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I. Въведение 

 Един от основните стремежи на обществото е да намали страданията на хората, 

свързани с различни здравни неблагополучия. Ключов елемент за постигане на тази цел 

е фармацевтичната индустрия. Посредством генерирането на иновации тя оказва 

влияние върху социалното и икономическото развитие на съвременното общество и 

способства за функционирането на здравните системи.  

 Създаването, развитието, въвеждането на пазара и извличането на ползи от нови 

и/или иновативни продукти лежи в основата на бизнес моделите на фармацевтичните 

предприятия. Това е сложен по своята същност, продължителен, изпълнен с множество 

рискове и характеризиращ се с ниска производителност процес. Много от иновациите, 

разработвани от производителите никога не успяват да достигнат до пациента, поради 

невъзможност да се докаже превъзходство над съществуващите терапии или поради 

съмнения в данните за безопасността. Необходимо е те да прилагат и специфични 

знания и умения в бизнеса, приложени в условията на строгата регулаторна рамка на 

фармацевтичния сектор. Нужно е и да приведат достатъчно доказателства, които да 

убедят, платците в здравеопазването в необходимостта да реимбурсират дадения 

лекарствен продукт, който често се оказва близък по своята терапевтична същност до 

вече налични на пазара лекарствени продукти. 

 Разработването на нови терапевтични подходи или нови възможности за 

доставянето в организма на съществуващи вече лекарствени вещества, както и 

фокусирането върху специфични групи пациенти са предпочитани стратегии за 

поддържане на растежа на фармацевтичните предприятия. При оптимизацията на 

продуктовото портфолио те все по-често се насочват към лекарствата предназначени за 

детската популация с цел постигане на бъдещи успехи. В съвременните условия 

постигането на положителни резултати са невъзможни без колаборация между бизнеса, 

медицинските специалисти и академичната общност. Усилията им в тези посоки често 

получават подкрепа от правителствени и институционални фондове. 

 Обменът на информация между фармацевтичните компании и професионалистите в 

здравеопазването е от съществено значение както за функциониране на здравната система, 

така и за успеха на фармацевтичната индустрия.  

 С настоящата работа се анализират възможностите за иновации по отношение на 

лекарствените форми и се търси отговор на въпроси като: „Възможно ли е включването 

на утвърдени лекарствени вещества в иновативни лекарствени форми да бъде 

използвано като стратегия от фармацевтичните компании, която да осигури бъдещ 

растеж? Кои са факторите, определящи успешното въвеждане на пазара?; Каква е 

ролята на медицинските специалисти и в частност на фармацевтите в този процес? 

Наред с това за първи път в България се анализират задълбочено 

взаимоотношенията и комуникацията между представителите на компаниите 

предлагащи лекарствени продукти и продукти със значение за здравето и фармацевтите 

работещи в аптеки. Като се привеждат доказателства, че комуникацията между 

медицинските специалисти и индустрията е от съществено значение както за 

разпространението на медицинска информация, така и за успеха при извличането на 

ползи за компанията в резултат на иновационния процеса. 
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II Цел и задачи: 

 

 Целта на настоящия дисертационен труд е да бъде проучено 

взаимодействието между фармацевтичните производители и фармацевтите, 

като фактор при създаването, развитието и извличането на ползи от 

иновациите в лекарствената форма. 

 

 За постигането на поставената цел, е необходимо да се разрешат следните задачи: 

 

 Да се проучи въздействието на фармацевтичната индустрия върху предписването 

на лекарствените продукти; 

 Да се извърши секторен анализ на иновационния потенциал на фармацевтичния 

отрасъл в България; 

 Да се проучат нагласите сред фармацевтите, свързани с представителите на 

компании представящи лекарствени продукти и продукти със значение за здравето; 

 Да се изследват познанията и нагласите на фармацевтите по отношение на 

разпадащите се/ разтварящите се в устата лекарствени форми; 

 Да се проучи пазара на диспергиращи се в устата лекарствени форми в България 

(2010 – 2013 г.)   

 

III Материали и методи: 

 

За да решим задачите, които си поставихме сме използвали следните методи: 

 

1. Обобщение на резултатите от публикации за периода 1977-2012 г., относно 

дейностите на фармацевтичната индустрия и навиците на преписване. Анализирани са 

базите данни PubMed, Scopus, ScienceDirect и интернет с ключови думи „предписване”, 

„лекари”, „представители” и „фармацевтична индустрия”.  

 

2. Секторен анализ на състоянието на фармацевтичния отрасъл в България на базата 

на ключови показатели. 

 

3. Анкетно проучване сред фармацевти относно комуникациите и нагласите сред 

фармацевтите, свързани с представителите на компании представящи лекарствени 

продукти и продукти със значение за здравето. 

Разработен е въпросник, който се състои от три части. Първата част съдържа 

демографска информация, включително възраст, пол и професионален опит. Втората се 

състои от петнадесет въпроса, относно нагласите сред фармацевтите, свързани с 

представителите на компании представящи лекарствени продукти и продукти със 

значение за здравето и комуникацията на фармацевтите с представителите на компании 

представящи лекарствени продукти и продукти със значение за здравето. Третата част 

съдържа пет твърдения и анкетираните бяха помолени да отговорят според пет-

точковата скала на Likert, варираща от '' категорично не '' до ''категорично да''. 

Въпросника съдържа един въпрос за препоръките на участниците в изследването към 
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работата на представителите и един въпрос относно необходимостта от допълнителна 

информация в конкретни терапевтични области, която да бъде предоставена от 

представителите на фирмите, разпространяващи лекарствени продукти и продукти, 

повлияващи здравето на населението 

 Изследването е проведено на територията на 11 административни области в 

България - Бургас, Варна, Враца, Габрово, Перник , Плевен, Смолян, София -град , 

Стара Загора , Търговище , Шумен. 

 Въпросниците са попълнени и върнати от участниците в проучването на 

изследователите, при стриктно съобразяване на изискванията за анонимност. 

 Изследването е проведено в периода между ноември 2012 г. и май 2013 година. 

 На отговорите на бе извършен тематичен анализ. 

 При анализа възприетото критично ниво на значимост за отхвърляне на нулевата 

хипотеза H0 е α = 0,05 (Z критерий = 1,96), при гаранционна вероятност 95%.  

Статистическа обработка:  

А. Вариационен анализ на количествени променливи. Чрез този анализ се намират 

средната стойност (mean), стандартното отклонение (SD), стандартна грешка на 

средната стойност (s.e.), медиана. 

B. Честотен анализ на качествени променливи (номинални и рангови), който 

включва абсолютни и относителни честоти (%). Резултатите са представени във вид на 

честотни таблици - едномерни таблици на честотното разпределение – абсолютни 

честоти – определяне на броя на единиците в отделно взета група; относителни честоти 

- определяне на структура чрез относителни дялове (броя на единиците в отделно взета 

група спрямо общия брой единици в съвкупността) и на разновидността на признаците, 

характеризиращи различните параметри (разновидностите на възможните отговори на 

поставени въпроси). 

C. Тестове за сравняване на относителни дялове – Z тест. 

D. Корелационен анализ за зависимост между две променливи – коефициент на 

Pearson при количествени променливи, коефициент на Spearman при качествени, 

рангови променливи. 

E. За проверка на хипотези е използван критерия хи-квадрат (Chi-square) или 

точния критерий на Фишер.  За изучаване на статистическата зависимост между две 

качествени променливи, данните за тях са представяни във вид на таблица на взаимната 

свързаност на признаците (таблица на взаимните честоти; крос таблица). 

F. Графични изображения.  

Статистическата обработка на данните е извършена със статистическия пакет SPSS 17. 

За таблично и графично представяне на резултатите е използван MS Excel и MS Word. 

 

4. Анкетно проучване на нагласите сред фармацевтите, по отношение на лекарство-

освобождаващите системи и диспергиращите се в устата лекарствени форми. За да се 

постигнат поставените цели е разработен въпросник, който се състои от три части. 

Първата част съдържа демографска информация, включително възраст, пол и 

професионален опит. Втората се състои от единадесет въпроса, относно знанията на 

фармацевтите, техните нагласи и практиките по отношение на лекарство-

освобождаващите системи и диспергиращите се в устата лекарствени форми. Третата 

част съдържа 16 твърдения и анкетираните бяха помолени да отговорят според пет-

точковата скала на Likert, варираща от '' категорично не '' до ''категорично да''. 
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Въпросника съдържа и един въпрос за препоръките на участниците в изследването към 

притежателите на разрешението за употреба, лекарите, институциите и съсловната 

организация на фармацевтите във връзка с лекарство-освобождаващите системи и 

диспергиращите се в устата лекарствени форми. 

 Изследването е проведено на територията на 15 административни области в 

България - Бургас, Варна, Видин, Враца, Велико Търново, Габрово, Перник , Плевен, 

Пловдив, Смолян, София -град, Стара Загора, Търговище, Шумен, Хасково. 

 Въпросниците са попълнени и върнати от участниците в проучването на 

изследователите, при стриктно съобразяване на изискванията за анонимност. 

 Изследването е проведено в периода между ноември 2012 г. и май 2013 година. 

 На отговорите на отворените въпроси бе извършен тематичен анализ. 

При анализа възприетото критично ниво на значимост за отхвърляне на нулевата хипотеза 

H0 е α = 0,05 (Z критерий = 1,96), при гаранционна вероятност 95%.  

 Статистическа обработка:  

А. Вариационен анализ на количествени променливи. Чрез този анализ се намират 

средната стойност (mean), стандартното отклонение (SD), стандартна грешка на 

средната стойност (s.e.), медиана. 

B. Честотен анализ на качествени променливи (номинални и рангови), който 

включва абсолютни и относителни честоти (%). Резултатите са представени във вид на 

честотни таблици - едномерни таблици на честотното разпределение – абсолютни 

честоти – определяне на броя на единиците в отделно взета група; относителни честоти 

- определяне на структура чрез относителни дялове (броя на единиците в отделно взета 

група спрямо общия брой единици в съвкупността) и на разновидността на признаците, 

характеризиращи различните параметри (разновидностите на възможните отговори на 

поставени въпроси). 

C. Тестове за сравняване на относителни дялове – Z тест.  

D. Корелационен анализ за зависимост между две променливи – коефициент на 

Pearson при количествени променливи, коефициент на Spearman при качествени, 

рангови променливи. 

E. За проверка на хипотези е използван критерия хи-квадрат (Chi-square) или 

точния критерий на Фишер.  За изучаване на статистическата зависимост между две 

качествени променливи, данните за тях са представяни във вид на таблица на взаимната 

свързаност на признаците (таблица на взаимните честоти; крос таблица).. 

F. Графични изображения.   

Статистическата обработка на данните е извършена със статистическия пакет SPSS 17. 

За таблично и графично представяне на резултатите е използван MS Excel и MS Word. 

 

5.Документален анализ на база данни на IMS данни и SWOT анализ на пазара на 

освобождаващи в устата лекарствени форми в България за периода 2010-2013 г.  
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IV Практическа част 

 

1 Проучване на въздействието на фармацевтичната индустрия върху предписването 

и отпускането на лекарствените продукти 

 

Целта на настоящото изследване е да направи преглед на проучванията разглеждащи 

влиянието на представителите (търговски и медицински) на фармацевтичните 

компании върху решенията на медицинските специалисти, свързани с предписването и 

отпускането на лекарствени продукти, както и да очертае основните тенденции в този 

канал за комуникация между фармацевтичната индустрия и медицинските специалисти 

За целите проучването използвахме Метод 1. 

Резултати и обсъждане: Ролите на лекарите в стойностната верига в здравеопазването 

са разнообразни – те вземат решения относно диагнозата и свързаната с нея терапия, 

правят избор за лекарствени продукти за болнично лечение (фармако-терапевтични 

комитети), имат образователна роля, както и влияние върху бюджета (на болничното 

лечебно заведение, здравно-осигурителните дружества и др.), здравната политика и 

мнението на други лекари. Ето защо повлияването на решенията на лекарите може да 

засегне всеки един от тези аспекти, а не само избора на лекарствен продукт за 

конкретен пациент. Традиционно, повечето от тези роли се изпълняват от лекарите, 

като с течение на времето все повече функции се изпълнят от фармацевти, медицински 

сестри, пациентски организации и фармацевтични компании, като разбира се ролята на 

лекарите остава съществена и до голяма степен определяща.  

През последните четири десетилетия се наблюдава устойчива тенденция за 

промяна във фокуса на фармацевтичната практика - от традиционната доставка на 

лекарства, към интензивно предоставяне на фармацевтични грижи. 

 Влиянието на фармацевтичната индустрия върху предписването и отпускането на 

лекарствени продукти и произтичащите от особеностите на лекарствения пазар етични 

аспекти на същия са широко дискутирана тема не само в научната литература от 

български и чуждестраннни автори, но и в обществото. 

 

1.1. Влияние на маркетинговите дейности 

Влиянието на маркетинговите дейности на фармацевтичните компании върху 

поведението и навиците на предписване на лекарите е една от обсъжданите теми в 

специализираната научна литература.  

Намиращи се в една изключително сложна регулаторна среда, фармацевтичните 

компании постоянно се стараят да извлекат максимална полза от маркетинговия 

инструментариум, което от своя страна води до увеличаване на интензитета и честотата 

на взаимодействие между представителите на фармацевтичните компании и лекарите. 

Според някои автори фармацевтичните компании отделят около една трета от 

оборота за маркетингови активности, като преобладаваща част от тези средства са 

насочени към предписващите лекарствени продукти, което ясно говори за 

приоритетните за индустрията канали за комуникация.
 
 

 Определяне на влиянието на промоцията върху поведението на лекарите е сложно, 

поради факта, че започва в още в процеса на обучение в университета, много лекари не 

осъзнават доколко промоционалните активности на фармацевтичните компании 
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повлияват поведението им, както и поради това, че значителна част от медицинските 

специалисти не желаят да вземат отношение по тази тема.  

