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Резюме 
Въведение: ХОББ е хронично, прогресиращо, мултифакторно заболяване, което засяга пре-

димно възрастта над 40 години и е с висока смъртност. Лечението на заболяването представлява 
предизвикателство в терапевтично отношение главно поради спецификата на инхалационните 
дозови форми. Често техниката на инхалиране е неправилна и липсва контрол на симптомите, 
настъпват екзацербации и свързаното с това влошено качество на живот. Разходите за лечение 
на ХОББ съставляват значителен дял от разходите на системата за здравеопазване, като те са 
на седмо място в световен мащаб. Цел: Целта на настоящия литературен обзор е да представи 
публикувани проучвания на разходите за лечение и качеството на живот на пациентите с ХОББ 
в България, както и да обобщи наличните доказателства относно съгласието на пациентите с 
лекарствената терапия у нас. Материали и методи: Извършен е систематичен литературен 
преглед на публикувани проучвания с ключови думи разходи за лечение, качество на живот, 
ХОББ, България, в електронни медицински списания, електронни бази данни и издадени научни 
списания и журнали в България. Проучени са научни статии, които включват изводи относно 
финансовата тежест на ХОББ в България, качеството на живот и степента на придържане към те-
рапията. Резултати: В научната литература са открити общо 21 проучвания, проведени от бъл-
гарски изследователи, засягащи въпросите относно епидемиологията, разходите за лечение, 
качеството на живот и придържането към терапия на пациенти с ХОББ. Проучванията са кла-
сифицирани в 3 основни групи: 1) епидемиология на ХОББ; 2) лекарствена употреба и разходи 
за фармакотерапия на ХОББ и 3) качество на живот и придържане към терапията на пациенти с 
ХОББ в България. Изводи: В България са проведени редица проучвания, които описват иконо-
мическата тежест и съществуващата клинична практика относно приложението на лекарства за 
контрол на ХОББ. Не са проведени проучвания на дългосрочните терапевтични резултати, както 
и няма модели на развитие на заболяването, които отразяват прогреса на лечението и болестта, 
особено с новите инхалаторни продукти.
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Abstract 
Introduction: Chronic obstructive pulmonary disease (COPD) is a chronic, progressive, multifactor 

disease, which predominantly affects elderly people over 40 years of age and  associated with 
high mortality. The treatment of the disease is a challenge due to the specific characteristics of the 
inhalation dosage forms. The inhalation technique is often inappropriate and leads to bad control of 
the symptoms, exacerbations and low quality of life of the patients. The costs of COPD treatment аre 
a significant part of the total costs in the healthcare system and are placed on the seventh position in 
the world. Goal: The goal of the current literature review is to present all published articles about the 
costs and quality of life of the patients with COPD and to summarize the available evidences for the 
adherence of the patients to their therapy in Bulgaria. Materials and methods: A systematic review 
of the published studies in Google scholar, PubMed, Scopus, Science direct, scientific medical journals 
with key words: costs for treatment, quality of life, COPD, Bulgaria, is performed. Articles containing 
conclusions about the financial burden of COPD in Bulgaria, quality of life and compliance with the 
therapy are included. Results: 21 studies in total about epidemiology, the costs for treatment, quality 
of life and compliance with COPD therapy, conducted by Bulgarian researchers are described. The 
studies are classified in 3 main groups: 1) epidemiology of COPD; 2) drug utilization and costs for 
pharmacotherapy of COPD; 3) quality of life of the patients and their adherence to the COPD-therapy 
in Bulgaria. Conclusions: Studies that describe the economic burden and the current clinical practice 
for the implementation of drugs for control of COPD are published in Bulgaria. There are no results and 
models published for progression of the disease and the influence of the new inhalation therapies. 
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Въведение
Хроничната обструктивна белодробна бо-

лест (ХОББ) е социално значимо заболяване, 
широко разпространено в съвременното об-
щество. Тя се характеризира с персистиращо 
ограничение на въздушния поток, което обик-
новено е прогресивно и е свързано с хроничен 
възпалителен процес в дихателните пътища и 
белите дробове към вредни частици или газове. 
Екзацербациите и придружаващите заболява-
ния допринасят за общата тежест в протичането 
на болестта  при отделния пациент. Ограниче-
нието на въздушния поток в дихателните пъти-
ща води до постепенно развиваща се трайна 
обструкция и прогресиращо нарушение на ди-
хателната функция (6). Влошаването на симпто-
мите, което налага промяна на терапевтичното 
поведение, известно като екзацербация, води 
до намаляване на физическия толеранс и ниско 
качество на живот на пациентите и е причина 
за повишаване на смъртността (29). 

Липсата на съгласие с терапията, наред с 
факторите на средата, въздействието на бак-
териални патогени и вирусни причинители, са 
важни етиологични фактори за настъпване на 
екзацербации (11, 30).

По данни на СЗО към 2004г. около 65 ми-
лиона души са с диагностициранa средна до 
тежка форма на ХОББ, а около 3 милиона са 
починали с тази диагноза. СЗО прогнозира, 
че до 2030 година ХОББ ще е третата водеща 
причина за смъртност в световен мащаб (17, 
20). Заболяването засяга около 5% от амери-
канското население и е третата по честота при-
чина за смъртност в САЩ (13). 

През 2010г. разходите за лечение на ХОББ 
в САЩ са определени приблизително на 50 
милиарда долара, от които 20 милиарда са 
индиректни и 30 милиарда – директни раз-
ходи. Разходите се увеличават с увеличаване 
на тежестта на заболяването и с по-честите 
хоспитализации. С увеличаване на възрастта 
и тежестта на ХОББ (съгласно GOLD класифи-
кацията) екзацербациите стават все по-чести 
и тежко протичащи. Намаляването на екза-
цербациите не само би подобрило качеството 
на живот и забавило прогресията на ХОББ, но 
също така има потенциал да редуцира директ-
ните разходи за здравна грижа за тези пациен-
ти. Проведено проучване в САЩ заключава, че 
разходите за лечение на ХОББ и последиците 
от заболяването са високи, като прогнозира те 
значително да нараснат до 2020 година. Про-
веждането на програми за намаляване на тю-
тюнопушенето и за намаляване на клиничните 
усложнения също биха довели до потенциално 
снижаване на свързаните с ХОББ разходи (21). 

Оценката на качеството на живот и на те-
жестта на симптомите се извършва със стан-
дартния въпросник CAT (COPD Assessment Test) 
в комбинация със спирометрия и оценка на 
риска от настъпване на екзацербации, и има 
важно значение за провеждане на лечение-

Introduction
Chronic obstructive pulmonary disease 

(COPD) is a major social and economic burden in 
the modern society. The disease is characterized 
with persisting, progressive airflow limitation and 
chronic inflammatory process in the airways to-
wards noxious particles or gases. Exacerbations 
and concomitant diseases are important factors 
in the progression of the disease in the individual 
patients. The airflow limitation leads to the devel-
opment of sustained obstruction and progressive 
impairment of the lung function (6). The deterio-
ration in the symptoms, known as exacerbation, 
requires change in the therapy, and leads to de-
crease in the physical tolerance, low quality of life 
of the patients and is a leading cause for mortality 
(29).  

Non-adherence to therapy, environmental 
risk factors, the impact of the bacterial and viral 
pathogens, are important etiologic predictors for 
exacerbations (11, 30). 

According to WHO data in 2004, approximately 
65 million people were diagnosed with moderate 
to severe COPD and 3 million died from its com-
plications. COPD is expected to become the 3rd 
leading cause of mortality worldwide in 2030 ac-
cording to WHO (17, 20).

In USA the prevalence of the disease is 5% from 
the total population and is already the 3rd lead-
ing cause of mortality (13).   

The cost of treatment of COPD in USA in 2010 
accounted for $50 billion, $20 billion of which 
were indirect costs and $30 billion direct costs. 
The progression of the disease leads to increase 
in the hospitalizations and the cost of treatment. 
Aging and increase in the severity of the symp-
toms (according to GOLD classification) lead to 
more frequent and severe exacerbations. De-
crease in the exacerbations would result in im-
proved quality of life and would slow the progres-
sion of COPD, but also would reduce the direct 
care costs. American study shows that the costs 
of treatment of COPD and its complications are 
high and there are expectations for their increase 
by 2020. Educational programs for smoking ces-
sation and reduction in the clinical complications 
also would contribute to potential decrease in the 
COPD-related costs (21). 

Assessment of health related quality of life 
(HRQoL) and the severity of symptoms is per-
formed with standard questionnaire CAT (COPD 
Assessment Test) in combination with spirometry, 
risk assessment of exacerbations and is of a great 
importance for the choice of the most appropri-
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ate treatment strategy (22). The proper therapeu-
tic approach, aiming to reduce exacerbations, is 
significant factor for slowing the progression of 
the disease, for the improvement in the quality 
of life and for the total decrease of the economic 
burden of COPD (10). 

In 2010 COPD was 2.7% and 3.1% from all dis-
eases and 3.2% and 5.5% of the deaths in Europe 
and worldwide, respectively. 

In the last decades COPD related mortality in-
creased in most of the countries with future ex-
pectations for continuous increase. In the Euro-
pean White Book on Respiratory Diseases 2003 
COPD annual costs in Europe account for 38.7 bil-
lion euro (4,7 billion euro for ambulatory care, 2,7 
billion euro for drug therapy and 2,9 billion euro 
for hospitalizations). 28,5 million days of disability 
are calculated due to the disease (24). 

Disability adjusted life years (DALYs) is created 
by WHO and frequently used by the World Bank 
as a measure of the disease burden. DALY are cal-
culated as the sum of years life lost and the years 
lived with disability. In 1990 29 million DALYs 
were calculated worldwide as 2.3 million DALYs 
were calculated in the developed countries.   Ac-
cording to data from the European white book for 
respiratory diseases COPD causes 2% of all DALYs 
worldwide (27). 

Aim
The aim of the current literature review is to 

search for published surveys on the costs of treat-
ment and quality of life of patients with COPD in 
Bulgaria and to summarize the current evidences 
for the patients` adherence with their drug ther-
apy.

