
 

 

 

 
 

Медицински Университет – Пловдив 

Фармацевтичен Факултет 

_________________________________________________ 

 

АВТОРЕФЕРАТ 
на  дисертация  

 

за присъждане на научно-образователната степен 

"доктор" 

 

ТЕМА: Позициониране на някои сартани нa 

антихипертензивния пазар в България 

 

докторант - маг. фарм. Сава Огнянов  

     Научен ръководител:  проф.Зл. Димитрова, дфн 

                                                                                     

  

Пловдив, 2015 г 



2 

 

Дисертационният труд съдържа 194 страници и е онагледен с 69 таблици и 12 графики. 

Използваната литература включва 162 източници, от които 29 български и 133 

международни. 

 

 

Дисертационният труд е обсъден, одобрен и насочен за защита от Катедра по Фармацевтични 

науки, Фармацевтичен Факултет, Медицински университет, гр. Пловдив. 

 

 

Материалите по защитата са на разположение в Катедрата по Фармацевтични науки, 

Фармацевтичен факултет, Медицински университет, гр. Пловдив. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

Съдържание: 

I. Увод                                                                                                                                   5 

II. Цел и задачи                                                                                                                      7 

III. Методикa на проучването и използвани методи                                                           9 

IV. Резултати и обсъждане                                                                                                   11 

1. Анализ на световния и на българския антихипертензивен                                     11 

фармацевтичен пазар  

1.1. Анализ на глобалния антихипертензивен пазар за периода                                11            

2002-2010 г. и прогноза до 2017 г.                                                             

1.2. Анализ на пазара на АХ продукти в България на база налични данни от IMS за 

периода 2005 – 2010 г.                                                                                                    13 

2. Резултати от анкетното проучване на мнението на българските                           24 

лекари за избор на АХ продукт 

2.1. Резултати                                                                                                                   24 

                 Познаване на проучването ON TARGET                                                                       34 

  2.2.Обсъжданe                                                                                                               34 

      V.         Основни изводи                                                                                                              38 

     VI.      Приноси нa дисeртaционния труд                                                                                   40 

    VII.      Списък на научни публикации, свързани с дисертационният труд                            43 

 

 

 

 

 

 



4 

 

Използвани съкращения: 
 

АСЕ инхибитори- инхибитори на ангиотензин конвертиращия ензим 

АН- артериално налягане 

АХ- артериална хипертония 

АРБ-ангиотензин рецепторни блокери 

ДАН- диастолично артериално налятане 

ЕС- Европейски съюз 

ЗД- захарен диабет 

ИБС- исхемична болест на сърцето 

ЛКХ- левокамерна хипертрофия 

МСБ- мозъчносъдова болест 

ОМИ- остър инфаркт на миокарда 

РФ- рисков фактор 

САН-систолично артериално налягане 

САЩ-  Съединени американски щати 

СЗО- Световна здравна организация 

ССЗ-сърдечно съдови заболявания 

ХАНК- хронична артериолна недостатъчност на    крайниците 

ХОББ-  хронична обструктивна белодробна болест 

AMADEO-Telmisartan versus Losartan in hypertensive type 2 Diabetic patients with Overt 

nephropathy 

ARAMIS-The Angiotensin II Reseptor Antagonist Micardis in Isolated Systolic Hypertension 

CCD- clinical  vascular disease 

CMPHU- committee for medicinal products for human use 

DETAIL- Diabetics Exposed to Telmisartan and Enalapril 

EMEA-  European medicines agency 

ESC-  European society on hypertention 

ESH- European society on cardiology 

FDA-  food and drug administration 

HOT- Hypertension  optimal treatment 

HOPE- the heart outcomes prevention evaluation 

JNC- Joint National Committee on Preventoin, Detection, Evaluation and Treatment of High Blood 

Presure 

INOVATION- the incipient to overt: angiotensin II blocker telmisartan investigation on type 2 

diabetic nephropathy study 

LIFE- Losartan Intervention for End-point reduction in Hypertension 

ONTARGET- ongoing telmisartan alone and in combination with Ramipril global endpoint trail 

RAAS- Renin-Angiotensin –Aldosterone System  

TRANSCEND- telmisartan randomized assessment study in ACE intolerant subjects with 

cardiovascular disease 

TREND-Telmisartan versus Ramipril in Renal Endothelian Dysfunction 

TOD- target organ disease 

VIVALDI- investigate the efficacy of micardis versus valsartan in hypertensive type 2 diabetic 

patients with overt nephropathy 
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I. Увод  

 

Артериалната хипертония (АХ) е изключително разпространено заболяване в целия 

свят. Над 1,5 млрд. от населението на планетата /21,43%/ има повишено артериално налягане, 

a 28% от жителите на САЩ страдат от високо кръвно налягане. 

Артериалната хипертония е общо приет рисков фактор номер едно за сърдечносъдова 

и бъбречносъдова болестност и смъртност. Значимостта на понижаването на артериалното 

налягане безспорно е доказана в редица епидемиологични и клинични проучвания. 

Водеща причина за смърт в света остава АХ. Усилията на терапевтите са насочени не 

само към редукция на артериалното налягане, но и към съпътстващите сърдечносъдови 

рискови фактори, към снижаване на тоталния сърдечносъдов риск. 

Профилактиката на сърдечносъдовите  заболявания се основава на концепцията за 

сърдечносъдовия риск, която е формулирана през 50-те години на миналия век от първото 

голямо кохортно проучване в САЩ - Франингамското. Профилактичната стратегия има за 

цел да редуцира риска от сърдечносъдови инциденти за отделния индивид, но също така  и да 

понижи сърдечносъдовия риск на цялата популация. Ключов приоритет на всяка 

профилактична програма е изграждането на ефективна терапевтична стратегия, която има за 

цел да редуцира честотата на сърдечносъдовата болестност и смъртност. Резултатите от 

мащабни клинични проучвания показват, че прилагането на определени класове 

сърдечносъдови лекарства намалява риска от настъпване на нефатални и фатални 

усложнения. Така в последната декада на миналото столетие се оформи групата на т.н. 

профилактични лекарствени продукти. 

АХ в България е с висока честота и неадекватен контрол. Това се отнася за около 90% 

от хипертониците и те са с неадекватна протекция спрямо доказаните последици от АХ. 

Тези тревожни данни и констатации, от една страна, и няколкото мащабни 

сравнителни проучвания на Telmisartan с Lozartan, Valsartan и ACE инхибитори, разкриващи 

неговите предимства за лечение на АХ при пациенти с висок риск от сърдечносъдови 

заболявания – от друга страна, ни мотивира да проведем настоящото проучване. 