Те участват в различни форми на комуникация с фармацевтичната индустрия 

като клинични изпитвания на лекарствени продукти, обучителни програми, 

конференции, симпозиуми, неформални срещи с представители на компанията и др. 

Спонсорството на фармацевтичните компании варира от брандирани материали 

(календари, канцеларски пособия и др.) до мостри от лекарствени продукти, хонорари 

за лекции и финансова подкрепа за научни изследвания.  

 Проучванията в областта на комуникацията лекар-представител показват, че 

отношението на лекарите към маркетинговите активности на фармацевтичните 

производители варира и не винаги кореспондира с тяхното поведение. Тяхното мнение 

се различава и по отношение на ролята на медицинските представители. Много лекари 

считат, че информацията, предоставена от фармацевтичните компании не е обективна, 

докато други я определят като много полезна.  

 

  

1.2. Промени и предизвикателства в маркетинговите комуникации на 

фармацевтичните производители  

Към настоящия момент големите фармацевтични пазари са наситени с 

представители на фармацевтичните компании и част от тях отчитат, че прилаганите 

техники за повишаване на продажбите стават все по-неефективни.  

Възвращаемостта от инвестициите при този маркетингов канал започва да 

намалява и се наблюдава застой в броя на представителите в страни като 

Великобритания, Франция и Германия. Обратно на тази тенденция, визитите при 

медицински специалисти са все още от голямо значение за много от развиващите се 

страни.  

След 2000 г. се отчита постепенно намаление на времетраенето на посещенията 

медицинските представители в лекарските кабинети. Много фармацевтични компании 

намаляват както големината на екипите от представители, така и обема на 

предоставяната от тях продуктова информация.  

 

1.3. Комуникация основана на информационните технологии 

 

 Много фармацевтични компании установяват, че увеличаването на разходите, 

свързани с представянето на лекарствените продукти от медицинските представители 

не се отразява пропорционално на резултатите, което обуславя постепенното навлизане 

на информационните технологии като средство за укрепване на връзката 

фармацевтична индустрия-лекар. 

Значителен брой фармацевтични компании, особено в Северна Америка и Европа 

използват възможностите за представяне на лекарствените продукти по електронен път 

(“e-detailing”). Той включва различни стратегии като видеоконференции, осигуряване 

на модули за обучение по интернет, използване на е-мейл и други свързани технологии. 

Този начин на комуникация е по-евтин от традиционните визити на представителите, 

но не всички лекари го възприемат, а и специалистите го определят като по-удачен за 

образователни кампании във връзка с конкретни заболявания и комуникация с 

пациентите. 
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 Все още лекарите намират посещенията на представителите на фармацевтичната 

индустрия за полезни и ценни за тяхната практика. Наред с това все повече 

представители на фармацевтични компании се конкурират за ценното време на 

медицинските специалисти. Броят на медицинските специалисти в последните години 

остава сравнително стабилен, на фона на удвояването на медицинските представители. 

Тази тенденция за увеличаване на броя на медицинските представители, както и 

неудачно избраното време за посещение може допълнително да задълбочи негативното 

отношение към този вид комуникация. 

 Всичко това определя последващото развитие на комуникациите между 

фармацевтични компании и здравните специалисти базирани на съвременните 

информационни технологии. 

 

1.4. Необходимост от подобрение в комуникацията между представителите на 

фармацевтичните компании и здравни специалисти 

 

 Фармацевтичната индустрия традиционно отрича всякакви опити от нейна страна 

за повлияване на поведението на специалистите в здравеопазването.  

 От друга страна, някои лекари съобщават за свои опасения, относно обективността 

на предоставената от представителите на фармацевтичните компании информация, 

както и неодобрението си от медицински представители, които не са обективни в 

оценката си спрямо конкурентните лекарствени продукти.  

Според работната група INTEGRITY има три похода, които могат да подобрят 

комуникацията между представителите на фармацевтичните компании и лекарите и 

останалите здравни специалисти : 

 Повишаване на промоционалната грамотност на представителите; 

 Придържане към правилата за етично поведение; 

 Прозрачност при поемане на ангажименти.  

 

В България и в глобален план са публикувани редица насоки и етични кодекси 

от фармацевтични производители и техни организации професионални органи, 

общества и болници, чиято цел е да гарантират, че взаимодействията с индустрията не 

водят до конфликти на интереси и/или да предоставят помощ при разрешаването им. 

За да подготвят своите медицински представители за тези изисквания, редица 

фармацевтични компании разработват програми за обучението и сертифицирането им.  

 

1.5 Проучвания върху комуникацията между фармацевтичната индустрия 

и фармацевтите 

 

Във хода на настоящето изследване установихме множество проучвания относно 

влиянието на фармацевтичната индустрия върху лекарите и моделите на комуникация 

между тях.  

В същото време изследователски интерес в такъв мащаб не бе установен по 

отношение на взаимодействието фармацевтична индустрия – фармацевт работещ в 

аптека. 

Във връзка с нарастващата роля на магистър фармацевта в здравните системи на 

развитите общества подобно проучване е необходимо и би било полезно.  
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В заключение: 

 

 Обменът на информация между фармацевтичните компании и професионалистите в 

здравеопазването е от съществено значение, както за функциониране на здравната 

система, така и за успеха на фармацевтичната индустрия.  

 Без активното представяне на лекарствените продукти от страна на 

фармацевтичните компании, изграждането на определени навици на предписване, 

бързото възприемане на новите лекарствени продукти в практиката и повишаването на 

пазарните дялове е почти невъзможно.  

 Нарастваща популярност придобиват методите за комуникация, основани на 

информационните технологии, предоставящи на фармацевтичните компании 

допълнителни възможности за повлияване на навиците на предписване. За разлика от 

традиционните контакти между лекари и медицински представители, 

информационните технологии предлагат възможности за повишаване на доверието на 

обществото, подобряване на здравните резултати и индивидуален подход. В същото 

време те допълват и усъвършенстват създадения вече по други механизми личен 

контакт на лекаря с фармацевтичните компании. 

 Медицинските специалисти, посещавани от представители на индустрията 

изразяват определени опасения относно обективността на предоставяната информация 

и идентифицират нуждата от по-научен подход, което води до въвеждането на 

допълнителна гаранция за медицинските специалисти за надеждността на тази 

комуникация под формата на различни системи на сертифициране на представителите 

на фармацевтичните компании. 

 При работата с аптеките индустрията разчита на съчетание от подходи характерни 

за традиционния потребителски пазар и пазара в сферата на здравеопазване.  

Като здравен специалист, благосъстоянието на пациентите трябва да бъде основна 

грижа на фармацевта във всички аспекти на неговата практика, включително 

взаимоотношенията му с индустрията. 

 

2 Секторен анализ на иновационния потенциал на фармацевтичния отрасъл в 

България 

 

Цел на настоящето изследване е да направи преглед на фармацевтичния отрасъл в 

България и да се анализира иновационния потенциал, в частност възможностите за 

създаване и извличане на печалба от дейността на лекарствени продукти, създадени на 

базата на иновации по отношение на лекарствената форма. За изпълнение на целите е 

използван Метод 2  

Резултати и дискусия: Европейската фармацевтична индустрия дава важен принос 

към благосъстоянието на Европа и света посредством създаването на лекарства, 

икономически растеж и устойчиви работни места. Фармацевтичния сектор е един от 

малкото в ЕС с положителен търговски баланс за последните години. 

Научноизследователските фармацевтични предприятия в ЕС осигуряват 700000 

работни места, а генеричните - още 150000. Благодарение на висококвалифицираната 

работна ръка и правната рамка за защита на правата върху интелектуална собственост, 

фармацевтичната индустрия в Европа инвестира 30 млрд. евро в НИРД през 2012 г.. 
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 През 2012 г глобалният фармацевтичен пазар (изчислен на база производствени 

цени) е на стойност около 667 653 млн. евро. Продажбите във фармацевтичния сектор 

в България за 2012 година достигнаха 2.375 млрд лв., а в сектора се конкурират около 

300 производители на лекарства и хранителни добавки. През 2011 г. продажбите на 

лекарства и хранителни добавки отбелязаха ръст от 12%, през 2012 общият ръст е едва 

5.2%, според анализ на анализаторската компания IMS Health. За пръв път през 2012 г. 

ръстът на болничния пазар е по-голям от този при продажбите в аптеките – 17.3% 

срещу 3.3%, като продажбите в болниците достигат 320 млн. лв. На Фигура 1 е 

отбелязан ръста на аптечния пазар в България за периода 2009-2013г. 

 
*Данните за 2013 г. се отнасят за първите три тримесечия. източник:IMS 

Фигура 1 - Ръст на аптечния пазар в България(в %) на годишна база 

 

2.1. Иновационен продукт и предприемачество 

 Според данни на IMS Health Bulgaria през първите три тримесечия на 2013 г. на 

българския фармацевтичен пазар са навлезли общо 283 продукти – както нови 

продукти, така и продукти с променени опаковки. От тях 46 са оригинални, останалите 

237 са генерични – съотношение, което e често срещано и на други национални пазари 

в рамките на ЕС и отразява преобладаването на генеричната номенклатура.Данните са 

представени на Таблица 1. 

 

Таблица 1 - Нови продукти, навлезли на българския фармацевтичен пазар през 

първите три тримесечия на 2013 г . 

 
Брой 

Пазарен дял в 

опаковки 

Пазарен дял в 

стойност 

Нови продукти  283 0.98% 1.74% 

   Генерични 237 0.84% 0.91% 

   Оригинални 46 0.14% 0.83% 

източник:IMS 

 

 В Таблица 2 е представено навлизането на иновативни продукти по ATC класове на 

българския пазар. Като навлизането е по-голямо в класовете, където през последните 

години се отбеляза терапевтичен напредък в световен мащаб. Скоростта, на навлизане,  

обаче е значително по-малка от скоростта, с която иновациите навлизат на добре 
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финансираните пазари на ЕС (предимно Западна Европа) и е в пряка зависимост от 

наличния паричен ресурс в НЗОК. Времето за достигане на оригиналните продукти до 

пациентите в България е значително по-дълго, а някои иновации въобще не се 

предлагат в България. 

 

Таблица 2 - Навлизане на оригинални продукти по АТС класове през първите три 

тримесечия на 2013 г: 

Нови продукти 01-09.2013 

No. Оригинални 

Брой 

артикули 

1      A0 ALIMENTARY T.& METABOLISM 12 

2      L0 ANTINEOPLAST+IMMUNOMODUL 9 

3      N0 NERVOUS SYSTEM 5 

4      R0 RESPIRATORY SYSTEM 5 

5      M0 MUSCULO-SKELETAL SYSTEM 4 

6      C0 CARDIOVASCULAR SYSTEM 4 

7      J0 SYSTEMIC ANTI-INFECTIVES 3 

8      G0 G.U.SYSTEM & SEX HORMONES 2 

9      B0 BLOOD + B.FORMING ORGANS 1 

10      S0 SENSORY ORGANS 1 

източник:IMS 

 

 Според данни на IMS Health Bulgaria фармацевтичните компании, произвеждащи в 

България са генерични и са ориентирани към ниския ценови сегмент. В таблица 3 е 

представено разпределението на оригинални продукти по страна на произход през 

първите три тримесечия на 2013 г. Видно е че местната индустрия е предложила на 

пазара за първите три тримесечия на 2013 година иновации, съставляващи 0.16% от 

пазара, докато международните компании са предложили 0.82%, т.е. 5 пъти повече. В 

стойностно изражение разликата е още по-голяма – 0.17% срещу 1.57%, т.е. 9 пъти. 

Представените данни показват, че местната фармацевтична индустрия предлага евтини 

иновации без високотехнологична специализация.  

 

Таблица 3 - Разпределение на оригинални продукти по страна на произход през 

първите три тримесечия на 2013 г 

 
Брой 

Пазарен дял в 

опаковки 

Пазарен дял в 

стойност 

Нови продукти 01-09.2013 283 0.98% 1.74% 

   Международни 229 0.82% 1.57% 

   Местни (Български) 54 0.16% 0.17% 

източник:IMS 

 

  Данните на Фигура 2 показват тенденциите на нарастване при навлизането на 

оригинални продукти на българския пазар през периода 1989-2012г.. 
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Източник: IMS Health Bulgaria, 2013. 

Фигура 2 - Навлизане на оригинални лекарства на българския пазар след 1989г. 

  

 Министерството на икономиката и енергетиката определя фармацията като един от 

приоритетните сектори за България. Част от финансовите инструменти за насърчаване 

на иновационната активност на бизнеса в България, включени в Оперативна програма 

Иновации и конкурентоспособност 2014-2020, са разработени след анализ и оценка на 

водещи за страната традиционни и високотехнологични дейности, в това число 

фармация. 

 Фармацията се нарежда сред първите пет сектори в преработващата промишленост 

по множество ключови индикатори.  

 В България фармацевтичната промишленост се е променила значително от 1990 г. 

насам. Напълно интегрирания сектор обединяващ всички звена от веригата на 

добавената стойност на лекарството е еволюирал в производствен център, който се 

фокусира основно върху генерични фармацевтични продукти. В тази си дейност се 

сблъсква с нарастващата конкуренция от чуждестранни мултинационални компании. 

 

2.2. Финансиране 

 Големите фармацевтични производители в България изразходват малък дял от своя 

годишен оборот за НИРД.  

 5,8% от всички финансирани проекти от Националния иновационен са в областта 

на фармацията.  

 

2.3. Човешки ресурси 

 По данни на Световна Банка фармацевтичният сектор и свързаните с него звена по 

веригата за добавяне на стойност в България генерират много голям брой работни 

места за квалифицирани кадри, около 3000 от които са заети са в НИРД, като се 

забелязва растяща заетост в областта на клиничните тестове.  

Повече от 10 висши училища в България подготвят специалисти, имащи отношение 

към процеса на създаване на иновации във фармацевтичния сектор.  

Магистър-фармацевтите в България са приблизително 6300, като на територията на 

страната са разкрити 4 фармацевтични факултета. В същото време много малка част от 

тези фармацевти започват работа в научноизследователските и производствените звена 

на фармацевтичната индустрия. По-голямата част от тях са заети в аптеките. 

