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Резюме на научните трудове на ас. Анна Христова Тодорова, д.ф. за участие в 

конкурс за АД “Доцент“ в област на висшето образование 7.Здравеопазване и спорт, 

професионално направление 7.3.Фармация, по научна специалност „Oрганизация и 

икономика на дистрибуторската и аптечната практика"(За нуждите на 

преподаването по Социална фармация и фармацевтично законодателство, 

Фармацевтчини грижи и Фармакоикономика) към МУ-Варна, Факултет 

Фармация, катедра „Фармацевтични науки и фармацевтичен мениджмънт“, 

съгласно обява в Държавен вестник, бр. 18 от 08.03.2016 г. 

 
Списъкът с резюмета на научните трудове на ас. Анна Тодорова включва 1 

монография, представена като хабилитационен труд,  15  публикации в български 

научни списания, включващи статии и доклади от научни конференции, публикувани 

в пълен обем, 8 публикации в международни  списания,  15 публикации в 

международни списания с ИФ и 5 публикувани резюмета в сборници от научни 

конференции. Съавторство в три раздела на учебник по „Социална фармация и 

фармацевтично законодателство“ и съавторство в ръководство за практически 

упражнения за помощник-фармацевти по дисциплината Социална фармация и 

фармацевтично законодателство. В допълнение като една публикация е отчетен 

авторефератът на докторската дисертация.  

 

 

Тема на дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен 

„ДОКТОР“ 

„Лекарствена употреба и роля на фармацевтите за подобряване качеството на 

живот при деца с бронхиална астма” по научна специалност „Социална медицина и 

организация на здравеопазването и фармацията“ 
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Резюме на научните трудове на ас. Анна Христова Тодорова, дф  

след придобиване  на   ОНС „доктор” 

 

 

I. Монографичен труд 

 

Анна Тодорова „ФАРМАЦЕВТИЧНИ ГРИЖИ. Съвременни фармацевтчни 

подходи при неконтролирани пациенти с алергичен ринит. Варна 2016,110 с.  

ISBN: 978-619-7137-97-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Монографичният труд анализира ролята на фармацевта при отпускането на лекарства без 

рецепта като поставя акцент върху фармацевтичните грижи при неконтролирани от лекар 

пациенти с алергичен ринит. Проучването проследява ролята на фармацевтичните грижи за 

подобряване качеството на живот при пациенти с интермитентен и лек персистиращ алергичен 

ринит, които се самолекуват и търсят консултация в аптеката. На основата на опита е  

установено, че  чрез специализирани фармацевтични грижи и отпускане на подходящи ОТС 

продукти фармацевтът може успешно да съдейства за адекватно провеждане на самолечението 

и повишаване качеството на живот при пациентите. В помощ на фармацевта в аптеката са 

предоставени съвременни фармацевтични подходи при пациенти с интермитентен и лек 

персистиращ алергичен ринит, които се самолекуват. Разработеният монографичен труд 

представлява практически инструмент, предназначен да подобри и улесни дейността на 

фармацевтите в областта на фармацевтичните грижи при алергичен ринит.  
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II. Публикации в национални и международни списания и 

доклади, публикувани в пълен обем 

 

Научни публикации  в национални издания: 

1. Цветкова, А., А. Тодорова, Д. Димитров,- “Самолечението социални и 

фармакоикомически ползи” Здравна икономика и мениджмънт”, 2013; (3): 62-

65. ISSN 1311-9729 

В условията на нарастващи здравни разходи и ограничени финансови ресурси от 

особено значение е изборът и на икономически ефективни терапии.Социалните и 

икономическите ползи от самолечението на първо място отразяват факта,че то е 

доброволно избрано от пациента. Използването на ОТС лекарства е всепризнато 

днес като част от здравеопазването, то съответства на растящото желание на всеки 

да взема отговорно решения за своето здраве. Когато се практикува с консултация 

от квалифициран специалист-фармацевтът в аптеката, самолечението може да 

спести ресурси на националните здравни системи.Отговорното професионално 

поведение на здравните специалисти може да увеличи ефикасността и 

практическите ползи на потребителите по отношение на „грижата за себе си“.  

 

2. Цветкова А, Д. Александрова, А. Тодорова, Д. Димитров, „Самолечението в 

интерес на потребителя“, Варненски медицински форум, 2013 г., том 2(3) :141-

145 ISSN: 2367-5519  

Има няколко важни въпроса, които трябва да бъдат проучени, преди да се 

популяризира потенциалните ползи от самолечение. Всеки продукт за самолечение  

трябва да бъде безопасен за използване. Това предполага наличието на подходяща 

информация за потребителите и избягване на забавянето на диагностицирането и 

лечението на заболявания, които не са подходящи за самолечение. Освен това,  ОТС 

лекарствата могат да взаимодействат с други лекарства, алкохол и храни.  Концепцията 

за самолечението на пациентите при леки неразположения и някои болестни симптоми 

се променя постоянно. По-добрата обща и здравна култура на самите пациенти е 

предпоставка за по-активното им включване в процеса на лечение. 

 

3. Цветкова А.,  П. Димитрова, А. Иванова, А. Тодорова, Д. Димитров, “Рискове 

при самолечението с ОТС лекарства” Варненски медицински форум, 2013; 

2(3):155-160 ISSN: 2367-5519 

Проучването поставя  въпроси, свързани с информираността на пациента, основните 

проблеми при осигуряването на безопасност, най-често допусканите пропуски и 

проблеми в практиката, професионалните бариери за подобряване безопасността на 

пациента, честотата на съобщаване на НЛР от здравните специалисти. Като факторна 

променлива сме използвали професионалния статус на анкетираните специалисти, 

анкетираните лекари са две групи- лекари(ОПЛ и специалисти) и фармацевти. Като 

резултативни променливи се използват отговорите на отделните въпроси.  
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4. Цветкова А., Д. Димитрова, А. Тодорова, “Преминаване на  лекарствени 

продукти от рецептурно (Rx) към безрецептурно отпускане (ОТС)” Варненски 

медицински форум, 2013; 2(3) :145-150 ISSN: 2367-5519 

 

Целта на настоящото проучване е да проследи промяната в нормативната уредба на 

преминаване на лекарства от рецептурно към безрецептурно отпускане и как това се 

отразява на пациентите и на фармацевтичния пазар. Водени от увеличаващите се 

разходи за нови фармацевтични лекарства, пазара на OTC и генерични лекарства има 

все по-силен растеж през последните години. За над 30% от лекарствата на 

фармацевтичния  пазар лекарско предписание не е нужно. Доста често на лекарствения 

пазар се наблюдава, че две лекарства, които са с еднакъв състав и еднакво действие, са 

регистрирани по различен начин.  Промяната на правния статус на едно лекарство от 

