.  

Анализът на данните показва, че пазарът на активни медицински изделия за аерозолотерапия в България, в частност на 

инхалаторите, предоставя достатъчно продукти за нуждите на пациентите. Предпочитани за продажба от страна на 

аптеките са ултразвуковите инхалатори(70%), като средната претеглена цена на включените в нашето проучване модели и 

марки бе 169,05 лв.  Гаранцията, която дават производителите на инхалатори, налични на българския пазар, най-често е 

2(две) години. 

 

28. Григоров, Е., Х. Лебанова, Е. Насева, И. Гетов. Сравнителен фармакоикономически 
анализ на лекарствения продукт Vimovo® (Naproxen+Esomeprasole) за симптоматично 
лечение на болни состеоартрит, адаптиран за България, Социална медицина (ISSN 1310-
1757), 2013 (21) No.1, с.38-41.  

DDOOII::  1100..1133114400//22..11..33334477..88772233    

Резюме: Широкото разпространение на остеоартритa и тежките последствия, до които той води в дългосрочен план, 

отдавна са принудили медицинските специалисти да търсят различни решения, които да намалят негативните последици и 

да подобрят качеството на живот при пациентите с това заболяване.  Най-характерните признаци за развитие на 

остеоартрит са болка, скованост, намален обем на движение и постепенна деформация на засегнатата става. 

Болковият синдром при остеоартрит се дължи на възпаление, повишено интрамедуларно налягане, субхондрални 

микрофрактури, остеофити, мускулни спазми и флексионни контрактури. Основната група лекарствени продукти, 

използвани при лечение на остеоартрит, са т.нар. нестероидни противовъзпалителни средства (НПВС). В настоящото 

проучване е направен сравнителен фармакоикономически анализ по метода „разход-ефективност” на две различни 

фармакотерапевтични стратегии за симптоматично лечение на пациенти с остеоартрит, адаптиран за България. 
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29. И. Гетов, E. Костов, Х. Лебанова, Е. Григоров. КЛИНИЧНА ФАРМАЦИЯ – същност, 
развитие и предизвикателства за практиката, Медицински преглед (ISSN 1312-2193), 
2013 (49) No.3, с.30-36.  

DDOOII::  1100..1133114400//22..11..11881133..66664488  

Резюме: Клиничната фармация има за задача да раздели дейностите, изпълнявани от фармацевтите в лечебните заведения 

за болнична помощ на две основни групи. В първата влизат традиционните функции по снабдяване, съхранение и отпускане на 

лекарствата за нуждите на лежащо болните, а втората голяма група активности се свързват с консултантска и експертна 

дейност във и за болничните отделения по отношение на лекарствената терапия на всеки конкретен пациент. Специално 

обучени фармацевти извършват дейности, които са насочени към оптимизирането на лекарствената терапия и 

насърчаването на здравословния начин на живот, благополучието и профилактиката на заболяванията. Практиката на 

клиничните фармацевти включва философията на здравните грижи, съчетана със специфична ориентация към пациентите с 

цел осигуряване на оптимални резултати от провежданата фармакотерапия. Като научна дисциплина, клиничната 

фармация има задължението да допринесе за генериране на нови знания, водещи до по-високо качество на живот и по-малко 

разходи за постигане на ефективно лечение.  

30. Григоров, Е., Е. Костов, Х. Лебанова, В. Белчева, Ваксините в България – проучване на 
възможностите за приложението им в различни възрасти, Обща медицина (ISSN 1311-
1817), 2013 (15) No.4, с.26-31.  

DDOOII::  1100..1133114400//22..11..33112244..33884422  

Резюме: Целта на проучването е, да бъде направен анализ на пазара на регистрираните и налични в България ваксини, към 

месец декември 2012 г. и те да бъдат групирани в зависимост от възрастта на индивидите, на които могат да бъдат 

прилагани. Допълнителни задачи, които бяха поставени и изпълнени , бяха: разделянето на ваксините в зависимост от това 

дали са задължителни или препоръчителни, както и систематизирането им коя ваксина за кое заболяване е индикирана.  

Обекти на нашето изследване са лекарствени продукти със статут на ваксини, разрешени за употреба в България. 

Методологията включваше: преглед, събиране и анализ на информация за наличните на българския пазар ваксини. Въз основа 

на събраните данни бяха обобщени и структурирани таблици с изследваните характеристики. 

Резултатите показват, че общия брой на лекарствените продукти-ваксини, които са налични в България, е 38 и всички те са 

със собствени търговски наименования. Според анализа на данните най-голям брой – 30 различни лекарствени продукта, са 

показани и могат да бъдат прилагани в „Детска възраст”. На хората, които са между 15 и 59 години, могат да бъдат 

поставяни 24 лекарствени продукта– ваксини с различни търговски имена. Най-малък (19) е броя на опциите за ваксиниране 

пред хората над 60 години. На българският пазар са налични ваксини за профилактика на 17 различни болести. 

Въз основа на резултатите може да бъде направен извода, че индивидите на възраст между 0 и 14 години, имат най-голям 

избор, а именно 30 лекарствени продукта – ваксини с различни търговски имена, които да могат да бъдат използвани за 

профилактика на общо 16 заболявания. 

 

31. Насева, Е., Е. Григоров, Х. Лебанова, И. Гетов. Приложение на модифициран метод 
„таен клиент“ за провеждане на медико-социално проучване за нуждите на 
проследяването на лекарствената безопасност, Социална медицина (ISSN 1310-1757), 
2013 (21) No.3, с.32-34.  

DDOOII::  1100..1133114400//22..11..11555511..55220088  

Резюме: Нивото на съобщаване на нежелани лекарствени реакции (НЛР) от фармацевти у нас е ниско. Част от причините за 

това се дължат на споделената отговорност за здравето на пациентите между лекарите и фармацевтите, както и на 

неосъзнатата роля на фармацевтите в този процес. 

Целта на проучването е да се тества модифициран методологичен подход „мистериозен клиент” за оценка на знанията и 

уменията в областта на проследяването на лекарствената безопасност и комуникацията на риска сред представителна 

извадка от магистър фармацевти на територията на град София и провеждане на медико-социално проучване за нуждите на 

постмаркетинговия лекарствен мониторинг, чрез модифициран метод „таен клиент”. 

Обект на проучването бяха 60 аптеки на територията на град София. Те бяха посетени от предварително обучени “тайни 

клиенти” с цел да се оценят нивото на познанията и уменията на фармацевтите, работещи в тях, в областта на 

лекарствената безопасност. 

Подходът „таен клиент” е надежден метод за оценка на познанията на фармацевтите и провеждане на наблюдателно 
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проучване. 

32. Григоров, Е., Х. Лебанова, Е. Костов, В. Белчева. Разходи за задължително и 
препоръчително ваксиниране в България, Социална медицина (ISSN 1310-1757), 2013 
(21) No.3, с.29-31.  

DDOOII::  1100..1133114400//22..11..44117722..99660088  

Резюме: Ваксините заемат много важно място в медицината. Имунизациите могат да предпазят хората от някои 

смъртоносни болести и да спестят огромни разходи за лечението им. 