The main hypotheses of this review are:

- There are official national data for the economic 
burden of COPD for Bulgarian patients.

- The quality of life and the adherence to therapy 
of the Bulgarian COPD patients are investigat-
ed. 

Methods and materials
Systematic literature review of published scien-

tific articles was conducted with key words cost 
of treatment, quality of life, COPD, Bulgaria. The 
review was performed in international scientific 
databases, electronic medical journals, electronic 
databases, Bulgarian scientific journals and com-
pleted dissertations in Bulgaria.

Scientific publications on the economic impact 
of the disease in Bulgaria, quality of life and the 
adherence to therapy of Bulgarian patients were 
also included in the review.

то (22). Правилното терапевтично поведение, 
което цели редуциране на екзацербациите, е 
съществено за забавяне на прогресията на за-
боляването, за подобряване на качеството на 
живот и следователно за цялостно редуциране 
на икономическата тежест на ХОББ (10). 

През 2010 ХОББ съставлява 2.7% и 3.1% като 
относителен дял от заболяванията и 3,2% и 
5,5% от смъртните случаи съответно в Европа 
и в световен мащаб. През последните десети-
летия се отчита увеличаване на смъртността от 
ХОББ в повечето страни с тенденция това на-
растване да продължава. Европейската бяла 
книга за белодробни заболявания 2003 
определя общите годишни разходи за ХОББ в 
Европа на 38.7 милиарда евро (4,7 милиарда 
евро за амбулаторна грижа, 2,7 милиарда евро 
за лекарства и 2.9 милиарда евро за болнично 
лечение) и общо 28,5 милиона дни в нетрудос-
пособност поради заболяването (24).

Изгубените години здрав живот (YLL) или 
годините живот, коригирани с отчитане на 
нетрудоспособността (DALYs) (сумата между 
загубените години поради преждевременна 
смъртност и количеството години, преживени 
със заболяване, съобразени с тежестта на за-
боляването) са използвани от Световната бан-
ка и са посочвани от СЗО като измерител на те-
жестта на заболяването. Изчислените DALYs в 
световен мащаб са 29 милиона през 1990 като 
2.3 милиона DALYs са в икономически разви-
тите държави.  По данни на Европейската бяла 
книга за белодробни болести ХОББ е причина 
за 2% от всички DALY в световен мащаб (27).
Цел

Целта на настоящия литературен обзор е да 
проучи публикувани проучвания относно раз-
ходите за лечение и качеството на живот на 
пациентите с ХОББ в България, както и да об-
общи наличните доказателства относно при-
държането на пациентите към лекарствената 
терапия. 

Основни научни хипотези, залегнали в про-
учването са:
- Съществуват национално представителни 

данни за икономическата тежест на ХОББ за 
българското население.

- Качеството на живот и съгласието с лечение-
то при българските пациенти с ХОББ е проуч-
вано.

Материали и методи
Извършен е систематичен литературен пре-

глед на публикувани научни проучвания с клю-
чови думи разходи за лечение, качество на жи-
вот, ХОББ, България, в международни, научни 
бази данни, електронни медицински списания, 
електронни бази данни и български научни 
списания, както и на защитени дисертационни 
трудове в България. 

Включени са научни статии, които изслед-
ват икономическата тежест на заболяването в 
България, качеството на живот и степента на 
придържане към терапията на българските па-
циенти. 
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Фиг. 1. Брой публикувани из-
следвания за ХОББ в България.
Fig. 1.  Number of published 
studies on COPD in Bulgaria.
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Резултати 
В научната литература са открити общо 21 

проучвания, проведени от български изсле-
дователи, засягащи въпросите относно епиде-
миологията, разходите за лечение, качеството 
на живот и придържането към терапия на па-
циенти с ХОББ.

Проучванията са класифицирани в 3 основ-
ни групи: 
1) изследват епидемиологията на ХОББ (Табл. 1); 
2) изследват лекарствената употреба и разхо-

дите за фармакотерапия на ХОББ (табл. 2) 
3) изследват качеството на живот и придър-

жането към терапията (табл. 3) на пациенти 
с ХОББ в България (Фиг. 1).

Публикуваните проучвания потвърждават 
ролята на тютюнопушенето и на замърсения 
въздух като водещи рискови фактори за разви-
тието на ХОББ в България (Табл. 1). Според пуб-
ликуваните данни относно качеството на въз-
духа в страните от ЕС в доклад на Европейската 
агенция за околна среда от 2013г., 4 от петте 
най-замърсени града са в България. Това е оп-
ределящ рисков фактор за развитие на редица 
респираторни заболявания, вкл. и ХОББ. Сред-
ната възраст на диагностицираните с ХОББ па-
циенти е над 60 години, като преобладават мъ-
жете. Посочва се, че ранното диагностициране 
на заболяването, профилактиката и адекватно-
то лечение изисква ангажиране на здравните и 
социалните институции с цел предотвратяване 
на бъдещи усложнения и свързани с това раз-
ходи, които съставляват значима част от пуб-
личните средства за здравеопазване.

Лечението на ХОББ в България включва ле-
карствени продукти от всички терапевтични 
групи, като се следват препоръките на GOLD 
2014. Предпочитаните предписвани ЛП са от 
групата на ксантините, инхалаторни бронхо-
дилататори и фиксирана комбинация инхала-
торен кортикостероид/дългодействащ брон-
ходилататор, поради по-добрата финансова 
достъпност за пациентите (Таблица 2). Разхо-
дите за лечение на основното заболяване са 
повече при пациенти, които са бивши или на-

The published studies confi rm that smoking 
and air pollution are the major risk factors for 
COPD in Bulgaria (Table 1). Published report from 
2013 of the European environment agency on 
the quality of air in the EU countries shows that 
4 of the 5 most polluted cities are in Bulgaria. 
This is a major risk factor for the development of 
respiratory diseases, including COPD. The mean 
age of diagnosed patients with COPD is 60 with 
prevalence of men. The early diagnosis, the pro-
phylaxis and the rational drug utilization involves 
the health and social institutions. This will prevent 
future complications and related costs that con-
stitute substantial part of the public healthcare 
expenditures.

COPD therapy in Bulgaria includes all medici-
nal products from all therapeutic groups recom-
mended by GOLD 2014 and complies with the 
guidelines. The medicines from the groups of xan-
thine, inhalator bronchodilators, and fi xed dose 
combinations of inhalator bronchodilators and 
long acting bronchodilators, are preferred due to 
their fi nancial aff ordability for patients (Table 2). 
The cost of the therapy is higher in the group of 
current or ex-smokers. Availability of concomitant 
diseases and frequent hospitalization signifi cant-
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Results 
21 scientifi c studies, conducted by Bulgarian 

researchers on epidemiology, cost of treatment, 
quality of life and adherence to therapy of COPD 
patients, were found in the literature.

The studies were classifi ed in 3 major groups:
1) Epidemiology studies on COPD (Table 1); 
2) Studies on drug utilization and cost of phar-

macotherapy of COPD (Table 2) 
3) Studies on the quality of life and adherence 

to therapy (Table 3) of patients with COPD in Bul-
garia (Fig. 1).
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стоящи пушачи. Наличието на съпътстващи 
заболявания и по-честите хоспитализации зна-
чително повишават разходите за терапия.

Сравнително малък е броят на проведените 
и публикувани в България проучвания относ-
но качеството на живот на пациентите с ХОББ, 
степента на придържане към терапевтичните 
схеми и значението на обучението на пациен-
тите за ефективността на лечението (Таблица 
3). Отчетено е положителното влияние на фар-
мацевтичните грижи, на обучителните програ-
ми в помощ на пациентите както и на допъл-
нителните терапевтични и рехабилитационни 
процедури върху качеството на живот.
Дискусия

Проучванията потвърждават, че ХОББ е соци-
ално значимо заболяване с висока смъртност 
и значителни здравни разходи за обществото 
и пациентите. Освен две дисертации по темата, 
посветени основно на лекарствения пазар, не 
открихме други обстойни български проучва-
ния. Тези дисертации дават обща представа за 
начина на лечение и използваните лекарства, 
но в по-малка степен изследват връзката меж-
ду лекарственото предписване, употребата и 
спазването на терапията, както и тяхното ком-
плексно влияние върху качеството на живот. 
Публикациите в областта на епидемиология-
та са по-скоро с регионален характер, както и 
някои от проучванията за спазването на тера-
пията и качеството на живот на болните. Без-
спорна е връзката между тютюнопушенето и 
замърсяванията на околната среда с тежестта 
на протичане, както и честотата на екзацерба-
циите. Друг важен фактор, който би могъл да 
се изследва по-подробно е използването на 
алтернативни терапевтични методи за подо-
бряване на състоянието на болните.

Ограниченията на проведените проучвания 
произтичат от времето, в което те са направе-
ни и от регионалния им характер. През послед-
ните няколко години бяха направени сериозни 
пробиви в инхалаторната терапия на ХОББ, 
които налагат да се преоцени терапията и да се 
определи стойностната ефективност на нови-
те лекарствени продукти. Няма проучвания на 
дългосрочните терапевтични резултати, както 
и няма модели на развитие на заболяването, 
които отразяват прогреса на лечението и бо-
лестта.
Заключение

В България има проведени редица проуч-
вания, които описват икономическата тежест 
и съществуващата клинична практика относ-
но приложението на лекарства за контрол на 
ХОББ. Няма проучвания на дългосрочните те-
рапевтични резултати, както и няма модели 
на развитие на заболяването, които отразяват 
прогреса на лечението и болестта, особено с 
новите инхалаторни продукти.

ly increase the cost of therapy.

The number of the published studies on quality 
of life and compliance with the therapy, as well 
as of the eff ect of education on therapeutic eff ec-
tiveness for patients with COPD is relatively low in 
Bulgaria (Table 3). The positive eff ect of the appli-
cation of pharmaceutical care is evidential, as well 
as of the application of educational programs 
supporting patients and additional therapeutic 
and rehabilitation procedures on the overall qual-
ity of life.