Наблюдава се ясна тенденция на намаляване на заетите в дъщерните дружества на 
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чуждестранните фармацевтични производители и увеличаване на броя на магистър-

фармацевтите, работещи в договорните изследователски компании. 

 

2.4. Възможности на патентното законодателство в областта на фармацията 

 Патентното законодателство е един от съществените фактори повлияващ 

решенията на фармацевтичните компании в кои страни да насочат своите инвестиции. 

В тази връзка може да се отбележи ясна тенденция към промяна в това 

законодателство, както на традиционните фармацевтични пазари, така и на 

развиващите се такива. 

 Правата върху интелектуалната собственост са основен елемент в насърчаването на 

иновациите.  

 След 1990 г. нараства броят на лекарствените характеристики, които могат да бъдат 

патентовани.  

Според доклада Иновации.бг - на  Фондация “Приложни изследвания и комуникации 

близо една пета от издадените през периода 2001-2012 г. патенти в България са в сектор 

Фармация. Общо за периода българското патентно присъствие в сектора е 

изключително слабо (4,4%), за разлика от преобладаващото чуждестранно – 95,6%. 

Като за последния петгодишен период 2008-2012 г. на български патентопритежатели 

са издадени общо 44 броя патенти в сектор Фармация, едва 2,8% от патентите в 

отрасъла.  

 

2.5 Европейска и национална политика в подкрепа на иновационния потенциал 

на фармацевтичния сектор 

 Фармацевтичния сектор придобива все по-глобални измерения. Този процес 

предоставя нови възможности пред европейските фармацевтични предприятия, 

свързани с отварянето на нови пазари. Същевременно, ЕС отстъпва позиции по 

отношение на иновациите във фармацевтичния сектор. 

  Основният финансов ресурс в рамките на ЕС за развитие на изследвания в 

области, свързани с фармацията, медицината и здравеопазването се разпределя чрез 

рамковите програми за научни изследвания и технологично развитие. За периода 2002-

2006 г. чрез 6-та Рамкова Програма 2,5 млрд. евро са насочени към тематична област 

„Науки за живота, геномика и биотехнологии за здравето“. В приетата за периода 2007-

2013 г. 7-ма Рамкова Програма бюджетът за дейности, свързани със здравеопазването, е 

6,0 млрд. евро. През 2008 г.стартира Инициатива за иновативни лекарства (IMI). С общ 

бюджет от 2,0 млрд. евро до 2013 г. тя е ключова мярка за засилване на 

конкурентоспособността на Европа в областта на научноизследователската и 

развойната дейност в биофармацевтичния сектор. Целта на този нов инструмент за 

публично-частно партньорство между бизнеса и ЕК, е да подобри и ускори 

разработването на лекарства, за да могат пациентите да разполагат по-рано с 

възможности за нови видове лечение. 
 

В Заключение 

 

 България e изправена пред същите общи предизвикателства пред иновациите като 

останалите страни членки на ЕС. Наред с това, България се стреми да постигне най-

ниските цени на лекарствените продукти в ЕС. Трябва да се отбележи изключително 

малкия пазар и относително високия процент на доплащане от страна на пациентите за 
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лекарствата, заплащани с обществен финансов ресурс. Неоспорим факт е забавянето на 

навлизането на иновативните терапии, породено от редица организационни и 

финансови причини. 

 Българската фармацевтична индустрия като цяло е безспорно един от най 

приоритетните сектори в икономиката на страната, но това не се отнася нейния 

иновационен потенциал. 

 Съществуват предпоставки за развитието на т.нар. отворена иновация във 

фармацията. Въпреки това, са налице индикации, че академичната общност, 

индустрията и институциите все още не проявяват пълно разбиране за необходимостта 

от активно сътрудничество помежду си и продължават да прилагат модел, при който 

фармацевтичните иновации са затворени зад стените на производствените звена или 

научните лаборатории. 

 България трудно би заела водещи позиции в създаването на нови лекарствени 

субстанции и промишления синтез на активни и помощни вещества за 

фармацевтичната индустрия.  

 Българската фармацевтична индустрия може да търси конкурентни предимства в 

производство базирано на иновации по отношение на лекарствената форма  

 Стратегиите на възлагане на дейности на външни изпълнители, приети от големите 

мултинационални компании, както и възможностите за финансиране през фондове на 

ЕС дават шанс на бизнеса в страната, в това число и за малките и средни предприятия.. 

Тези процеси трябва активно да бъдат поощрявани и подпомагани от държавните 

институции. 

 

3 Проучване на нагласите сред фармацевтите, свързани с представителите на 

компании представящи лекарствени продукти и продукти със значение за 

здравето 

 

 

 Целта на настоящето изследване е да се установят нагласите сред фармацевтите, 

свързани с представителите на компании, представящи лекарствени продукти и 

продукти със значение за здравето, както и да се идентифицират проблеми и 

възможности за подобрение на комуникацията между двете страни. 

За целите на проучването използвахме Метод 3. 

 Резултати: 

 

1. Дескриптивна статистика 

 

Анкетирани са 320 фармацевти от следните области:  Бургас, Варна, Враца, 

Габрово, Перник, Плевен, Смолян, София, Стара Загора, Търговище и Шумен. 

Разпределението на анкетираните магистър-фармацевти по трудов стаж по 

специалността може да се види от Таблица 4. С най-голям трудов стаж са анкетираните 

фармацевти от област Враца (mean 30 години), а с най-малък трудов стаж по 

специалността са анкетираните фармацевти от област Шумен (mean 13,9 години). Във 

Враца са анкетирани и фармацевтите с най-дълъг професионален стаж. Средният 

професионален стаж на респондентите от всички области е 21,7 години (SD 12,4). 
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Таблица 4 - Разпределение на респондентите по години трудов стаж по 

специалността 

Бургас Варна Враца Габрово Перник Плевен 

Mean SD Mean SD Mean SD Mean SD Mean SD Mean SD Mean SD 

22,7 4,6 17,9 11,2 30,0 19,8 23,6 13,0 24,9 13,2 28,7 9,1 21,7 12,4 

Смолян София 

Стара 

Загора Търговище Шумен 

Mean SD Mean SD Mean SD Mean SD Mean SD 

29,7 12,7 17,4 12,6 16,8 9,5 24,0 11,8 13,9 11,8 

 

   Незначителен брой от респондентите имат призната специалност. Едва 15 

фармацевти от общо анкетираните (4.7%) имат специалност, като териториалното 

разпределение на респондентите със специалност е дадено на Фигура 3.  

 

 

Фигура 3. Териториално разпределение на респондентите със специалност  

 

 На фона на значителния брой отговорили на този въпрос в София (n=89), само един 

респондент е със специалност, съответстващо на 1,12%.  

 82.8 % от анкетираните са жени, което е очаквано разпределение, предвид 

феминизирането на професията. Най-много като абсолютен и относителен показател са 

анкетираните мъже в гр. София (Таблица 5).  

 

 

Таблица 5 - Разпределение на респондентите по пол 

пол Бургас Варна Враца Габрово Перник Плевен Смолян София 

 n C% n C% n C% n C% n C% n C% n C% n C% 

мъж 0 0,0 7 13,0 0 0,0 5 25,0 3 11,1 5 9,3 2 16,7 26 29,2 

жена 5 
100,0 47 87,0 4 100,0 

1

4 
70,0 24 88,9 49 90,7 10 83,3 63 70,8 

NA 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 5,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Total 5 
100,0 54 100,0 4 100,0 

2

0 
100,0 27 100,0 54 100,0 12 100,0 89 100,0 
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пол 

Стара 

Загора 

Търговищ

е Шумен Total 

 n C% n C% n C% n C% 

мъж 2 20,0 2 7,1 2 11,8 54 16,9 

жена 
8 80,0 26 92,9 

1

5 
88,2 

26

5 
82,8 

NA 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 0,3 

Total 
10 

100,

0 
28 

100,

0 

1

7 

100,

0 

32

0 

100,

0 

 

 По отношение на местоработата, 42,5 % от респондентите са собственици на 

аптеки, а останалите магистър-фармацевти са служители в аптеки. С цел проучването 

на някои възможни корелации, разделихме работещите в аптеки фармацевти, които не 

са собственици на три категории: служители в аптеки, които са собственост на 

магистър-фармацевти; служители в аптеки, които не са собственост на магистър-

фармацевти и служители в аптечни вериги (Фигура 4). От останалите, преобладават 

фармацевтите, които работят в аптеки, които са собственици на фармацевти. 12,2% от 

отговорилите работят в аптечни вериги.  

 Целта на включването на този въпрос в анкетата бе да се провери дали има връзка 

между отговорите на някои въпроси  и евентуално повлияване от статута на 

фармацевта – собственик или не, работещ във верига или не и т.н. Разликата до 100% са 

невалидни отговори и не отговорили. 

 

 Фигура 4 - Разпределение на респондентите по месторабота в проценти 

 

 Най-многобройни са участниците от области Варна и Плевен, следвани от гр. 

София и област Търговище. 13,8% не са отговорили по отношение на населеното място. 

 27,5% от анкетираните фармацевти са отговорили положително на въпроса дали ги 

посещават търговски представители на фармацевтични фирми, 31,6% са потвърдили, че 

ги посещават медицински представители. Най-често фармацевти са посещавани само от 

търговски представители в град София и области Варна, Плевен и Перник.  

 68,4% от анкетираните отговарят, че са посещавани и от медицински и от търговски 

представители. Вероятна причина за отговорите може да бъде неразграничаването на 

отговорилите на търговски от медицински представители.  
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 Интерес представлява броя на представителите, които в рамките на една седмица 

посещават анкетираните фармацевти (Фигура 5). 47,8% от анкетираните фармацевти са 

посещавани от до пет представителя на фармацевтични фирми седмично, 38,8% - от 5 

до 15 представители и 11,3% от анкетираните са посещавани седмично от над 15 

представители на фармацевтичната индустрия. 2,2% от отговорите са невалидни. Както 

е логично да се очаква, най-много фармацевти, отговорили, че са посещавани от повече 

от 15 представители седмично, практикуват в аптеки в София. 25,8% от анкетираните 

фармацевти от София са посещавани от над 15 представители на седмица. В други 

области като Перник, Смолян, Стара Загора и Шумен, по-голямата част от 

фармацевтите са посещавани до 5 представители на седмица.  

 

 

Фигура 5 - Брой представители посещаващи анкетираните фармацевти в 

  рамките на една седмица 

 

 34,7% от анкетираните фармацевти споделят, че посещенията на представителите 

на фармацевтичната индустрия са до пет минути, но по-голямата част от фармацевтите 

(57,2%) са посочили като средно времетраене на посещенията на представителите 5 до 

15 минути (Фигура 6). Интересна е наблюдаваната тенденция, че повече време се 

отделя на представителите в по-големите градове. Така например, 59,6% от 

анкетираните в София фармацевти, 59,3% от анкетираните във Варна и 57,4% от 

анкетираните в Плевен отделят от 5 до 15 мин. на посещение.  

 

Фигура 6 - Времетраене на посещенията на представителите (в минути) 

 89,4% от анкетираните фармацевти отговарят, че за тях няма значение пола на 

представителите, като 5,3% са посочили, че предпочитат жена, а 4,3% предпочитат 

мъж. 0,6% са невалидните отговори.  
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 64,1% от анкетираните фармацевти определят, че посещенията на представителите 

на фармацевтичната индустрия не възпрепятстват нормалния работен ритъм в аптеката. 

Повече от една трета от анкетираните фармацевти считат, че тези посещения пречат на 

нормалния работен ритъм и възпрепятстват ежедневните им дейности (Фигура 7). 

Интересно е, че в София, където броя на жителите на една аптека е най-нисък, 70,8% от 

анкетираните фармацевти определят, че посещенията на търговските и медицинските 

представители не възпрепятства обичайния работен ритъм. В Перник, Плевен и Варна 

тези проценти са съответно 85,2%, 79,6% и 75,9%.  

 

 

Фигура 7 - Влияние на посещенията върху работния ритъм 

 

 Интересен беше въпроса откъде фармацевтите в аптеките черпят информация 

относно лекарствените продукти и дали търговските представители са припознати като 

източник на информация. 31,9% от анкетираните получават лекарствена информация от 

търговските представители, 86,6% получават информация от медицинските 

представители, а 2.2% са посочили други източници. Сборът е повече от 100%, тъй като 

отговорилите ползват повече от един източник на лекарствена информация. 

 Фармацевтите са посочили като други източници промоутъри, справочници, 

дистрибутори и продуктови мениджъри на фармацевтични компании. Попитани за 

възможностите, с които разполагат за информиране за новостите в областта на 

фармацията и изобщо за лекарствата, анкетираните фармацевти посочват разнообразни 

подходи като конференции, web подходи, писмена кореспонденция, търговци на едро, 

разнообразни форми на продължаващо обучение и др. 

 Най-голям процент от отговорилите са посочили продължаващото обучение на 

магистър-фармацевтите като основен информационен източник за новите лекарствени 

продукти и терапевтични подходи. 61.6% от анкетираните фармацевти посочват 

конференциите като основен източник на информация. От търговците на едро, чрез 

дилърите и търговските представители, се информират за лекарствените новости 52,2% 

от респондентите. Web-инструментариумът се използва от 21.9% от анкетираните. На 

писмена кореспонденция разчитат 26,9% от респондентите. Сборът е повече от 100%, 

тъй като отговорилите посочват повече от един отговор. 57,3% от анкетираните в 

София фармацевти разчитат на конференциите като основен информационен канал. 
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Забелязва се, че в голяма част от другите области, този процент е значително по-висок 

– напр. 80% за Стара Загора, 72,2% за Плевен, 70,6% за Шумен, 67,9% за Търговище, 

60% за Бургас и др. Web-подходите са посочени от 50 % от фармацевтите в област 

Стара Загора, 41,2% от фармацевтите в Шумен, като за София този процент е едва 

25.8% от анкетираните. Следва да се има предвид, че относителните показатели по-

скоро изразяват предпочитанията на фармацевтите в определените области, но тези 

проценти не могат да се сравняват извън областта, тъй като има големи разлики между 

извадките. Например 25,8-те% фармацевти от София отговарят на 23 души, докато 41,2 

–та % за Шумен отговарят на 7 души. Писмена кореспонденция предпочитат най-вече 

фармацевтите в областите Враца, София и Стара Загора. Значително повече 

фармацевти се информират от търговците на едро – 52,2 % е показателят за всички 

области. Този висок процент е логичен, поради ежедневния контакт на фармацевтите с 

дистрибуторите. Често дистрибуторите информират аптеките за новите продукти при 

рутинно изпълнение на заявките. Най-малко се информират от търговеца на едро 

анкетираните фармацевти от Смолян, Враца, Търговище и Шумен. 62,5% от 

анкетираните фармацевти посочват продължаващото обучение като основен източник 

на информация. Само за анкетираните от област Враца този показател е под 50% (25%), 

като за другите области се движи в границите 55,1% (София) – 80% (Бургас).  