Целта на проведеното проучване е да се приложат модели на идеално ваксинирани хора от мъжки и от женски пол, които да 

включват апликиране на всичките регистрирани и налични в България лекарства- ваксини, към месец август 2012 г.,както и да 

се изчислят разходите по закупуване на необходимите количества продукти за реализирането им. 

Направен беше преглед и систематизиране на ваксините, които са регистрирани в Р.България. Бяха анализирани и обобщени 

схеми на прилагане на различните лекарствени продукти със статут на ваксини. След това бяха реализирани различни 

фармакоикономически модели на идеално ваксинирани индивиди от мъжки от женски пол и бе направена калкулация на 

разходите и необходимите финансови средства за осъществяването на моделите. 

Резултатите показват, че средствата необходими за идеално ваксинирана жена с препоръчителните ваксини налични на 

българския пазар е по-голяма от стойността нужна за идеално ваксиниран мъж. Най-голяма абсолютна стойност в пари, 

показва калкулацията на разходите за идеално ваксинирана жена с всички налични на българския пазар ваксини - 5438,97 лева. 

33. Дитова, М., К. Калайджиев, С. Стоев, Х. Лебанова, Е. Григоров, И. Гетов. Преглед на 
регулаторните изисквания за проследяване на безопасността на лекарства и 
хранителни добавки от растителен произход, Социална медицина (ISSN 1310-1757), 
2013 (21) No.4, с.39-42.   

DDOOII::  1100..1133114400//22..11..33991100..88116699  

Резюме: В световен мащаб все повече се популяризира и устойчиво нараства употребата на растителни продукти, които 

могат да бъдат хранителни добавки или  лекарствени продукти по и без лекарско предписание. Проблемите на 

съществуващата система за проследяване на безопасността са свързани с особеностите на растителните продукти, а 

именно различният им регулаторен статут в отделните страни, от което произхождат и различни изисквания към тях, 

сложен и разнороден в химично отношение състав, проблеми свързани с номенклатурата и определяне на ботаническата 

принадлежност на растенията, склонност на пациентите да се самолекуват с растителни продукти, както и много ниска 

степен на докладване на НЛР. Сред актуалните предизвикателства пред системата за проследяване безопасността на 

лекарствени продукти и хранителни добавки, съдържащи растителни екстракти са решаването на проблемите свързани с 

номенклатурата при използваните растителни субстанции, осигуряването на качество и контрол, проблемите, свързани с 

потребителите, проблеми, свързани с идентифицирането на НЛР и др. 

Широката употреба, както и тенденциите за оптимизиране на системата за лекарствена безопасност неминуемо ще 

доведе до нуждата от още по-ясна регулация и стриктно прилагане на научна методология, както и на мерки за намаляване 

на риска при употребата, независимо от статута - лекарствени продукти или хранителни добавки. 

34. Костов, Е., Григоров, Е., В. Белчева, П. Христова. Преглед на историческите аспекти при 
развитието на клиничните проучвания, Асклепий (ISSN 1310-0637), 2013 (7) No.2, 59-46.   

DDOOII::  1100..1133114400//22..11..11002277..22332200  

Резюме: Развитието на клиничните изпитвания преминава през много дълъг и свързан с редица трудности път – от първото 

проучване, осъществено върху бобови зърна, през библейските времена до първото рандомизирано проучване. За цялото това 

време историята на клиничните изпитвания преминава през редица  предизвикателства – научни, етични и най-вече 

регулаторни. Популярното проучване за болестта - скорбут, проведено от Джейнс Линд (James Lind) през 1747 г. съдържа 

много от елементите на съвременното контролирано изпитване на лекарствени продукти. Изучаването на действието на 

Патулин при настинка, проведено от Британският Съвет по медицински проучвания (Medical Research Council’s – MRC) през 

1943 г. е първото в света, двойно сляпо контролирано проучване. То проправя пътя за реализирането и на първото 

рандомизирано проучване на действието на стрептомицин при туберколоза, проведено няколко години по-късно през 1946 г. 

от MRC. Това изключително важно проучване е повратен момент по отношение на проектиране, ограничения и изпълнение на 

клиничните изпитвания с лекарства, създаването на точни включващи критерии и изисквания за събиране и обработка на 

данните. То е осъществило един огромен напредък в сравнение с останалите ad-hoc провеждани проучвания по това време. 
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През годините, въпреки неимоверното разрастване на тази научно направление и стриктните изискванията в провеждането 

на клинични изпитвания, проучването със стрептомицин продължава да бъде считано за революционно и историческо за 

развитието на тази област от знанията за лекарствата. 

35. Григоров, Е., Е. Костов, Х. Лебанова. Проучване на болничните аптеки в България и 
информация в интернет за тяхната дейност, Медицински мениджмънт и здравна 
политика (ISSN 1312-0336), 2014 (45) No.1, с.41-46.  

DDOOII::  1100..1133114400//22..11..55117722..33884477  

Резюме: Цел на разработката е да бъде направен анализ на наличната информация в интернет относно болничните аптеки 

към големите лечебни заведения в областните градове в България. 

Приложихме метода на систематичен преглед на официалните интернет сайтове на най-големите лечебни заведения за 

болнична помощ, разположени в градове-областни центрове в България.Чрез целенасочено търсене в базите им с данни ние 

селектирахме само информация, касаеща се до болничните аптеки, които ги обслужват. При обследването в тези бази данни 

бяха идентифицирани всички налични данни свързани с ключови думи “фармация” и “магистър фармацевт“. 

Резултатите от проучването показаха, че болничната аптека е припозната като  основно структурно звено на лечебното 

заведение и  информация за нея присъства на интернет сайтовете на всички болници. Необходимо е обаче в директорията на 

самата аптека да бъдат предоставени повече данни за нейните функции и извършвани дейности. Това  несъмнено би 

повишило информираността на обществото за важността на този клон от фармацевтичната професия. 

 

36. Григоров, Е. Фармакоикономическа оценка на лекарствения продукт 
Colistin Alvogen 1 000 000(IU) прах за инжекционен/инфузионен, Социална медицина 
(ISSN 1310-1757), 2014 (22) No.1, с.38-41.   

DDOOII::  1100..1133114400//22..11..44112233..88008811  

Резюме: Целта на настоящата оценка е да бъде направен сравнителен фармакоикономически анализ на лекарствената 

терапия с Colistin Alvogen. Използван е метода „Разходи за терапия”, като е направено сравнение на разходите за терапия 

спрямо друга често използвана в момента стратегия на лечение на тежки инфекции в страната ни. Като допълнителна 

реализирана задача, бе направено изчисление на разликата в стойността на лекарственото лечение на 1 (един) пациент с 

много тежка инфекция, лекувани за различeн период от време. 

Въз основа на направената оценка, може да се заключи, че лекарственият продукт Colistin Alvogen може да реализира 

бюджетни икономии и публични здравни разходи при лечението на лекарственото лечение на  пациент с много тежка 

бактериална инфекция. 