Discussion
The studies confi rm that COPD is a socially 

important disease with high mortality rate and 
signifi cant cost for patients and for the society. 
Despite the two PhD theses focusing mostly on 
the medicines market, we did not fi nd any other 
detailed Bulgarian studies. These theses provide 
general view on the therapy and way of medi-
cines utilization, and they explore the connection 
among the prescribing, utilization, and patients 
compliance as well as their infl uence on the quali-
ty of life in limited extend. Publications in the area 
of epidemiology are mainly with regional scope, 
as well as some of the studies on patient’s com-
pliance and their quality of life. The connection 
among the smoking and environmental pollution 
with the COPD isn’t doubtful, as well as among 
the severity of the disease and exacerbations. It 
must be recommended the more detailed study 
of the infl uence of other therapeutic approaches 
on the improvement of the patients.

The limitations of the studies are due to the time 
when they were performed and from their re-
gional scope. In recent years there were observed 
great improvements in the inhalation therapy of 
COPD, which requires reevaluation of the therapy 
and evaluation of the cost-eff ectiveness of the 
new products. We did not found studies of the 
long-term therapeutic results and modeling stud-
ies on development of the disease addressing the 
progress of the diseases and its therapy.

Conclusion
There are some studies in Bulgaria describing 

the economic burden and the existing clinical 
practice for medicinal therapy of COPD. No stud-
ies exist on the long term therapeutic results, as 
well as no modeling studies on the development 
of the disease progression and its therapy, espe-
cially with the new inhalator products.
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Табл. 1. Публикувани проучвания относно епидемиологията на ХОББ в България.

Проучване Автори Цел Резултати Изводи

Медико-социален анализ на разпрос-
транението на хроничната обструктивна 
белодробна болест (1)

К. Андреевска, 
В. Петкова,  
З. Димитрова

Да се анализират медико-социални характеристики на ХОББ 
и да се представят основните подходи за мениджмънта на 
това заболяване въз основа на GOLD

Статистически данни за разпространението, заболяемостта и 
смъртността при ХОББ.

Изисква се своевремeнно ангажиране на здравните и социал-
ните институции за засилване на мерките по диагностиката, 
профилактиката и лечението на ХОББ.

 Mедико-социални и икономически 
проучвания на лекарствената употреба 
при пациенти с хронична обструктивна 
белодробна болест (ХОББ) (3)

 К. Андрееевска  
Дисертационен труд 
за получаване на на-
учно-образователната 
степен “доктор“ 

 Да се анализират и оценят  някои епидемиологични 
данни  за ХОББ в световен, европейски и национален 
мащаб

  - Tежестта на ХОББ е приблизително еднаква в повечето от проучените градове;  
- Преобладава  умерената форма на ХОББ;
- Средната възраст на пациентите е 66г., тъй като в проучването са включени пациенти над 40г. според спецификата на диагно-
стициране на ХОББ;
- Tютюнопушенето е oсновен рисков фактор.

 Скрининг за ХОББ сред населението на 
Плевен (7)

 Н. Кючуков, 
Н. Кръстева
и кол.

 -Да разкрие хора с налична и неподозирана ХОББ;
-Да оцени рисковите фактори и наличието на симптоми, 
съпоставяйки ги с резултатите от спирометрията.

 -17.6% от изследваните имат бронхиална обструкция;
-15.1% от тях нямат установена диагноза ХОББ;
- В последната група доминира пушачите (69%) и живеещите в 
среда със замърсен въздух (83.3%);
- При 19% от изследваните с бронхиална обструкция са наблю-
давани професионални вредности.

 17.6% от изследваните граждани са с наличие на бронхи-
ална обструкция при установени рискови фактори като тю-
тюнопушене, среда със замърсен въздух, чести респираторни 
инфекции и професионални вредности.

 Нови епидемиологични данни за 
ХОББ в Плевенски регион (9)

 П. Павлов, 
Я. Иванов, 
П. Глоговска 
и кол.

 Да се направи епидемиологично проучване на често-
тата на ХОББ

 -Популационна честота – 14.9%; - мъже/жени: 21.6%/10.8%; 
р<0.001;
-<55г./>55г. (11.2%/17.1%; р<0.001);
-градско/селско население (13.,9%/18.,8%; р<0.05);
-българи/роми (14.9%/15.2%; р<0.05)
-Рискови фактори: тютюнопушене (23.2%. OR=12.2, CI 95%), 
професионални (7.3%, OR=3.5, CI 95%), инфекции (15.8%, 
OR=8.3, CI 95%), наследственост (13.2%, OR=6.9, CI 95%), атмос-
ферно замърсяване (2.3%, OR=1.1, CI 95%), горене на биомаса 
(3.6%, OR=1.9, CI 95%)

 -Установена е сравнително висока честота на заболяване-
то в изследвания регион;
-С нарастване на възрастта нараства и честотата;
- Няма изненада за приноса на основните рискови фактори за 
развитието на ХОББ в региона;
-Необходими са усилия и финансиране на провеждане на 
генетични изследвания.

 ХОББ сред пушачи – епидемиологично 
проучване (10)

 П. Павлов,
Я. Иванов 
и кол. 

 Да се направи проучване на честотата на ХОББ сред пушачи  При настоящи пушачи е установен ХОББ при 23.7%, 21% при 
бившите и 6.8% при непушачите;
Рискът за развитие на ХОББ сред пушачи е по-висок – OR=3.18 
(95%; 2.0-5.06);
- 25.9% от мъжете са пушачи;
-19.1% от жените са пушачи (р>0.05)

 Тютюнопушенето е най-разпространеният рисков 
фактор за развитие на ХОББ и има главен принос за високата 
честота на заболяването в региона (Плевен).

Скрининг на болестността от ХОББ 
сред високо рискови групи  (25)

 Я. Иванов и кол.  Да се охарактеризират високорисковите групи пациенти 
и да се проучи болестността от ХОББ

 3054 пациенти са скринирани на средна възраст 62 години;
-ХОББ е диагностицирана при 51.6%;
-75.8% от тях са  в лека или средна по тежест форма на заболя-
ването;
-24.4% - с тежка до много тежка форма

 -Доброто сътрудничество между лични лекари и пулмолози 
води до ранна диагностика на пациенти с ХОББ и в по-ранна 
възраст;
-Има симптоматични пациенти без да са изпълнили спироме-
тричните критерии за ХОББ.

 Замърсен въздух, температура на 
околната среда и тяхното влияние върху 
острите екзацербации при ХОББ (26)

 И. Крачунов и кол.  Да се проучи зависимостта между нивата на замърсяване 
на въздуха, температурата на ОС и нивото на екзацербации 
при пациенти с ХОББ

- Нивата на PM10 са по-високи от препоръчителните от СЗО;
- По-ниските дневни средни температури са свързани с повишени нива на вредни газове в атмосферата;
- Дневният брой на острите екзацербации корелира със средната концентрация на РМ10 през последните 6 дни, предхождащи 
екзацербациите.

 ХОББ при пушачи с диагностицирана 
астма (28)

 П. Павлов и кол.  Да се определи болестността от ХОББ сред пушачи с астма  - Спирометричните показатели и критерии за ХОББ са установе-
ни при 29.9% ;
- 24.1% са жени и 43.5% - мъже;
- Болестността от ХОББ е 23.2% сред пациентите на възраст 
между 40 и 50 и 32.2% при пациенти над 50 (р=0.1);
- При 6.1% с по-малко от 10 пакетогодини е диагностицирана 
ХОББ и при 56.2% с ≥20 пакетогодини;
- Повече настоящи пушачи имат ХОББ в сравнение с бивши 
пушачи – 38.2% срещу 20.5%;
- Рискът за ХОББ при пушачи с астма е OR=15.7 (95% CI, 3.8-
64.5).

 -1/3 от настоящите/бивши пушачи с астма над 40 години 
отговарят на функционалните критерии за ХОББ;
-Разпространението на ХОББ е значително по-високо сред 
мъже и по-възрастни пациенти и зависи от пакетогодините.
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Табл. 1. Публикувани проучвания относно епидемиологията на ХОББ в България.

Проучване Автори Цел Резултати Изводи

Медико-социален анализ на разпрос-
транението на хроничната обструктивна 
белодробна болест (1)

К. Андреевска, 
В. Петкова,  
З. Димитрова

Да се анализират медико-социални характеристики на ХОББ 
и да се представят основните подходи за мениджмънта на 
това заболяване въз основа на GOLD

Статистически данни за разпространението, заболяемостта и 
смъртността при ХОББ.

Изисква се своевремeнно ангажиране на здравните и социал-
ните институции за засилване на мерките по диагностиката, 
профилактиката и лечението на ХОББ.

 Mедико-социални и икономически 
проучвания на лекарствената употреба 
при пациенти с хронична обструктивна 
белодробна болест (ХОББ) (3)

 К. Андрееевска  
Дисертационен труд 
за получаване на на-
учно-образователната 
степен “доктор“ 

 Да се анализират и оценят  някои епидемиологични 
данни  за ХОББ в световен, европейски и национален 
мащаб

  - Tежестта на ХОББ е приблизително еднаква в повечето от проучените градове;  
- Преобладава  умерената форма на ХОББ;
- Средната възраст на пациентите е 66г., тъй като в проучването са включени пациенти над 40г. според спецификата на диагно-
стициране на ХОББ;
- Tютюнопушенето е oсновен рисков фактор.

 Скрининг за ХОББ сред населението на 
Плевен (7)

 Н. Кючуков, 
Н. Кръстева
и кол.

 -Да разкрие хора с налична и неподозирана ХОББ;
-Да оцени рисковите фактори и наличието на симптоми, 
съпоставяйки ги с резултатите от спирометрията.

 -17.6% от изследваните имат бронхиална обструкция;
-15.1% от тях нямат установена диагноза ХОББ;
- В последната група доминира пушачите (69%) и живеещите в 
среда със замърсен въздух (83.3%);
- При 19% от изследваните с бронхиална обструкция са наблю-
давани професионални вредности.

 17.6% от изследваните граждани са с наличие на бронхи-
ална обструкция при установени рискови фактори като тю-
тюнопушене, среда със замърсен въздух, чести респираторни 
инфекции и професионални вредности.

 Нови епидемиологични данни за 
ХОББ в Плевенски регион (9)

 П. Павлов, 
Я. Иванов, 
П. Глоговска 
и кол.