рецептурно (Rх) към ОТС (без лекарско предписание) е процес на дерегулация или 

рекласификация. Решението да се премине от (Rx) към OTC е истинско 

предизвикателство. Преминаването към безрецептурния пазар създава риск от 

обезценяване на продукта (Rx), но по-важното е, че поставя марката в нова 

конкурентна среда, а именно на потребителския пазар. "Пациентите" стават 

"потребители", а безрецептурните лекарства се изправят пред нови предизвикателства, 

конкурентни не само срещу други фармакологични форми, но често и срещу други 

решения за лечение  като функционални храни и хранителни продукти  

 

5. Тодорова А., А. Цветкова, А.Велчева, М.Радева, К.Дечева, Т.Георгиева, 

Н.Агова ”Алергичният ринит –рисков фактор за бронхиалната астма в детска 

възраст.“ Варненски медицински форум, 2014; (2):25-28 ISSN: 2367-5519 

 

Алергичният ринит е важен самостоятелен рисков фактор за развитието на астмата при 

децата. Често АР не е  диагностициран и не се  лекува навреме, което е предпоставка за 

еволюцията на алергичното заболяване  до астма. Разбирането за общия патологичен 

процес бележи промяна в диагностиката и терапевтичното лечение на дихателните 

алергии. Целта на проучването е да анализира честотата на съпътстващ астмата 

алергичен ринит при педиатрични пациенти както и най-често използваните 

терапевтични схеми и практики за профилактика и лечение на заболяването. Проведено 

е анкетно проучване на територията на град Варна сред родители на деца, страдащи от 

бронхиална астма. Резултатите показват значителна честота (81%) на коморбидна 

патология като  симптомите на АР в много от случаите се пренебрегват и не се лекуват. 

Обучението на пациентите, навременното диагностициране и лечение на АР може да 

подобри и дори да модифицира хода на астмата. 

 

6.  Тодорова А., А. Цветкова, Д. Димитров 

„Преглед на разпространението на дихателните алергии в детска възраст“- 

“Социална медицина“,  2014,  2: 13-16 ISSN:1310-1757 

 

През последните десет години броят на засегнатите от алергичен ринит(АР) и 

бронхиална астма(БА) деца обезпокоително нараства в световен мащаб. България е 

сред страните, за които липсват достатъчно данни за епидемиологията на дихателните 

алергии, което налага проучването на проблема в контекста на световната заболяемост. 
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На базата на данни от литературни източници е направен  обзор на разпространението 

на алергичен ринит и бронхиална астма при деца в световен мащаб и анализ на 

възможностите за проучване заболяемостта в България. Обзорът на разпространението 

на дихателни алергии показва, че страната ни следва световните тенденции  и налага 

необходимостта от подробно проучване на проблема за България. 

 

7. Цветкова А., А. Тодорова 

„Динамика на ОТС пазара в България  2008-2013г.” „Здравна икономика и 

мениджмънт“ 2014; 52 (2) : 19-23 ISSN 1311-9729 

Основна причина за ръста на фармацевтичните пазари е  ниската удовлетвореност 

от  здравеопазване и в частност достъпа от лекарствено лечение. Според една от 

най-широко използваните методики за оценка развитието националното 

здравеопазване  – EHCI ( European Health Consumer Index). Фармацевтичния пазар, 

финансиран с обществени средства, в България заема 40% от общия пазар. 

Стойностите в ЕС като цяло са значително по – големи общественото финансиране  

покрива средно над 80% от пазара, т.е. два пъти повече от България. Възможностите 

за навлизане и разширяване на дейността на ОТС пазара през последните няколко 

години (смяна на Rx статут в ОТС статут) е стимулатор за ръста в сектора. 

8. Цветкова А.,С.Михаилова, А.Тодоровa „Аспекти на паралелна търговия с 

лекарства в България.“ Варненски медицински форум , 2014; 3 (4): 237-241 

ISSN: 2367-5519 

 Паралелната търговия съществува в целия ЕС. Тя е възможна заради разликите в 

цените  на които производителите на лекарства ги продават в отделните страни. При 

паралелната търговия дистрибуторите купуват едно лекарство от държава, в която 

цената му е по-ниска, и го продават в друга, където е по-висока. Обект на този тип 

дейност са скъпите нови лекарства. Паралелната дистрибуция на лекарства, както и 

при други стоки, противодейства на ценовите различия между различните 

национални пазари в рамките на Европейската Икономическа Зона (EEA).Идеята е 

паралелните фармацевтични дистрибутори да  осигуряват възможност 

за  спестявания за обществените организации  купуващи лекарства като 

едновременно гарантират, че тези лекарства са  с доказан произход от ЕС и са част 

от законната верига на лекарствоснабдяване. 

9. Цветкова А, А Тодорова „Анализ на вземане на решение при пациенти с 

алергичен ринит ”Здравна икономика и мениджмънт“ 2014; брой 4 (54) : 34-37 

ISSN 1311-9729 

Анализирани са епикризи на пациенти постъпили за стационарно лечение в УМБАЛ 

„ Св. Марина“ с диагноза с диагноза АР (алергичен ринит) придружен с пристъп. 

Проследени са терапевтичните схеми и е остойностена най-често прилаганата от 

тях. Използван е анализа на вземане на решенията, свързани с несигурност, при 

който всички значими елементи-алтернатив действия,случайни събития и крайни 

последици, са залегнали в модела. Представен е под формата на дърво на 

решенията. 
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10. Тодорова А.,  А.  Цветкова   „Проучване контрола на астмата  и влиянието 

му върху качеството на живот при пациенти в детска възраст” . Детски и инфекциозни 

болести, ЦМБ -МУ –София, 2015; 7 (1): 3 – 8.ISSN: 1313-762Х 

При много пациенти постигнатият контрол на астмата е незадоволителен, в резултат 

на което качеството на живот на болните е силно занижено.  Проучването изследва 

връзката между  контрол на астмата и качество на живот при педиатрични 

пациенти. Използван е тест за контрол на астмата (Childhood Asthma Control Test –

CACT) и  инструмент за оценка  качеството на живот (Child Attitude Toward Illness 

Scale-CATIS) при деца във две възрастови групи – 6 – 12 г. и 13 – 16 г..В резултат на 

проведените CACT и CATIS се установи „частично контролирана“ астма за групата 

6-12г. и „неконтролирана астма“ при децата на  13-16г. „леко позитивно“ отношение 

към  хроничното заболяване при по- малките деца и „неутрално“ отношение при по 

- големите. Регресионният  анализ установява  умерена корелационна зависимост 

между контрола на астмата и качеството на живот при първата група  пациенти  и 

значителна зависимост при втората. Зависимостта между изследваните величини - 

контрол на астмата и качество на живот при двете групи деца е статистически 

значима  (p <  0,05). 