 

37. Григоров, Е., Х. Лебанова, В. Белчева. Създаване на медико-социален модел на 
идеално ваксиниран човек в България, Здравна икономика и мениджмънт (ISSN 1311-
9729), 2014 (14) No.1, с.64-68.   

DDOOII::  1100..1133114400//22..11..22555500..99444488  

Резюме: Увод: В последните години, в световен мащаб се увеличават изследванията прилагащи медико-социални модели на 

въздействие на фармацевтични продукти или услуги за определена част от населението. Тези проучвания използват 

съществуващите клинични и / или епидемиологични данни за бъдещо предвижданенай-вече на разходите и изчисление на 

необходимите финансови средства за тяхното покриване. 

Цел: Целта на проведеното проучване е да се създаде модел на идеално ваксиниран човек, който да включва прилагане на 

всичките резрешени за употреба и налични в България ваксини и реимбурсирането им, към месец декември 2012 г. 

Материал и метод: Извършен бе преглед на всички налични лекарствени продукти със статут на „ваксини”, които са 

разрешени за употреба в България и имат утвърдена пределна цена за страната. Впоследствие бяха разгледани и 

анализирани кратките характеристики на продукта (КХП) за ваксините, които отговарят на критериите за включване в 

проучването и имунизационният календар на Република България, за да се получи информация относно схемите на прилаганеи 

възрастта на приложение на всяка ваксина. 

Резултати: Създаването на моделавключва изпълнението на 6 последователни стъпки, които могат да се обобщят в 4 

етапа. Финалният резултат от проучването бе изграждането на модел на „идеално ваксинирания човек в България”. 

Заключение: Изграждането и използването на такива модели е от голяма полза за НЗОК и другите публични и частни здравни 

фондове и фирми, които развиват политика на активна профилактика срещу заразни болести. С помощта на такива модели, 
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също могат да бъдат направени и редица фармакоикономически изчисления, които да послужат за основа на взимане на 

експертни решения в сферата на превенцията. 

 

38. Григоров, Е. Сравнително фармакоикономическо проучване на лекарството asenapine 
за лечение на болни с биполярно афективно разстройство тип 1 в България, 
Медицински преглед (ISSN 1312-2193), 2014 (50) No.2, с.29-34. 

DDOOII::  1100..1133114400//22..11..22002266..66556600  

Резюме: Целта на настоящата оценка е да бъде направен сравнителен фармакоикономически анализ на лекарствената 

терапия за Биполярно афективно разстройство тип 1 с лекарствения продукт Sycrest® (asenapine). Използван е метода 

„Разходи за терапия” на Биполярно разстройствотип 1, направено е сравнение на разходите за терапия спрямо най-често 

използваната в момента алтернативна стратегия на лечение в страната. Като допълнителна реализирана задача, бе 

направен и Анализ на бюджетното въздействие за пет годишен период при темп на нарастване на болните, лекувани с 

asenapine, пропорционален на темпа на нарастване на пазара, респективно болестността. Фармакоикономическият анализ 

стъпва върху клиничния опит в българската психиатрична практика и медицинския стандарт по психиатрия, приет от 

Министерството на здравеопазването. 

39. Белчева, В., Е. Григоров. История на методите за контрацепция в древния свят: Египет, 
Гърция и Римската империя, Медицински преглед (ISSN 1312-2193), 2014 (50) No.4, с.63-
67. 

DDOOII::  1100..1133114400//22..11..33886611..66664433  

Резюме: Предполага се, че контрацепцията или практиката за предотвратяване на бременност е толкова стара, колкото 

човешкото съществуване. В продължение на векове хората са се позовавали на своето въображение, за да се избегне 

бременност. От времето на първите  описани методи за контрацепция, историята започва да се пълни с любопитни 

информация и понякога странни факти за контрацепцията. Темата е изпълнена и с мрачни факти в продължение на векове. 

От древни времена много жени са практикували различни методи за контрол на раждаемостта. Религиозните и граждански 

власти често не са били в състояние да се противопоставят и попречат на този процес. Жените са правили това най-вече 

използвайки своите познания за свойствата на някои растения и животински продукти. 

Древни египетски писания, датиращи от 1800 г. пр. Хр , описват  техника, използваща приспособление, поставено във 

вагината на жената , изработено от крокодилска тор и пресечено мляко. Гърците използвали Silphium perfoliatum (силфий), 

растение известно, че има контрацептивни и причиняващи аборт свойства. Друго подобно използвано растение е бил 

джоджена (Mentha pulegium). 

Днес доброволният контрол на раждаемостта е от първостепенно значение за съвременното общество. Различните 

методи за контрацепция са станали много по-безопасни и ефективни. От глобална гледна точка , можем да кажем , че 

страните в момента са изправени пред криза на бързо и неравномерно разпределено нарастване на броя на населението, 

което е започнало да заплашва оцеляването на човечеството и контрола върху раждаемостта е от изключително значение. 

40. Папазян, Е., Е. Григоров, В. Белчева, Х. Лебанова, И. Гетов. Анализ на образованието и 
пола на генералните мениджъри на водещите фармацевтични компании в България, 
Медицински мениджмънт и здравна политика (ISSN 1312-0336), 2014 (45) No.3, с.50-
56. 

DDOOII::  1100..1133114400//22..11..44991100..22440077  

Резюме: Цел на настоящото проучване е да се направи систематизиран анализ на образованието и пола на генералните 

мениджъри на водещите фармацевтични компании в България. 

Обект на нашето изследване бяха водещите 20 компании във фармацевтичния сектор в нашата страна и по специално 

техния висш ръководен персонал. Приложихме метода на директно интервю с предварително разработен анкетен лист. 

Получената информация в последствие беше обработена и анализирана за целите на проучването. 

Преобладаващият процент (67%) от висшия мениджмънт са мъже, а 33% се падат на жените. Точно половината от тях 50% 

са завършили своето висше образование със специалност „Медицина”. На второ място с 30% от участващите в проучването 

мениджъри, са хората с икономическо висше образование. Само 10% (две от компаниите) имат ръководители, които са с 

придобита магистърска степен по „Фармация”. Останалите 10% от хората на висши мениджърски позиции са с друга 

образователна квалификация и направление на специализацията си. 
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От получените резултати, може да бъде направено обобщение и извод, че предпочитани за висшия мениджмънт във 

фармацевтичните компании са мъжете с висше образование по  „Медицина” или „Икономика”. 

 

41. Ангелов, В., В. Белчева, Е. Григоров. Информираност на осигурените лица относно 
същността и възможностите на допълнителното здравно осигуряване в България, 
Асклепий (ISSN 1310-0637), 2014 (8) No.1, с.83-88.  

DDOOII::  1100..1133114400//22..11..11550022..33668822  

Резюме: The aim of this article is to undertake a study for awareness of insured patients about the possibilities that provides the voluntary 

health insurance in Bulgaria. 

Materials and methods. We used the method of direct individual anonymous survey written on paper. A special questionnaire for evaluating 

information the respondents have about the thisness and possibilities of this specific type of insurance. 