Телмисартан / Телмисартан Плюс е глобален прескрипционен продукт, за лечение на 

есенциална хипертония. Принадлежи към групата на Ангеотензин II рецепторните 

блокери/АРБ/, активната му субстанция е Телмисартан.  
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Има уникален фармакологичен профил с дълъг полуживот и висока липофилност. 

Осигурява 24-ч. контрол на кръвното налягане и протекция на таргетните органи.  

Поради бързо развиващия се пазар на AX продукти и навлизането на нови АРБ, се 

налага  провеждането на  регулярни проучвания на навиците на лекарите за предписване на 

различните продукти за лечение на повишеното артериално кръвно налягане.  

Проучва се също начина на възприемане на лекарствения продукт и неговите 

качества, посланията му, позиционирането му в съзнанието на лекарите, силните и слабите 

му страни в сравнение с конкурентите му. 
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II. Цел и задачи 

 

Целта на настоящия дисертационен труд e да се проведе маркетингов анализ на 

пазара на антихипертензивни лекарствени продукти с фокус върху АРБ и преките 

конкуренти  и анкетнo проучване, проследяващо възможните промени във възприемането на 

сартаните при различни таргетни групи лекари и подхода им при лечение на хипертония c 

oглед позициoниране на сартаните у наc. 

За постигането на поставената цел изпълнихме следните задачи: 

1.  Провеждането на маркетингов анализ на глобалния антихипертензивен пазар за 

периода 2002-2010 г. и прогноза до 2017 г. 

2. Провеждането на маркетингов анализ на пазара на  антихипертензивни ЛП  в 

България за периода 2005 – 2010 г. и се установяването на най-често предписваните 

групи АХ лекарства. 

3.   Провеждането на aнкетно проучване на мнението на българските лекари за избор 

на  AX ЛП c oглeд да се определят и изяснят: 

3.1 Потенциалът на пациентите с високо артериално кръвно налягане; 

3.2 Основните рискови фактори;  

3.3.Познаванетo на сартаните; 

3.4. Kритериите за избор на ЛП за лечение на пациентите с високо артериално кръвно 

налягане; 

3.5 Използванетo на сартани и АСЕ инхибитори; 

3.6 Предпочитаните ЛП за понижаване на риска от сърдечносъдова смъртност; 

3.7 Комбиниранетo на сартани и АСЕ инхибитори; 

3.8 Сравнителният профил на сартани и АСЕ инхибитори; 

3.9 Подходящите пациенти за лечение със сартани и АСЕ инхибитори; 

3.10 Мотивите за предписване на сартани и АСЕ инхибитори; 

3.11. Пренасочванетo на пациенти от АСЕ инхибитори на сартани; 

3.12. Фармацевтичните компании, които предлагат сартани и АСЕ инхибитори; 

3.13 Честотатa на посещение на медицинските представители от съответните 

фармацевтични компании; 
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3.14 Oсновните  и най-често изписваните  като групи и по INN и по търговски имена, с 

фокус върху АРБ и преките конкуренти. Фокусиране върху Телмисартан, Лосартан, 

Валсартан; 

3.15 Оценкатa на стойността на някои сартани по точка 4.2.14, доплащанa от пациента.
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III. Методикa на проучването и използвани методи 

 

I. Използвани методи:  

 

1. Анализ на данни за пазара на антихипертензивни ЛП от IMS, Data munitor, 

Businness Insights: пазарни дялoвe, тeндeнции и oбeми при маркетинговия анализ на 

глобалния и на българcкия антихипертензивен пазар. 

 2.  Анкетно проучване на мнението на лекарите за избор на АХ ЛП. Проучването е 

проведено през м. юни и юли на 2008 и 2009 г. c използванe на cледнитe методи:  

- Адхок количествено проучване и  

- Директни интервюта с 380 лекари.  

Таргетни групи са ОПЛ, кардиолози и интернисти; лекари, лекуващи над 15 пациенти 

месечно с висок ССР и лекари с минимум 3 професионален години опит. 

Проведени са интервюта с 380 лекари, разпределени по следния начин: 200 ОПЛ, 150 

Кардиолози и 30 Интернисти. Продължителността на визитата е до 20 минути. Въпросникът 

включва 43 въпроса, от които 8 въпроса са отворени. Даннитe от проучването ca oбрaботeни 

c BI coфтуep. 

Проучването е част от международно проучване, провеждащо се в 8 страни от 

Източна Европа. На таблица 1 е представен броят на интевюираните лекари по страни и по 

специалности.                    
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Табл.№1.Брой на лекарите, участвали в интервюто, разпределени по страни и по 

специалност 

Страни Общ брой 

 

ОПЛ  

 

Кардио- 

лози  

Диабето- 

лози  

Нефро- 

лози  

Интер- 

нисти  

Невро- 

лози  

България 382 200 150 - - 32 - 

Чехия 138 79 29 - - 30 - 

Унгария 350 80 80 65 41 84 - 

Латвия 130 80 30 - - 20 - 

Полша 502 202 150 - - 150 - 

Румъния 398 210 86 - - 51 51 

Русия 507 300 207 - - - - 

Словакия 173 - 63 30 - 80 - 

Общо 2580 1151 795 95 41 447 51 
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III .Резултати и обсъждане 

 

1. Анализ на световния и на българския антихипертензивен фармацевтичен 

пазар. 

1.1. Анализ на глобалния антихипертензивен пазар за периода 2002-2010 г. и 

прогноза до 2017 г. 

Броят на регистрираните случаи (болестността) от хипертония се предвижда да се 

увеличат от 234 млн. през 2010 г. на 246 млн. през 2016 г. През 2016 г. се очаква САЩ да 

остане най-големият пазар за хипертония с 83 млн. болни, следван от Япония с 49 млн. 

хипертоници. 

По отношение на честотата на разпространение (в % от населението) до края на 

прогнозния период, Испания ще заеме водеща позиция с 43%, следвана от Япония с 39,1%.  

Поради увеличената средна продължителност на живота през прогнозния период се 

очаква повече хора да бъдат изложени на риск да развият хипертония. 

Според международната асоциация по хипертония, въпреки различията между 

отделните  страни, подобренията в стила на живот  ще доведат до намаляване на влиянието 

на рисковите фактори за проява на хипертония сред по-големи групи от популацията. 

Cветовният антихипертензивен пазар е оценен на 19,1 млрд. $ през 2002 г., а през 2010 

г. – на 29,9 млрд $. Средногодишният ръст за периода е 5,8%. (Compound Annual Growth Rate 

- CAGR). Очаква се този пазар да достигне през 2017 г. 32,6 млрд. $ при средногодишен ръст 

от едва 1,2% между 2010-2017 г.  