11. Цветкова А., А.Тодорова, Анализ на мненията на мениджъри работещи във 

фармацевтичната мрежа относно тенденциите в употребата на ОТС“  Варненски 

медицински форум, 2015; 4(1):39-42, ISSN: 2367-5519
 

Добрият мениджмънт във фармацевтчината индустрия е ключов за 

предотвратяването на рисковете за здравето на потребителя. Употребата на ОТС 

лекарствени продукти зависи от способността на мениджърите във фармацевтчиния 

сектор да контролитрат предлаганите услуги. Пазарът на ОТС се повлиява от 

мениджърските решения на представители на фармацевтични компании, 

дистрибутори, собственици на аптеки, фармацевти, политици, работещи в областта 

на здравеопазването.  

12.  Цветкова А., А.Тодорова “Икономическа среда и поведение на 

пациента/потребител на фармацевтичния пазар “Варненски медицински форум, 

2015; 4(1): 43-46, ISSN: 2367-5519 

Зададените принципи от СЗО за финансиране на здравеопазните системи изискват 

недопускане на зависимост на достъпа до здравни услуги и медикаментозно 

лечение от икономически бариери, в т.ч. нисък икономически статус. Влошената 

социално-икономическа среда у нас, според редица изследвания, показва наличието 

именно на такава връзка. България е сред държавите в ЕС с най-ниско ниво на 

профилактика и превенция на заболявания. Гражданите не полагат здравни грижи 

поради липса на средства, бюрократични трудности или недостатъчна 

информираност. 
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13. Анна Тодорова, Антоанета Цветкова, Силвия Михаилова - Проучване на 

нагласите на пациентите за закупуване на лекарства през интернет, Варненски 

медицински форум,2015;4(3):230-234 

Eлектронната търговия и интернет услугите са  неразделна част от живота на 

потребителите. С въвеждането на електронното здравеопазване у нас, съществува 

потенциал те да стават все по- значими за обществото. В повечето Европейски 

страни интернет търговията с лекарства без лекарско предписание се извършва от 

аптеки, получили разрешение за дейността си от съответния за страната 

изпълнителен орган.В  България търговия на лекарствени продукти по интернет 

официално е въведена от 06.01. 2012 година.Статията проучва нагласите на 

обществото относно закупуването на лекарства през интернет. Резултатите 

показват, че опасенията на  потребителите са свързани  основно с качеството на 

предлагания лекарствен продукт. Налице са  редица рискове за потребителите  при 

покупка  на лекарства през интернет. От една страна съществува риск от закупуване 

на фалшиви лекарства, неотговарящи на изискванията за качество, безопасност и 

ефикасност от нелицензирани сайтове, а от друга липсата на фармацевтична 

консултация за правилното приложение, възможните НЛР, противопоказания и 

несъвместимости къса връзката пациент- фармацевт и излага здравето на  

потребителя  на сериозен риск . 

 

 

 

14. Вилиана Гуглева, Анна Тодорова - Предизвикателства пред аптеките , 

приготвящи лекарствени форми по магистрална и фармакопейна рецептура. 
Варненски медицински форум,2015;4(3):432-436 

 
В последните години  предлаганото разнообразие от индустриално приготвени  

лекарства и увеличаването на броя им  засилва значението на  информационната 

функция на фармацевтите. Въпреки изместването на фокуса към ролята на фармацевта 

като консултант и най-достъпен медицински специалист, приготвянето на лекарства 

остава една от основните услуги, предлагани от аптеките в много европейски държави. 

Възможността за индивидуален подход  към пациента обуславя  избора на терапия в 

много от случаите. Лечението с приготвени в аптека лекарствени форми има 

неоспорими предимства, но за съжаление  все по- малко аптеки в България предлагат 

тази услуга.  

Целта на проучването е да направи анализ на мотивите, трудностите и 

предизвикателствата пред аптеките, приготвящи лекарства по магистрална и 

фармакопейна рецептура на територията на град Варна. 

Анкетирани са 50 фармацевти. Основните предизвикателства, които се 

очертават са: осигуряване на необходимото качество на приготвяната лекарствена 

форма- спазване на технологичните операции, точност и стерилност по време на 

работа  и  ангажиране времето на фармацевта за акуратното изпълнение на този 

процес, в резултат на което той не е в състояние да обслужва други пациенти. 

Болшинството от фармацевтите смятат, че е предимство за аптеката приготвянето на 

лекарствени форми по магистрална и фармакопейна рецептура, тъй като това е 

възможност за привличане на пациенти и издигане авторитета на професията. 
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15. Анна Тодорова, Антоанета Цветкова, „Въздействие на генеричната 

лекарствена политика за подобряване на профилактиката и лечението на астма в 

детска възраст“. Известия на съюза на учените Варна, 2015, кн.2 том XX, 68-72   

 

Статията проследява връзката между повишената амбулаторна употреба на генерични 

лекарства, съдържащи монтелукаст, като предпоставка за по-добра  профилактика на 

астмата в детска възраст и установеното понижение на броя на хоспитализираните  

пациенти. Проучването обхваща територията на гр. Варна. Използвани са резултатите 

от анализ на предписаните за амбулаторно лечение  антиастматични  лекарства за деца 

на възраст 6 -12 г. и  данни за хоспитализaциите  в МБАЛ „Св. Марина“ – гр. Варна за  

тази възрастова група в периода 2008-2013г. 

Установени са   много силни обратно - пропорционални зависимости ( р ˂0,05) между 

амбулаторната лекарствената употреба  и хоспитализациите ( r =0,99) и променливите 

ниво на реимбурсиране на лекарствата  и хоспитализации ( r = 0,94). 

Резултатите от проучването установяват тенденция за провеждане на ефективна 

генерична лекарствена политика и подобрена профилактика на заболяването, в резултат 

на което се наблюдават оптимизиране контрола на астмата при изследваните пациенти.  

 

 

 

16. Автореферат на дисертационен труд „Лекарствена употреба и роля на 

фармацевтите за подобряване на качеството на живот при деца с бронхиална 

астма“, 2016г.  , 48с. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Дисертационният труд е посветен на едно актуално социално- значимо 

заболяване-Бронхиалната астма и позиционирането на фармацевта  в комплексната 

грижа за болния. Проблемите, свързани с лекарствената употреба при болни от астма 

деца, степента на постигнатия контрол на заболяването и влиянието му върху 

качеството на живот на педиатричните пациенти, както и ролята на фармацевтите в 

превенцията и лечението на астмата в детска възраст, не са проучвани у нас до момента. 

Дисертационният труд съдържа нови идеи и подходи, които могат да бъдат полезни за 

специалистите от фармацевтичната наука и практика. 

 Съществен принос е възможността за внедряване на разработения подход за действия 

на фармацевта в комплексната грижа за пациентите с астма в детска възраст като 

ефективен начин за оптимизиране на терапевтичните грижи, подобряване на здравния 

статус и качеството на живот на болните.  