 Да се направи епидемиологично проучване на често-
тата на ХОББ

 -Популационна честота – 14.9%; - мъже/жени: 21.6%/10.8%; 
р<0.001;
-<55г./>55г. (11.2%/17.1%; р<0.001);
-градско/селско население (13.,9%/18.,8%; р<0.05);
-българи/роми (14.9%/15.2%; р<0.05)
-Рискови фактори: тютюнопушене (23.2%. OR=12.2, CI 95%), 
професионални (7.3%, OR=3.5, CI 95%), инфекции (15.8%, 
OR=8.3, CI 95%), наследственост (13.2%, OR=6.9, CI 95%), атмос-
ферно замърсяване (2.3%, OR=1.1, CI 95%), горене на биомаса 
(3.6%, OR=1.9, CI 95%)

 -Установена е сравнително висока честота на заболяване-
то в изследвания регион;
-С нарастване на възрастта нараства и честотата;
- Няма изненада за приноса на основните рискови фактори за 
развитието на ХОББ в региона;
-Необходими са усилия и финансиране на провеждане на 
генетични изследвания.

 ХОББ сред пушачи – епидемиологично 
проучване (10)

 П. Павлов,
Я. Иванов 
и кол. 

 Да се направи проучване на честотата на ХОББ сред пушачи  При настоящи пушачи е установен ХОББ при 23.7%, 21% при 
бившите и 6.8% при непушачите;
Рискът за развитие на ХОББ сред пушачи е по-висок – OR=3.18 
(95%; 2.0-5.06);
- 25.9% от мъжете са пушачи;
-19.1% от жените са пушачи (р>0.05)

 Тютюнопушенето е най-разпространеният рисков 
фактор за развитие на ХОББ и има главен принос за високата 
честота на заболяването в региона (Плевен).

Скрининг на болестността от ХОББ 
сред високо рискови групи  (25)

 Я. Иванов и кол.  Да се охарактеризират високорисковите групи пациенти 
и да се проучи болестността от ХОББ

 3054 пациенти са скринирани на средна възраст 62 години;
-ХОББ е диагностицирана при 51.6%;
-75.8% от тях са  в лека или средна по тежест форма на заболя-
ването;
-24.4% - с тежка до много тежка форма

 -Доброто сътрудничество между лични лекари и пулмолози 
води до ранна диагностика на пациенти с ХОББ и в по-ранна 
възраст;
-Има симптоматични пациенти без да са изпълнили спироме-
тричните критерии за ХОББ.

 Замърсен въздух, температура на 
околната среда и тяхното влияние върху 
острите екзацербации при ХОББ (26)

 И. Крачунов и кол.  Да се проучи зависимостта между нивата на замърсяване 
на въздуха, температурата на ОС и нивото на екзацербации 
при пациенти с ХОББ

- Нивата на PM10 са по-високи от препоръчителните от СЗО;
- По-ниските дневни средни температури са свързани с повишени нива на вредни газове в атмосферата;
- Дневният брой на острите екзацербации корелира със средната концентрация на РМ10 през последните 6 дни, предхождащи 
екзацербациите.

 ХОББ при пушачи с диагностицирана 
астма (28)

 П. Павлов и кол.  Да се определи болестността от ХОББ сред пушачи с астма  - Спирометричните показатели и критерии за ХОББ са установе-
ни при 29.9% ;
- 24.1% са жени и 43.5% - мъже;
- Болестността от ХОББ е 23.2% сред пациентите на възраст 
между 40 и 50 и 32.2% при пациенти над 50 (р=0.1);
- При 6.1% с по-малко от 10 пакетогодини е диагностицирана 
ХОББ и при 56.2% с ≥20 пакетогодини;
- Повече настоящи пушачи имат ХОББ в сравнение с бивши 
пушачи – 38.2% срещу 20.5%;
- Рискът за ХОББ при пушачи с астма е OR=15.7 (95% CI, 3.8-
64.5).

 -1/3 от настоящите/бивши пушачи с астма над 40 години 
отговарят на функционалните критерии за ХОББ;
-Разпространението на ХОББ е значително по-високо сред 
мъже и по-възрастни пациенти и зависи от пакетогодините.
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Table 1. Published studies for the epidemiology of COPD in Bulgaria.

Study Authors Goal Results Conclusions

Medico-social analysis of chronic 
obstructive pulmonary disease (1)

K. Andreevska,  
V. Petkova and  
Z. Dimitrova

 The aim of this study is to outline the medico-social 
characteristics of COPD and to present the main approaches to 
the management of this disease, based on GOLD.

Statistical data about the spread, morbidity and mortality of this 
disease are presented.

 Engagement of the health and social institutions for 
enhancement of the diagnostics, prevention and 
treatment of COPD is necessary.

Medico-social and economic studies of 
the drug usage in COPD patients (3)

 K. Andreevska (PhD 
thesis)

 To analyze and to assess the epidemiological data for COPD on a 
local, European and world level.

 - The COPD burden is almost equal in the most of the studied towns;
- The moderate COPD prevails;  
- The average age of the COPD patients is 66 years because patients over 40 years of age are included in the study according to the specific 
of the time of COPD diagnosis; 
- Smoking is one of the major risk factors. 

COPD screening in the town of Pleven 
(7)

N. Kjuchukov,
N. Krusteva et al.

 -To be diagnosed people with available and unsuspected COPD;
- To assess the risk factors and the severity of the symptoms on the 
basis of spirometry test. 

-17.6% have bronchial obstruction;
-15.1% have not been diagnosed with COPD till now;
- 69% are smokers and 83.3% live in environment with air pollution. 
- Professional hazards are assessed in 19% of the patients with 
bronchial obstruction.

 17.6% from the tested citizens have bronchial obstruction 
associated with the risk factors: smoking, air pollution, 
frequent respiratory infections and professional hazards.

New epidemiological data for COPD in 
Pleven region (9)

P. Pavlov, 
Y. Ivanov, 
P. Glogovska 
et al.

To be performed an epidemiological study for the frequency of 
COPD 

- Population characteristics - 14.9%; - men/women: 21.6%/10.8%; 
р<0.001;
-<55years./>55years. (11.2%/17.1%; р<0.001);
-urban/rural population градско/селско население (13.9%/18.8%; 
р<0.05);
-Bulgarians/Roma (14.9%/15.2%; р<0.05)
-Risk factors: smoking (23.2%. OR=12.2, CI 95%), Professional 
hazards (7.3%, OR=3.5, CI 95%), infections (15.8%, OR=8.3, CI 
95%), inheritance (13.2%, OR=6.9, CI 95%), air pollution (2.3%, 
OR=1.1, CI 95%), biomass burning (3.6%, OR=1.9, CI 95%)

-The COPD prevalence is high among the population of the 
investigated region;
-The prevalence is in an association with the age of the observed 
people;
- The role of the main risk factors for the development of COPD in 
Pleven region is confirmed;
- Genetic examinations have to be performed and financed. 

COPD prevalence among smokers  
-epidemiological study (10)

 P. Pavlov, 
Y. Ivanov et al.

 To be assessed the COPD prevalence among smokers COPD is diagnosed in 23.7% among the current smokers, in 21% 
among the former smokers and in 6.8% among the non-smokers;
The risk for developing COPD is higher among the smokers - – 
OR=3.18 (95%; 2.0-5.06);
- 25.9% of the men who are diagnosed with COPD are smokers; -
-19.1% of the women who are diagnosed with COPD are smokers; 
(р>0.05).

Smoking is one of the most important risk factors for COPD 
developing and leads to a high COPD frequency in the Pleven 
region.

COPD morbidity screening in high risk 
groups (25)

 Y. Ivanov et al. To characterize the high risk patients and study the prevalence of 
COPD.

3054 patients were screened and the mean age was 62 years 
(SD±12.7);
- COPD was newly diagnosed in 51.6% of all
- The group of mild and moderate COPD patients comprised 75.8%;
- 24.2% with severe and very severe.

- The good cooperation between GPs and specialists leads to early 
detection of patients with COPD at younger age.
- There are symptomatic patients in high risk symptomatic groups 
without spirometric criteria for COPD.

Air pollution, outdoor temperatures, 
and their impact on acute 
exacerbations of COPD (26)

 Krachunov et al. To study the relationships between air pollutants levels, outdoor 
temperatures and the rate of exacerbations of COPD.

- The levels of PM10 were higher than recommended by the WHO.
- Lower daily mean temperatures were associated with increased levels of air pollutants. 
- The daily number of AECOPD correlated with the mean concentration of PM10 in the 6 days preceding the exacerbation.

Chronic obstructive pulmonary disease 
in smokers with asthma (28)

P.Pavlov et al. To find out the prevalence of COPD amongst smokers with asthma -Spirometric criteria for COPD were found in 29.9% of all patients ;
- 24.1% are female patients и 43.5% - male;
-The prevalence of COPD was 23.2% amongst patients aged between 
40 and 50 and 32.2% in patients above 50 (p=0.1);
-COPD was found in 6.1% of patients with less than 20 pack-years 
and in 56.2% in patients with ≥ 20 pack-years (p=0.0001);
-More current smokers had COPD than ex-smokers - 38.2% vs. 20.5% 
respectively (p=0.02);
- The risk for COPD in smokers with asthma was OR = 15.7 (95% CI, 
3.8 - 64.5). 

 - 1/3 of the current/former asthmatic patients above the age of 
40 met the functional criteria for COPD;
- The prevalence of COPD was significantly higher in males and in 
older patients and depends on the pack-years. 
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Table 1. Published studies for the epidemiology of COPD in Bulgaria.

Study Authors Goal Results Conclusions

Medico-social analysis of chronic 
obstructive pulmonary disease (1)

K. Andreevska,  
V. Petkova and  
Z. Dimitrova

 The aim of this study is to outline the medico-social 
characteristics of COPD and to present the main approaches to 
the management of this disease, based on GOLD.

Statistical data about the spread, morbidity and mortality of this 
disease are presented.

 Engagement of the health and social institutions for 
enhancement of the diagnostics, prevention and 
treatment of COPD is necessary.