Results. The total number of respondents was 490 people. The results show that certain gaps in public awareness of the thisness and 

possibilities of the voluntary health insurance sector. Very good and relatively well informed are about one quarter (23.9%) and relatively 

uninformed and misinformed is larger percentage of respondents. Better informed are men (25.8%) than women (21.9%). 

Conclusion. In order to ensure support from the public opinion, it is necessary to intensify the communication policy of voluntary health 

insurance companies by expanding activities in public relations. 

 

42. Веков, Т., Е. Григоров. Целево скринингово епидемиологично проучване на честотата 
на асимптомна сърдечна недостатъчност, Медицински преглед (ISSN 1312-2193), 2014 
(50) No.6, с.29-33.  

DDOOII::  1100..1133114400//22..11..33330000..77668800  

Резюме: Цел на изследването е провеждане на целево скринингово епидемиологично проучване за установяване честотата на 

асимптомна сърдечна недостатъчност (СН) сред група пациенти с артериална хипертония и исхемична болест на сърцето, 

на възраст между 65 и 75 год. без регистрирани симптоми и диагноза за СН. Изследвани са нивата на натриуретичния пептид 

(NT-proBNP) – подходящ диагностичен скринингов тест за ранно откриване на СН. В проучването са включени 3348 пациенти 

от извънболничната помощ, посетили 11 медицински центъра по повод диагностицирани артериална хипертония, сърдечна 

недостатъчност и/или исхемична болест на сърцето. Пациентите са разделени в две групи на база на наличие или не на 

диагноза СН – експериментална група от 1842 пациенти с диагнози артериална хипертония и/или исхемична болест на 

сърцето, но без оплаквания и диагноза за СН, и контролна група от 1508 пациенти с диагноза СН. Проучването е проведено в 

периода февруари 2012 г.- ноември 2013 г. От тестваните 1842 пациенти, които нямат диагноза и симптоми на сърдечна 

недостатъчност, 212 (11,5%) са определени като положителни от теста NT-proBNP (>125pg/ml), което е показател за 

безсимптомна сърдечна недостатъчност. Данните за чувствителност, специфичност, положителна и отрицателна 

предсказваща стойност са с високи стойности, което гарантира валидността на скрининговия тест. Тези резултати ни 

дават увереността да препоръчаме рутинното въвеждане на тест за NT-proBNP в лекарската практика при пациенти с 

рискови фактори, независимо от резултатите от ехокариографското изследване.  

43. Балкански, С., Л. Пейкова, Е. Григоров, И. Гетов. Преглед на употребата на ниски дози 
ацетилсалицилова киселина като антитромботична терапия, Сърдечно-съдови 
заболявания (ISSN 0204-6865), 2014 (45) No.3, с.3-9.  

DDOOII::  1100..1133114400//22..11..11776644..55112211  

Резюме: Ацетилсалициловата киселина (АСК) се използва като лекарство повече от един век. Тя притежава множество 

доказани фармакологични ефекти: противоболков, противовъзпалителен и антипиретичен, а според прилаганата доза може 

да прояви и противоревматичен ефект. В ниски дози (от 75 - 100 mg), чрез инхибиране синтеза на тромбоксан, АСК се използва 

в кардиологията като средство, предотвратяващо образуването на кръвни съсиреци, предизвикващи запушването на 

кръвоносните съдове. Посредством инхибирането на активността на СОХ-1, АСК възпрепятства продукцията на 

физиологично важни простагландини, предпазващи стомашната мукоза от увреждане от солната киселина. Това от своя 

страна води до висока токсичност в горния гастроинтестинален тракт. Рисковите фактори за появата на усложнения и 

НЛР при пациенти, приемащи ацетилсалицилова киселина, са добре познати и включват: напреднала възраст, анамнеза за 

язва или гастроинтестинално кървене, употреба на две или повече НПВС, както и приемането им във високи дози, 

едновременна употреба на кортикостероиди или антикоагуланти, както и наличието на хронични заболявания. 
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44. Веков, Т., С. Джамбазов, Е. Григоров, Ж. Колев. Аналитичен модел за оценяване на 
фармакоикономически доказателства, предложени в процеса на ценообразуване и 
реинбурсиране на лекарствени продукти, Медицински мениджмънт и здравна 
политика (ISSN 1312-0336), 2014 (45) No.4, с.3-12.  

DDOOII::  1100..1133114400//22..11..22777766..44880033  

Резюме: Цели на проучването са: 1) предлагане на модел за анализ и оценка на фармакоикономическите доказателства, 

представени в процеса на ценообразуване и реимбурсиране на иновативните лекарствени продукти; 2) изработване на 

проект за насоки към фармацевтичната индустрия за представяне на фармакоикономически оценки. Направен е анализ на 

литературни научни данни при преглед на 35 фармакоикономически оценки, публикувани в периода 2013-2014 г. в изданието 

Pharmaco Economic, Springer. Анализирани са също формалните изисквания и насоки за надеждни икономически оценки от 

комитетите за вземане на решения за ценообразуване и реимбурсиране на лекарствените продукти в Холандия, Швеция, 

Канада и Корея. Приемането и публикуването от НСЦРЛП на насоки за фармакоикономическите доказателства ще допринесе 

за повишаване на прозрачността на взетите решения, обективно управление на публичните средства и ускоряване на 

достъпа на пациентите до терапевтично ефикасни и разходно ефективни иновативни лекарствени терапии. 

45. Веков, Т., Е. Григоров. Мултикритериен анализ на стойността на лекарствените терапии 
– опитът в България, Медицински мениджмънт и здравна политика (ISSN 1312-0336), 
2014 (45) No.4, с.13-25.  

DDOOII::  1100..1133114400//22..11..11446655..77660088  

Резюме: В настоящата статия се разглежда степента на използване на подхода „ценообразуване на база стойност” (ЦБС) в 

различни здравни системи (Австралия, Канада, Франция, Италия, Япония, Швеция, Англия). Описва се провеждане на 

сравнителен анализ на приложението на подхода в България и анализираните страни от гледна точка на методологични 

въпроси, свързани със събиране на различни елементи на стойността, както и обвързването на стойността на 

лекарствената терапия с нейното ценообразуване и реимбурсиране. Целта е да се актуализира и усъвършенства 

нормативната уредба в България с оглед прозрачността и обективността на взетите решения. Заключението от 

проведеното проучване, че е Необходимо Националният съвет по цени и реимбурсиране на лекарствени продукти (НСЦРЛП) в 

България да предприеме действия за актуализиране на Наредбата за условията, правилата и реда за регулиране и 

регистриране на цените на лекарствените продукти, за да бъдат възприети съвременни подходи за фармакоикономически 

оценки, както и се подобри обективността и прозрачността на взетите решения. Важни стъпки са публикуването на 

експертните оценъчни доклади и насоки за представяне на фармакоикономически доказателства към фармацевтичната 

индустрия. 