Включени са препоръки, адресирани към институциите, академичната общност и 

здравните специалисти, с които се цели подобряване на контрола на заболяването. 
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Научни публикации в международни списания 

 

17.  А. Todorova
 
, A.  Tsvetkova ,  D. Dimitrov ,“ Allergic Rhinits and Its Impact on 

Asthma – ARIA. Control and Prevention of Respiratory Allergies in Pharmacy 

Practice“ Review Scripta Scientifica Pharmaceutica, MU – Varna ISSN: 2367-5500 

vol. 2, 2014, pp. 54-58  

Atopic diseases, being relatively rare until a few decades ago, are a serious health, 

economic and social problem.Epidemiological studies on respiratory allergies have shown 

that allergic rhinitis (AR) and bronchial asthma (BA) often coexist in the same patient. 

The premise “one respiratory system, one disease” marks a change in diagnostic and 

therapeutic treatment of respiratory allergies. Allergic Rhinits and Its Impact on 

Asthma(ARIA) Initiative at WHO aims to spread, educate and implement evidence-based 

management of allergic rhinitis as a risk factor for development of asthma worldwide. 

This study reviews current concepts and trends in the management of respiratory allergies 

in compliance with the recommendations of ARIA., The concept of a continuous airway 

views allergic rhinitis and asthma as a manifestation of the same pathological process – an 

allergic inflammation. Through АRIA (Allergic Rhinits and Its Impact on Asthma) 

Initiative, WHO educates and provides guidelines for treatment of AR to prevent its 

progression to asthma. 

 

18.  Anna Todorova, Antoaneta Tsvеtkova, Silvia Mihaylova,The Use of Controller 

Medications in the Management of Pediatric Bronchial Asthma. Dynamic Patterns of 

LTRA (montelukast) Use, 'International Archives of Integrated Medicine (IAIM), 

2015; 2 (3):40-46 ISSN: 2394-0026   

Asthma is considered the most common disease in adolescents. Our survey was focused on 

two age groups of pediatric patients: 6 from 2008 to 2013. We examined the use patterns of 

LTRA (montelukast) and its substantial share of the overall use of asthma controller 

medications. The results reveal the use of LTRA (montelukast) in both age groups. The mean 

absolute growth of mon in the group of 6 to 12 years old group of 13 to 16 years old, the 

mean absolute growth of montelukast (5 mg and 10 mg) was 226.8 packs, and the mean 

growth rate was 341.3%.prescribe innovative medicines promote the use of LTRA 

(montelukast) as an asthma control drug for childhood patients.  

 

19. Silvia Mihaylova, Antoaneta Tsvеtkova, Anna Todorova 

„Pharmacologic trends in the treatment Diabetes type 2- New classes of  

antidiabetic „  International Archives of Integrated Medicine-IAIM, 2015; 2(4): 223-228 

ISSN: 2394-0026 (P) : ISSN: 2394-0034 (O)  

                                                                        

Diabetes type 2 is a metabolic condition diabetes is constantly increasing worldwide. 

Regardless of the integrated approach to the disease treatment, the proportion of patients 

with poor glycemic control remains high. New ph products with improved tolerability and 

efficacy are in the focus of continuous research and development efforts.Type 2 Diabetes 

is a chronic condition characterized by insulin resistance and/or pancreatic beta-cell 

dysfunction leading to decreased insulin secretion and sensitivity. As a result, people with 

diabetes have blood gluco levels significantly higher than normal. Over time, 

hyperglycemia causes deterioration in insulin resistance and progression of beta cell 
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dysfunction. Diabetes mellitus is associated not condition with significant social 

implications. The prevalence of type 2 diabetes is constantly increasing worldwide. 

Regardless of the integrated approach to the disease treatment, the proportion of patients 

with poor glycemic control remains high. New ph products with improved tolerability and 

efficacy are in the focus of continuous research and Diabetes, Pharmacological trends, 

Antidiabetic drugs.  

 

20. Tsvetkova, A. Todorova, A., Tsvetkov, L., and Dimitrov, M.  

Patient safety- reporting of adverse drug reactions (ADRS) International Journal of 

Information Research and Review. 2015; 2(4):664-667. ISSN: 2349-9141 

 

The issue of patient safety has been brought to the attention of the medical community in 

1999 through a report of the US Institute for Medicine titled “To Err Is Human.” In 2004, 

the World Health Organization launched the initiative “Patient safety – a Global 

Challenge” and established the World Alliance for Patient Safety. Owing to scientific 

progress, many new medications are being introduced in the market. In result of this 

“medicinal explosion,” a need arises for the health specialists to inform their patients 

about any possible adverse drug reactions (ADRs) and to report about any suspected new 

ADRs. This article intends to trace one aspect of patient’s safety related to the use of 

medications, and this is the reporting of Adverse Drug Reactions (ADRs). We conducted 

an anonymous survey among the medical specialists (physicians and chemists) in the 

territory of Varna, Bulgaria with regard to the frequency of ADRs reported by them. All 

specialists take into consideration the risks inherent to the use of medications and all 

specialists share that they observe ADRs in their practice; however, all respondents 

unanimously shared that they did not report about observed ADRs neither on the page of 

the Bulgarian Drug Agency, nor though the Yellow Card. 

 

21. Tsvetkova, A., Todorova, A.,
 
Tsvetkov, L.

,
 Mihailova, S., Dimitrov, M. 

 The role of the pharmacist in achieving therapeutic efficacy and cost effectiveness in the 

management of allergic rhinitis” International Journal of Information Research and Review. 

2015; 2(4): 593-596, ISSN: 2349-9141 

 

  The explosive growth in the number and variety of drugs has proven the pressing need 

for health professionals who can provide both physicians and patients with medical 

advice on the drugs available and on the potential adverse drug reactions (ADRs). 

Therefore, counseling and consultation have become a key component of pharmacist-

provided patient care activities. Pharmaceutical care as a new direction in pharmacy 

practice has evolved over the years. Pharmaceutical care is focused on promoting 

patient-centered health care that should supplement rather than supplant the care 

provided by physicians and other health professionals. Pharmaceutical care has risen to 

the challenges of the increased prescription volume, the wide variety of new drugs, and 

the need for comprehensive drug-related information. 

To outline the role of the pharmacist in the responsible provision of therapeutically 

appropriate and cost-effective disease management  

We examined the therapeutic algorithm in the management of allergic rhinitis in order 

to define the pharmacist’s role in providing both medical advice on a self-medication 
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programme, and professional assessment of health conditions that require physician 

supervision to guarantee patient safety.  

Pharmacists play a key role in providing professional advice on a self-medication 

programme for the treatment of intermittent and mild persistent allergic rhinitis. In these 

cases, appropriate management with OTC antihistamines can ensure good disease 

control and reduce healthcare spending for individuals and health insurance funds alike.  

 

 

22. A.Todorova,  THE POTENTIALS OF PHARMACISTS TO PROMOTE 

RESPONSIBLE AND EFFICIENT SELFTREATMENT. A SWOT ANALYSIS, 

International Journal of Information Research and Review,  2015; 2(10):1288-1292 

ISSN: 2349-9141   

The growing use of over-the-counter (OTC) drugs and the promotion of patient self-

care are associated with a number of socio-economic factors such as patients’ lifestyle, their 

easy access to medicines, the favourable conditions for patient self-treatment, patients’ 

growing health awareness, as well as the wide availability of various medicinal products. 