Medico-social and economic studies of 
the drug usage in COPD patients (3)

 K. Andreevska (PhD 
thesis)

 To analyze and to assess the epidemiological data for COPD on a 
local, European and world level.

 - The COPD burden is almost equal in the most of the studied towns;
- The moderate COPD prevails;  
- The average age of the COPD patients is 66 years because patients over 40 years of age are included in the study according to the specific 
of the time of COPD diagnosis; 
- Smoking is one of the major risk factors. 

COPD screening in the town of Pleven 
(7)

N. Kjuchukov,
N. Krusteva et al.

 -To be diagnosed people with available and unsuspected COPD;
- To assess the risk factors and the severity of the symptoms on the 
basis of spirometry test. 

-17.6% have bronchial obstruction;
-15.1% have not been diagnosed with COPD till now;
- 69% are smokers and 83.3% live in environment with air pollution. 
- Professional hazards are assessed in 19% of the patients with 
bronchial obstruction.

 17.6% from the tested citizens have bronchial obstruction 
associated with the risk factors: smoking, air pollution, 
frequent respiratory infections and professional hazards.

New epidemiological data for COPD in 
Pleven region (9)

P. Pavlov, 
Y. Ivanov, 
P. Glogovska 
et al.

To be performed an epidemiological study for the frequency of 
COPD 

- Population characteristics - 14.9%; - men/women: 21.6%/10.8%; 
р<0.001;
-<55years./>55years. (11.2%/17.1%; р<0.001);
-urban/rural population градско/селско население (13.9%/18.8%; 
р<0.05);
-Bulgarians/Roma (14.9%/15.2%; р<0.05)
-Risk factors: smoking (23.2%. OR=12.2, CI 95%), Professional 
hazards (7.3%, OR=3.5, CI 95%), infections (15.8%, OR=8.3, CI 
95%), inheritance (13.2%, OR=6.9, CI 95%), air pollution (2.3%, 
OR=1.1, CI 95%), biomass burning (3.6%, OR=1.9, CI 95%)

-The COPD prevalence is high among the population of the 
investigated region;
-The prevalence is in an association with the age of the observed 
people;
- The role of the main risk factors for the development of COPD in 
Pleven region is confirmed;
- Genetic examinations have to be performed and financed. 

COPD prevalence among smokers  
-epidemiological study (10)

 P. Pavlov, 
Y. Ivanov et al.

 To be assessed the COPD prevalence among smokers COPD is diagnosed in 23.7% among the current smokers, in 21% 
among the former smokers and in 6.8% among the non-smokers;
The risk for developing COPD is higher among the smokers - – 
OR=3.18 (95%; 2.0-5.06);
- 25.9% of the men who are diagnosed with COPD are smokers; -
-19.1% of the women who are diagnosed with COPD are smokers; 
(р>0.05).

Smoking is one of the most important risk factors for COPD 
developing and leads to a high COPD frequency in the Pleven 
region.

COPD morbidity screening in high risk 
groups (25)

 Y. Ivanov et al. To characterize the high risk patients and study the prevalence of 
COPD.

3054 patients were screened and the mean age was 62 years 
(SD±12.7);
- COPD was newly diagnosed in 51.6% of all
- The group of mild and moderate COPD patients comprised 75.8%;
- 24.2% with severe and very severe.

- The good cooperation between GPs and specialists leads to early 
detection of patients with COPD at younger age.
- There are symptomatic patients in high risk symptomatic groups 
without spirometric criteria for COPD.

Air pollution, outdoor temperatures, 
and their impact on acute 
exacerbations of COPD (26)

 Krachunov et al. To study the relationships between air pollutants levels, outdoor 
temperatures and the rate of exacerbations of COPD.

- The levels of PM10 were higher than recommended by the WHO.
- Lower daily mean temperatures were associated with increased levels of air pollutants. 
- The daily number of AECOPD correlated with the mean concentration of PM10 in the 6 days preceding the exacerbation.

Chronic obstructive pulmonary disease 
in smokers with asthma (28)

P.Pavlov et al. To find out the prevalence of COPD amongst smokers with asthma -Spirometric criteria for COPD were found in 29.9% of all patients ;
- 24.1% are female patients и 43.5% - male;
-The prevalence of COPD was 23.2% amongst patients aged between 
40 and 50 and 32.2% in patients above 50 (p=0.1);
-COPD was found in 6.1% of patients with less than 20 pack-years 
and in 56.2% in patients with ≥ 20 pack-years (p=0.0001);
-More current smokers had COPD than ex-smokers - 38.2% vs. 20.5% 
respectively (p=0.02);
- The risk for COPD in smokers with asthma was OR = 15.7 (95% CI, 
3.8 - 64.5). 

 - 1/3 of the current/former asthmatic patients above the age of 
40 met the functional criteria for COPD;
- The prevalence of COPD was significantly higher in males and in 
older patients and depends on the pack-years. 
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Табл. 2. Публикувани проучвания относно епидемиологията на ХОББ в България.

Проучване Автори Цел Резултати Изводи

Маркетингов анализ на фармацевтич-
ния пазар на ХОББ и астма за периода 
2006-2009г. (2)

К. Андреевска,  
В. Петкова и  
З. Димитрова

- Да се проведе маркетингов анализ на ХОББ и астма пазара за 
България за периода 2006-2009 г.;
- Да се анализират отделните пазарни сегменти, неудовлетворе-
ни нужди и предизвикателства на този пазар.

- ХОББ и астма пазарът са оценени на 20 466 евро за 2009 г., като спрямо 2008 г. той 
нараства с 36%;
- Намаляване на потреблението на ЛП с ниски цени;
- Повишаване на употребата на комбинираните продукти;
- Ксантините доминират на пазара.

- Пазарът на ХОББ лекарствата за България все още 
не е добре разработен;    
-Лекарственият пазар за ХОББ и астма е смесен за 
България и не може да се диференцира.

Анализ на фармацевтичния пазар на 
ХОББ (15)

К. Андреевска,  
В. Петкова и 
З. Димитрова

Да анализира ХОББ пазара като цяло и в частност и в България. - Пазарът на ХОББ се удвоява по размер през 2011г. поради застаряване на населе-
нието и поради включването на нови продукти;
- Най-често се предписват комбинирани ЛП.

- Пазарът на ХОББ е със стабилен ръст;
- Реимбурсният статус на даден ЛП повлиява 
продажбите му.

Маркетингов анализ на фармацевтич-
ния пазар на ХОББ и астма в България 
за 2011г. (24)

Д. Грекова,
В. Петкова,
С. Георгиев,
В. Маджаров, 
З. Димитрова

- Да се анализира какъв е пазарният дял на продуктите за астма 
и ХОББ в България за 2011г.

- Пазарът на ЛП за лечение и профилактика на астма и ХОББ е 34 889 486 евро за 
2011 в България и общият брой на продадените опаковки е 2 670 105;
- Пазарният дял на бета2 агонистите се определя на 832 636 опаковки и се оценява 
на 4 638 853 милиона евро;
- Продажбите на ксантини се определят на 1 620 092 евро;
- Общият брой на продадените комбинирани продукти е 862 571 опаковки, а 
стойността им е 68 990 608 евро;
- Лидер на пазара е комбинирания продукт (Fluticasone+Salmeterol) инхалатор с 
общ брой продадени опаковки 417 300.

- Очаква се диференциране на пазара на ХОББ и 
астма с цел посрещане на нуждите на пациентите;
- Реимбурсирането на ЛП е от съществена важност за 
лечението поради ниския социален статус на болните 
с ХОББ;
-Водеща група в ХОББ продажбите  в стойност са 
комбинираните ЛП от инхaлаторни  кортикостероиди 
и дългодействащи бета-2 агонисти, следвани от 
групата на антихолинергиците. 
-В обем доминират  метилксантинитe, следвани от 
бързодeйстващите бронходилататори,  комбираните 
продукти и антихолинергиците

Mедико-социални и икономически про-
учвания на лекарствената употреба 
при пациенти с хронична обструктивна 
белодробна болест (ХОББ) (3)

К. Андрееевска 
Дисертационен труд за 
получаване на научно-
образователната степен
“доктор“ на 

Да се проведе анализ и оценка на употребата на ЛП за лечение 
на ХОББ и на икономическите разходи, свързани с ХОББ в 
България.

- Стойността на терапията е  водеща при взeмането на решение за лекарствата. 
- Разходите при болнично лечение: за лекарства средно по 20лв. на ден. 
- Разходите от доболничното лечение: за лекарства са около 17 690 400 лева. 
- Oбщо за ХОББ за 2009г. се изразходват около 30 милиона лева.
- Възможността за реимбурсиране 100%  на основната и поддържаща терапия  ще допринесе за по-добър мениджмънт на заболяването и 
до  намаляване на екзацербации и хоспитализациите, и до спестявания в рамките на 3 661 282.50 лева за НЗОК при болнично лечение.

Фармакоикономическа оценка на стой-
ността на лечение на амбулаторни и 
хоспитализирани пациенти с инфекции 
на дихателните пътища, придобити в 
обществото (4)

П. Глоговска,
Я. Иванов,
П. Христова 
и кол.

Да се установят факторите, определящи различията в основни 
фармакоикономически показатели при пациенти с инфекции 
на дихателните пътища, придобити в обществото, лекувани в 
амбулаторни и в болнични условия.

-Най-висок е делът на амбулаторни пациенти с остри респираторни инфекции 
(41.9%);
-Сред хоспитализира-ните 31.2% са с пневмония, 36.5% - с ХОББ и 32.3% - с 
бронхиектазии;
-По-високи са разходите за пациенти над 60години, със съпътстващи заболявания, 
с антибиотична резистентност, с усложнения.

- Цената на лекарственото болнично лечение е до 30 
пъти по-висока от амбулаторното лечение;
-Профилактиката и контролът на вредните фактори 
биха намалили икономическото бреме на тези 
заболявания.

Среден годишен спад на ФЕО1 при 
пациенти с тежка и много тежка ХОББ, 
лекувани с инхалаторни кортикостеро-
иди (ИКС) (8)

П. Павлов, 
Я. Иванов 
и кол.

Да се характеризира спада на белодробната функция във 
времето при болни с ХОББ сред 300 пациенти в продължение на 
5 години.