46. Ангелов, В., В. Белчева, Е. Григоров. Мнения и потребителска удовлетвореност от 
медицинските услуги на фонд за допълнително здравно осигуряване в България, 
Социална медицина (ISSN 1310-1757), 2014 (22) No.3 (приета за публикуване) 

Резюме: Целта на настоящото проучване е да се извърши анализ и оценка на мнението и потребителската удовлетвореност 

от медицинските услуги на допълнителното здравно осигуряване, които предоставя здравноосигурителният фонд (ЗОФ). 

Материали и методи: Използван е метода на индивидуална пряка анонимна анкета на хартиен носител. Проучването се 

проведе на работното място на респондентите, с цел по-голямо участие и събирането на възможно най-обективна и 

изчерпателна информация. Всички участници в анкетата, доброволно здравноосигурени лица, са помолени да попълнят 

специално подготвен въпросник. Писмено съгласие от тях за участие не е искано, поради характера на проучването като 

социологическо, постмаркетингово и неинтервенционално. Следвани са препоръките на Е. Насева и кол. за провеждане на 

медико-социални изследвания. 

Резултати: Общият брой на анкетираните лица е 490 души. Броят на мъжете и жените е относително равен с лек превес на 

мъжете. Мнението на респодентите за допълнителното здравно осигуряване е силно положително. Цялостната оценка на 

удовлетвореността от предлаганите медицински услуги е доста висока. Повече от 4/5 от анкетираните лица са напълно 

удовлетворени, малка част са частично и само 5% са недоволни. 

Заключение: Медицинските услуги, предоставяни от ЗОФ, се радват на одобрение и висока оценка от страна на 

анкетираните здравноосигурени лица. Проучването на потребителската удовлетвореност показва окуражаващи 

резултати, говорещи за силна позитивност от страна на респондентите. 
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47. Григоров, Е., В. Белчева, П. Салчев. Място и роля на здравноикономическите и 
фармакоикономическите анализи за стабилността на здравната система, Здравна 
икономика и мениджмънт (ISSN 1311-9729), 2014 (14) No.3 (приета за публикуване) 

 Резюме: Икономиката е наука за недостига и избора. Тя анализира пътя, по който отделните индивиди структурират и 

приоритизират индивидуалната си консумация и желание да увеличат благосъстоянието си, в рамките на ограничените 

ресурси, с които разполагат. Икономиката е умението, което използваме ежедневно в нормалния си живот, за да преценим 

какво да придобием и дали то си струва цената. Класическата икономика се фокусира върху “полезността”, която отделните 

индивиди поставят върху стоките и услугите, в смисъл колко дълго могат да се възползват от тях. 

Икономическата теория на благосъстоянието /Welfare Economics/ представлява раздел от общата икономическа теория, в 

който основен проблем е анализът на увеличаване  благоденствието на членовете на обществото. Главна особеност на този 

клон е разбирането, че ресурсите и потребностите са зададени и поради тази причина е необходимо да се избере 

оптималното съчетание, при което ще бъдат постигнати максималени резултати и/или ефект. 

 
48. Ilko Getov, Evgeni Grigorov, Hristina Lebanova. Food Supplements – marketing and health 

claims analysis, Archives of the Balkan Medical Union (ISSN 0041-6940), 2011, Vol. 46, No. 4, 
Suppl.1, pp.26-29. 

DDOOII::  1100..1133114400//22..11..33771144..22008822  

Summary: Background: Food supplements are products with great importance to health, which are presented and labeled as foods. 

However, health claims of food supplements are their main marketing messages and they are governed by the requirements of EU 

Community law. A regulation on nutrition and health claims made on foods was introduced in the European Union in 2007. This Regulation 

provides opportunities for the use of health claims on foods in Europe, including reduction of disease risk claims. Provided that they are 

scientifically substantiated, nutrition and health claims linked to food products can help consumers make well-informed food supplement  

choices.   

The majority of the products presented on the market contain herbal substances; such requirements are subject to national 

jurisdiction/approval. In 2010 the European Commission announced a review of the approval process for health claims on food additives. 

The list is expected to be completed in two stages: first to be adopted list of permitted health claims for all substances other than plant and 

the second stage includes discussion of health claims associated with herbal substances. 

Methods: The materials used in the study are public data from European food safety authority (EFSA) and non-standardized random sample 

of print promotional materials for food supplements distributed in Bulgaria. Methods applied are analysis of regulatory documents, working 

with databases, analysis and verification of the level of compliance of health claims and marketing messages about food supplements.   

Results: We performed an analysis of the health claims for 198 substances, according to the database of the EFSA. A total number of 634 

health claims were inquired, which make an average number of 3 claims per substance. Approved health claims are only 171 (27%), 

indicating that most of them are unfounded and unsupported by solid scientific evidence and/or data from clinical trials. It is noteworthy 

that a largest group of approved indications are for the general population. 7 statements are approved only for adults, 8 claims are 

approved only for specific conditions such as obesity, women or people undergoing physical exertion, etc. 

Discussion: The results can be used to assess the approaches for making accurate claims on food as the amount of the nutrient or food 

component in question must be defined. It is also important that the composition of a particular food or food category has to be sufficiently 

defined in order for a health claim pertaining to this to be approved.  

 

49. Evgeni Grigorov, Ilko Getov. The social choice theory and its application in healthcare for 
measurement of the social welfare, Asklepios (ISSN 1310-0637), 2011, Vol. 24, No. 5, pp.24-
26.  

DDOOII::  1100..1133114400//22..11..33118899..99220055  

Summary: The aim of this article is to explore the conventional approaches for measuring the social welfare and to be connected with the 

healthcare outcomes that can be achieved. The authors use a systems approach to develop and incorporate this into the theory of social 

choice. This popular theory can be used to measure social welfare. Its main objective is to point out the social preferences and value 

judgements. It is concerned with health and economic activities and outcomes that are important in determining social welfare levels, 

quality and composition. Social choice theory can highlight changes and can also note how these changes impact on development or social 

welfare. The importance of good health is crucial when determining social welfare. The major limitation of many health-based indicators is 

that they can fail to adequately consider social welfare issues, such as equity and efficiency. Social choice theory allows optimal health 

outcomes to be fully considered in terms of equity and efficiency when determining the impact of economic growth on social welfare. Social 
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choice theory incorporates the various "social concerns" that can be adequately captured using individual preference satisfaction 

techniques. 

50. Ilko N. Getov, Tanya G. Hristova, Hristina V. Lebanova, Evgeni E. Grigorov. Study of 
obligations defined in agreements between parties involved in clinical trials of medicinal 
products in Bulgaria, Medicinski Glasnik (ISSN 1840-0132), 2012, Vol. 9,  No. 2 pp. 383-387 
(August 2012) [IF=0.145].  