We conducted a SWOT-analysis to identify the potential strengths, weaknesses, 

opportunities and threats that pharmacists face in their efforts to promote rational use of OTC 

products and safe and efficient self-medication. 

 Adequate self-medication can be convenient and beneficial for patients and national 

health systems alike. On the other hand, treatment with OTC products often poses higher risks 

to patients and has a negative impact on the relationship between patients and their physicians 

and pharmacists. Pharmacists have to meet ever increasing expectations since they are the 

most accessible healthcare professionals responsible for maintaining patients’ well-being 

when self-medicating. 

 

23. Anna Todorova, Antoaneta Tsvetkova, Iskra Mircheva, ASSESSMENT OF 

HEALTH RELATED QUALITY OF LIFE IN PAEDIATRIC PATIENTS WITH 

ASTHMA METHODS AND DISEASE DETERMINANTS, Scripta Scientifica 

Salutis piblicae, 2015, 1(2): 7-13; ISSN: ISSN 2367-7325 (print) ISSN 2367-

7333 (online) 

 
The purpose of this article is to provide an overview of the methods for assessing Health 

Related Quality of Life (HRQOL) in children, with a focus on both the instruments available for 

measuring HRQOL in pediatric patients with asthma and the disease determinants. Adolescents 

with bronchial asthma often have substantially lower HRQOL. Frequent exacerbations impair 

children’s normal daily routines such as school activities, play and sleep. The factors affecting 

children’s HRQOL largely vary from those affecting the HRQOL in adults. Chronic diseases in 

childhood are a risk factor associated with serious psychosocial consequences – low self-

esteem, behavioral problems, and difficulties in learning. Assessment of HRQOL can be 

successfully integrated in achieving the primary aim of the disease management – to maintain 

health as a state of complete physical, mental and social well-being. 
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24. Todorova A, Gugleva V, Georgieva L. Doctors' point of view on Pharmacy 

Compounding - Advantages and disadvantages. International Archives of Integrated 

Medicine IAIM, 2016; 3(2): 45-50. ISSN: 2394-0026 

Despite the wide variety and the increasing number of industrially manufactured 

pharmaceuticals in recent years, extemporaneous medications are still often prescribed and 

prepared. 

  The purpose of this study was to analyze doctors` points of view on pharmacy 

compounding and to characterize advantages and disadvantages, associated with 

extemporaneous prescribing and dispensing. We performed a direct anonymous survey 

among general practitioners and medical specialists in the Northeastern Bulgaria.  

 Our study findings show that extemporaneous medications are still preferred by 

physicians to meet the need of a tailored approach to specific patient and to provide 

individualized drug dosing. The role of extemporaneous compounded medicines is 

significant in the field of dermatology, due to the possibility of combining different 

ingredients in order to achieve better therapeutic action and also to serve as an alternative 

when there are no available market preparations.  

 

 

 Научни  публикации в международни списания с ИФ 

25.  Antoaneta Tsvetkova, Anna Todorova 

Profile of Patients Using OTC Drugs Merit Research Journal of Medicine and Medical 

Sciences 2014; 2(12):293-296, ISSN: 2354-3238 (ISI Impact Factor = 0.678) 

 

A prescription is not required for more than 50% of the medicines on the Bulgarian market. In 

each country, these drugs are selected by a 

regulatory agency which ensures that their ingredients are safe, reliable and efficient. Patients 

often use ОТС products for self-medication, and the group of these drugs includes products 

that are most frequently used – flu drugs and vaccines, painkillers, supplements, etc. The 

World Health Organization (WHO) defines self-medication as a factor that enhances health 

prevention and specifies it as one of the elements of national health strategies. The 

advantages of self-medication will become even more significant: for patients - a remedy for 

their condition, reduced health-related absence from work, and a cheaper treatment; for the 

society -  a more adequate management of the “free-of-charge” public services, no ambulatory 

expenses, no treatment expenses, no expenses for statutory sick pay, better 

overall health care outcomes 
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26.  Anna Todorova, Antoaneta Tsvetkova The Role of the Pharmacist in Providing 

Prevention and Treatment of Respiratory Allergies, Merit Research Journal of 

Medicine and Medical Sciences (MRJMMS) 2014; 2(11):279-283, (ISSN: 2354-

323X) ISSN: 2354-3238 (ISI Impact Factor = 0.678) 

 

Pharmacists act as intermediaries between physicians and patients in ensuring effective 

prevention and treatment of chronic diseases. Since the prevalence of allergic rhinitis and 

bronchial asthma is increasing worldwide, we have summarized the available documents and 

guidelines designed to assist pharmacists in patient counseling. Pharmacists play a key role in 

achieving and maintaining control of respiratory allergies by promoting rational drug use, 

preventing the development of asthma in patients with allergic rhinitis, and referring patients 

for timely diagnosis and appropriate treatment 

 

27. Antoaneta Tsvetkova, Anna Todorova and Valentina Petkova 

Physicians’ attitudes and beliefs about the use of over-the-counter medicines. A Survey Merit 

Research Journal of Medicine and Medical Sciences, 2014; 2(11): 261-265. ISSN: 2354-3238 

(ISI Impact Factor = 0.678) 

 

 Bulgaria is one of the countries in the EU where health promotion and disease prevention 

activities are most underestimated. Bulgarians are not active enough in maintaining their 

health and wellbeing as a result of financial constraints, heavy bureaucracy and poor 

information. Patients distrust physicians and Bulgarian health system. Therefore, one in ten 

Bulgarians regularly seeks self-medication. The purpose of this survey is to examine 

physicians’ attitudes and beliefs about patients’ motivation to seek self-medication with OTC 

drugs, as well as physicians’ assessment of related benefits and risks. The respondents of this 

questionnaire survey are GPs and medical specialists working in the town of Varna. The 

results show that an increasing number of patients seek self-medication motivated by the 

possibility to control their expenses through the convenient and time-saving purchase of OTC 

drugs. Self-medication hinders physicians from providing professional health care, and it 

mainly poses a risk to patients’ health. Therefore, widespread adoption of collaborative health 

care services is imperative 

 

28. Antoaneta Tsvetkova, Anna Todorova, Valentina Petkova THE ROLE OF 

PHARMACIST AS AN ADVISOR ON RESPONSIBLE SELF-MEDICATION: A 

SURVEY – WORLD JOURNAL OF PHARMACY AND PHARMACEUTICAL 

SCIENCES.2014; 3(11): 325-335. ISSN 2278 – 4357.  SJIF Impact Factor 2.786 

The mission of pharmaceutical profession is to supply medicines and other products and 

services to patients, as well as to provide the public with advice on the most rational use of 

these products. The purpose of this study is to examine pharmacists‟ attitude towards the use 

of nonprescription medicines (OTC), as well as pharmacists‟ opinion about their role in 

patient counselling on self-medication. A survey questionnaire is used for the interview of 

pharmacists in randomly chosen pharmacies of different size and location in the city of Varna. 