- Сред лекуваните с инхалаторни кортикостероиди се отчита годишен спад на ФЕО1 
от 45.2 мл;
- Сред лекуваните с бронходилататори се отчита годишен спад на ФЕО1 от 57.1 мл 
(р=0.0001).

Лечението с ИКС при ХОББ води до забавяне на сред-
ния годишен спад на белодробната функция сравнено 
с пациентите, лекувани само с бронходилататори.

Оценка на навиците на предписване 
на лекарства за лечение на ХОББ в 
България (14)

К. Андреевска и кол. Да оцени каква е практиката за предписване от пулмолози от 
различни региони на България и да проучи съответствието 
между българската практика и международните терапевтични 
ръководства.

Спазването на международните стандарти и ръководства не е стриктно;
Основен пропуск в терапевтичното поведение е, че не се включват ЛП от групата на 
дългодействащите бронходилататори (LAMA, LABA).

- Лекарите предписват ЛП съобразени с доходи на па-
циентите с ХОББ и с рестрикциите за реимбурсацията. 
- Предпочитаните предписвани ЛП са LABA/ICS и 
ксантините поради по-приемливата им цена;
- Това предопределя неадекватния контрол на ХОББ 
в България.

Придружаващи заболявания и ХОББ 
– струват ли повече? Едногодишно 
проследяващо проучване (31)

Н. Янев, Н. Кючуков 
и кол.

Проучването цели да определи директните разходи и разходите 
за лечение на съпътстващи заболявания при пациенти с ХОББ в 
болнични условия за 1 година.

-82=5% (424) от пациентите имат съпътстващи заболявания;
- Средните директни разходи за хоспитализация за пациенти с ХОББ са 431 евро;
- Средните разходи, генерирани от пациентите с ХОББ поради съпътстващите 
заболявания са: кардиоваскуларни заболявания – 438 евро, диабет – 437 евро, 
анемия – 571 евро, остеопороза – 426 евро, депресия – 503 евро;
- Пациентите с ХОББ без налични съпътстващи заболявания генерират среден 
разход от 416 евро.

- Разходите за съпътстващи заболявания са по-висо-
ки от средните разходи за лечение на ХОББ;
- Добавената стойност в % е: +5.13% - при кардио-
васкуларни заболявания; +4.93% - диабет; +37.13% 
- анемия; +2.4% - остеопороза; +20.8% - депресия;
- Средната добавена стойност е 12.34%;

Високорискови пациенти с ХОББ стру-
ват по-малко ако се лекуват съгласно 
препоръките на GOLD 2011 (32)

Н. Янев и кол. Да се определят директните разходи и разходите за свързаните 
заболявания, които са резултат от лечението на пациенти с 
ХОББ, хоспитализирани за екзацербация.

-Средните  1годишни разходи за хоспитализация за пациенти с ХОББ са 763 евро;
-63% са лекувани съгласно GOLD 2011 и средните разходи са 788 евро (група R);
-37% не са лекувани съгласно GOLD 2011 и средните разходи са 712 евро, р<0.05;
- Съпътстващи заболявания са открити при 80.7%;
-Пациентите без съпътстващи заболявания  в група R генерират 528 евро, а тези в 
група NR – 608 евро, р<0.05.

Разходите за съпътстващи заболявания увеличават 
средните общи разходи;
Пациентите без съпътстващи заболявания, лекувани 
по GOLD 2011, генерират по-малко разходи (-13,2%).

Икономическа оценка на белодробни 
заболявания, индуцирани от тютюнев 
дим и тяхното социално въздействие 
(12)

С. Ангелова, Е. Насева 
и кол.

Целта е да се изчислят и анализират директните и индиректните 
разходи за лечение на 3 категории пациенти с ХОББ и астма 
– пушачи, пасивни пушачи и непушачи след екзацербация и 
хоспитализация.

Значителни различия между разходите в 3-те групи като най-високи са средните 
разходи за терапия в групата на пушачите, следвана от пасивните пушачи и най-
малко ресурси се консумират от непушачите (р<0.05). Най-много болнични дни 
поради нетрудоспособност се определят за пушачите.

- Лечението на пушачите (1 хоспитализация и 1 екза-
цербация на година) струва на обществото 451 лв.
- Повече от лечението на пасивните пушачи и с 1326 
лв. Повече от лечението на непушачите.
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Табл. 2. Публикувани проучвания относно епидемиологията на ХОББ в България.

Проучване Автори Цел Резултати Изводи

Маркетингов анализ на фармацевтич-
ния пазар на ХОББ и астма за периода 
2006-2009г. (2)

К. Андреевска,  
В. Петкова и  
З. Димитрова

- Да се проведе маркетингов анализ на ХОББ и астма пазара за 
България за периода 2006-2009 г.;
- Да се анализират отделните пазарни сегменти, неудовлетворе-
ни нужди и предизвикателства на този пазар.

- ХОББ и астма пазарът са оценени на 20 466 евро за 2009 г., като спрямо 2008 г. той 
нараства с 36%;
- Намаляване на потреблението на ЛП с ниски цени;
- Повишаване на употребата на комбинираните продукти;
- Ксантините доминират на пазара.

- Пазарът на ХОББ лекарствата за България все още 
не е добре разработен;    
-Лекарственият пазар за ХОББ и астма е смесен за 
България и не може да се диференцира.

Анализ на фармацевтичния пазар на 
ХОББ (15)

К. Андреевска,  
В. Петкова и 
З. Димитрова

Да анализира ХОББ пазара като цяло и в частност и в България. - Пазарът на ХОББ се удвоява по размер през 2011г. поради застаряване на населе-
нието и поради включването на нови продукти;
- Най-често се предписват комбинирани ЛП.

- Пазарът на ХОББ е със стабилен ръст;
- Реимбурсният статус на даден ЛП повлиява 
продажбите му.

Маркетингов анализ на фармацевтич-
ния пазар на ХОББ и астма в България 
за 2011г. (24)

Д. Грекова,
В. Петкова,
С. Георгиев,
В. Маджаров, 
З. Димитрова

- Да се анализира какъв е пазарният дял на продуктите за астма 
и ХОББ в България за 2011г.

- Пазарът на ЛП за лечение и профилактика на астма и ХОББ е 34 889 486 евро за 
2011 в България и общият брой на продадените опаковки е 2 670 105;
- Пазарният дял на бета2 агонистите се определя на 832 636 опаковки и се оценява 
на 4 638 853 милиона евро;
- Продажбите на ксантини се определят на 1 620 092 евро;
- Общият брой на продадените комбинирани продукти е 862 571 опаковки, а 
стойността им е 68 990 608 евро;
- Лидер на пазара е комбинирания продукт (Fluticasone+Salmeterol) инхалатор с 
общ брой продадени опаковки 417 300.

- Очаква се диференциране на пазара на ХОББ и 
астма с цел посрещане на нуждите на пациентите;
- Реимбурсирането на ЛП е от съществена важност за 
лечението поради ниския социален статус на болните 
с ХОББ;
-Водеща група в ХОББ продажбите  в стойност са 
комбинираните ЛП от инхaлаторни  кортикостероиди 
и дългодействащи бета-2 агонисти, следвани от 
групата на антихолинергиците. 
-В обем доминират  метилксантинитe, следвани от 
бързодeйстващите бронходилататори,  комбираните 
продукти и антихолинергиците

Mедико-социални и икономически про-
учвания на лекарствената употреба 
при пациенти с хронична обструктивна 
белодробна болест (ХОББ) (3)

К. Андрееевска 
Дисертационен труд за 
получаване на научно-
образователната степен
“доктор“ на 

Да се проведе анализ и оценка на употребата на ЛП за лечение 
на ХОББ и на икономическите разходи, свързани с ХОББ в 
България.

- Стойността на терапията е  водеща при взeмането на решение за лекарствата. 
- Разходите при болнично лечение: за лекарства средно по 20лв. на ден. 
- Разходите от доболничното лечение: за лекарства са около 17 690 400 лева. 
- Oбщо за ХОББ за 2009г. се изразходват около 30 милиона лева.
- Възможността за реимбурсиране 100%  на основната и поддържаща терапия  ще допринесе за по-добър мениджмънт на заболяването и 
до  намаляване на екзацербации и хоспитализациите, и до спестявания в рамките на 3 661 282.50 лева за НЗОК при болнично лечение.

Фармакоикономическа оценка на стой-
ността на лечение на амбулаторни и 
хоспитализирани пациенти с инфекции 
на дихателните пътища, придобити в 
обществото (4)

П. Глоговска,
Я. Иванов,
П. Христова 
и кол.

Да се установят факторите, определящи различията в основни 
фармакоикономически показатели при пациенти с инфекции 
на дихателните пътища, придобити в обществото, лекувани в 
амбулаторни и в болнични условия.

-Най-висок е делът на амбулаторни пациенти с остри респираторни инфекции 
(41.9%);
-Сред хоспитализира-ните 31.2% са с пневмония, 36.5% - с ХОББ и 32.3% - с 
бронхиектазии;
-По-високи са разходите за пациенти над 60години, със съпътстващи заболявания, 
с антибиотична резистентност, с усложнения.

- Цената на лекарственото болнично лечение е до 30 
пъти по-висока от амбулаторното лечение;
-Профилактиката и контролът на вредните фактори 
биха намалили икономическото бреме на тези 
заболявания.

Среден годишен спад на ФЕО1 при 
пациенти с тежка и много тежка ХОББ, 
лекувани с инхалаторни кортикостеро-
иди (ИКС) (8)

П. Павлов, 
Я. Иванов 
и кол.

Да се характеризира спада на белодробната функция във 
времето при болни с ХОББ сред 300 пациенти в продължение на 
5 години.

- Сред лекуваните с инхалаторни кортикостероиди се отчита годишен спад на ФЕО1 
от 45.2 мл;
- Сред лекуваните с бронходилататори се отчита годишен спад на ФЕО1 от 57.1 мл 
(р=0.0001).

Лечението с ИКС при ХОББ води до забавяне на сред-
ния годишен спад на белодробната функция сравнено 
с пациентите, лекувани само с бронходилататори.