Основната причина за чувствително занижения ръст на антихипертензивния сегмент 

на световния фармацевтичен пазар в близкото бъдеще е изтекла или предстоящо изтичане на 

патентната защита на основни антихипертензивни ЛП между 2007 г. и 2015 г. Така напр. 

продажбите на Norvasc на Пфайзер, един от най-често предписваните ЛП за лечение на 

хипертония и ангина пекторис в света, показаха спад с 12% през 2009 г. след навлизането на 

генерични заместители през 2007 г. Очевидно серията от изтичащи патенти ще доведе до 

спад в обема на световния антихипертензивен пазар в близкото бъдеще. От друга страна 

очакваното нарастване на популацията от хипертоници, увеличената употреба на фиксирани 

дозови комбинации и навлизането на генерични ЛП се предполага, че ще повлияят 

стойностния размер на този пазар с леко нарастване след 2015 г. 
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Основните ЛП, които вече загубиха или ще загубят скоро патентната си защита са 

Diovan на Новартис (2012), Avapro на Санофи Авентис (2012), Exforge на Новартис (2012), 

Blopress/Atacand на Такеда/Астра Зенека (2012), Revatio на Пфайзер (2012), Tracleer на 

Актилион (2015) и Remodulin на Юнайтед Терапютикс (2014). Всички тези ЛП заедно 

осигуряват през 2009 г. обем над 19,4 млрд $ при общ размер на световния 

антихипертензивен пазар през същата година 30 млрд $.  

Проучванията и разработките на водещите фармацевтични компании предлагат 

няколко обещаващи нови лекарствени продукти с антихипертензивно действие като SPP G35, 

Actos, LCZ 696, QT 1571, ACT – 293987, PS – 433540, Macifentan и Piocighat. Следва да се има 

предвид, че генерираният размер от продажбите на тези продукти не се очаква, че ще 

съответства напълно на загубите, които ще породи изтичането на патентната защита на 

посочените по-горе продукти. 

Поради тези обстоятелства се очаква през прогнозния период до 2017 г. световният 

антихипертензивен пазар да покаже незначителен ръст. 

Новите фиксирани дозови комбинации, които навлязоха наскоро в 

антихипертензивния пазар са Exforge HCT, Tektuna HCT, Tekamlo, Valturna, Tribenzor, 

Twynsta, Edarbi и Amturnide. 

Шест фармацевтични компании формират 76% от световния антихипертензивен 

пазар. Лидер, с най-висок пазарен дял от 28% е Новартис поради мащабните продажби на 

Diovan – 6 млрд. $ през 2010 г. и на други антихипертензивни ЛП: Exforge, Tekturna, Rasilez, 

Lotral и Lescol. На второ място е Dauru Санкио с 14% пазарен дял като портфолиото му от 

антихипертензивни ЛП се оглавява от Benicar. Астра Зенека и Санофи споделят третото 

място с 10% пазарен дял всяка и върхови продажби съответно на Atacand и Avapro. 

Поради изтичане на срока на патентната защита на Norvasc на Пфайзер (2007 г.) и на 

Cozaar на Мерк (2010 г.) двете компании се намират на 4-то място с едва 7% пазарен дял за 

всяка от тях. Обаче Revatio на Пфайзер е един от най-продаваните ЛП за лечение на 

белодробна артериална хипертония (РАН). Световен лидер на РАН пазара е Актелион с 

неговите ЛП Tracleer и Ventavis и има 6% пазарен дял. (Фиг. 1) 
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Фиг. 1  Лидери на глобалния антихипертензивен пазар 

 

Поради факта, че през 2012 г. изтекоха патентните срокове на 3-те продукта на 

Новартис, Санкио зае лидерската позиция, тъй като патентът на Benicar е валиден до 2014 г. 

Бьорингер Ингелхайм е извън списъка на водещите 6 топ компании на световния 

антихипертензивен пазар, но има значителен пазарен дял (6%), дължащ се на продажбите на 

Micardis и Micardis plus, чиито патенти са валидни до 2014 г. 

 

1.2. Анализ на пазара на АХ продукти в България на база налични данни от IMS за 

периода 2005 – 2010 г. 

1.2.1.Резултати 

Хипертонията е най-често срещаното хронично заболяване в България. 24% от 

популацията страда от хипертония. Този факт определи интереса ни към проучване на 

навиците на лекарите при предписване на лекарства и изследване развитието на 

фармацевтичния пазар  

Събрани са и са анализирани данни за пазара на антихипертензивни медикаменти в 

България за периода 2005 – 2009 г./ Фиг. 2, Фиг. 3./ Развитието на пазара в стойност следва 

развитието на пазара в брой опаковки.  

 

Novartis , 28% 

Sankio, 14% 

AZ, 10% 

Pfizer, 7% 
Merck, 7% 

Others, 44% 
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Фиг. 2. Развитие на АХ пазар в брой опаковки в България за периода 2005 – 2009 г .  

 

 

Фиг. 3. Развитие на АХ пазар в България в стойност за периода 2005– 2009 г. 
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 Данните на IMS за периода показват, че стойността на пазара на антихипертензивни 

лекарствени продукти е 94 млн. евро, от които пазарът на сартани – е оценен на 10.7 милиона 

евро (11.3 % от общият пазар). Моносартаните са на стойност 6.8 милиона евро –7.2% от 

общият пазар, а комбинираните сартани - 3.9 млн. евро (4.2%). Телмисартан – 1.9 млн. евро 

(29%), Телмисартан Плюс – 0.66 млн. евро (16.8% от пазара на комбинирани.сартани). 

Интересно и важно за анализа на причините за предписване и практиките на 

фармацевтичните компании е и съотношението на продажбите на генерични и оргинални 

антихипертензивни лекарства за периода 2005-2008 г./ Фиг. 4/ . Тo показва  нарастване на 

агресивността на компаниите в битката за пазарен дял. 

 

 

Фиг. 4. Cъотношение на продажбите на генерични и оргинални антихипертензивни лекарства 

за периода 2005-2008 година. 

 

 

Данните на табл. 2. показват разпределението на пазара между десетте основни групи 

лекарствени продукти за повлияване на патологично повишеното кръвно налягане. Прави 

впечетление спад на водещата в близкотo минало група на АРБ/С09А/ и малката групата 

представители на С02Д.  Забелязва се ръст на групата на АРБ и ФЛК, което кореспондира 

директно с целта и задачата на проучването. 
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Таблица 2. Продажби на основните антихипертензивни лекарствени продукти по групи. 