 Запитахме фармацевтите дали за тях е важно медицинските представители, с които 

контактуват да имат добра клинична и научна подготовка. 43,8% от анкетираните 

считат, че това е абсолютно необходимо, а 52,5 % считат, че представителите следва да 

са с медицинско образование. 

 28,1% от анкетираните фармацевти са отказвали някога среща с представител на 

фармацевтичната индустрия. Най-голям процент отказвали среща с представител на 

фармацевтичната индустрия се наблюдава в отговорите на фармацевтите от Габрово, 

Стара Загора и Шумен, а като абсолютен брой – във Варна и София, като последното 

вероятно се дължи на по-големия човекопоток и  брой на представители в двата града.  

 Интерес представлява причината за отказа – липса на време, липса на новости от 

конкретната фармацевтична компания, проблеми от комуникационен характер или 

други. 63,3% от отказалите са отговорили, че са го направили поради липса на време. 

Липсата на време се посочва от най-много фармацевти от София и Варна. В по-малките 

области това не е изтъкнато като основна причина за отказ. Липсата на новости е 

посочвана като причина, но в значително по-ограничена степен – напр. само 5 

респондента в София. 44,4% от анкетираните посочват като причина проблем с 

комуникациите. Сборът е повече от 100%, защото отговорилите са избрали повече от 

един отговор. Някои фармацевти са посочили и други причини за отказа, а именно – 

“Интересуват се само от продажбите на медикаментите, за които отговарят , а ние не 

сме бюро справка и информация.”, “Когато се държи неуважително на територията на 

аптеката.” и „…в резултат на цялостната политика на фармацевтичната компания“. 

 Каква информация предоставят представителите на фармацевтичните компании? 

72,2 % от анкетираните получават информация за промоциите на фармацевтичните 

компании (Фигура 8). 58,1% от анкетираните фармацевти получават сравнителна 

информация, съпоставяща конкурентни лекарствени продукти. Интересно е, че 51,9% 

от представителите предоставят фармакоикономически данни. Както е видно и от 

Фигура 13, клиничните данни относно лекарствата са с по-ограничено приложение и не 
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присъстват като акцент на информацията, обменяна между фармацевтите и 

представителите на фармацевтичната индустрия.  

Сборът е повече от 100%, тъй като респондентите са посочили повече от един отговор.  

 

Фигура 8 - Предоставяна от представителите информация 

 

 Запитани относно това какво трябва да бъде образованието на търговските 

представители на фармацевтичните компании, както и на тези, които представят 

хранителни добавки и други продукти със значение за здравето на населението, 72,8 % 

от анкетираните фармацевти отговарят, че те трябва да имат фармацевтично 

образование (Фигура 9). 32,3% от респондентите считат, че би било добре да бъдат 

лекари по хуманна или дентална медицина. Едва 5,9% считат, че представителите с 

чисто търговска функция и представящите хранителни добавки могат да бъдат с 

икономическо образование. Сборът е повече от 100% , поради възможност за избор на 

повече от един отговор. 

Фигура 9 - Мнението на респондентите относно образованието на търговските 

представители и представящите хранителни добавки  

 

 78,8% от анкетираните фармацевти отговарят, че не си правят предварителна 

уговорка за среща с представител на фармацевтична компания. 

 Във връзка с промяната на законодателството по отношение на визуалния достъп на 

пациентите в аптеката до лекарствени продукти по лекарско предписание в последните 

години, както и нарастващото значение на уменията за мърчандайзинг в съвременната 

аптека, бе зададен въпроса дали фармацевтите позволяват на представителите да им 

дават съвети относно подреждането на ОТС-лекарствата в аптеката. 30% от 

фармацевтите категорично не позволяват представителите да се намесват със съвети по 
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подреждането на ОТС-лекарствата в аптеката, а 32,2% го позволяват, но много рядко. 

Едва 25% от фармацевтите се вслушват в съветите на представителите относно 

мърчандайзинга, тъй като ги считат за полезни. 6.2% се съобразяват, само срещу 

заплащане.  

 65% от респондентите, считат че фармацевтичните компании са надежден източник 

на информация.  

 76,6% от фармацевтите считат, че посещенията на представителите на 

фармацевтичната индустрия в аптеките са полезни за тяхната практика. Едва 10,3% са 

на противоположното мнение.  

 73,7% от анкетираните фармацевти считат, че уменията на представителите за 

комуникация са най-съществения фактор, който ги определя като успешни, като от тях 

33,1% са дали категорично положителен отговор (Фигура 10). 

 

 

Фигура 10 - Комуникационните умения на представителите са най-съществения 

фактор  

 

 43,4% от респондентите считат, че изтъкването на предимствата на съответните 

лекарствени продукти определя представителите на индустрията като успешни.  

 64,1% от анкетираните фармацевти  считат, че информацията от клиничните 

изпитвания е най-важна. 15,9% не са дали отговор на този въпрос.  

Респондентите са дали и кратки коментари и препоръки към представителите на 

фармацевтичните компании. Тези коментари по-конкретно се отнасят към това, че 

представителите следва бъдат по-малко агресивни; да имат добра професионална 

подготовка; да изчакват пациентите и да бъдат кратки; да имат по-интересни рекламни 

материали и др. Някои фармацевти считат, че често пъти представителите не са 

запознати с конкурентните лекарствени продукти и говорят наизуст. Фармацевтите 

изразяват и конкретни области, в които биха искали да получат повече информация от 

представителите, а именно:  хранителни добавки, кардиологични лекарствени 

продукти, антибиотици и др. 
 

2. Корелационни зависимости  

 

 При получаване на данните от дескриптивната статистика, генерирахме някои 

хипотези, за да отговорим на следните въпроси:  

 Дали в големите областни градове фармацевтите са посетени от повече 

представители? 

 Дали фармацевтите в големите градове отделят по-малко време на 

представителите? 
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 Дали мъжете-фармацевти предпочитат жени-представителки и обратно? 

 Има ли значение населеното място за влиянието на представителите върху 

нормалния работен ритъм? 

 Има ли статистически значима разлика между използваните източници на 

информация и стажа, местоработата и населеното място. Например 

конференциите и web-базираните подходи по-често ли се ползват от 

фармацевтите от областните градове? 

 Какъв е профилът на фармацевтите, посочили формите на продължаващото 

обучение като възможност за информиране (стаж, месторабота, специалност, 

населено място)? Има ли разлика между половете по отношение на 

източниците, които ползват за информиране? 

 Дали фармацевтите от големите областни градове не държат чак толкова на 

подготовката на представителите? – например поради достъп до други 

източници на информация. 

 Дали тези, които са отказали посещение на представител са от областните 

градове? 

 Какъв е профила на тези, които посочват, че изискват фармакоикономическа 

информация? 

 Дали фармацевтите с по-голям стаж предпочитат представителите да са с 

медицинско и фармацевтично образование, а с тези с по-малък стаж нямат 

такива предпочитания?  

 Дали фармацевтите от по-големите градове в по-голяма степен изискват 

предварително уговаряне на посещението? 

 Дали собствениците на аптеки или наетите фармацевти позволяват повече 

вмешателство по отношение на подреждането на ОТС-лекарства? Същото по 

отношение на пола. 

 При проверка на корелацията между големината на населеното място и броя на 

посещенията на търговските и медицинските представители, установихме, че има 

статистически значима връзка. 

 A chi-square test of independence за връзката между населено място и брой 

посещаващи представители седмично показва, че има статистически значима връзка 

(асоциация) (р (Sig.)= 0,000) между променливите (населено място и брой 

представители седмично), т.е. големите областни градове имат по-голяма посещаемост 

с сравнение в малките градове – областен град „5-15 посещения седмично“ – 43.6%, 

град – 28,2%; областен град „над 15 посещения седмично“ 14,4%, град – 5,6%.  

 A chi-square test of independence за връзката между населено място и брой 

посещаващи представители седмично показва, че има статистически значима връзка 

(асоциация) (р (Sig.)= 0,038), което показва, че има статистическа връзка между 

големината на населеното място и времето отделяно на представителите – над 15 

минути на визита отделят 20,0% от селата; 5,6% от градовете и 6,7% от областен град. 

Значителна част от визитите на представителите в аптеки от областните градове са с 

времетраене до пет минути – 42,1%. 

 A chi-square test of independence за връзката между населено място и брой 

посещаващи представители седмично показва, че има статистически значима връзка. 

Има статистическа връзка между пола на респондентите и предпочитанията им по 
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отношение на пола на представителите. 25,9% от фармацевтите от мъжки пол 

предпочитат представителя на фармацевтичната компания да е от женски пол. 

 Няма статистически значима връзка между населеното място и влиянието на 

представителите върху нормалния работен ритъм, т.е. не може да се твърди, че в 

големите градове фармацевтите възприемат, че представители в по-голяма степен 

възпрепятстват нормалния работен ритъм, в сравнение с фармацевтите от по-малките 

области. 

 Проверено е наличието на статистически значима връзка между източниците, които 

ползват респондентите, за да се информират за новостите във фармацевтичния бранш и 

аптечната практика и техния пол; населеното място, в което работят; местоработата и 

стажа по специалността. Не е открита корелация при използването на конференции 

като източници за информиране и пола, населеното място, местоработата и стажа. Т.е. 

не може да се твърди, че фармацевтите от по-големите области, както и по-младите 

респонденти посещават повече конференции, отколкото тези от по-малките населени 

места и с повече стаж по специалността. Намерена е корелация между използването на 

web-базирани подходи и пола и стажа по специалността. По-голям процент от мъжете 

се информират за новостите чрез web-базирани подходи, сравнено с жените-

фармацевти. 44,4% от мъжете-фармацевти използват този информационен канал, 

сравнено със 17,4% от жените-респонденти. С увеличаване на стажа по специалността, 

респективно възрастта, намалява относителния дял на фармацевтите, които използват 

web-базирани подходи като източник на информация за новостите в професията – от 

36,8% при респондентите със стаж 1-10 години до 2,0% при стаж между 31-40 години. 

Няма статистически значима връзка между използването на писмена кореспонденция и 

търговците на едро като един от източниците за информиране и пола, населеното 

място, местоработата и стажа по специалността. Има статистическа значима корелация 

между професионалния стаж и използването на формите на продължаващото 

медицинско обучение като източник на информация. 

 Няма корелация между положителното мнение относно наличието на добра 

клинична подготовка на представителите и пола, населеното място, местоработата и 

стажа на респондентите. В същото време открихме статистически значима връзка при 

респондентите, които считат, че не е необходимо представителите да имат добра 

клинична подготовка по отношение на пола и стажа. Респондентите, които считат, че 

не е необходимо представителите да имат добра клинична подготовка са 7,4% от 

мъжете и 1,1% от жените. 8,8% от респондентите със стаж от 1-10 години, считат, че не 

необходимо представителите да имат добра клинична подготовка, като този процент е 

значително по-малък за останалите групи. Вероятно обяснение на това наблюдение, е, 

че тази група респонденти са завършили сравнително скоро висшето си образование по 

фармация и нямат такава нужда от опресняване на знанията за новостите, в сравнение с 

другите групи и следователно в по-голяма степен не разчитат добрата клинична 

подготовка на представителите. Няма статистическа връзка между променливите 

“представителите да са с медицинско и фармацевтично образование” и пол, населено 

място, месторабота и стаж на респондентите. 

 При проверката между отказа на посещения на представители и населеното място, 

стажа, местоработата и пола на респондентите се установи, че има статистическа 

връзка между отказа на посещение и населеното място (р (Sig.)= 0,012), местоработата 

(р (Sig.)= 0,007) и пола (р (Sig.)= 0,006. По-голям е процентът на отказалите среща с 
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представител на фармацевтичната индустрия от областните градовете, в сравнение с 

градовете – 35,4% отказали срещу 19,7% отказали среща в градовете.  По-голям е 

процентът на отказалите среща с представители сред служителите на аптечни вериги, в 

сравнение с останалите категории (собственици; служители в аптеки, които са 

собственост на магистър-фармацевт и в аптеки, които не са собственост на магистър-

фармацевт) – 38,5 % срещу 29,4%, 22,2% и 25% съответно. 74% от респондентите от 

женски пол отговарят, че не се отказвали среща с представител на фармацевтичната 

индустрия. За сравнение – разпределението на тези отговори сред респондентите от 

мъжки пол е равномерно – 48,1% /48,1% отказвали/отказвали. Разликата до 100% е 

невалидни отговори. 

 При проверката между отказа на посещения на представители и населеното място, 

стажа, местоработата и пола на респондентите се установи, че има статистическа 

връзка между предоставянето на клинична информация и стажа (р (Sig.)= 0,006). 

Респондентите с по-малък стаж по специалността значително по-рядко изискват от 

представителите клинични данни: напр. 78,9% от респондентите със стаж 1-10 години 

не изискват такава информация, срещу 68,6% (11-20 г.) и 59,2% (21-30 г.).  