Оценка на навиците на предписване 
на лекарства за лечение на ХОББ в 
България (14)

К. Андреевска и кол. Да оцени каква е практиката за предписване от пулмолози от 
различни региони на България и да проучи съответствието 
между българската практика и международните терапевтични 
ръководства.

Спазването на международните стандарти и ръководства не е стриктно;
Основен пропуск в терапевтичното поведение е, че не се включват ЛП от групата на 
дългодействащите бронходилататори (LAMA, LABA).

- Лекарите предписват ЛП съобразени с доходи на па-
циентите с ХОББ и с рестрикциите за реимбурсацията. 
- Предпочитаните предписвани ЛП са LABA/ICS и 
ксантините поради по-приемливата им цена;
- Това предопределя неадекватния контрол на ХОББ 
в България.

Придружаващи заболявания и ХОББ 
– струват ли повече? Едногодишно 
проследяващо проучване (31)

Н. Янев, Н. Кючуков 
и кол.

Проучването цели да определи директните разходи и разходите 
за лечение на съпътстващи заболявания при пациенти с ХОББ в 
болнични условия за 1 година.

-82=5% (424) от пациентите имат съпътстващи заболявания;
- Средните директни разходи за хоспитализация за пациенти с ХОББ са 431 евро;
- Средните разходи, генерирани от пациентите с ХОББ поради съпътстващите 
заболявания са: кардиоваскуларни заболявания – 438 евро, диабет – 437 евро, 
анемия – 571 евро, остеопороза – 426 евро, депресия – 503 евро;
- Пациентите с ХОББ без налични съпътстващи заболявания генерират среден 
разход от 416 евро.

- Разходите за съпътстващи заболявания са по-висо-
ки от средните разходи за лечение на ХОББ;
- Добавената стойност в % е: +5.13% - при кардио-
васкуларни заболявания; +4.93% - диабет; +37.13% 
- анемия; +2.4% - остеопороза; +20.8% - депресия;
- Средната добавена стойност е 12.34%;

Високорискови пациенти с ХОББ стру-
ват по-малко ако се лекуват съгласно 
препоръките на GOLD 2011 (32)

Н. Янев и кол. Да се определят директните разходи и разходите за свързаните 
заболявания, които са резултат от лечението на пациенти с 
ХОББ, хоспитализирани за екзацербация.

-Средните  1годишни разходи за хоспитализация за пациенти с ХОББ са 763 евро;
-63% са лекувани съгласно GOLD 2011 и средните разходи са 788 евро (група R);
-37% не са лекувани съгласно GOLD 2011 и средните разходи са 712 евро, р<0.05;
- Съпътстващи заболявания са открити при 80.7%;
-Пациентите без съпътстващи заболявания  в група R генерират 528 евро, а тези в 
група NR – 608 евро, р<0.05.

Разходите за съпътстващи заболявания увеличават 
средните общи разходи;
Пациентите без съпътстващи заболявания, лекувани 
по GOLD 2011, генерират по-малко разходи (-13,2%).

Икономическа оценка на белодробни 
заболявания, индуцирани от тютюнев 
дим и тяхното социално въздействие 
(12)

С. Ангелова, Е. Насева 
и кол.

Целта е да се изчислят и анализират директните и индиректните 
разходи за лечение на 3 категории пациенти с ХОББ и астма 
– пушачи, пасивни пушачи и непушачи след екзацербация и 
хоспитализация.

Значителни различия между разходите в 3-те групи като най-високи са средните 
разходи за терапия в групата на пушачите, следвана от пасивните пушачи и най-
малко ресурси се консумират от непушачите (р<0.05). Най-много болнични дни 
поради нетрудоспособност се определят за пушачите.

- Лечението на пушачите (1 хоспитализация и 1 екза-
цербация на година) струва на обществото 451 лв.
- Повече от лечението на пасивните пушачи и с 1326 
лв. Повече от лечението на непушачите.
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Table 2. Published studies on drug use and on the cost of COPD treatment in Bulgaria.

Study Authors Goal Results Conclusions

Marketing analysis of the asthma and 
COPD pharmaceutical market for the 
period 2006-2009 (2)

K. Andreevska, V. 
Petkova, Z. Dimitrova

- to perform marketing analysis of the asthma and COPD market in 
Bulgaria for the period 2006-2009;
- to analyze the different market segments, unsatisfied necessities 
and treats of the market.

- COPD and asthma market are assessed to 20 466 Euro for 2009, while 
compared to 2008 it increase with 36%;
- there is decrease in the drug use with low price;
- increase of combination drug products use;
- xanthines dominate the market.

- The COPD dug market is now well developed in Bulgaria…….
-Asthma and COPD market in Bulgaria is mixed and cannot be 
differentiated.

Analysis of the COPD pharmaceutical 
market (15)

K. Andreevska, V. 
Petkova, Z. Dimitrova

- to analyze the COPD market as a whole and in Bulgaria in 
particular.

- The COPD market doubled in 2011 because of the aging of the population 
and due to the inclusion of new products 
- combined drug products are more often prescribed.

- COPD market is characterized with stable increase;
- The reimbursement status of a given drug product influences 
its sales.

Marketing analysis of the COPD and 
asthma pharmaceutical market in 
Bulgaria for 2011 (24)

D. Grekova,
V. Petkova,  
S. Georguiev,  
V. Madgarov, 
 Z. Dimitrova

- to analyze the market share of COPD and asthma drugs in Bulgaria 
for 2011

- The market of drugs for the treatment and prevention of asthma and 
COPD is € 34,889,486 for 2011 in Bulgaria and the total number of 
packages sold is 2,670,105;
- The market share of the beta 2 agonists is determined to 832,636 
packages and is estimated at € 4,638,853,000,000 ;
- Sales of xanthines are set at € 1,620,092 ;
- The total number of combination products sold is 862,571 packs , and 
their value is € 68,990,608 ;
- Leader of the market is the combination product (Fluticasone + 
Salmeterol) inhaler with a total number of packs sold 417,300 .

-We expect market differentiation of COPD and asthma to meet 
the needs of the patients ;
- Reimbursement of these drugs is essential to treatment because 
of the low social status of patients with COPD ;
-Leader in COPD sales in value are combined drugs of 
corticosteroids and long-acting inhalaton beta-2 agonists, 
followed by the group of anticholinergetic drugs .
-The share of  metilxanytiens dominate , followed by short-acting 
bronchodilators, anticholinergics and combined products.

Medico - social and economic studies 
of drug use in patients with chronic 
obstructive pulmonary disease (COPD) 
(3)

K. Andreevska
PhD thesis 

To conduct an analysis and evaluation of the use of drug products for 
the treatment of COPD and economic costs associated with COPD in 
Bulgaria.

- The cost of treatment is leading in decision making for choose of treatment.
- The costs of hospital drug treatment is average of 20 BGN . per day.
- The cost of pre-hospital drug treatment are about 17,690,400 BGN .
- Totally for 2009 for COPD are spent about 30 million BGN .
- The opportunity for 100% reimbursement of the primary and maintenance therapy will contribute to better management of the disease and to 
reduce exacerbations and hospitalizations , and this will lead to savings of 3661 282.50 BGN for NHIF.

Pharmacoeconomic evaluation of the 
cost of treatment of ambulatory and 
hospitalized patients with respiratory 
tract infections , community-acquired 
(4)

P. Glogovska,  
J. Ivanov,  
P. Christova et al.

To identify the determinants of differences in basic 
pharmacoeconomic parameters in patients with respiratory tract 
infections acquired in the community treated in outpatient and 
hospital settings.

-The highest is the proportion of outpatients with acute respiratory 
infections ( 41.9% ) ;
- from all the  ospitalized - 31.2% have pneumonia , 36.5% - are with COPD 
and 32.3% - with bronchiectasis ;
-the higher cost for treatment are for the patients over 60 years , with 
concomitant diseases , antibiotic resistance and complications.

- The price of a drug treatment in hospital is 30 times higher than 
the outpatient treatment;
- prophylaxis and control of the harmful factors would reduce the 
economic burden of these diseases

Average annual decline in FEV1 
in patients with severe and very 
severe COPD treated with inhaled 
corticosteroids ( ICS) (8)

P. Pavlov,  
J. Ivanov et al.

To characterize the decline in lung function over time in patients 
with COPD among 300 patients for five years period of time.

- Among patients treated with inhaled corticosteroids is reported annual 
decline in FEV1 of 45.2 ml ;
- Among those treated with bronchodilators is recorded annual decline in 
FEV1 of 57.1 ml ( p = 0.0001).

Treatment with ICS in COPD leads to a slowdown in average 
annual decline in lung function compared to patients treated 
with bronchodilators.

Assessing the habits of prescription 
of drug for the treatment of COPD in 
Bulgaria (14)

K. Andreevska et al. To assess what is the practice of prescribing by pulmonologists from 
different regions of Bulgaria and explore the correlation between 
Bulgarian practice and international therapeutic guidelines.

Compliance with international standards and guidelines is not strict;
A major omission in the therapeutic behavior is the fact it does not include 
drugs from the group of long-acting bronchodilators (LAAC, LABA).

-Physicians  prescribe drug products complying with the 
incomes of patients with COPD and with the restrictions on 
reimbursement.
-The most prescribed drugs are LABA / ICS and xanthines due to 
affordability ;
-This determines inadequate monitoring of COPD in Bulgaria.

Comorbidities and COPD – do they costs 
more? one-year follow-up study  (31)

N. Janev,  
N. Kjuchukov et al.

The study aims to identify the direct costs and treatment of 
comorbidities in COPD patients in hospital for 1 year.

-82.5% ( 424 ) of patients had comorbidities ;
- The average direct cost of hospitalization for COPD patients is 431 Euros ;
- Average costs generated by patients with COPD because of comorbities 
are : cardiovascular diseases - 438 euros , diabetes - € 437 , anemia - € 571 
, osteoporosis - 426 euros , depressed - € 503 ;
- COPD patients without comorbidities available generate an average cost 
of € 416

The cost of comorbidities are higher than the average cost of 
COPD teratment ;
- The added value is + 5.13% - for cardiovascular diseases; + 
4.93% - diabetes ; + 37.13% - anemia ; + 2.4% - osteoporosis ; 
+ 20.8% - depression ;
- The average value was 12.34% ;

High-risk patients with COPD are less 
costly if treated according to GOLD 2011 
(32)

N. Janev et al. To determine the direct costs and the cost for the related diseases 
resulting from the treatment of COPD patients hospitalized for acute 
exacerbation.