DDOOII::  1100..1133114400//22..11..22229999..22996688  

Summary: The aim is to analyse and assess the legislative and contractual obligations of the parties involved in the conduct of clinical trials, 

with identification of the needs for comprehensive contractual regulation of their rights and responsibilities. This survey has been carried 

out by means of review, analysis of comprehensiveness, comparative legislative analysis and assessment of compliance with the legislation 

of sample of investigator and site agreements governing the process of conducting clinical trials. The survey comprises analyses of 

contractual relations between the sponsor of the study and the investigator, and between the sponsor of the study and the trial site, 

respectively, relevant to clinical trials which are actually conducted in Bulgaria at the time of and following the survey. Comparative method 

based on pre-defined structured indices was employed to outline the major variances in the volume of responsibilities and obligations of the 

said parties to the clinical trial, as regulated by the investigator and site agreements. The analysis of comprehensiveness showed evident 

omissions in the regulation of relations and interactions between the parties to the agreements. The detailed contractual regulation 

providing for the statutory obligations and responsibilities of the parties involved in the conduct of clinical trials is a good guarantee for 

proper understanding of the obligations of each party and for compliance with their relevant responsibilities in view of protecting the rights 

of the participants in the clinical trials – patients or healthy volunteers.  

51. Hristina V. Lebanova, Ilko N. Getov, Evgeni E. Grigorov. Descriptive study for look-alike and 
sound-alike medicines based on local language peculiarities, African Journal of Pharmacy and 
Pharmacology (ISSN 1996-0816), 2012, Vol. 6, No. 28, pp. 2161-2165, (29 July, 2012) 
[IF=0.875].  

DDOOII::  1100..55889977//AAJJPPPP1122..449966  

Summary: The existence of confusing drug names was considered one of the leading causes of medication errors. The aim of the study was 

to summarize the potential sources for errors associated with look-alike and sound-alike medicines, to provide overview of the most 

common patterns and offer recommendations of safety strategies to help mitigate the problem. A standardized questionnaire was 

conducted during one month in 2011. The collected data was statistically analyzed with Microsoft Excel 2007 and SPSS v17.0. The total of 93 

questionnaires was obtained. 223 unique look-alike and sound-alike drug pairs were identified with prevalence to brand names. The modal 

Bulgarian brand medicine name had 7 letters, 3 syllables and one word. The average generic drug name had 10 letters, 4 syllables and one 

word. The top 15 highest risk-potential pairs from both groups were classified by the values of the Dice coefficient and analysed by possible 

impact on prescription and pharmacy practice. The results of the study showed that look-alike medicine names were a possible source of 

medication errors and thread to patient safety in every-day practice. Safety strategies were needed to reduce the risk of medication errors 

in community and hospital pharmacies related to look-alike and sound-alike drugs.  

52. Ilko Getov, Evgeni Grigorov, Emilia Naseva, Krassimir Kojnov, Model pharmacoeconomic 
study on Iressa® (gefitinib) as a first line treatment of non-small cell lung cancer at stage 
IIIb/IV in EGFR mutation positive Bulgarian patients, Biotechnology & Biotechnological 
Equipment (ISSN 1310-2818), 2013, Vol. 27, No. 1, pp. 3586-3594 [IF=0.519].  

DDOOII::  1100..55550044//bbbbeeqq..22001122..00005500  

Summary: This investigation fully looks into a pharmacoeconomic issue and analyzes several therapeutic strategies for management of non-

small cell lung cancer (NSCLC) advanced to stage ІІІB/ІV as a first line of treatment in patients determined with a mutation in the gene for 

the Epidermal Growth Factor Receptor (EGFR). The most relevant conclusions that have been published in the scientific expert literature and 

the national specific data for the Bulgarian healthcare system have been included in this research. The pharmacoeconomic analysis 

employed several methods such as “Costs-of-therapy” and “Budget Impact Analysis, BIA” in order to evaluate the therapy with the novel 

biotechnological medication gefitinib (IRESSA®) when it was applied as a first line treatment for non-small cell lung cancer in EGFR positive 

patients. IRESSA® therapy was compared to the most commonly used alternative therapeutic strategies. The performed analysis is based on 

the clinical experience and practice of the Bulgarian oncologists from the Department of Chemotherapy in the University Hospital “Queen 

Joanna – ISUL”. The study evaluated the efficiency of the gefitinib treatment compared to other current alternative therapeutic strategies. 
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Patients diagnosed with advanced NSCLC in stage ІІІB/ІV, naive in terms of previous chemotherapeutic courses and with a mutation in the 

gene for EGFR (EGFR M+) were analyzed. As selection criteria the methodology for the IPASS study was referenced. This pharmacoeconomic 

study was performed from the perspective of the healthcare insurance fund to serve the drug reimbursement system. As a basis for 

evaluation of the effectiveness the calculated expenses for the use of the different medications were analyzed. A standard period of six 

months was considered in the study for the application of the different therapeutic strategies for first line therapy of non-small cell lung 

cancer in EGFR M+ patients. The implementation of cost-benefit analysis showed that gefitinib should be the medication of choice for the 

treatment of EGFR M+ non-small cell lung cancer warranted by the significant difference in both the survival period and costs for therapy 

when compared to alternative therapeutic strategies. 

53. Veselina Stoyneva, Ilko Getov, Emilia Naseva, Hristina Lebanova, Evgeni Grigorov, Physicians’ 
knowledge and attitude towards adverse event reporting system and result to intervention – 
randomized nested trial among bulgarian physicians, Medicinski Glasnik (ISSN 1840-0132), 
2013, Vol. 10, No. 2, pp.365-372 (August 2013); [IF=0.145].  

DDOOII::  1100..1133114400//22..11..22995544..66556600  

Summary: During last decades it has been demonstrated that medicine morbidity and mortality is one of the major health problems 

recognized by the healthcare professionals and the public. Serious adverse drug reactions (ADRs) are the 4th to 6th leading cause of death in 

the USA, and they are causing the death of several thousand patients annually. The rate of hospitalizations due to ADRs in different 

countries is about 10%. In addition to the increased morbidity and mortality, treatment of ADRs is also a financial burden for the public. The 

treatment of ADRs is associated with huge expenses which puts the healthcare system under considerable pressure. Some countries spend 

up to 15-20% of their healthcare budget for treatment of drug-related problems. The information received during clinical trials before 

granting marketing authorization of the medicinal products is sometimes insufficient and incomplete in terms of ADRs. The post-marketing 

surveillance helps the detection of less frequent but sometimes very serious ADRs. ADR spontaneous reporting systems are the basic 

components of the comprehensive post-marketing surveillance of drug-induced risks. Spontaneous reporting systems are inexpensive and 

simple to operate. Nevertheless the effectiveness of the system, underreporting is one of the major limitations of the system: it is estimated 

that reported ADRs rarely exceed 10% of the real total. The aim of this study is to assess physicians' attitude towards adverse event 

reporting system and the role of self-education by distributing training materials for pharmacovigilance. Physicians have a very important 

role in ADRs reporting, however very often the number of reports received is insufficient, and occurred less frequently for serious and 

unexpected reactions. Studies from different settings show the poor and inadequate knowledge on the ADRs reporting system as well as 

negative attitude which results in underreporting. Physicians’ education and training can improve their knowledge on the ADRs reporting 

system and result in an increased number of reported ADR cases. As a result we evaluated the change in their attitude and willingness to 

participate in adverse event reporting system and physicians’ personal assessment of their (personal) knowledge on ADRs reporting system. 