Тази тенденция е изразена и при респондентите, които не изискват/изискват 

информация за патологията и епидемиологията, свързани със заболяването (р (Sig.)= 

0,002). Така напр. 94,7% от респондентите със стаж 1-10 г. не изискват такава 

информация от представителите, срещу 84,3% (11-20 г.) и 77,6 % (21-30 г.). 

Статистически значима връзка има и между променливите “вид информация-дозиране” 

и стаж на респондентите (р (Sig.)= 0,000), като се наблюдава същата тенденция. 

 При проверката между отказа на посещения на представители и населеното място, 

стажа, местоработата и пола на респондентите се установи, че има статистическа 

връзка между предоставянето на информация за промоциите от страна на 

представителите и населеното място (р (Sig.)=0,029), стажа по специалността (р (Sig.)= 

0,010) и местоработата (р (Sig.)= 0,018). 77,9% от респондентите, практикуващи в 

областен град получават информация от представителите за текущите промоции, срещу  

57,7% от респондентите, практикуващи в град. 78,9% от респондентите със стаж 1-10 г. 

получават информация за промоциите, срещу 75,5% (21-30 г.) и 66,0% (31-40 г.) и 

съответно 57,1% (над 40 г.). 75,7% от респондентите-собственици на аптеки получават 

информация за актуалните промоции, срещу 78,9% (служители в аптеки, собственост 

на магистър-фармацевти) и 45,5% (служители в аптеки, които не са собственост на 

магистър-фармацевти). 

 Не открихме статистическа връзка между мнението на респондентите относно това 

какво образование да имат търговските представители и тези, представящи хранителни 

добавки. Хипотезата, че тези от респондентите, които държат този тип представители 

да са лекари, лекари по дентална медицина или фармацевти или висшисти с 

хуманитарно образование са с по-голям стаж по специалността не се потвърди. 

Установихме обаче, статистическа връзка между променливата “икономическо 

образование” и стажа (р (Sig.)=0,004) и местоработата (р (Sig.)= 0,005) на 

респондентите. 20,5% от фармацевтите, служители в аптечни вериги, считат, че този 

тип представители трябва да са с икономическо образование срещу 2,2% (собственици 

на аптеки) и 8,9% (фармацевти, работещи в аптеки, които са собственост на магистър-

фармацевт). 17,5% от респондентите със стаж по специалността 1-10 г. считат, че този 
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тип представители може да са с икономическо образование, срещу 5,7% (11-20 г. стаж), 

като този показател за останалите групи по стаж е 0,0%.  

 Няма статистическа връзка между мнението за изискването за предварително 

уговаряне на визитата на представителите и характеристиките на респондентите – 

населено място, стаж по специалността, месторабота и пол. 

 По отношение на това, кои от респондентите позволяват на представителите на 

фармацевтичната индустрия да им дават съвети относно мърчандайзинга на ОТС-

лекарствени продукти, установихме статистическа връзка между променливата и стажа 

по специалността  (р (Sig.)=0,006). Като цяло, респондентите с по-голям стаж са по-

склонни да се съобразят с дадените съвети. 14,0% от респондентите със стаж 1-10 г. 

биха се съобразили с тези съвети срещу заплащане, сравнено със 7,1% (11-20 г.), 2,0% 

(21-30 г.) и 7,1% (31-40 г.)  

 Няма статистическа връзка между променливите “Фармацевтичните компании са 

надежден източник на информация”, мнението за полезността на посещенията на 

търговските представители и населеното място, стажа, местоработата и пола на 

респондентите.  

 Установихме, че има статистическа връзка между мнението на респондентите 

относно значението на комуникационните умения на представителите за успешното 

представяне на лекарствените продукти и променливите “населено място” (р 

(Sig.)=0,047 ) и “пол” (р (Sig.)=0,011 . Респондентите от по-големите градове отдават 

по-голямо значение на комуникацията като важна за представянето на лекарствените 

продукти – напр. 76,5% от респондентите от областен град са отговорили с 

“категорично да” и “по-скоро да”, срещу 70,4% от респондентите от град, и 40% от 

респондентите от село. 

Установихме, че има статистическа връзка между мнението на респондентите относно 

изтъкването на предимства по отношение на конкурентните лекарствени продукти и 

населеното място (р (Sig.)=0,005 ). 36,9% от респондентите от областен град отговарят 

на този въпрос с “по-скоро не”, сравнено с 15,5% от респондентите от град. 

Статистическа връзка установихме и между мнението за важността на данните от 

клиничните проучвания за представянето на лекарствените продукти и населеното 

място (р (Sig.)=0,004 ). 21,1% от респондентите от областен град считат, че клиничните 

данни не са най-важни за представянето на продукта срещу 7% от респондентите от 

градовете. 
 

3. Дискусия на резултатите 

 

 Проучването на комуникацията на представителите на фармацевтичната индустрия 

с фармацевтите в аптеките показва, че срещите с представителите са част от 

ежедневието на българските фармацевти. 68,4% от анкетираните отговарят, че са 

посещавани и от медицински и от търговски представители, като  47,8% от 

анкетираните фармацевти са посещавани от до пет представителя на фармацевтични 

фирми седмично, 38,8% - от 5 до 15 представители и 11,3% от анкетираните са 

посещавани седмично от над 15 представители на фармацевтичната индустрия 

седмично. 

25,8% от анкетираните фармацевти от София са посещавани от над 15 представители на 

седмица. В по-малките области като Перник, Смолян, Стара Загора и Шумен, по-

голямата част от фармацевтите са посещавани до 5 представители на седмица. По-
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голямата част от фармацевтите (57,2%) са посочили като средно времетраене на 

посещенията на представителите 5 до 15 минути, което означава, че за голяма част от 

фармацевтите тези срещи представляват и значителен времеви ресурс. 

Проучването ни установи, че се наблюдава тенденция повече време се да се отделя на 

представителите в по-големите градове. Вероятно обяснение е по-голямото значение, 

което отдават фармацевтите в по-големите градове на представителите като 

информационен източник, осъзнавайки и не подценявайки тяхната роля. От друга 

страна вероятно обяснение може да бъде и характера на самата комуникация – по-чести 

покани за продължаващо обучение, по-атрактивни промоции от тези в малките градове 

и т.н.  

89,4% от анкетираните фармацевти отговарят, че за тях няма значение пола на 

представителите, като 5,3% са посочили, че предпочитат жена, а 4,3% предпочитат 

мъж.  

70,8% от анкетираните фармацевти определят, че посещенията на търговските и 

медицинските представители не възпрепятства обичайния работен ритъм. 

Анкетираните фармацевти припознават представителите и като съществен източник на 

информация за нови лекарствени продукти, новости в терапията, промоции и др. 31,9% 

от анкетираните получават лекарствена информация от търговските представители, а 

86,6% получават информация от медицинските представители. 61.6% от анкетираните 

фармацевти посочват конференциите като основен източник на информация. От 

търговците на едро, чрез дилърите и търговските представители, се информират за 

лекарствените новости 52,2% от респондентите. Web-инструментариумът се използва 

от 21.9% от анкетираните. 52,5 % считат, че представителите следва да са с медицинско 

образование. 

Проучваните ни показа, че почти всеки трети от анкетираните фармацевти е отказвал 

среща с представител. Най-голям процент отказвали среща с представител на 

фармацевтичната индустрия се наблюдава в отговорите на фармацевтите от Габрово, 

Стара Загора и Шумен, а като абсолютен брой – във Варна и София, като последното 

вероятно се дължи на по-големия човекопоток в двата града. Интерес представлява 

причината за отказа – липса на време, липса на новости от конкретната фармацевтична 

компания, проблеми от комуникационен характер или други. 63,3% от отказалите са 

отговорили, че са го направили поради липса на време. Липсата на време се посочва от 

най-много фармацевти от София и Варна. В по-малките области това не е изтъкнато 

като основна причина за отказ. Липсата на новости е посочвана като причина, но в 

значително  по-ограничена степен. Това се потвърждава и от факта, че 78,8% от 

анкетираните фармацевти отговарят, че не си правят предварителна уговорка за среща с 

представител на фармацевтична компания. 

 Каква информация предоставят представителите на фармацевтичните компании? 

72,2 % от анкетираните получават информация за промоциите на фармацевтичните 

компании, а 58,1% от анкетираните фармацевти получават сравнителна информация, 

съпоставяща конкурентни лекарствени продукти. Интересно е, че 51,9% от 

представителите предоставят фармакоикономически данни.  

72,8 % от анкетираните фармацевти отговарят, че те трябва да имат фармацевтично 

образование.  Едва 5,9% считат, че представителите с чисто търговска функция и 

представящите хранителни добавки могат да бъдат с икономическо образование. 

Вероятно обяснение на този висок процент, е че ако тези представители са с 
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фармацевтично и медицинско образование, те ще могат да аргументират употребата на 

продуктите по-добре, напр. в светлината на взаимодействията с лекарствени продукти – 

един аспект от употребата на хранителни добавки, който е трудно да бъде осмислен без 

наличието на съответните познания.  

Нашето проучване показа, че една трета от фармацевтите категорично не позволяват 

представителите да се намесват със съвети по подреждането на ОТС-лекарствата в 

аптеката, а 32,2% го позволяват, но много рядко. Едва 25% от фармацевтите се 

вслушват в съветите на представителите относно мърчандайзинга, тъй като ги считат за 

полезни. 73,7% от анкетираните фармацевти считат, че уменията на представителите за 

комуникация са най-съществения фактор, който ги определя като успешни, като от тях 

33,1% са дали категорично положителен отговор. 

При изследване на корелационните зависимости, установихме някои интересни 

тенденции. Представителите на фармацевтичните компании посещават най-често 

фармацевтите, практикуващи в големите областни градове. 25,9% от фармацевтите от 

мъжки пол предпочитат представителя на фармацевтичната компания да е от женски 

пол. Намерена е корелация между използването на web-базирани подходи и пола и 

стажа по специалността. По-голям процент от мъжете се информират за новостите чрез 

web-базирани подходи, сравнено с жените-фармацевти. 44,4% от мъжете-фармацевти 

използват този информационен канал, сравнено със 17,4% от жените-респонденти. 

Установихме, че като цяло, респондентите с по-голям стаж са по-склонни да се 

съобразят с дадените съвети от представителите, касаещи подредбата на ОТС-

лекарствени продукти. 
 

В заключение 

 

Възоснова на дискусията на резултатите от това проучване се налагат следните изводи: 

• Фармацевтите припознават представителите на фармацевтичната индустрия като 

източник на съществена за тях информация, касаеща лекарствените продукти. 

 

• Конференциите са основен източник на информация за фармацевтите от всички 

градове, без значение на големината им. Дори в София, където фармацевтите имат и 

използват повече информационни канали, всеки втори фармацевт разчита на 

конференции, за да се информира за новостите. 

 

• Все още не се оползотворяват оптимално възможностите, които дават web-

базираните подходи за информиране за новости във фармацевтичната 

практика.Фармацевтите от мъжки пол използват по-интензивно този информационен 

канал, сравнено с фармацевтите от женски пол. 

 

• Основната причина за отказ от среща с представител е липсата на време, което би 

могло да се преодолее с предварително уговаряне на посещението. 

 

• Изразена е тенденция на поставянето на акцент на дискусия основно по 

търговските елементи на аптечната практика – промоции и сравнения с конкурентни 

лекарствените продукти. Значително по-малък акцент се поставя на клиничните данни 

и данните за безопасност на лекарствените продукти.  
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• Значителна част от представителите предоставя на фармацевтите и 

фармакоикономически данни, които да ги подпомагат в препоръките. 

 

• Значителна част от фармацевтите не са склонни да се съобразяват с евентуалните 

съвети на представители на фармацевтични компании относно подреждането на ОТС-

лекарствени продукти в аптеката. Едва 6,2% от анкетираните фармацевти биха се 

съобразили срещу заплащане. 

 

• Значителна част от анкетираните фармацевти определят уменията на 

представителите за комуникация за съществени при успешното изпълнение на 

задълженията им. Едно от тези умения е да се фокусират върху предимствата на 

конкретния лекарствен продукт спрямо конкурентните такива. Поради недостига на 

време, именно такава информация се цени изключително много от фармацевтите. 

 

• Фармацевтите от големите областни градове са посещавани най-често от 

представители на фармацевтични компании. 
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4. Проучване на нагласите сред фармацевтите, по отношение на лекарство-

освобождаващите системи и диспергиращите се в устата лекарствени форми. 

 

 Целта на настоящето изследване е да се оценят информираността, знанията и 

нагласите на фармацевтите в България по отношение на лекарство-освобождаващите 

системи и диспергиращите се в устата лекарствени форми.  

За изпълнение на поставените цели е използван метод 4. 

 Резултати: 

 

 1. Дескриптивна статистика: 

  Анкетирани са 274 магистър-фармацевти във връзка с отношението им към 

лекарствените форми за деца, и в частност диспергиращите се в устата таблетки. 

 Разпределението на респондентите по стаж по специалността е дадено в Таблица 6. 

Средният стаж по специалността на респондентите е 25 години, като за респондентите 

от мъжки пол – 13,9 г. и тези от женски пол – 26,6 г. 83,6% от анкетираните са жени. 

(Таблица 7) 

 

Таблица 6 - Разпределение на респондентите по стаж 

 

Пол 

мъж Жена NA Total 

Mean Median SD Mean Median SD Mean Median SD Mean Median SD 

Години стаж 13,9 8,5 13,9 26,6 28,5 13,0 39,0 39,0 . 25,0 27,0 13,8 

 

Таблица 7 - Разпределение на респондентите по пол  

Пол 

Мъж Жена NA Total 

N Row % n Row % n Row % n Row % 

42 15,3% 229 83,6% 3 1,1% 274 100,0% 

 

От 274 анкетирани, едва двама респонденти от мъжки пол имат специалност. 