 UNITS Year/2009  (Absolute) 

Year/2009 %PPG 

Previous Year  

(Absolute) 

Year/2009  %V 

(Absolute) 

 Selected Market 44 876 196 6.5 100 

C09A ACE INHIBITORS  12 790 855 -2.6 28.5 

C07A BETA BLOCKING AGENT  9 311 648 9.3 20.7 

C08A CALCIUM ANTAGONISTS  6 467 098 5.5 14.4 

C03A DIURETICS 9 157 500 4.1 20.4 

C09B ACE INHIBITORS COMBINAT 1 901 860 49.9 4.2 

C09C ANGIOTENS-II ANTAG.  1 558 673 62.2 3.5 

C09D ANGIOTENS-II ANTAG. COMB 954 850 50.2 2.1 

C02A ANTIHYPERTENS(NON HER) 1 925 669 4.1 4.3 

C02D RAUWOLF ALK+OTH COM+DIUR 681 978 -10.8 1.5 

C07B BETA BLOCKING AGENTS COMB 126 065 77.9 0.3 
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 UNITS 

MAT/M02/20

10 (Absolute) 

MAT/M02/201

0 %PPG 

Previous Year 

(Absolute) 

MAT/M02/2010 

%V  (Absolute) 

YTD/M02/20

10  (Absolute) 

YTD/M02/2010  

%PPG Previous 

Year  (Absolute) 

YTD/M02/201

0  %V 

(Absolute) 

 Selected Market 
44 988 346 6.2 100 7 350 994 1.5 100 

C09A ACE 

INHIBITORS  

12 600 112 -2.8 28 1 968 751 -8.8 26.8 

C07A BETA 

BLOCKING 

AGENT  

9 384 483 8.9 20.9 1 540 330 5 21 

   C08A 

CALCIUM 

ANTAGONISTS  

6 427 654 3.8 14.3 1 045 491 -3.6 14.2 

   C03A 

DIURETICS 
9 133 947 4 20.3 1 436 130 -1.6 19.5 

   C09B ACE 

INHIBITORS 

COMBINAT 

2 008 623 44.2 4.5 381 119 38.9 5.2 

   C09C 

ANGIOTENS-II 

ANTAG.  

1 643 545 57.9 3.7 292 194 40.9 4 

   C09D 

ANGIOTENS-II 

ANTAG. COMB 

1 073 824 62.2 2.4 239 351 98.8 3.3 

   C02A 

ANTIHYPERTE

NS(NON HER) 

1 922 023 3.1 4.3 321 636 -1.1 4.4 

C02D 

RAUWOLF 

ALK+OTH 

COM+DIUR 

662 967 -11.8 1.5 102 658 -15.6 1.4 

   C07B BETA 

BLOCKING 

AGENTS COMB 

131 168 61.5 0.3 23 334 28 0.3 
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 EURO Sales MNF 

Year/2009  

(Absolute) 

Year/2009 %PPG 

Previous Year  

(Absolute) 

Year/2009  %V 

(Absolute) 

 Selected Market 
94 389 500 16.1 100 

C09A ACE INHIBITORS  

24 307 062 4.3 25.8 

C07A BETA BLOCKING AGENT  

20 380 188 18.5 21.6 

C08A CALCIUM ANTAGONISTS  

13 932 663 7.8 14.8 

C03A DIURETICS 

12 323 196 5.1 13.1 

C09B ACE INHIBITORS COMBINAT 

7 167 843 46.1 7.6 

C09C ANGIOTENS-II ANTAG.  
6 890 443 43.7 7.3 

C09D ANGIOTENS-II ANTAG. COMB 

4 611 334 101.8 4.9 

C02A ANTIHYPERTENS(NON HER) 

3 103 397 16.5 3.3 

C02D RAUWOLF ALK+OTH COM+DIUR 

1 163 023 -2.5 1.2 

C07B BETA BLOCKING AGENTS COMB 

510 350 65.5 0.5 
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EURO Sales MNF 

MAT/M02/201

0 (Absolute) 

MAT/M02/201

0 %PPG 

Previous Year 

(Absolute) 

MAT/M02/20

10 %V  

(Absolute) 

YTD/M02/2010  

(Absolute) 

YTD/M02/2010  

%PPG Previous 

Year  (Absolute) 

YTD/M02/2010  

%V (Absolute) 

 Selected Market 
95 681 018 14.9 100 16 259 562 8.6 100 

   C09A ACE 

INHIBITORS 
24 122 254 3.1 25.2 3 884 818 -4.5 23.9 

   C07A BETA 

BLOCKING 

AGENT  

20 694 999 17 21.6 3 522 896 9.8 21.7 

   C08A 

CALCIUM 

ANTAGONISTS  

14 068 544 7.9 14.7 2 351 953 6.1 14.5 

   C03A 

DIURETICS 
12 243 865 3.5 12.8 1 939 489 -3.9 11.9 

   C09B ACE 

INHIBITORS 

COMBINAT 

7 506 822 38.6 7.8 1 427 756 31.1 8.8 

   C09C 

ANGIOTENS-II 

ANTAG.  

6 947 532 33.2 7.3 1 141 939 5.3 7 

   C09D 

ANGIOTENS-II 

ANTAG. COMB 

5 289 650 116.8 5.5 1 171 729 137.5 7.2 

   C02A 

ANTIHYPERTEN

S(NON HER) 

3 152 409 15.5 3.3 549 821 9.8 3.4 

C02D RAUWOLF 

ALK+OTH 

COM+DIUR 

1 133 928 -5.2 1.2 176 715 -14.1 1.1 

   C07B BETA 

BLOCKING 

AGENTS COMB 

521 015 46.1 0.5 92 445 13 0.6 
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За периода от 2005 до 2008 г. се наблюдава силно увеличение на продажбите на 

сартани./ Фиг. 5 ,Фиг. 6 Фиг. 7 ,Фиг 8, ,Фиг 9/ Бьорингер Ингелхайм има значителен пазарен 

дял у наc, дължащ се на продажбите на Micardis и Micardis plus. 

 

 

Фиг. 5. Развитие на общия пазар на сартани/ моно и комбинирани продукти/ в опаковки. 

 

 

Фиг. 6. Развитие на пазара на сартани/ моно и комбинирани продукти/ в стойност. 
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Фиг. 7.Пазарен дял в стойност на основните продукти от групата на сартаните, цел на 

проучването. 