54. Hristina Lebanova, Ilko Getov, Evgeni Grigorov, Practical tool to assess reliability of web-
based medicines information, Medicinski Glasnik (ISSN 1840-0132), 2014, Vol. 11, No. 1, pp. 
221-227 (February 2014) [IF=0.145].  

DDOOII::  1100..1133114400//22..11..22335500..44996688    

Summary: Aim: Information disseminated by medicines information systems is not always easy to apply. Nowadays internet provides access 

to enormous volume and range of health information that was previously inaccessible both for medical specialists and consumers. The aim 

of this study is to assess internet as a source of drug and health related information and to create test methodology to evaluate the top 10 

visited health-related web-sites in Bulgaria. Methods: Using existing scientific methodologies for evaluation of web sources, a new 

algorithm of three-step approach consisting of score-card validation of the drug-related information in the 10 most visited Bulgarian web-

sites was created.  

Results: In many cases the drug information in the internet sites contained errors and discrepancies. Some of the published materials were 

not validated; they were out-of-date and could cause confusion for consumers.  

Conclusion: The quality of the online health information is a cause for considerable information noise and threat to patients' safety and 

rational drug use. There is a need of monitoring the drugs information available online in order to prevent patient misinformation and 

confusion that could lead to medication errors and abuse. 

 

55. Evgeni E. Grigorov, Virsavia S. Vaseva, Ilko N. Getov, Applied pharmacoeconomics – 
methodology, structuring and conducting of pharmacoeconomical studies, Journal of 
International Scientific Publications: Economy & Business (ISSN 1314-7242), 2013, Vol. 7, No. 
1, pp. 540-551.       
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DDOOII::  1100..1133114400//22..11..44669977..22448877  

Summary: The applied pharmacoeconomics is a result of the increased application of pharmacoeconomics methods in the real world to 

assess cost-benefit balance of drug therapy and treatment approaches. Till now, this has been the missing piece of the pharmacoeconomics 

puzzle and the missing link that pulls together all the concepts into a “user-friendly”  discipline.  

The most popular application of pharmacoeconomics is to support decision-making and to help decision-makers to raise a better, more 

informed, and more complete decisions regarding pharmaceuticals. The complete regulatory, clinical and pharmacy actions should assess 

the three major primary outcomes: Clinical, Economic and Humanistic whenever possible. 

It can be concluded, that applied pharmacoeconomics was the “missing link” in healthcare and hospital management and public funds 

spending for pharmaceuticals. The economic principles in pharmacy and their methods can be successfully applied in the “real world” to 

enhance decision-making through above 12 steps process for conducting a local pharmacoeconomic evaluation. 

 

56. Valentin N. Angelov, Valentina Y. Belcheva, Evgeni E. Grigorov, Evaluation of private 
voluntary health insurance company in Bulgaria, Journal of International Scientific 
Publications: Economy & Business (ISSN 1314-7242), 2013, Vol. 7, No. 1, pp. 552-558.  

DDOOII::  1100..1133114400//22..11..11228899..33776611  

Summary: The health insurance in Bulgaria is mandatory and voluntary. The mandatory health insurance is provided by a public monopoly – 

the National Health Insurance Fund (NHIF) and its regional branches. The voluntary health insurance is provided by joint-stock companies 

licensed by the State Financial Control Commission. Private voluntary health insurance company “DZI” AD is one of the first of its kind 

established in Bulgaria. 

The goal of this study was to analyze the different types of clients of a Voluntary health insurance company in Bulgaria and calculate the 

economical parameters related with the use of the various insurance packages by the persons. 

The results showed that private voluntary health insurance company “DZI” AD has 3 groups of clients, each one with its specifics. During the 

years the premium income is increasing. The share premium is arising from the third group of customers- Individual customers contracts is 

only 3%, with the highest quota of damage in the portfolio for 2008 around 58%. Using the financial resources of the Voluntary health 

insurance funds, the burden on the National Healthcare Insurance fund can be decreased. 

 

57. Liliya Bogdanova, Evgeni Grigorov, Valentina Belcheva, Ilko Getov, Ad hoc study of the role of 
hospital pharmacists in clinical trials in Bulgaria, Scripta Scientifica Pharmaceutica (ISSN 2367-
5500), 2014, Vol. 1, No. 1, pp. 20-24.  

DDOOII::  1100..1144774488//sssspp..vv11ii11..660000  

Summary: Purpose: The aim of our research is to study the role and responsibilities of the hospital pharmacists in conducting clinical trials in 

Bulgaria. 

Material and methods: A special questionnaire was developed in the Faculty of Pharmacy, MU-Sofia. A total number of 30 hospital 

pharmacies were contacted and included in the study. Three of them refused to take part in the survey. The interview was via phone and 

included 4 questions (3 closed and 1 open) which were asked. Mainly the head hospital pharmacy manager of the participating health 

institutions was interviewed. 

Results: Analysis of the results shows that current practice in Bulgaria allowed hospital pharmacists to be involved in clinical trials but this 

case is not prevalent. The majority of the trials, conducted in our country that includes hospital pharmacies were with narcotic 

investigational products, which according to the specific local legislation can only be located at the site of the hospital pharmacy in a special 

metal shelfbox. However there are lots of trials conducted without participation of hospital pharmacist/research pharmacist. 

Conclusion: The participation of the hospital pharmacist can be extended – by helping for managing adverse events, monitor the effect of 

the drugs under the study and awareness for the drug to drug interactions. There are protocols where apart from the investigational 

product – there are non drugs under the study, i.e. placed on the market which should be dispensed at the beginning of the trials during the 

washout period and again here is the place for the research pharmacist to control these non investigational products. 

 

58. Ilko Getov, Hristina Lebanova, Valentina Belcheva, Evgeni Grigorov, Study of pharmacy 
students’ attitudes for scientific researches and/or academic career in Bulgaria, Scripta 
Scientifica Pharmaceutica (ISSN 2367-5500), 2014, Vol. 1, No. 2 (приета за публикуване) 

Summary: Purpose: To determine the attitudes towards participating in research projects among students at the Faculty of Pharmacy, 

Medical University Sofia. 



Документи на маг.фарм.Евгени Евгениев Григоров, дм за участие в конкурс за доцент в област на 

висшето образование „7. Здравеопазване и спорт”, професионало направление „7.3. Фармация”, по 

научната специалност "Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията", към 

Факултет „Фармация”, Катедра „Фармацевтични науки и фармацевтичен мениджмънт”, съгласно 

обява в Държавен вестник, бр.94 от  14.11.2014 г. 
 

01/2015  Страница 22 от 23 
 
 

Material and methods: A questionnaire was devised and distributed during the final compulsory project meeting to the group of pharmacy 

students enrolled in the scientific project in the beginning of 2012-2013 academic year. 

Results: Among the 16 students included in the field research experiment study, 15 responded, with an overall response rate of 93,75%. 

Twenty percent of students had previously participated in some form of research activity during their master degree education. Thirty three 

percent of all students surveyed expressed interest in participating in future research during their study and after graduation. 

Conclusion: The pharmacy students sampled reported interest in research, with a minority of the students planning to participate in 

extracurricular research activities during their university education, and many hoping to be involved in research throughout their future 

career. However, only a small number of students were interested in pursuing research through completing a PhD program. 