Жените със специалност са 31, разпределени както следва: 

 

Фигура 11 - Разпределение на респондентите по специалност 
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 Един респондент е посочил като специалност “фармацевт”, с което предполагаме, 

че не е разбрал въпроса. 17 от деклариралите специалност са посочили, че имат 

специалност по организация и икономика на аптечното дело. 35,80% от респондентите 

са собственици на аптеки; 22,30% са фармацевти в аптеки, които не са собственост на 

магистър-фармацевти; 20,80% работят в аптеки, които са собственост на магистър-

фармацевти (Фигура 12). 7.3% не са дали отговор на този въпрос. 56,20% от 

анкетираните практикуват в областен град, 24,50% - в град, едва 3,60% - в село, а 

15,70% не са дали отговор на този въпрос.(Фигура 13) 

 

Фигура 12 - Разпределение на респондентите по месторабота 

 

 

Фигура 13 - Разпределение на респондентите по населено място 

 

 Проучихме кои характеристики на лекарствените форми, предназначени за деца 

според фармацевтите имат значение за успеха на съответните лекарствени продукти. 

72,9% от респондентите считат, че органолептичните свойства имат решаващо 
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значение за успеха на педиатричните лекарствени форми; 73,4% че това е удобния 

начин на прием и 33,2% - честотата на приемите. 99,3 % от респондентите не посочват 

други фактори, а двама респонденти посочват, че това е безопасността на 

лекарствените продукти. Едва 21,5% са отбелязали като отговор на този въпрос и 

цената на лекарствения продукт. 

 43,10% от респондентите считат че през последните години се увеличава 

предписването и отпускането на диспергиращи се в устата таблетки, предназначени за 

деца. Значителна част от респондентите не могат да преценят (25,20%) или считат, че 

няма промяна (25,90%) – Фигура 14 

Фигура 14 - Смятате ли, че през последните години се наблюдава промяна в 

количеството на отпусканите диспергиращи се в устата таблетки, предназначени 

за деца? 

 

 Значителна част от анкетираните фармацевти считат, че със създаването на нови 

лекарствени форми се цели оптимизиране на биофармацевтичните и 

фармакокинетичните параметри (58,4% и 52,6% съответно).  

48,2% от респондентите смятат, че с новите форми се цели намаляване нa нежеланите 

лекарствени реакции, а 30,3% считат, че се цели повишаване на съгласието на 

пациентите да следват предписаната терапия. Сборът е повече от 100%, поради избора 

на повече от един отговор. 

 Интересен е въпроса откъде фармацевтите в аптеката получават информация 

относно новите лекарство-освобождаващи системи (ЛОС)? 45,3% от респондентите се 

информират от Кратката характеристика на продукта (КХП); 43,8% - от интернет; 42% 

- от продължаващо обучение; 33,9% - от листовката, предназначена за пациента.  

Значително висок процент от анкетираните фармацевти се информират за новите ЛОС 

от медицинските представители – 70,4%! Сборът е повече от 100%, поради избора на 

повече от един отговор. Няколко фармацевта са отговорили, че научават за нови форми 

и от контакта с пациентите при обратна информация; от свои колеги, които са заети във 

фармацевтичното производство, а двама фармацевти споделят, че листовките на някои 

нови ЛОС са трудни за разбиране от пациентите.  

 69,7% от респондентите считат, че предимство на диспергиращите форми е бързото 

действие; 54,4% - не е необходимо използването на вода; 39,8% - подходяща форма за 

пациенти с езофагиални проблеми. 23% считат, че тези форми имат предимствата на 

течните лекарствени форми, а 21,2% считат, че тези диспергиращите форми имат 

подобрен вкус. 
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 84,3% от фармацевтите считат, че диспергиращите се в устата таблетки са 

подходящи за пациенти, които не преглъщат лесно; 61,7% - за пътуващи пациенти; 

51,1% - за деца; 33,9% - за пациенти с персистиращо гадене; 28,1% - за възрастни 

пациенти.  

 61,7% от респондентите биха препоръчали диспергираща се форма като средство на 

първи избор, а 38% биха направили това в зависимост от заболяването. 

 35% от респондентите считат, че препоръчването на диспергираща се в устата 

лекарствена форма ще доведе до по-висок комплайънс, 7.3% - до по-висок комплайънс  

и по-добър имидж на аптеката, 15,3% смятат, че тази препоръка няма да подобри нищо. 

 29,9% от респондентите споделят, че са наблюдавали неправилна употреба на 

диспергиращи се в устата лекарствени форми, но рядко, а 6,90% съобщават, че често 

наблюдават такава. (Фигура 15) 51,10% от респондентите отговарят, че не са 

наблюдавали неправилна употреба на такива форми. Само част от фармацевтите са 

отговорили какви според тях са възможните причини за неправилна употреба, а 

именно: големината на таблетките; пациентите не се консултират; погрешни практики – 

пациентите ги приемат като обикновени таблетки;  ниска здравна култура; 

недостатъчно разяснения от страна на лекаря; непоносимост към вкуса на лекарството; 

предозиране при деца поради добри вкусови качества и др.  

 

Фигура 15 - “Наблюдавали ли сте неправилна употреба на диспергиращи се в 

устата лекарствени форми?” 

 

 Проучихме мнението на респондентите относно променящата се роля на 

фармацевта в аптечната практика, създаването на нови терапевтични възможности, 

натовареността на фармацевтите,  ролята на продължаващото обучение, предоставянето 

на консултации и др. 71,2 % от респондентите считат, че бъдещата роля на 

фармацевтите ще се промени, като 26,3% го заявяват категорично. 78,8% от 

респондентите считат, че ще се създадат нови терапевтични възможности, а 50,8% 

считат, че натовареността на фармацевтите ще нарасне в бъдеще. 80,7% от 

респондентите смятат, че пациентите ще се нуждаят от консултации с фармацевти. 

73,8% смятат, че фармацевтите трябва да отделят повече време за консултации. 85,8% 

считат че фармацевтите трябва да придобиват нови знания, а 82,1% - че 

продължаващото обучение следва да съдържа актуални теми. 67,9% от фармацевтите 

считат, че фармацевтичното консултиране следва да се финансира. 
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 38,4% от фармацевтите считат, че лекарите не разясняват начина на употреба на 

диспергиращите се в устата таблетки, като само 13,9% заявяват категорично, че 

лекарите разясняват начина на употреба. Въпреки това, според респондентите 

пациентите имат нужда от допълнителни консултации – 84,6% от анкетираните 

фармацевти са отговорили с “категорично да” и  “по-скоро да” на този въпрос. Нито 

един анкетиран фармацевт не е споделил категорично, че не консултира пациентите си, 

а 88,5% са положителни при отговора на въпроса дали винаги консултират пациентите.  

82,9% считат, че притежателите на разрешения за употреба на лекарствените продукти 

могат да подпомогнат предоставянето на фармацевтични консултации. 23,7% от 

респондентите считат, че липсата на препоръки то страна на лекаря е причина за 

неправилната употреба на тези форми. 77,85% смятат, че липсата на препоръка от 

фармацевта е причина за неправилна употреба, а 68,6% определят и непълноти в 

листовката за пациента като фактор за неправилна употреба. 

 Едва 7 респонденти са споделили обратна връзка като препоръки към 

притежателите на разрешения за употреба на лекарствените продукти, като 

препоръките се отнасят преди всичко до осигуряване на достъпност на тези нови форми 

(чрез намаляване на цената); въвеждането на по-малки опаковки с еднократни дози; 

уточняване на схемите за приема на лекарствените форми, така че да се избегне 

допускането на грешки от пациентите, както и включване в продължаващото обучение 

на тема, посветена на специфичните характеристики на тези диспергиращите се в 

устата таблетки.  
 

1. Корелационни зависимости  

 

При получаване на данните от дескриптивната статистика, генерирахме някои 

хипотези, за да отговорим на следните въпроси: 

 Предпочитанията за лекарствена форма влияят ли се от характеристиките на 

фармацевтите? 

 Дали специалността на фармацевтите, трудовият им стаж и населеното място 

влияят върху познанията им за лекарствените форми? 

 Има ли връзка между населеното място и източниците на информация, които 

използват? 

 Има ли връзка между трудовия стаж и специалността и наблюдаването на 

неправилна употреба? 

 Има ли връзка между населеното място и източниците на информация за 

диспергиращите се в устата таблетки, които използват? 
 

 

 

Дали характеристиките на респондентите определят предпочитанията им към една 

или друга лекарствени форма?  

Установихме че, изборът на лекарствени форми, които са с подходящи 

органолептични свойства, честота на приемите и минимално въздействие върху живота 

на пациентите и приложимост при всички детски групи няма връзка с характеристиките 

на фармацевтите.  
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 По отношение на проучване на мнението на респондентите, касаещо удобния начин 

на приемане, установихме, че няма статистическа връзка със стажа – респондентите от 

всички групи оценяват високо удобния начин на прием на детските лекарствени форми, 

като одобрението на този параметър е най-голямо в групата 1-9 г. – 83,3% от 

респондентите в тази група считат, че удобният начин на прием на тези лекарствени 

форми е от съществено значение за успеха им.  

Наличието или отсъствието на специалност има връзка с твърдението, че за успеха на 

лекарствените форми има значение удобния начин на прием. Респондентите със 

специалност отдават по-голямо значение на удобството при приемане, като 

характеристика на лекарствените продукти. (р (Sig.)= 0,038) В рамките на отделните 

специалности няма разлика. 

 При проучване на хипотезата дали и как специалността на фармацевтите , 

трудовият им стаж и населеното място влияят върху познанията им за лекарствените 

форми, установихме, отново, че наличието на специалност влияе върху степента на 

оценяване на биофармацевтичните параметри като цел за създаването на нови 

лекарствени форми (р (Sig.)= 0,056).  

В рамките на отделните специалности няма различия.  

 Установихме, че продължителността на стажът има връзка със степента на 

оценяване на фармакокинетичните параметри като цел за създаването на нови 

лекарствени форми (р (Sig.)= 0,003). Най-голямо значение на този параметър като цел 

за създаването на нови лекарствени форми отдават респондентите от групата със стаж 

10-19 г., като след това значението, което отдават на този параметър респондентите от 

следващите групи намалява (Фигура 16). 

 
Фигура 16 - Значение на ФК параметри като цел на създаването на нови 

лекарствени форми, в зависимост от продължителността на стажа по 

специалността 

 

 Установихме, че местоработата и населеното място на респондентите имат връзка 

със мнението им относно повишаване на одобрението сред пациентите като цел за 

създаването на нови лекарствени форми (р (Sig.)= 0,011) и(р (Sig.)= 0,046) съответно. 

Най-голямо значение на този параметър отдават магистър фармацевтите, които са 
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собственици на аптеки (34,7% от тях са отговорили утвърдително на този въпрос) и  

фармацевтите, които работят в аптеки, които са собственост на фармацевти – 40,4%. 

Едва 14,8% от фармацевтите, които са служители в аптечни вериги отдават значение на 

този фактор като цел за разработване на нови лекарствени продукти. 38,8% от 

респондентите от областни градове са посочили този фактор като важен, срещу 17,3%  

от респодентите от останалите градове. 

 Установихме, че продължителносттa на стажа и местоработата на респонденитте 

имат връзка със мнението им относно подобряването на комплайънса като цел за 

създаването на нови лекарствени форми (р (Sig.)= 0,002) и (р (Sig.)= 0,022) съответно. 

Най-голямо значение на този параметър отдават респондентите с по-малък стаж по 

специалността – напр. 50% от респондентите в групата 1-9 г.; 51,4% от респондентите в 

група 10-19 г., срещу само 25 %-30% за останалите групи.34,7% от фармацевтите-

собственици на аптеки отдават значение на този фактор, сравнено с 29,% от 

фармацевтите, които работят в аптеки, които са собственост на магистър-фармацевти и 

9,7% от респондентите, които работят в аптеки, които не са собственост на фармацевти.  

 Няма статистическа връзка между мнението на респондентите относно 

задоволяването на непосрещнатите здравни нужди, редуцирането на нежеланите 

реакции на активното вещество и подпомагането на бизнес стратегиите на притежателя 

на разрешението за употреба като определянето им за цел на създаването на нови 

лекарствени форми и променливите стаж, специалност, пол, местоработи и населено 

място. 

 Няма статистическа връзка между източниците на информация за новите ЛОС, 

които използват респондентите и техните характеристики – пол, стаж, населено място, 

специалност и месторабота. Хипотезата, че респондентите от по-големите градове ще 

посочват по-често интернет или други колеги като източници не се потвърди.  

 Установихме, че има връзка между наличието на специалност на респондентите и 

наблюдаването на неправилна употреба на диспергиращи се в устата таблетки форми (р 

(Sig.)= 0,017). Като цяло, респондентите със специалност съобщават, че наблюдават по-

рядко неправилна употреба, в сравнение с респондентите без специалност. Така напр. 

23,5% от респондентите със специалност съобщават, че наблюдават неправилна 

употреба рядко, сравнено с 30,8 % от респондентите без специалност.  

 Установихме, че има връзка между респондентите, които ползват листовката на 

пациента като източник на информация за диспергиращите се в устата таблетки и 

населеното място,  (р (Sig.)= 0,012) Листовката като източник на информация има по-

голямо значение за респондните от по-малките градове и селата. Гранична е 

статистическата значимост на връзката между получаването на информация от 

медицинските представители и населеното място - (р (Sig.)= 0,054)  

 В проучването на статистическите зависимости по отношение на отговорите на 

въпрос 12 от приложената анкета, целта ни бе да установим има ли някаква връзка 

между мнението на фармацевтите по определени въпроси, касаещи бъдещето на 

фармацевтичната професия в светлината на разработката на нови лекарствени форми и 

техни характеристики. Резултатите са представени в Таблици 125. Установихме, че има 

статистическа връзка между стажа и мнението на респондентите относно ролята на 

фармацевта (р (Sig.)= 0,014). 
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 71,2 % от респондентите считат, че ролята на фармацевтите ще се промени в 

бъдеще, във връзка с развитието на нови лекарствени форми като на това мнение са 

76,7% от респондентите със стаж 1-9 г.; 62,9% от респондентите със стаж 10-19 г. и 

70,6% в следващата група. Най-оптимистично по отношение на тази промяна са 

фармацевтите с най-голям стаж (>40 г.) – 81,3%!  