 

 

 

Фиг. 8.Пазарен дял в опаковки за най-често предписваните сартани за периода 2006-2009  

година. 
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Фиг. 9.Продажби в брой опаковки на изследваните сартани  в хиляди/ + 000/ за пазара 2006-

2009 

 

 

Според данните на IMS най-предписвани са АСЕ с най- ниски цени. Сартаните атакуват 

лидерската позиция на АСЕ инхибиторите и променят съотношението на пазара. Ако 

разгледаме съотношението между комбинирани и моно АРБ и комбинирани и моно АСЕ ще 

установим сериозна разлика. При АСЕ комбинирани и моно продукти за лечение на АХ 

съотношението е 7 към 1, а при АРБ комбинирани и моно продукти е 1,7 към 1./ табл.5/ 

Даннните показват, че моно продуктите и свободните комбинации имат превес в изписването 

пред фиксираните продути. Тенденцията започва да се променя в средата на 2009, когато от 

1ви Юни се променя позитивната листа и се увеличава заплащането на ФЛК.                                      
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Таблица 3. Основни продукти на пазара. Цени, реимбурсиране, доплащане от 

пациентите и поява на пазара. 

 

 

 

 

1.2.2.Обсъждане 

Като причини за развитието на антихипертензивния пазар в България за периода 2005-2010 г. 

могат да се пocoчат: 

-Навлизане на нови продукти;  

-Увеличаване на информираността и желанието на пациентите за лечение и профилактика; 

-Застаряване на населението; 

-Изписването на по-вече от един лекарствен продукт за лечение; 

-Увеличаване ролята на ОПЛ за лечение на хипертонията. 

Цени Цена/на денРеимб.ДоплащанеCo/Pay

Dosage Pack. size EUR EUR EUR EUR в %

Diovan 160 mg 28 tabl 28.69 1.02 5.38 23.31 81.2 Mar-01

Lorista 50 mg 28 tabl 5.34 0.19 1.10 4.24 79.4 Nov-03

Atacand 16 mg 28 tabl 17.73 0.63 13.30 4.43 25.0 Aug-08

Lozap 50 mg 30 tabl 4.72 0.16 3.54 1.18 25.0 Apr-08

Teveten 0,6 mg 28 tabl 21.21 0.76 15.91 5.30 25.0 Apr-02

Valtensin 160 mg 28 tabl 12.95 0.46 7.57 5.38 41.5 Nov-07

Micardis 80 mg 14 tal 14.57 1.04 10.92 3.65 25.1 Mar09

Lozap H 50mg/12,5mg 30 tabl 5.51 0.18 2.49 3.02 54.8 June-06

Lorista H 50mg/12,5mg 28 tabl 5.32 2.72 2.50 2.82 53.0 May-06

Vatensin Plus 160mg/12,5mg 28 tabl 10.99 0.39 3.90 7.09 64.5 Jul-09

Micardis Plus 80mg/12,5mg 14 tabl 12.90 0.92 6.46 6.44 49.9 Mar-09

Micardis Plus 80mg/25mg 28 tabl 30.81 1.10 15.41 15.40 50.0 Dec-08

Co-Diovan 160mg/12,5mg 14 tabl 16.13 1.15 3.55 12.58 78.0 Nov-02

Exforge 10mg/160mg 28 tabl 36.68 1.29 28.59 8.09 22.1 Jan-08

Продукти

Форми Появана 

пазара
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За периода от 2006 до 2010 г. се наблюдава силно увеличение на продажбите на сартани.Това 

увеличено предписване и съответно продажби се дължaт основно на: 

-Навлизането на нови оргинални и генерични сартани на българския фармацевтичен пазар; 

-Увеличаване на опита и популяризирането на резултатите от клинични проучвания, 

представящи доказателства за тяхната ефективност и предимства пред другите 

антихипертензивни средства. 

 

 

 

2. Резултати от анкетното проучване на мнението на българските лекари за избор на АХ 

продукт. 

 

2.1. Резултати 

На базата на предварително създадена анкетна карта, проучването при избраните групи 

лекари – кардиолози, ОПЛ и интернисти показва cледните pезултати:  

 

 А. Най-важните рискови фактори 

 

Случаите на пациенти с висок сърдечно-съдов риск сред всички прегледани пациенти, 

се оценяват на 35%. Предположението, предоставено от ОПЛ е 29%. Кардиолозите и 

интернистите преценяват тези случаи на 47% и 44%, съответно. Процентът на пациентите с 

висок сърдечно-съдов риск заедно с хипертонията се счита за по- висок. Оценките варират 

между 47% (ОПЛ) и 63% (кардиолози). Процентът на случаите на пациенти, показващи висок 

сърдечно-съдов риск и имащи непоносимост към АСЕ-инхибитори е доста нисък (около 

10%).   

Първите най-критични рискови фактори за пациентите са високото кръвно налягане и 

диабета. Другите фактори, оценявани като най-критични са високият холестерол, 

наднорменото тегло, тютюнопушенето и метаболитният синдром. В сравнение с 2008 г. 

метаболитният синдром се оценява като по-критичен т.е. неговата значение се е увеличило. 

/фиг.10/ 
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Б. Предпоставки за избор на ЛП 

 

Телмисартан, с търговското име Микардис, е първи в съзнанието на лекарите сартан със 

спонтанно разпознаване от 93% заедно с Лосартан, с търговското име Лориста (88%). Диован 

и Ко-диован се нареждат на трето и четвърто място с резултати от 70% и  65% разпознаване. 

Позицията на Микардис Плюс е също много силна. Спонтанното му разпознаване е 63%.  
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Анализът на тренда показва, че спонтанното разпознаване на фактически всички сартани 

върви нагоре. Увеличения са отчетени особено за Валтензин (+28%), Лориста Н (+25%), 

Mикардис Плюс (+24%) и Микардис (+15%). Тежката хипертония, намаляването на 

сърдечно-съдовия риск и смъртността са главните критерии при избор на терапия. Другите 

ключови критерии са постоянното 24-часово действие, подобряване на метаболитния 

синдром, високата ефикасност и добрата поносимост/безопасност. Това мнение се споделя 

почти еднакво от всички групи лекари с изключение на интернистите, които се фокусират по-

сериозно върху подобряването на метаболитния синдром.  Прегледът на тренда разкрива, че 

като цяло големият брой критерии се счита за по-маловажен в сравнение с 2008 г.  Има се 

предвид следното: “намаляване на сърдечно-съдовия риск и смъртността” (-13%), висока 

ефикасност (-13%), добра поносимост (-22%), възраст на пациентите (-20%), цена на 

медиамента (-22%) и т.н.  Единственият критерий, който има положителен резултат по 

важност е подобряването на метаболитния синдром (+11%).   