Research results show that an increasing number of patients seeks selfmedication, Motivated 

by the convenience and the time-saving effect of the purchase of OTC medicines. 

Correspondingly, the importance of the pharmacist‟s role as an advisor to the public on 
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responsible self-medication and appropriate health care is constantly growing. The effects of 

advertisements, abundant sources of information, free access to various medicines, and 

deregulations of pharmaceutical markets pose a serious risk to patients‟ health. To avert 

medical complications, pharmacists should render services that ensure the proper use of drug 

produacts and the prevention of adverse drug reactions (ADRs).The outcome of treatment and 

medication should be a shared responsibility between pharmacists, physicians and patients 

 

 

29. Antoaneta Tsvetkova, Anna Todorova, Valentina Petkova 

PATIENTS, PHARMACISTS AND PHYSICIANS VIEWS ON THE USE 

OF OVER-THE-COUNTER-DRUGS. A COMPARATIVE ANALYSIS WORLD 

JOURNAL OF PHARMACY AND PHARMACEUTICAL SCIENCES, 2014; 3(12):01-09. 

ISSN 2278 – 4357.SJIF Impact Factor 2.786 

 

Overconfident consumer decisions, unequal or limited access to health care services and 

related pharmaceutical services, economic disparities and financial constraints are the factors 

that underlie the ever increasing number of Bulgarian patients who seek self-medication – 

mainly by means of non-prescription medicines (OTC drugs), nutritional supplements, 

bioactive food components and medicinal herbs. This entails a weaker and less trustful 

relationship between patients, pharmacists and physicians. Increased sales of nonprescription 

medicines and nutritional supplements are underpinned by prevailing public attitudes towards 

these products as adjunct medications and first-line treatment of acute and chronic diseases, as 

well as by public‟s heightened awareness of the importance of overall health and well-being.  

A survey conducted by Booz & Company shows that 240 million people buy OTC drugs each 

year; 60 million of those consumers do not seek a medical consultation or a treatment by a 

specialist. As a result, the availability and the use of OTC drugs create significant value – $ 

102 billion in yearly savings for the U.S. health care system, e.g. every dollar spent on OTC 

medicines saves $ 6-7. 

 

30. Anna Todorova, Antoaneta Tsvetkova 

„ROLE OF PHARMACEUTICAL CARE IN THE TREATMENT OF PEDIATRIC 

BRONCHIAL ASTHMA „WORLD JOURNAL OF PHARMACY AND 

PHARMACEUTICAL SCIENCES. 2015 ; 4(1): 38-51. ISSN 2278 – 4357 SJIF Impact 

Factor 2.786 

 

Pharmacists  act  as  intermediaries  between  physicians  and  patients in  ensuring effective  

prevention  and  treatment  of  chronic  diseases.  Given  the  social  significance  of bronchial  

asthma  and  the increasing  childhood  morbidity,  we  have  developed  a  behavioral 

algorithm  that  stipulates  the  conduct  of  pharmacists  in  counselling the  parents  of  

children suffering from bronchial asthma. At present,there is no such guide in written 

developed or available  for  the  needs of  pharmacy  practitioners  in  Bulgaria.  The  

suggested  approach  is intended  to  facilitate  the  process  of  achieving  and  maintaining.   
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31.  Anna Todorova ,  Antoaneta Tsvetkova 

”ASTHMA CHILDREN PATIENTS’ QUALITY OF LIFE“- WORLD JOURNAL OF 

PHARMACY AND PHARMACEUTICAL SCIENCES 2015; 4, (1):221-228. Research 

Article ISSN 2278 – 43570 SJIF Impact Factor 2.786 

 

The high rate of asthma morbidity in childhood is due to numerous factors: environmental 

triggers, untimely diagnosis and treatment delay, lack of assistance for an effective 

management of the therapeutic regimen, insufficient patient education of children and their 

parents. The disease very often worsens the quality of life in both adolescents with bronchial 

asthma and their parents. The objective of this research is to examine pediatric patients’ qualit 

y of life (QoL) in two age groups – 6-12 years and 13-16 years. Child Attitude toward Illness 

Scale (CATIS) was the generic tool used for the assessment of pediatric patients’ attitudes 

toward their illness. CATIS test results showed that younger pat ients’ attitude (6-12 years of 

age) toward their chronic healt h condit ion was ―slight ly posit ive‖ and the attitude of 

adolescent patients (13-16 years of age) was ―neutral‖. A statistically significant correlation 

was found between patients’ age and gender and their qualit y of life.  Wit h increasing age, 

patients’ qualit y of life decreased. The results showed that girls experienced a lower QoL 

than boys. Research findings did not show a lower QoL in the surveyed pediatric patients. The 

demographic characteristics (age and gender) could be considered factors influencing 

pediatric patients’ attitudes toward their illness. 

 

32. Anna Todorova and Antoaneta Tsvetkova 

ASPECTS OF GENERIC DRUG POLICY IN THE TREATMENT OF PAEDIATRIC 

ASTHMA WORLD JOURNAL OF PHARMACY AND PHARMACEUTICAL 

SCIENCES.2015; 4 (4):268-276. ISSN 2278 – 4357 SJIF Impact Factor 2.786 

The promotion of production and supply of generic drugs following the patent expiration of 

brand name drugs is an integral part of the government health policy intended to provide 

better access to healthcare at lower costs for the patients and the society alike. Our study 

explored the changing drug use patterns and the shift from brand-name products to generic 

medications containing montelukast 5mg. The study was based on data analysis of asthma 

medications fully or partially reimbursed by the NHIF (National Health Insurance Fund).The 

study encompassed medications that had been prescribed and dispensed to paediatric patients 

in the age group of 6-12 years within  the period 2008 – 2013. Study findings indicated a 

significant increase in the use of generics,  which exceeded the branded drug use twofold. 

This also affected the overall use of montelukast 5 mg, as evidenced by its average growth 

rate of 339.3% within the above mentioned period. Our study findings indicated an effective 

generic drug policy that facilitated the increased use of montelukast through better healthcare 

access and improved disease prevention. 
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33.  Antoaneta Tsvetkova, Valentina Petkova, Anna Todorova, Milen Dimitrov 

„MARKETING STRATEGIES FOR RETAINING THE MARKET SHARE OF 

PHARMACEUTICAL PRODUCTS AFTER THE PATENT PROTECTION“ World Journal 

of Pharmaceutical Research. 2014; 3( 10): 01-07. ISSN 2277– 7105 SJIF Impact Factor 5.045 

 

After a patent expires, pharmaceutical companies face the risk of losing market shares. 