 Установихме, че има статистическа връзка между специалността и мнението на 

респондентите относно създаването на нови терапевтични възможности (р (Sig.)= 

0,000). 15,4% от респондентите без специалност са категорично против твърдението, че 

новите лекарство-освобождаващи системи ще създават нови терапевтични 

възможности, сравнено с 20,6% от респондентите със специалност. 73,6% от 

респондентите със специалност са позитивни, сравнено със 79, 62%. Няма 

статистическа връзка между мнението на респондентите относно нарастването на 

натовареността на фармацевтите с развитието на новите технологии и нуждите от 

консултации. 

 Установихме статистическа връзка между мнението на респондентите относно 

отделянето на повече време за консултации от страна на фармацевтите във връзка с 

развитието на технологията на лекарствените форми  и наличието на специалност (р 

(Sig.)= 0,000) и пола на респондентите (р (Sig.)= 0,013). 32,5% от респондентите без 

специалност заявяват, че фармацевтите ще трябва да отделят повече време за 

консултации, сравнено с 26,5% от респондентите със специалност. 42,9% от 

респондентите от мъжки пол, категорично считат, че времето ще се увеличи, сравнено с 

30,1% от респондентите от женски пол.  

Статистическа зависимост има и между специалността и мнението на фармацевтите 

относно необходимостта от придобиване на нови знания във връзка с развитието на 

технологията на лекарствените форми (р (Sig.)= 0,000), както и между мнението на 

респондентите относно включването на актуални теми в продължаващото обучение на 

магистър-фармацевтите, свързани с новите ЛОС и специалността на респондентите (р 

(Sig.)= 0,000). 83% от респондентите без специалност са позитивни и позитивно-

категорични относно необходимостта от включването на подобни теми в 

продължаващото обучение, сравнени със 76,5% от респонденитте със специалност.  

 Няма статистическа връзка между мнението на респондентите относно 

стимулирането на предписването на лекарство-освобождаващи системи от здравната 

система и характеристиките им.  

 Установихме статистическа зависимост между мнението на респондентите относно 

финансирането на консултации, свързани с прилагането на ЛОС и специалността на 

респондентите (р (Sig.)= 0,000). 20,6% от респондентите със специалност нямат мнение 

по този въпрос, сравнено с 11,7% от респондентите без специалност. 61,8% от 

респондентите със специалност считат, че подобни консултации следва да се 

финансират, сравнено с 68,8% от респондентите без специалност. 

 Проверката за наличието на статистически зависимости между оценката на 

твърденията в секция 13 на въпросника и характеристиките на респонденитте показа, че  

няма установена зависимост между мнението на респондентите, касаещо разясняването 

на приема на диспергиращите се в устата таблетки и характеристиките на 

респондентите. 
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 Установихме статистическа зависимост между мнението на респондентите относно 

необходимостта от допълнителни консултации на пациентите, свързани с прилагането 

на ЛОС и пола на респондентите (р (Sig.)= 0,014). Респондентите от мъжки пол са по-

малко категорични по отношение на необходимостта от допълнителни консултации – 

26,2% от мъжки пол отговорили с “категорично да”, сравнено с 38,4% от респондентите 

от женски пол. В същото време обаче, 78,6% от мъжете са позитивни (вкл. и отговорите 

“по-скоро да”), сравнено с 85,6% от респондентите от женски пол.  

 Няма статистическа връзка между характеристиките на респондентите и оценката 

им на твърдението “Винаги консултирам пациента по отношение на начина на употреба 

на диспергиращи се в устата лекарствени форми”. 

 Установихме статистическа зависимост между мнението на респондентите относно 

възможността на притежателите на разрешения за употреба да подпомагат 

предоставянето на фармацевтични консултации и специалността и местоработата на 

респондентите (р (Sig.)= 0,000 и за двете променливи). 40,8% от собствениците на 

аптеки категорично считат, че притежателите на разрешения за употреба имат 

възможността да подпомогнат процеса, сравнено със 71% от респондентите, които са 

служители в аптеки, които не са собственост на магистър-фармацевт. Няма 

статистическа връзка между оценката на твърдението “Липсата на препоръки от страна 

на лекаря е причина за неправилната употреба на диспергиращите се в устата 

лекарствени форми” и характеристиките на респондентите. Няма статистическа връзка 

между оценката на твърденията “Липсата на препоръки от страна на фармацевта може 

да бъде причина за неправилната употреба на диспергиращите се в устата лекарствени 

форми” и “Непълноти в листовката за пациента могат да бъдат причина за 

неправилната употреба на диспергиращите се в устата лекарствени форми”. 
 

2. Дискусия на резултатите 

 

В резултат на проучването, което проведохме установихме, че 72,9% от респондентите 

считат, че органолептичните свойства имат решаващо значение за успеха на 

педиатричните лекарствени форми; 73,4% че това е удобния начин на прием и 33,2% - 

честотата на приемите. 99,3 % от респондентите не посочват други фактори. Едва 

21,5% са отбелязали като отговор на този въпрос и цената на лекарствения продукт. 

43,10% от респондентите считат че през последните години се увеличава 

предписването и отпускането на диспергиращи се в устата таблетки, предназначени за 

деца. Значителна част от респондентите не могат да преценят (25,20%) или считат, че 

няма промяна (25,90%) 

 Запитани относно факторите, които налагат създаването на нови лекарствени форми, 

значителна част от фармацевтите отговарят, че това е най-вече необходимостта от 

оптимизиране на фармакокинетичните и биофармацевтични параметри. 48,2% от 

респондентите смятат, че с новите форми се цели намаляване нa нежеланите 

лекарствени реакции, а 30,3% считат, че се цели повишаване на съгласието на 

пациентите да следват предписаната терапия. 

Откъде фармацевтите в аптеката получават информация относно новите лекарство-

освобождаващи системи (ЛОС)? 45,3% от респондентите се информират от Кратката 
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характеристика на продукта (КХП); 43,8% - от интернет; 42% - от продължаващо 

обучение; 33,9% - от листовката, предназначена за пациента. Значително висок процент 

от анкетираните фармацевти се информират за новите ЛОС от медицинските 

представители – 70,4%!  

69,7% от респондентите считат, че предимство на диспергиращите форми е бързото 

действие; 54,4% - не е необходимо използването на вода; 39,8% - подходяща форма за 

пациенти с езофагиални проблеми. 23% считат, че тези форми имат предимствата на 

течните лекарствени форми, а 21,2% считат, че тези диспергиращите форми имат 

подобрен вкус. 61,7% от респондентите биха препоръчали диспергираща се форма като 

средство на първи избор, а 38% биха направили това в зависимост от заболяването. 

Проучихме мнението на респондентите относно променящата се роля на фармацевта в 

аптечната практика, създаването на нови терапевтични възможности, натовареността на 

фармацевтите, ролята на продължаващото обучение, предоставянето на консултации и 

др. 71,2 % от респондентите считат, че бъдещата роля на фармацевтите ще се промени, 

като 26,3% го заявяват категорично. 78,8% от респондентите считат, че ще се създадат 

нови терапевтични възможности, а 50,8% считат, че натовареността на фармацевтите 

ще нарасне в бъдеще. 80,7% от респондентите смятат, че пациентите ще се нуждаят от 

консултации с фармацевти. 73,8% смятат, че фармацевтите трябва да отделят повече 

време за консултации. 85,8% считат че фармацевтите трябва да придобиват нови 

знания, а 82,1% - че продължаващото обучение следва да съдържа актуални теми. 

67,9% от фармацевтите считат, че фармацевтичното консултиране следва да се 

финансира. 

 38,4% от фармацевтите считат, че лекарите не разясняват начина на употреба на 

диспергиращите се в устата таблетки, като само 13,9% заявяват категорично, че 

лекарите разясняват начина на употреба. Въпреки това, според респондентите 

пациентите имат нужда от допълнителни консултации – 84,6% от анкетираните 

фармацевти са отговорили с “категорично да” и  “по-скоро да” на този въпрос. Нито 

един анкетиран фармацевт не е споделил категорично, че не консултира пациентите си, 

а 88,5% са положителни при отговора на въпроса дали винаги консултират пациентите.  

82,9% считат, че притежателите на разрешения за употреба на лекарствените продукти 

могат да подпомогнат предоставянето на фармацевтични консултации. 23,7% от 

респондентите считат, че липсата на препоръки то страна на лекаря е причина за 

неправилната употреба на тези форми. 77,85% смятат, че липсата на препоръка от 

фармацевта е причина за неправилна употреба, а 68,6% определят и непълноти в 

листовката за пациента като фактор за неправилна употреба. 

 Едва 7 респонденти са споделили обратна връзка като препоръки към 

притежателите на разрешения за употреба на лекарствените продукти, като 

препоръките се отнасят преди всичко до осигуряване на достъпност на тези нови форми 

(чрез намаляване на цената); въвеждането на по-малки опаковки с еднократни дози; 

уголемяване на схемите за приема на лекарствените форми, така че да се избегне 

допускането на грешки от пациентите, както и включване в продължаващото обучение 

на тема, посветена на специфичните характеристики на тези диспергиращите се в 

устата таблетки.  
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В Заключение 

 

В резултат на дискусията на резултатите от това проучване се налагат следните изводи: 

• По отношение на педиатричните лекарствени форми, значителна част от 

анкетираните фармацевти считат, че органолептичните свойства са от най-съществено 

значение за успеха им. Едва всеки пети фармацевт е посочил и цената като съществен 

фактор.  

• Значителна част от анкетираните фармацевти отчитат увеличаване на употребата на 

диспергиращи се в устата таблетки, предназначени за деца. 

• Медицинските представители са основен източник на информация за фармацевтите 

относно новите ЛОС. 

• Според фармацевтите основното предимство на диспергиращите се в устата форми 

е бързото им действие и подобрения вкус, а всеки трети анкетиран фармацевт изтъква 

като предимство, това че са подходящи за хора с езофагеални проблеми. 

• Проучването ни показа високо ниво на одобрение на диспергиращите се в устата 

форми от страна на фармацевтите, като 61,7% от респондентите биха препоръчали 

диспергираща се форма като средство на първи избор, като оценяват разнообразните й 

предимства, но най-вече предимството по отношение на комплайънса. 

• Значителна част от фармацевтите осъзнават, че бъдещата роля на фармацевтите ще 

се промени при разработването на нови ЛОС, а 78,8% от респондентите считат, че ще 

се създадат нови терапевтични възможности.  

• Значителна част от фармацевтите считат, че със създаването и разпространението 

на нови ЛОС, ще нарасне нуждата от фармацевтични консултации във връзка с 

употребата им. 

• 80,7% от респондентите смятат, че пациентите ще се нуждаят от консултации с 

фармацевти. 73,8% смятат, че фармацевтите трябва да отделят повече време за 

консултации. 85,8% считат че фармацевтите трябва да придобиват нови знания, а 82,1% 

- че продължаващото обучение следва да съдържа актуални теми.  

• Преобладаващата част от фармацевтите считат, че фармацевтичното консултиране 

следва да се финансира. 

 

Анализ на пазара на освобождаващи в устата лекарствени форми в България за 

периода 2010-2013 г. 

 

Цел на настоящето изследване е да се проведе анализ на пазара на освобождаващи в 

устата лекарствени форми в България за периода 2010-2013 г., като се анализират 

отделните пазарни сегменти. За изпълнение на целите е използван Метод 5.  

 

Резултати и дискусия: 

Българският фармацевтичен пазар е един от най-малките в Европа, въпреки че 

населението на България е по-голямо в сравнение с Дания, Финландия и Ирландия, 

характеризиращи се с по-големи фармацевтични пазари. Независимо от това по данни 

на анализаторската компания IMS Health България от 2008 година се наблюдава ръст в 

общия пазар на лекарства в България, като прогнозите са за продължение на тази 
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тенденция. Динамиката на болничния  и аптечния пазар за периода 2008-2013, както и 

прогноза за 2014 и 2015 са отбелязани на Фигура 17. 

 

 
*прогноза    аптечен  пазар  болничен пазар 
източник:IMS 

Фигура 17 – Пазар на лекарствените продукти България(в мил.лв.) и ръст на 

пазара в (%) на годишна база 

 

България също така се характеризира с едни от най-ниските разходи за лекарства 

(отпускани по лекарско предписание) на глава от населението в Европа и най-високия 

процент на самоучастие в лечението. 

 
източник: IMS MIDAS Data 12 months to December 2011 market value sales at ex-manufacture prices before 

rebates and discounts.7 EST, NET, GRE, LUX hospital market unaudited. Population: Eurostat. 

Фигура 18 – Лекарствени продукти по лекарско предписание (2011) €/глава от 

населението 

 

Във връзка с изложените характеристики на пазара на лекарства в България от 

изследователска гледна точка интерес представлява да се проследи динамиката на 

пазара на различни освобождаващи в устата лекарствени форми. 

За целите на настоящия анализ, с оглед динамично променящите се цени на 

лекарствените продукти, счетохме за подходящо анализа да е въз основа на вторични 

продажби на брой опаковки.  

Наред с това формирахме група освобождаващи в устата лекарствени форми, в която 

включихме следните лекарствени форми: Таблетки за дъвчене; Диспергиращи се 

таблетки; Гранули/ Прахове; Диспергиращи се в устата таблетки; Сублингвални 

таблетки; Таблетки за смучене; Лечебни дъвки.. 
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Най-голям брой опаковки през всяка една от годините и за периода 2010-2013 като 

цяло се падат на групата Таблетки за дъвчене. В тази група открихме и най голям брой 

продукти регистрирани и продавани на българския фармацевтичен пазар. През 2010 г. 