 

По отношение на предписването, Микардис е сартан номер 1 в България заедно с Лориста. 

Около шест от десет лекари използват двата медикамента най-често. Другите доста силни 

сартани са Микардис Плюс, Лориста Н, Ко-Диован и Лозап Н, които привличат 39% 

съответно 31% от често изписващите лекари. Използването на Микардис е най-голямо при 

кардиолозите (73%) и най-слабо при ОПЛ (55%). Микардис Плюс е най-силния бранд при 

кардиолозите и ОПЛ.  В сравнение с предходната година Микардис поддържа своето ниво на 

проникване, докато Микардис Плюс увеличи своя сегмент от често изписващи лекари до 

22%. Други два продукта, които разширяват своите позиции, са Лориста Н  (+17%) и 

Валтензин (+20%). /фиг.11/ 
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В.     Лечение на АХ. 

 

Обичайно е да се избират сартани и АСЕ-инхибитори при лечението на високо кръвно 

налягане, както и за намаляване на риска от смърт от сърдечно-съдови заболявания. 

Сред сартаните, Микардис притежава най-силната имиджова позиция, както показва 

най-високата оценка за силата на бранда (59%). Интересно е, че Микардис Плюс е на второ 

място с оценка за силата на бранда от 44%. Имиджовите позиции на конкурентите Лориста, 

Лозап Н и Валтензин не са по-силни от това, което показват оценките за силата на 

брандовете от 26% и 19%. По отношение на отличителните качества, Микардис и Микардис 

Плюс ясно се отличават по няколко показателя. На първо, Микардис и Микардис Плюс 

получават висока оценка по критерия “Като цяло най-добрият лекарствен продукт”. В 

допълнение, това качество се оказва и отличителна черта. Другите критерии, по които 
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Микардис има предимство пред конкуренцията, са следните: ефикасно 24-часово действие 

дори през критичните ранни часове сутрин; доказано намаляване на сърдечно-съдовия 

риск/смърт; подобряване на метаболитния синдром; предимствата са доказани от клиничин 

проучвания. Точката на диференциация за Микардис Плюс в основата си е същата като тази 

за Микардис със сериозен акцент върху неговата мощна способност за намаляване на 

кръвното налягане. Също така изрично излиза на преден план и факта, че Микардис не е 

предпочитан избор за първоначална терпия. Като цяло, имиджовите позиции на АСЕ-

инхибиторите не са толкова високи колкото тези на сартаните, както показва оценките за 

силата на продуктите. Те варират “само” между 17% и 41% като Престариум показва най-

силни позиции, а Енаприл – най-слаби.    
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Г. Групи, пациенти най-подходящи за лечение със сартани и АСЕ-инхибитори  

 

Микардис е определен като най-подходящ продукт за изследваните групи пациенти. Те са 

най-вече “хипертоници с висок сърдечно-съдов риск и със съпътстващи заболявания”. В този 

контекст трябва да се отбележи, че тази група пациенти посещава най-често лекарите, което 

подчертава високия количествен потенциал на Микардис.  Другите две групи пациенти, за 

които Микардис е особено подходящ са “Хипертоници с проявяващи се  нежелани 

лекарствени реации” и “Хипертоници с множество рискови фактори като метаболитен 

синдром/диабет”. Втората спомената група също показва добър количествен потенциал, тъй 

като лекарите преглеждат тази група пациенти доста често. Това откритие е много 

стимулиращо, тъй като диференционният анализ показва, че Микардис има ясно 

превъзходство над всички други продукти за тази група пациенти. / Фиг.13/ 
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Престариум е най-силният конкурент от АСЕ-инхибиторите, тъй като ефективността на 

продукта е също много висока за изследваните групи пациенти.  /фиг.14/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д. Влияние на критериите за изписване на сартани и АСЕ-инхибитори  

 

Два критерия имат най-изразено влияние върху изписването на сартани и АСЕ-инхибитори. 

Те са характеристиките и ползите на лекарствения продукт и клиничните данни. Други 

аспекти с доста висока оценка са научните публикации/статии и ценовата ефективност на 

продукта. В допълнеие влиянието на лекарите-лидери в областта и на държавните 

реумбурсни нива също играят важна роля.  Съществува явно съгласие между групите лекари 

що се отнася до критериите, имащи влияние върху изписването. Те са склонни да мислят по 

един и същи начин. /фиг.15/ 

Ще Ви прочета отново тези групи пациенти. Моля кажете ми кои медикаменти считате за най-подходящи за съответните 

пациенти. Може да назовете един медикамент, няколко, или николко.

Ко-Ренитек Енап/Еналаприл Престариум Тарка

(n=125) (n=205) (n=179) (n=85)

% % % %

Медикаменти,считани за най-подходящи за-

Пациенти с хипертония , с висок сърдечно-съдов 

риск и със съпътстващи заболявания

Пациенти с хипертония със странични ефекти

Пациенти с хипертония с много рискови фактори 

като метаболитен синдром/диабет

Пациенти с хипертония , при които Блокерите на 

калциевите канали не са подействали

Пациенти със сърдечно-съдов риск без 

хипертония

Средно ниво на споменаванията

фиг.14 Най-подходящи АСЕ-инхибитори за различни типове пациенти (Общо лекари)

41

22

12

36

4

23

База: Лекари, които изписват съответния медикамент

15

11

9

15

2

10

61

45

51

41

36

47

26

29

45

16

5

24
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E. Смяна на терапията от АСЕ-инхибитори към сартани  

 

Беше много интересно да се изследва до каква степен лекарите променят терапията от 

АСЕ-инхибитори на сартани. Резултатите показват, че 20% от пациентите на терапия с АСЕ-

инхибитори са лекувани впоследствие със сартани. Това съотношение е съпоставимо сред 

трите групи лекари.  Тези пациенти са най-вече такива, които отключват кашлица при 

терапия с АСЕ-инхибитори. Други “кандидати” за смяна на терапията са диабетиците и 

пациентите с нарушения на бъбречната функция. /фиг.16/ Причините за това, че повечето 

пациенти НЕ се прехвърлят към терапия със сартани е, че АСЕ-инхибиторите са много 

ефикасни и следователно няма нужда от смяна на терапията. Другият аргумент против 

смяната са разходите, въпреки че влиянието на този аргумент е по-слабо изразено в 

сравнение с 2008 г.   Като цяло, имиджовите позиции на АСЕ-инхибиторите не са толкова 

високи колкото тези на сартаните, както показват оценките за силата на продуктите. Те 
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варират “само” между 17% и 41% като Престариум показва най-силни позиции, а Енаприл – 

най-слаби.  Позитивната диференциация е най-изразена при Престариум по следните 

критерии: намаляване случаите на инфаркт на миокарда; доказано намаляване на риска от 

удар; Доказано намаляване на сърдечно-съдовите рискове/смърт. Ко-Ренитек изпъква на 

базата на способността си да намалява кръвното налягане, на неговата добра поносимост и 

добра стойност. Енап/Еналаприл се отличава по критериите “Доплащането е справедливо и 

достъпно” и по това, че определено е продукт на втори избор. /фиг.16/ 
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Познаване на проучването ON-TARGET 

 

Около една трета от лекарите (36%) свързват проучването ON-TARGET с Микардис. 