Reclassifying a brand drug that is “prescription only” as OTC (over-the-counter) drug is a 

company strategy for retention of revenue and profit that come from the sales of this product. 

The tendency for reclassification of medical products as OTC drugs corresponds both to the 

already prevailing model of patient-centered care in the health systems and to the greater 

autonomy of the individual patient in health care. The decision to switch from Rx to OTC is a 

real challenge. 

 

34. Anna Todorova, Antoaneta Tsvetkova and Milen Dimitrov  

PARENTAL COMPLIANCE: IMPLICATIONS FOR THE MANAGEMENT OF 

BRONCHIAL ASTHMA IN CHILDREN. WORLD JOURNAL OF PHARMACY AND 

PHARMACEUTICAL SCIENCES. 2015; 4(4): 288-298. ISSN 2278 – 4357 Impact Factor 

2.786 

 

Modern treatment of bronchial asthma is focused on achieving and maintaining asthma 

control. Unfortunately, asthma is quite often poorly managed. Our survey’s objective was to 

analyse the collaboration of parents as the participants who are primarily responsible for day-

to-day adherence to asthma treatment regimen. The questionnaire-based study was carried out 

among parents of paediatric patients with asthma divided in two age groups: 6-12 years and 

13-16 years. The survey findings indicated poor parental compliance caused 

by parents’ misunderstanding of the therapeutic goals and their fear of drug-related side 

effects. Achieving optimal management of paediatric asthma necessitates additional training 

of parents to share the responsibility for the therapeutic outcome with their children, with the 

medical specialists, and with the pharmacists involved in the treatment 

 

35. Anna Todorova , Antoaneta Tsvetkova and Milen Dimitrov 

“FACTORS INFLUENCING THE USE OF MEDICATIONS IN THE TREATMENT OF 

ASTHMA IN CHILDREN“ International Journal of Recent Scientific Research .2015;  6 (4): 

3570-3573. ISSN: 0976-3031 Impact Factor 3.908 

 

Based on the established growth in the consumption of medications for the outpatient 

treatment of asthma in children, we set ourselves the objective to identify the factors that 

influence the use of medications. The research was conducted in the territory of the city of 

Varna. We used the results from the analysis conducted with reference to the medications 

prescribed to asthmatic children aged 6–12 and 13–16, for the period 2008–2013. The 

research of dependencies has been conducted through regression analysis. In result of the 

conducted analyses we established that the main factors influencing the use of anti- asthmatic 

medications with children are: patient’s age, use of generic drug products and level of 

reimbursement. The introduction of generic products on the market and the improved access 

to medications because of the reduced weight on the health-insurance funds, provide 

opportunities for the conducting of efficient prevention and treatment of the disease. 
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36. M. Dimitrov, T. Popova, V. Petkova, Ch. Voycheva, A. Tsvetkova, A. Todorova K. 

Andreevska
 

and Nikolai Lambov
 ”

Chronopharmacy as powerful instrument for 

optimization of antiplatelet therapy with acetylsalicylic acid” WORLD JOURNAL 

OF PHARMACY AND PHARMACEUTICAL SCIENCES. 2015; 4(6): 10-23 ISSN 

2278 – 4357
 
SJIF Impact Factor 5.210

 

 

There are many solid dosage forms with low-dosed acetylsalicylic acid (ASA) on global 

market for antiplatelet therapy, but none of them complies with the chronophysiological 

rhythms of cardio-vascular diseases with peak of appearance during early morning hours, 

which leads to ineffective therapy. One of the ways to improve antiplatelet therapy, patient 

compliance and to reduce the undesirable complications is by creating chronopharmaceutical 

drug dosage system. By appropriate design these kind of systems can release the drug within a 

short/prolonged period of time, immediately after a predetermined lag-time (so called 

pulsatile-release drug delivery systems). Press-coating technology is appropriate method to 

obtain that kind of release profile. Depending on the polymers used in this system, they can 

deliver the drug after swelling and/or eroding of coating shell, obtaining pulsatile-release. For 

the purpose of the present study – creating a chronopharmaceutical system, which contains 

low-dosed ASA, a press coating technique with a little modifications has been used. For 

establishing a release profile with 2-3 h lag-time and extended drug delivery within 6-8 h, 

eight different formulation double press coated tablets (A1-A8), based on PEO with different 

Mr, have been prepared and evaluated. The last two formulations A7 and A8 have a potential 

to be used as a chronopharmaceutical system. 

 

37. Tsvetkova A, A. Todorova, M. Arnaoudova, M. Dimitrov, E. Atanasova, THE 

OVER-THE-COUNTER PHARMACEUTICAL MARKET. A 

PHARMACOECONOMIC ANALYSIS,WJPPS, 2015,4(10):1-8. ISSN 2278 – 4357 

Impact Factor 5.210 

38.  Tsvetkova A., A. Todorova, M. Arnaoudova, M. Dimitrov, E. Atanasova,  

ELECTRONIC TRADING WITH DRUGS – TRENDS AND ASPECTS. SURVEY 

AMONG PHARMACISTS., WJPPS, 2015, 4 (11):1-8. ISSN 2278 – 4357 Impact 

Factor 5.210 

 

 

 

 

 

 

 

 

The resource analysis in health care is of particular importance since resources are of 

fundamental importance to both market and non-market economic activities. The economic 

analysis in health care is an accurate reflection of the system, that is, it is an economic 

analysis of the supply, encompassing the provision, allocation and usage of resources.  The 

pharmacoeconomic analysis is the application of the methods of economic analysis for the 

assessment of alternative drug therapies and their social cost and consequences with respect 

to the highly fragmented and specific pharmaceutical market. For the purposes of this article, 

we consider suitable the application of the cost-minimization analysis of two OTC 

antihistamine drugs for allergic rhinitis and their corresponding generic substitutes. Allergic 

rhinitis is a global health problem and a serious socioeconomic burden, and it is a risk factor 

for the development of asthma. According to a Eurostat survey, untreated allergies result in 

10% reduced performance at work; 60 days with symptoms generate an annual loss of 34 

work hours per worker, which is estimated approximately at 1000 € productivity loss.  
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38. Tsvetkova A., A. Todorova, M. Arnaoudova, M. Dimitrov, E. Atanasova,  

ELECTRONIC TRADING WITH DRUGS – TRENDS AND ASPECTS. SURVEY 

AMONG PHARMACISTS., WJPPS, 2015, 4 (11):1-8. ISSN 2278 – 4357 Impact 

Factor 5.210 

The introduction of a uniform integrated information system through the development of 

electronic healthcare, aimed to achieve full transparency and efficient use of the available 

resources is one of the eight priority areas of the National Health Strategy 2014 – 2020. The 

building of a modern healthcare system based on the use of information and communication 

technologies requires a regulatory framework, which is capable of guaranteeing the rights 

and interests of the citizens and the other actors participating in the healthcare system. 