59. Dimitar K. Manolov, Ilko N. Getov, Hristina V. Lebanova, Konstantin A. Kalaidjiev, Valentina Y. 
Belcheva, Evgeni E. Grigorov. Pilot study on the impact of medicines advertising on 
healthcare professionals and patients, Journal of International Scientific Publications: Media 
& Mass communications (ISSN 1314-8028), 2014, Vol. 3 (приета за публикуване) 

Summary: The impact of advertising of medicinal products on healthcare professionals and patients is essential in the context of rational 

drug use. The hypothesis of this study is that the advertising of medicinal products affects the purchase decision and/or the 

recommendation of medical professionals and patients. Based on this hypothesis, the aim of the study is to explore attitudes towards drug 

advertising and the extent of its impact on patients/consumers and healthcare professionals. The study was conducted using the method of 

"direct anonymous poll" among 87 healthcare professionals (doctors, pharmacists, dentists and health care professionals) and 150 

consumers/patients in four Bulgarian cities – Sofia, Plovdiv, Blagoevgrad and Kyustendil within 2012. The results show that patients (57.6% 

of respondents) have more confidence and are more likely to believe in drug advertising than healthcare specialists (35.6%). Over 82% of the 

healthcare specialists in Bulgaria admit to recommend/prescribe medicines which have been promoted to them, a little over 73% of patients 

admit that the advertising of a particular product has incited them to purchase. All this leads to the conclusion of good performance by the 

advertising of medicinal products on the decision to purchase and / or recommendation of a specific product. 

60. Костов, Е., В. Белчева, Е. Григоров. Лекарствена регулация – история, настояще и 

бъдеще, Сборник доклади и резюмета от 13-та юбилейна сесия на МК-Плевен (ISBN 

978-954-756-158-8)(2-3.10.2014), с.112-129.  

DDOOII::  1100..1133114400//22..11..44009900..77884455  

Резюме: Лекарствата са почти толкова стари, колкото и човечеството, като концепцията за това как да бъде осигурено 

качеството им постепенно еволюира през годините. От първата официално публикувана рецепта – „Mithridatum”, която 

включвала 41 съставки и служела като панацея за почти всички болести до модерната регулация, гарантираща качество, 

безопасност и ефикасност на лекарствата е бил изминат доста дълъг път. Съвременното разбиране за регулация на 

лекарствата намира своите корени едва в 19 век, когато били осъществени пробиви в химията, физиологията и 

фармакологията. Те поставят солидни основи за научни изследвания и развойна дейност, които процъфтяват особено след 

Втората световна война. 

трагедия, смъртните случаи, възникнали вследствие употребата на диетилен гликол като разтворител, случая от 

Тъскиджи и др.) възниква и разбирането, че върху производството и употребата на лекарства е нужен по-строг контрол, тъй 

като те не са обикновени потребителски продукти. В повечето случаи, потребителите не са в състояние да вземат 

обосновано решение за това кога и какви лекарства да използват, как да ги използват и как да оценят съотношението 

полза/риск, тъй като нито едно лекарство не е напълно безопастно. Използването на неефективни, с лошо качество или 

грешни лекарства за дадено състояние може да доведе до липса на ефект, влошаване на състоянието, резистентност и дори 

смърт. Също така, това би подкопало доверието към здравните системи, медицинските специалисти и фармацевтичната 

индустрия. Поради тази причина, правителствата трябва да въведат силни национални регулаторни органи, за да се 

гарантира, че производството, употребата и търговията с лекарства се регулират ефективно. В един по-широк смисъл, 

може да се направи заключението, че мисията на регулаторните лекарствени органи е да защитават и промотират 

общественото здраве. 

61. Григоров, Е. Правен статут на РОСТ тестовете в България, Сборник доклади и резюмета 

от 13-та юбилейна сесия на МК-Плевен (ISBN 978-954-756-158-8) (2-3.10.2014), с.102-

111. 

DDOOII::  1100..1133114400//22..11..22550011..77992211  
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Резюме: Въведение: Концепцията за РОСТ тестване намира все по-голямо приложение в България. Използва се най-често в 

диагностични системи за откриване на различни патогени или за изследване на физиологичните показатели на човешкия 

организъм. Тези медицински изделия обикновенно изискват само една капка от кръв, урина или слюнка и могат да се 

извършват и тълкуват от всеки медицински специалист в рамките на минути. 

Въведение: Концепцията за РОСТ тестване намира все по-голямо приложение в България. Използва се най-често в 

диагностични системи за откриване на различни патогени или за изследване на физиологичните показатели на човешкия 

организъм. Тези медицински изделия обикновенно изискват само една капка от кръв, урина или слюнка и могат да се 

извършват и тълкуват от всеки медицински специалист в рамките на минути. 

Методи: Приложен е метода на сравнителен регулаторен анализ на законодателни документи на България и Европейския 

съюз от гледна точка на регламентирането в тях на прилагането на РОСТ тестове в аптека за обслужване на населението. 

групата на ин витро диагностичните. Прилагането им в аптека не е забранено и не се изискват допълнителни сертификати 

за тяхното реализиране в този тип здравни заведения. Българското законодателство за медицинските изделия е изцяло 

хармонизирано с европейските норми и изисквания в тази област. Фармацевтите са медицински специалисти, които имат 

необходимите компетенции да провеждат такъв род изследвания, като е необходимо стрикно да спазват етичните и 

професионални норми при тяхната реализация. 

62. Lebanova, H., I. Getov, E. Grigorov. Sound-alike medicines in Bulgaria – evaluation of possible 
medication errors and potential risks for patients’safety. 15th Panhellenic Pharmaceutical 
Congress Athens, Greece, May 2011, Congress catalogue “Medicine’s quality & safety”, p.26 
(full text available on CD)  

DDOOII::  1100..1133114400//22..11..33779922..22888888  

Summary: The names of medicines that sound familiar often cause confusion among healthcare professionals and patients. Large number 

of medicines currently placed on the market is potential for errors due to confusing names. This is significant source for misleading and 

irrational prescribing and dispensing. Sound alike (SA) medicines also present an issue from patients’ safety point of view. 

The aim of the study is to summarize the possible errors associated with sound-alike medicines. We investigate the most common patterns 

observed in Bulgaria and offer recommendations of regulatory strategies to help mitigate the problem.  

Materials and methods: For our survey a standardized questionnaire was distributed among pharmacists to set the most common sound 

alike medicines pairs on the market. 

Results – discussion: The preliminary results show that pharmacists indicate wide range of medicines with sound-alike names. The 

responders point medicines pairs with sound-alike both international non-proprietary names (INNs) and invented or brand names as 

possible sources of confusion and source for errors in the practice. The obtained pairs were analyzed by length, number of syllables and 

string similarity to assess the risk for HCPs confusion and patients’ safety. 

Conclusion: The results of the study led us to propose possible regulatory and safety strategies to reduce the risk of medication errors 

related to sound-alike medicines. 

 
 
 
 