най-малък брой опаковки са в групата на Диспергиращи се в устата таблетки. В същото 

време тази група е единствената, при която се наблюдава ръст на продажбите (в % 

спрямо предходната година % PPG)  през всяка една от годините обект на анализ. Като 

най-значим е ръста през 2011 г. (Таблица 8) 
 

Таблица 8 – Ръст на продажбите (в % спрямо предходната година % PPG) 

  
2011 %PPG  2012 %PPG  2013 %PPG  

Таблетки за дъвчене -5.8 -3.1 -3.0 

Диспергиращи се таблетки 6.4 -26.4 0.3 

Гранули/ Прахове -14.4 16.2 18.3 

Диспергиращи се в устата таблетки  797.9 306.4 22.8 

Сублингвални таблетки 18.6 -11.2 7.2 

Таблетки за смучене 109.2 -0.8 81.9 

Лечебни дъвки -20.5 -16.3 -3.4 

източник:IMS 

През 2012 г групата Диспергиращи се в устата таблетки заема четвърто място по 

брой продадени опаковки, нареждайки се след Таблетки за дъвчене, Диспергиращи се 

таблетки и Гранули/ Прахове. Това подреждане се запазва и през 2013 г.  Динамиката в 

продажбите на отделните категории лекарство освобождаващи системи е отбелязана 

във фигура 19 и фигура 20. 

 

 
източник:IMS 

Фигура 19 – Пазар на освобождаващи в устата лекарствени форми в опаковки 

2010 -2013 г. 
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източник:IMS 

Фигура 20 – Пазар на освобождаващи в устата лекарствени форми в опаковки 

2010 -2013 г. 
 

В рамките анализа преценихме необходимостта от по-задълбочен анализ на най-

бързо растящата група перорални лекарство освобождаващи системи - Диспергиращите 

се в устата таблетки. В групата установихме продукти от следните ATC класове: M01A 

(Противовъзпалителни и антиревматични продукти); N06A(Антидепресанти); 

N05A(Антипсихотици); N02C (Антимигренозни продукти); R06A  (Антихистамини за 

системно приложение); C09B (ACE инхибитори, комбинации); G04B (Други 

урологични средства, включително спазмолитици) и A07D (Лекарства, потискащи 

перисталтиката).  

Най-голям брой продукти установихме в АТС клас N05A(Антипсихотици). 

Наред с това установихме най-много продукти с INN Olanzapine. Това до голяма степен 

е потвърждение на установената в литературния обзор, представен по-горе в 

дисертационния труд, приложимост на Диспергиращите се в устата таблетки. 

 При анализа на продуктите в групата прави впечатление, че продуктите са както 

оригинални така и генерични. В някои случаи те са първи в своя INN и/или АТС клас. В 

други са израз на желанието на съответния производител да максимализира 

продължителността на жизнения цикъл на свой продукт. Има и случай, в който 

продукта навлиза на пазара дори след петия генерик. В този случай от страна на 

производителя се предприема стратегия на диференциация, базирана на иновация по 

отношение на лекарствената форма. В този случай продукта се явява изключение от 

установената практика генеричните продукти да са ориентирани предимно към ниския 

ценови сегмент. 

Динамиката в продажбите на отделните брандове (в някои от тях установихме 

повече от един продукт) може да бъде проследена във фигура 21. 
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източник:IMS 

Фигура 21 – Пазар на брандове (продукти) представляващи диспергиращи се в 

уста таблетки в опаковки, 2010 -2013 г. 

 

В Таблица 9 са представени продажбите (в опаковки) на различните продукти, 

групирани според лекарствена форма и пазарните им дялове в ATC клас  N05A. 

Въпреки наличието на няколко препарати представляващи диспергиращи се в устата 

таблетки, тази лекарствена форма има само 0,76 % пазарен дял. Едно от обясненията е 

концентрацията на тези продукти в INN olanzapine. Като наличието на няколко други 

терапевтични възможности също дава отражение. Най-предпочитани в класа са 

филмираните и конвенционалните таблетни форми. 

 

Таблица 9 – Пазар и пазарен дял на лекарствените форми в АТС клас N05A 

 

Опаковки 2013 Пазарен дял в  N05A 

„Филм“ таблетки 649 025 44.50% 

Таблетки 255 060 17.49% 

Ампули 150 080 10.29% 

Ампули  im с удължено освобождаване 109 612 7.52% 

Ампули  im 80 950 5.55% 

Таблетки обвити 65 777 4.51% 

Перорални течности 57 811 3.96% 

Таблетки с удължено освобождаване 27 944 1.92% 

Флакони с удължено освобождаване 17 972 1.23% 

Таблетки с удължено освобождаване – CTD 12 043 0.83% 

Диспергиращи се в устата таблетки 11 073 0.76% 

Капсули 7 497 0.51% 

Предварително напълнени спринцовки 6 178 0.42% 

Филмирани таблетки с удължено освобождаване 5 132 0.35% 

Флакони – сухи 1 852 0.13% 

Сублингвални таблетки 330 0.02% 

източник:IMS 
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На фигура 22 е представен ръста на продажбите (в опаковки) на различните 

продукти, групирани според лекарствена форма в ATC клас  N05A  през 2013г в 

сравнение с предходната 2012 г. 

 

източник:IMS 

Фигура 22 – Ръст на пазара (в опаковки) на продукти, обединени по групирани 

според лекарствена форма в ATC клас  N05A 2013 г. 
 

В Таблица 10 са представени продажбите (в опаковки) на различните продукти, 

групирани по лекарствена форма и пазарните им дялове в ATC клас N02C.  

 

Таблица 10 – Пазар и пазарен дял на лекарствените форми в АТС клас N05A 

  Опаковки 2013 Пазарен дял в N02C 

„Филм“ таблетки 128 578 73.42% 

Капсули 45 125 25.77% 

Таблетки  1 235 0.71% 

Диспергиращи се в устата таблетки  196 0.11% 

източник:IMS 

В ATC клас N02C също водещи по продажби са „филм“ таблетки. В класа има 

само един продукт представляващ диспергираща се в устата таблетка – Rizatriptan. 

Последния получава достъп до пазара в България през 2013 година.  

На фигура 23 са представени пазарните дялове на отделните продукти с INN 

meloxicam, групирани според лекарствена форма. Най-голям пазарен дял се пада на 

конвенционалната таблетна форма 49 %. Интересен факт е че преобладаващата част от 

продуктите предназначени за перорална употреба, в това число и оригиналният 

продукт се включват в тази група. На диспергиращите се в устата таблетки се пада 13 

% пазарен дял. Като в тази група попада само един продукт.  
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източник:IMS 

Фигура 23 –Пазарен дял на продукти с INN meloxicam, групирани според 

лекарствена форма, 2013 г. 
 

На фигура 24 са представени продажбите (в опаковки) през 2013 г. на брандове 

(в някои има повече от един продукт) с INN meloxicam, предназначени за перорална 

употреба. Водещи позиции заема оригиналният продукт Movalis, следван от Trosicam – 

представляващ диспергираща се в устата таблетка. 

 
източник:IMS 

Фигура 24 – Пазар на брандове (продукти) с INN meloxicam, представляващи 

диспергиращи се в уста таблетки в опаковки, 2013 г. 

На фигура 25 е представен ръста на продажбите (в опаковки) на различните 

продукти, обединени по показателя лекарствена форма с INN meloxicam  през 2013 г. в 

сравнение с предходната 2012 г. 

 

източник:IMS 

Фигура 25 – Ръст на пазара (в опаковки) на продукти с INN meloxicam, групирани 

лекарствена форма, 2013 г. 
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Въз основа на извършения анализ на пазара и изводите от останалите 

проучвания в дисертационния труд бе извършен SWOT анализ на пазара на 

диспергиращи се в устата таблетки.  

Като Силни страни определихме: Приложимоста при множество заболявания и 

състояния; Използването в различни етапи от жизнения цикъл и различен тип 

производители; и Доброто познаване лекарствената форма и отношението към нея от 

страна на магистър фармацевтите. 

Слабите страни на пазара са: Високата степен на само участие на пациента при 

заплащане на стойността на лечението; Реимбурсната стойност за продуктите с един 

INN се определя на база на референтен продукт без да се отчитат ползите от 

включването в иновативна лекарство освобождаваща система; и Не достатъчна степен 

на информираност на пациента от страна на предписващия специалист относно начина 

на приложение. 

Според нас Възможностите пред пазара са: Развитието му в посока продукти 

без лекарско предписание и т.нар „лайф стайл“ продукти; и Въвеждането на 

възможности за генерично заместване.   

Като Заплахи могат да се определят: Липсата на информация и източниците на 

информация по отношение на лекарствената форма; Липсата на стимули за 

предписването и отпускането на иновативни лекарство освобождаващи системи; и 

Продължаващи процеси на недофинансиране на здравната система в страната и 

опитите за редуциране на разходите за лекарства.  

 

В заключение:  

 Таблетките за дъвчене са най-продаваната (брой опаковки) освобождаваща в 

устата лекарствена форма през всяка една от годините и за периода 2010-2013 

като цяло.  

 

 Диспергиращите се в устата таблетки са единствената освобождаваща в устата 

лекарствена форма, при която се наблюдава ръст на продажбите през всяка една 

от годините обект на анализ. 

 

 Лекарствените продукти, представляващи диспергиращите се в устата таблетки, 

получили достъп до пазара в България са както оригинални така и генерични 

продукти. В някои случаи те са първите в своя INN и/или АТС клас. В други са 

израз на желанието на съответния производител да максимализира 

продължителността на жизнения цикъл на свой продукт или да постигне 

диференциация, базирана на иновация по отношение на лекарствената форма. 

 

 Продукта, представляващ диспергираща се в устата таблетка с най-голям брой 

опаковки на пазара е от ATC клас M01A ( Противовъзпалителни и 

антиревматични продукти), следван от продукт в R06A  (Антихистамини за 
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системно приложение); C09B (ACE инхибитори, комбинации) и 

A07D (Лекарства, потискащи перисталтиката); 

 

 Най-голям брой продукти, представляващи диспергираща се в устата таблетка 

установихме в АТС клас N05A (Антипсихотици). Наред с това установихме най-

много продукти с INN Olanzapine. 
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V. ОСНОВНИ ИЗВОДИ 

 

В резултат на направените проучвания, формулирахме следните основни изводи: 

 

1. Обменът на информация между фармацевтичните компании и 

професионалистите в здравеопазването е от съществено значение за бързото 

възприемане на новите лекарствени продукти в практиката и повишаването на 

пазарните дялове. От изключителна важност е ефективността на този обмен, 

която до голяма степен се определя от качеството на разменената информация. 

 

2. Изграждането на система от етични норми и правила и сертифицирането на 

медицинските представители въвежда допълнителна гаранция, че бизнес 

интересите ще бъдат поставени след интереса на пациента. Това би отразило 

спецификата на лекарствените продукти като стоки както и на лекарствения 

пазар, в сравнение с останалите видове пазари.  

 

3. Българската фармацевтична индустрия като цяло е безспорно един от най-

приоритетните сектори в икономиката на страната, но това не се отнася за 

нейния иновационен потенциал, който е ограничен. 

 

4. България трудно би заела водещи позиции в създаването на нови лекарствени и 

помощни вещества за фармацевтичната индустрия. В същото време, може да 

търси конкурентни предимства в производство, базирано на иновации по 

отношение на лекарствената форма.  

 

5. Фармацевтите припознават представителите на фармацевтичната индустрия 

като източник на съществена информация, касаеща лекарствените продукти и 

новите лекарствени форми. 

 

6. Значителна част от фармацевти оценяват високо комуникационните уменията на 

представителите.  Те трябва да се фокусират върху предимствата на конкретния 

лекарствен продукт,  клиничните данни и данните за безопасност. 

 

7. Значителна част от фармацевтите отчитат увеличаване на употребата на 

диспергиращи се в устата таблетки, предназначени за деца. 

 

8. Основните предимства на тези лекарствени форми, отчетени от фармацевтите са 

бързото действие, подобрения вкус и приложимостта им при хора с езофагеални 

проблеми. 
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9. При диспергиращите се в устата таблетки се наблюдава ръст на продажбите през 

всяка една от годините за периода 2010-2013. 

 

10. Диспергиращите се в устата таблетки, разрешени за употреба в България са 

оригинални или генерични продукти. В някои случаи те са първите в своя INN 

и/или АТС клас. В други са израз на желанието за промяна в  жизнения цикъл 

или постигне на диференциация, базирана на иновация по отношение на 

лекарствената форма.  
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VI. СПРАВКА ЗА ПО-ВАЖНИ ПРИНОСИ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД  

 

ПРИНОСИ С НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕН ХАРАКТЕР 

 

1. За първи път в България е проведено детайлно научно проучване на нагласите сред 

фармацевтите, свързани с представителите на компании представящи лекарствени 

продукти и продукти със значение за здравето.  

 

2. Проучени са нагласите на фармацевтите, по отношение на лекарство-

освобождаващите системи и диспергиращите се в устата лекарствени форми. 

Определени са източниците на информация за новите лекарствени форми и 

ключовите характеристики на тези форми, които са от значение за фармацевтите. 

 

3. Проучено е мнението на фармацевтите относно ролята им в динамично 

променящата се аптечната практика, създаването на нови терапевтични 

възможности и предоставянето на консултации. 

 

 ПРИНОСИ С НАУЧНО-ПРИЛОЖЕН ХАРАКТЕР 

1. Дефинирани са предпочитанията на отделни групи фармацевти относно пола, 

образованието и други характеристики на представителите на фармацевтичната 

индустрия, което позволява да се  прогнозира успеха на комуникацията между 

представител и фармацевт. 

 

2. Дефинирани са предпочитанията на отделни групи фармацевти относно 

получаването на информация чрез web-базирани подходи. 

 

3. Оценен е начина на работа с представителите на фармацевтичната индустрия и 

причините за отказ от комуникация с тях. Препоръчани са мерки, които да повишат 

доверието в комуникацията фармацевт-фармацевтична индустрия. 

 

4. Оценени са тенденциите за навлизането на иновации на българския фармацевтичен 

пазар и продажбите на освобождаващи в устата лекарствени форми. Въз основа на 

това може да се определи посоката на инвестициите в развитие на иновации по 

отношение на лекарствената форма. 
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