Currently, the electronic trading of drugs is permitted only for Non-prescription (Over The 

Counter) drugs, food additives and medical products, only for pharmacies and drugstores that 

hold the respective permit issued by the Bulgarian Drug Agency (BDA). The BDA webpage 

displays a list of entities who offer medical products for online trading. The online trading 

with drugs was officially launched in the beginning of 2012, when a number of pharmacies 

that maintained their own web pages obtained the right to sell non-prescription drugs via the 

Internet. 

 

39.  A. Todorova, A. Tsvetkova, M. Arnaoudova, M. Dimitrov,  RESEARCHING THE 

QUALITY OF LIFE IN PATIENTS WITH SEASONAL ALLERGIC RHINITIS 

PRACTICING SELF-TREATMENT, WJPPS, 2015, 4 (12):1-11 ISSN 2278 – 4357 

Impact Factor 5.210 

Allergic rhinitis (AR) is the most common allergic ailment in which the combination of 

symptoms and accompanying complaints can lead to severe deterioration of patients’ quality 

of life. It is a known fact that AR disturbs the patients’ daily physical and emotional condition 

and their social activities; it limits the cognitive capacity and can cause depression and 

anxiety. 

The purpose of this study is to assess the impact of the seasonal allergic rhinitis on the 

quality of life in patients who apply self-treatment and do not follow a physician-prescribed 

therapy. Seventy-one patients of AR symptoms who do not follow a physician-prescribed 

therapy but seek advice in pharmacies have been monitored during the pollen season. Their 

quality of life has been studied with the help of a generic questionnaire SF-12V2 validated for 

Bulgaria; it studies patients’ physical, mental and psychosocial functions and offers 

summarized assessments of their physical and mental health. The research established that the 

respondents do not perceive AR as a factor that impacts their overall physical health in a 

significant way. They assess their physical condition to be slightly above the norm measured 

against the scale of the applied tool. All indices concerning the patients’ mental health are 

below the norm, which is an indicator that seasonal AR creates certain obstacles before the 

social functionality; it influences the emotions and the overall mental health.  
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III. Съавторство в учебни помагала  и учебници 

1.  Учебно ръководство : 

Димитров, Д., А. Цветкова, А. Тодорова. Ръководство по Социална фармация и 

фармацевтично законодателство. София, Медицина и физкултура., 2011 ,208 с. 

ISBN 978-954-420-294-1 

 

Ръководство е предназначено за практически упражнения по дисциплината „Социална 

фармация и фармацевтично законодателство“ за студенти помощник фармацевти и е 

съобразено с учебния план и учебната програма одобрени от акредитационната 

комисия на НАОА. Съдържа следните раздели организация на лекарство снабдяването, 

отчетност в аптечните заведения, лекарство-снабдителен процес, фармацевтична 

информация, финансиране и кредитиране, цени и ценообразуване на лекарствата, 

данъчна система. Към всеки раздел са разработени практически задачи за 

самостоятелна подготовка на студентите. 
 

2. Петрова Г., Петкова В., Гетов И.,Стефанова М., Стоименова А.,Савова А., 

Манова М., Димитров Д., Георгиев С., Димитрова М., Йорданова С., Камушева 

М., Андреевска К., Грекова Д., Маджаров В., Тодорова А.,Георгиева С., Петкова 

Е.,Учебник по Социална фармация и фармацевтично законодателство.София 

2015, Централна медицинска библиотека, МУ- София, 552с. ISBN 978-954-9318-

37-1
 

 

Учебникът по социална фармация и фармацевтично законодателство е предназначен 

за студенти по фармация, специализанти, както и магистър-фармацевти, които искат 

да актуализират познанията си в областта на фармацевтичното законодателство в ЕС и 

България. Учебникът разглежда функциите на основните участници във 

фармацевтичната система, правната среда на функциониране на фармацевтичните 

обекти, теоретичните основи на лекарствената политика, основните закони в областта 

на здравеопазването и лекарстватa, законодателните изисквания към разработването 

на нови лекарствени продукти, защитата на интелектуалната собственост при 

лекарствата, разрешаване на употребата на лекарствата в ЕС и България, 

фармацевтичното производство, лекарствоснабдителен процес, законодателни 

изисквания към търговията на едро и дребно с лекарствени продукти, лекарствена 

информация и реклама, професионално съсловно организиране на фармацевтите, 

контрол на дейността на  фармацевтичната система др.  

Маг. фарм. Анна Тодорова е съавтор в 3 раздела на учебника, касаещи същността и 

основните етапи на лекарственото снабдяване (раздел X), употребата на лекарства  

като елемент на лекарство-снабдителния процес (раздел XII) и поведение и отношение 

на пациентите към лекарствената терапия (раздел XXIII).  
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1. Anna Todorova – „ The Role of the Pharmacist in the Prevention and Treatment of 

Childhood Bronchial Asthma“ – poster presentation Scientific and Practical 

Conference “Challenges in the Education of Masters of Pharmacy“–31.10-02.11. 

2014; Scripta Scientifica Pharmaceutica, 2014, vol.1 suppl.1: 30 

 

2. Anna Todorova, Maya Radeva, Ana –Mariya Velcheva, Kristina Decheva, Teodora 

Georgievа „New inhalation therapies. The role of the pharmacist in educating patients in 

correct use of aerosol devices - poster presentation“ Scientific and Practical 

Conference “Challenges in the Education of Masters of Pharmacy“ 31.10-02.11. 

2014, Scripta Scientifica Pharmaceutica, 2014, vol.1 suppl.1: 31 

 

3. Анна Тодорова, А. Цветкова "ЗАВИСИМОСТИ МЕЖДУ ЛЕКАРСТВЕНА 

УПОТРЕБА, НИВО НА РЕИМБУРСИРАНЕ И ХОСПИТАЛИЗАЦИИ ПРИ 

ЛЕЧЕНИЕ НА АСТМА В ДЕТСКА ВЪЗРАСТ" Юбилейна научна конференция 

"Наука за здраве" Медицински университет – Пловдив ( 20-23 май 2015) постерна 

презентация Folia medica, 2015,  vol.57.suppl.1:74 

 

4. Anna Todorova, Viliana Gugleva, Antoaneta Tsvetkova, Plamen Bekyarov, Silvana 

Petrova,Petya Georgieva,“ EXTEMPORANEOUS PREPARATION – PAST, 

PRESENT AND FUTURE. PHYSICIANS’ ATTITUDES AND BELIEFS.“ Scientific 

and Practical Conference “Challenges in the Education of Masters of Pharmacy“–

30.10. 2015. Scripta Scientifica Pharmaceutica, 2015, vol.2 suppl.1: 62 

 

5.   Galina Dimova, Anna Todorova, „Dietary supplements - legal regulations in Bulgaria 

and potential health-related risks“, Scientific and Practical Conference “Challenges in 

the Education of Masters of Pharmacy“– 30.10. 2015. Scripta Scientifica 
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