Но тъй като се оценява познаването на проучването, става ясно, че лекарите са информирани 

само що се отнася до резултатите от него. Единственото научено, което изпъква (при 19% от 

лекарите) е фактът, че проучването ON-TARGET показва намаляване на рисковете 

(сърдечно-съдови) и намален риск от инфаркт. Около 5% от лекарите се доверяват на аспекти 

като по-нисък процент на смърт от сърдечно-съдови проблеми, намален риск от удар, 

добрият контрол върху кръвното налягане и факта, че сартаните /Микардис/ демонстрират 

еднаква ефективност с АСЕ-инхибиторите/Рамиприл.  

 

 

2.2.Обсъждане 

На базата на предварително създадена кaрта анкетното проучване при избраните групи 

лекари – кардиолози, ОПЛ и интернисти показва,  че:  

 

 А. Най-важните рискови фактори 

 

На първо място, най-важните рискови фактори за високо рискови пациенти са: високо 

кръвно налягане и диабет. Други важни рискови фактори, които са от решаващо значение 

според интервюираните лекари са: високият холестерол, наднорменото тегло, 

тютюнопушенето и метаболитния синдром. В сравнение с 2008 г., на метаболитния синдром 

се обръща по-голямо внимание и се придава по-голямо значение. 

 

Б. Предпоставки за избор на ЛП 

 

Сред най-добрите критерии и предпоставки за избор на ЛП се нареждат високото кръвно 

налягане и намаляване на рисковете от сърдечносъдовите заболявания и смъртността. Други 

ключови характеристики са: постоянното 24 часово действие, подобряване на метаболитния 

синдром, високата ефикасност и добра поносимост / безопасност.  
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Това мнение  -  в по-голяма или по-малка степен, се споделя от всички групи лекари, с 

изключение на това, че интернистите  се фокусират повече върху подобряването на 

метаболитния синдром. 

 

В. Лечение на АХ.  

 

    Когато става дума за АХ лечение, Телмисартан е номер едно Sartan в България, заедно с 

Lorista. Приблизително шест от десет лекари използват най-често двете лекарства. Други, 

приблизително силни Sartans, са Телмисартан НТЗ, Lorista H, CoDiovan и Lozap H.  

Те привличат приблизително 39% или 31% от медицинските лица, които ги предписват.  Най-

често кардиолозите използват Micardis (73%) и по-рядко - общопрактикуващите лекари 

(55%). Използването на Телмисартан НТЗ е най-често сред кардиолозите и 

общопрактикуващите лекари. 

В сравнение с предходната година, Телмисартан поддържа нивото си на предписване, докато 

Телмисартан НТЗ разширява предписването си от медицински лица с 22% . Другите две 

лекарства, които бележат успех са: Lorista H (+17%) и Valtensin (+20%). 

 

 Г. Начално и подържащо лечение със Сартани 

 

      Всеки втори общопрактикуващ лекар (55%) започва най-често лечение на високо кръвно 

налягане със Сартани. Сравнено с 2008 година, това показва ръст от 13 % на 

общопрактикуващите лекари, които предписват Сартани.  

       Една от основните причини общопрактикуващите лекари да не започват лечение със 

сартани е,че те предпочитат да изпращат пациентите си до специалисти, а другата е, че 

предпочитат ACE-инхибиторите.   

       Общопрактикуващите лекари „ревностно” следват лечението, въведено от 

специалистите.       

       В опит да се разбере повече поведението на лекарите при предписването, изпъкват някои 

детайли. Ако се фокусираме върху лекарите, които предписват Телмисартан (Plus), 

установяваме, че 15% от всички хипертензивни пациенти са прехвърлени на Телмисартан, 
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след получаването на нежелана лекарствена реакция от друг продукт.  И от всички пациенти, 

показващи висок сърдечно-съдов риск, 21 % от тях получават Телмисартан (Plus). 

 

 

 

Д.  Информираност на лекарите 

 

  Около 1/3 от лекарите (36%) са запознати с ON-TARGET проучването за Телмисартан. 

Изследването ни показа, че лекарите са информирани главно за резултатите от него. 

Единственото знание, което изпъква при 19 % от лекарите е, че ON-TARGET проучването 

демонстрира намаляване на сърдечно-съдовия риск и редукция на риска от инфаркт. Около 

5% от лекарите смятат, че намалената сърдечно-съдова смъртност, намаленият риск от 

инсулт, добрият контрол на кръвното налягане са сходни както при сартаните/Micardis, така 

и при ACE-инхибиторите / Ramipril.  

    Информираността на лекарите относно цената на Телмисартан е съществено висока (като 

изключим интернистите) като приблизително седем от 10 лекари могат да отсъдят с точност 

стойността на лекарството. Стойността, която пациентите трябва да доплатят за Телмисартан  

за един месец, е оценена от лекарите средно на 15,4 лева.   Тенденциозните анализи върху  

оценката на разходите, разкриват, че доплащанията спадат значително -  от 25,6 лева през 

2007 г., до 19,8 лева през 2008 г.,  към 15,4 лева за 2009 година. 