- The average annual cost of hospitalization for COPD patients is 763 euros;
-63% Are treated according to GOLD 2011 and the average cost is 788 
euros (group R);
37% are not treated according to GOLD 2011 and average costs are € 712 
, p <0.05 ;
- Concomitant diseases were found in 80.7% ;
-Patient without comorbidities in R group generated € 528 , while those in 
group NR - € 608 , p <0.05.

Cost of comorbidities increase the average total costs ;
Patients without comorbidities treated according to GOLD 2011 , 
generate less expenses ( -13.2% ).

Economic evaluation of lung diseases 
induced by tobacco smoke and its social 
impact (12)

S. Angelova, E. Naseva 
et al.

The objective is to calculate and analyze direct and indirect costs 
of treating 3 categories of patients with COPD and asthma - 
smokers , passive smokers and nonsmokers after exacerbation and 
hospitalization.

Significant differences between the costs in the 3 groups, as the highest 
were average costs of therapy in the group of smokers , followed by 
passive smokers and the fewest resources consumed by non-smokers (p 
< 0.05). Most sick days due to disability shall be determined for smokers.

Treatment of smokers ( 1 hospitalization and one exacerbation 
per year ) costs to the society 451 BGN more than the treatment 
of passive smokers and 1326 lev more than the treatment of 
smokers.



39

reviews
COST OF TREATMENT AND QUALITY 
OF LIFE OF PATIENTS WITH COPD IN 
BULGARIA – SYSTEMATIC LITERATURE 
REVIEW

Thoracic Medicine
Volume VII, June 2015, Issue 2

Table 2. Published studies on drug use and on the cost of COPD treatment in Bulgaria.

Study Authors Goal Results Conclusions
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COPD pharmaceutical market for the 
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K. Andreevska, V. 
Petkova, Z. Dimitrova

- to analyze the COPD market as a whole and in Bulgaria in 
particular.

- The COPD market doubled in 2011 because of the aging of the population 
and due to the inclusion of new products 
- combined drug products are more often prescribed.

- COPD market is characterized with stable increase;
- The reimbursement status of a given drug product influences 
its sales.

Marketing analysis of the COPD and 
asthma pharmaceutical market in 
Bulgaria for 2011 (24)

D. Grekova,
V. Petkova,  
S. Georguiev,  
V. Madgarov, 
 Z. Dimitrova

- to analyze the market share of COPD and asthma drugs in Bulgaria 
for 2011

- The market of drugs for the treatment and prevention of asthma and 
COPD is € 34,889,486 for 2011 in Bulgaria and the total number of 
packages sold is 2,670,105;
- The market share of the beta 2 agonists is determined to 832,636 
packages and is estimated at € 4,638,853,000,000 ;
- Sales of xanthines are set at € 1,620,092 ;
- The total number of combination products sold is 862,571 packs , and 
their value is € 68,990,608 ;
- Leader of the market is the combination product (Fluticasone + 
Salmeterol) inhaler with a total number of packs sold 417,300 .

-We expect market differentiation of COPD and asthma to meet 
the needs of the patients ;
- Reimbursement of these drugs is essential to treatment because 
of the low social status of patients with COPD ;
-Leader in COPD sales in value are combined drugs of 
corticosteroids and long-acting inhalaton beta-2 agonists, 
followed by the group of anticholinergetic drugs .
-The share of  metilxanytiens dominate , followed by short-acting 
bronchodilators, anticholinergics and combined products.

Medico - social and economic studies 
of drug use in patients with chronic 
obstructive pulmonary disease (COPD) 
(3)

K. Andreevska
PhD thesis 
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severe COPD treated with inhaled 
corticosteroids ( ICS) (8)
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J. Ivanov et al.

To characterize the decline in lung function over time in patients 
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- Among patients treated with inhaled corticosteroids is reported annual 
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- Among those treated with bronchodilators is recorded annual decline in 
FEV1 of 57.1 ml ( p = 0.0001).

Treatment with ICS in COPD leads to a slowdown in average 
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with bronchodilators.

Assessing the habits of prescription 
of drug for the treatment of COPD in 
Bulgaria (14)

K. Andreevska et al. To assess what is the practice of prescribing by pulmonologists from 
different regions of Bulgaria and explore the correlation between 
Bulgarian practice and international therapeutic guidelines.

Compliance with international standards and guidelines is not strict;
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N. Janev,  
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The study aims to identify the direct costs and treatment of 
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- Average costs generated by patients with COPD because of comorbities 
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, osteoporosis - 426 euros , depressed - € 503 ;
- COPD patients without comorbidities available generate an average cost 
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The cost of comorbidities are higher than the average cost of 
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- The average value was 12.34% ;
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group NR - € 608 , p <0.05.

Cost of comorbidities increase the average total costs ;
Patients without comorbidities treated according to GOLD 2011 , 
generate less expenses ( -13.2% ).
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impact (12)

S. Angelova, E. Naseva 
et al.

The objective is to calculate and analyze direct and indirect costs 
of treating 3 categories of patients with COPD and asthma - 
smokers , passive smokers and nonsmokers after exacerbation and 
hospitalization.

Significant differences between the costs in the 3 groups, as the highest 
were average costs of therapy in the group of smokers , followed by 
passive smokers and the fewest resources consumed by non-smokers (p 
< 0.05). Most sick days due to disability shall be determined for smokers.

Treatment of smokers ( 1 hospitalization and one exacerbation 
per year ) costs to the society 451 BGN more than the treatment 
of passive smokers and 1326 lev more than the treatment of 
smokers.
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Табл. 3. Публикувани проучвания относно качеството на живот на пациентите с ХОББ в България и 
спазването на терапията.

Проучване Автори Цел Резултати Изводи

Обучителна програма в аптека за 
пациенти с астма и ХОББ (16)

В. Петкова,
К. Андреевска,
С. Георгиев,
Д. Грекова,
М Димитров,
Хр. Войчева,
Ф. Рибарова

- Разработване и въвеждане на образователни програми за па-
циенти със средна и тежка астма и за пациенти с ХОББ в аптека 
за обслужване на населението;
- Оценка на повлияването на качеството на живот.

- Качеството на живот на пациентите се подобрява на 3-я месец 
(Р=0.044);
- PEF и FEV1 % се подобрява значително за изследваната група в 
сравнение с контролните групи (Р=0.009);
- Техниката на инхалиране е подобрена в изследваната група 
(Р=0.021).

Проведената в аптека за обслужване на населението фар-
мацевтична грижа за пациентите с ХОББ и астма е одобрена 
от пациентите и повлиява положително QoL на пациентите с 
хронични белодробни заболявания, подобрява техниката на 
инхалиране, както и нивата на PEF и FEV1%.

Въздействие на обучението на паци-
енти с ХОББ (16)

К. Андреевска,  
В. Петкова и кол.

Оценка на ефекта на обучението на пациенти с ХОББ върху 
тяхното качество на живот.

След проведено обучение FEV1% на изследваната група е 57%, а на 
контролната група – 47%.

Включването на фармацевтите в управление на ХОББ е 
необходимо и това води до подобряване на качеството на 
живот на пациентите.

Промени в качеството на живот
след приложена кинезитерапия
при болни с хронична обструктивна
белодробна болест (5)

А. Димитрова Да се проследи ефектът от едногодишна кинезитерапевтична 
програма върху качеството на живот при болни с ХОББ.

- Значимо подобрение се установява при първа-
та субскала „Клинични симптоми” (р<0.05);
- Втората подскала „Дейности от ежедневния живот”, показва разлика 
от 11.7 точки;
- Субскалата „Влияние на болестта” отчита значимо
подобрение (р<0.01);
- Общият резултат от теста показва разлика от 9.8 точки (р<0.01).

Положителното въздействие върху качеството на живот от 
приложената кинезитерапевтична методика, обективизира-
но чрез намаляване на броя на точките от теста SGRQ.

Table 3. Published Bulgarian studies for the quality of life of patients with COPD and for compliance with the  
therapy.

Study Authors Goal Results Conclusions

Educational pharmacy program for 
patients with asthma and COPD (16) 

Petkova V.,
К. Andreevska,
С. Georgiev,
D. Grekova,
М. Dimitrov,
H. Voycheva,
F. Ribarova

- Development and application of the educational programs for 
patients with medium and severe asthma and for patients with 
COPD in the community pharmacy;
- Evaluation of the influence on the quality of life.

- The quality of life is improving on the third month (Р=0.044);
- PEF and FEV1 % is improving significantly for the studied group in 
comparison with the control group (Р=0.009);
- The inhalation technique if improved in the studied group (Р=0.021).

The pharmaceutical care provided in the community pharmacy 
for patients with COPD and asthma is accepted by the patients 
and positively influence their QoL, it also improves the inhalation 
technique and changes the PEF and FEV1% levels.

Impact of education on COPD patients  
(16)

К. Andreevska,
V. Petkova et al.

Evaluation of the effect of education on the quality of life of patients 
with COPD.

After the education, the level of FEV1% of the studied group is 57%, while 
in the control group it is 47%.

Inclusion of the pharmacists in COPD management is necessary 
and this leads to the improvement in their quality of life.

Changes in the quality of life of patients 
with  Chronic obstructive pulmonary 
diseases after  kinesitherapy (5)

A. Dimitrova To follow the effect of one year kinesitheraputic program, on the 
quality of life of patients with COPD.

- Significant im provement is observed on the first subscale „Clinical 
symptoms” (р<0.05);
- Second subscale „Everyday activities”, shows difference of  11.7 scores;
- Subscale „Influence of the disease” report significant improvement
 (р<0.01);
- The total test score shows difference of 9.8 scores (р<0.01).

Positive influence of the applied kinesitherapy methodology on 
the quality of life proven by the decrease in the SGRQ test score.
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