 

Заключение 

  

    Телмисартан с търговското име Микардис е най-подходащият продукт за изследваните 

групи пациенти – хипертоници с висок сърдечно съдов риск и хипертоници със съпътващи 

заболявания. На второ място се нареждат други две групи пациенти  с проявени НЛР и 

хипертоници с множество рискови фактори. Оценка на  силата на продуктите показва, че  

имиджовите позиции на сартаните са по-високи от тези на АСЕ инхибиторите. Обичайно е да 

се комбинират сартани и АСЕ-инхибитори при лечението на високо кръвно налягане,както и 

за намаляване на риска от смърт от сърдечно-съдови заболявания. Половината от лекарите 

използват тази комбинация. 
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 Лекарите са добре информирани за резултатите от проучването ОнТаргет и предписват по-

често Микардис и Микардис плюс. /90% през 2009г. спрямо 55% през 2008 г./. Основни 

критерии за избор на антихипертензивен лекарствен продукт са – повлиявяне на кръвното 

налягане, намаляване на рисковите от СС заболявания и смъртност, 24 - часова ефективност, 

поносимост и безопасност.   
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V.    Основни изводи: 

 

1. Cерията от изтичащи патенти ще доведе до спад в обема на световния 

антихипертензивен пазар в близкото бъдеще. От друга страна очакваното нарастване на 

популацията от хипертоници, увеличената употреба на фиксирани дозови комбинации и 

навлизането на генерични ЛП ще повлияят стойностния размер на този пазар с леко 

нарастване едвa след 2015 г. 

 

2. Данните  показват разпределението на пазара между десетте основни групи  ЛП за 

повлияване на патологично повишеното кръвно налягане. Прави впечетление спад на 

водещата в близкото минало група С09А  и малката групата представители на С02Д.  

Забелязва се ръст на групата на АРБ и ФЛК. 

 

3. Mоно-продуктите и свободните комбинации имат превес в предписването пред 

фиксираните продукти. Но бъдещето принадлежи на ФЛК. Тенденцията започва да се 

променя в средата на 2009, когато от 1ви Юни се променя позитивната листа и се увеличава 

заплащането на ФЛК.  

 

4. Най важните рискови фактори за лекарите, свързани съc ССР са : високо кръвно 

налягане, висок холестерол, диабет, тютюнопушене, метаболитен синдром. 

 

5. Телмисартан е сартанът с най-висoко ниво на осведоменост сред ОПЛ и кардиолозите. 

 

6. Основни критерии за избор на антихипертензивен медикамент са : повлиявяне на 

кръвното налягане, намаляване на рисковите от СС заболявания и смъртност, 24 часава 

ефективност, поносимост и безопасност. 

 

7. Телмисартан е с най-високо имиджово позициониране. Следващият продукт е 

Телмисартан НТЗ.  
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8. Основни причини за прехвърляне на пациенти от ACE инхибитори към cартани са  

HЛP и главно кашлица. 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



39 

 

VI. ПРИНОСИ НA ДИСEРTAЦИОННИЯ TРУД 

 

 

A. ПРИНОСИ С НАУЧНО-ТЕОРИТИЧЕН ХАРАКТЕР 

 

 

 1. Въз основа на много чуждестранни и български литературни източници е изяснено 

значението на  артериалната хипертония като основен рисков фактор за сърдечносъдовата  и  

бъбречносъдовата болестност и смъртност в световен и национален план. 

 2. Коментирани са и критично са оценени консенсусни документи и препоръки за 

съвременно лечение на хипертонията от различни държави и организации–Австралия, СЗО, 

Международното дружество по хипертония и Европейската харта за сърдечно здраве.   

3. Коментирани са  и са  представени резултати и данни от клинични проучвания и мета-

анализи, доказващи предимствата на телмисартан при пациенти с артериална хипертония и 

висок сърдечно-съдов риск. 

4. На базата на добра теоритична подготовка и богат практически опит в областта на 

фармацевтичния маркетинг е изяснена същността и значението на позиционирането на 

определен продукт или продукти като маркетингов инструмент за повлияване на пазарното 

поведение при разработването на бизнес стратегии на фармацевтичните фирми.  

 5. Проведен е критичен анализ на световния  антихипертензивен пазар за период от 12 

години като констатираните данни и очертани водещи тенденции  в употребата на  

оригинални и генерични антихипертензивни ЛП са позволили разработване на научно-

експертна  средносрочна  прогноза до 2017 г. 

 

Тези приноси с научно-познавателен или потвърдителен характер представляват интерес за 

специалистите от науката и практиката във фармацевтичната и икономическа сфера. 
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Б.   ПРИНОСИ С НАУЧНО-ПРИЛОЖЕН ХАРАКТЕР 

 

1. Маркетинговият анализ на пазара на антихипертензивни лекарствени продукти в България 

за периода 2005 – 2010г. е с фокус върху сартаните и преките им конкуренти. Проведеният 

анализ на антихипертензивния пазар у нас очертава тенденция за увеличаване на продажбите 

на ЛП за лечение на хипертонията както в стойност, така и в натурални измерители. Този 

ръст в продажбите се дължи и на факта, че няма 100% реимбурсиране на тези продукти от 

НЗОК, защото в случаите, когато по-голямата част от цената се поема от пациента, нивото на 

реимбурсиране не е определящ фактор за предписването на ЛП  от лекарите. Този анализ е 

актуален в научно и научно-приложно отношение, тъй като засяга едно от най-

разпространените заболявания не само в световен, но и в национален мащаб, тъй като от АХ 

страда 24% от населението на страната като само 10 % от тези пациенти контролират добре 

заболяването си. 

 

2. Резултатите от анкетнoто проучване, проследяващо възможните промени във 

възприемането на сартаните при различни групи таргетни лекари и подхода им при лечение 

на хипертония c oглед позициoниране на сартаните  на пазара у наc имат подчертан практико 

-приложен принос. Това целево маркетингово проучване е насочено към важни за 

съвременното лечение на АХ  моменти  като установяване на рисковите фактори; 

спонтанното разпознаване на сартаните от страна на респондентите; критериите за избор на 

терапия; оценка за навлизането на сартаните и АСЕ-инхибиторите на българския 

фармацевтичен пазар; предпочитани лекарствени продукти; продуктов имидж на сартаните и 

АСЕ-инхибиторите; подходящи групи пациенти; влиянието на критериите за предписване; 

причина за промяна на терапията; имидж на фармацевтичните компании; фокус върху 

определени лекарствени продукти и т.н. Те представляват интерес за различни специалисти, 

мениджъри, фармацевти и лекари и фармацевтичните фирми. 

 

 

3. Определен методичен принос има разработената комплексна методика за провеждане на ad  

hoc маркетинговото проучване за избор на антихипертензивни лекарства сред 3 групи лекари  

- GPs, интернисти и кардиолози. Резултатите от анкетното проучване са представителни и 
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могат да се използват за формулиране и оценка на  факторите, повлияващи избора на 

лекарствена терапия от предписващия лекар. Използваната методика  позволява 

непосредственото й използване от изследователи, проявяващи по-специален интерес към 

маркетинговото сегментиране на пазара и позициониране  на продуктите в съзнанието на 

потребителите, което добавя и научно -приложния принос на методиката.  
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