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1.  Моля, представете се?
Проф. Генка Петрова, дфн. Работя от 
близо 30 години във Фармацевтичен 
факултет на Медицинския универ-
ситет (МУ) София. Завършила съм 
фармация през 1984 година в МУ Со-
фия  и икономика през 1991 година в 
УНСС. Научните ми интереси са в ико-
номическата област на фармацията, в 
която са защитени и докторските ми 
трудове – в областта на лекарствена-
та употреба и в областта на реформа-
та на фармацевтичния сектор. Рабо-
тила съм като консултант на СЗО по 

въпроси на лекарствената политика, 
реформата на фармацевтичния сектор 
и фармакоикономика. В България съм 
създател на преподаването по фарма-
коикономика, в която област са и пре-
обладаващата част от проучванията 
ми. Председател съм на Българското 
сдружение на ISPOR (междунарлодно-
то общество по фармакоикономика), 
както и съм представител на България 
в Еврапейската мрежа за оценка на 
здравни технологии (EuNetha). Вече от 
11 години съм гост лектор на Универ-
ситета в Белград по фармакоикономи-
ка и 5 години съм била гост лектор на 
Университета в Нант по маркетинг на 
продукти в здравеопазването.

2. Коя научна институция пред-
ставлявате и с какво се занимава 
тя?
Представлявам Медицински Универ-
ситет, София. МУ София е водещата 
образователна институция у нас, как-
то по медицина, така и в областта на 
висшето образование. Тя има много 
високо специализирана апаратура, на-
учни лаборатории във всички области 
на модерните медицински, научни из-
следвания, както и изключително ви-
соко квафилифициран и компетентен 
преподавателски и изследователски 
персонал. Аз съм от Фармацевтичния 
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факултет на МУ София, който е вече с 
близо 70 годишна история и е водеща-
та фармацевтична научно-изследова-
телска институция. 
3. Кое Ви запали към науката и 
кога се случи това?
Като едни от отличните студенти на 
своя випуск бях поканена от моите 
преподаватели да се явя на конкурс за 
асистент през 1986 година и от 11 кан-
дидати избраха мен. Надявам се, че не 
съм ги разочаровала със своите науч-
ни постижения. Систематичността и 
последователността ми доведоха до 
по-късните високи резултати. 

4. Имате одобрен проект в по-
следната сесия на Фонд научни 
изследвания, как се казва той и 
какви ползи ще има проекта в 
науката?
Темата на проекта е „Оценка на риска 
и съгласието с лекарствена терапия и 
влиянието им върху разходите за ле-
чение и качество на живот на пациен-
тите с ХОББ “. Очакваните ползи от 
проекта са в няколко насоки. На първо 
място хроничната обструктивна бело-
дробна болест (ХОББ) е неглижирана 
от дълго време и данните за броя на 
болните и тяхното лечение са оскъд-
ни, въпреки че някои проучвания по 
света показват изключително широко 
разпространение на това заболяване. 
В това отношение проекта ще позволи 
да се създаде една добра база данни за 
лечението на тези болни и свързаните 
с него ползи и рискове. Особено важно 
място ще има и проучването на разхо-
дите за лечение, както и на разходите 
на пациентите, които предвиждаме 

да моделиране с оглед изясняване на 
бъдещите разходи и ползи за обще-
ството и за публичните фондове. Про-
екта в сътрудничество с катедрата по 
пропедевтика на вътрешните болести 
в МУ София и включва признати уче-
ни в тази област. Планираме да бъдат 
оценени нежеланите лекарствени ре-
акции при лечение на ХОББ, с което 
ще подпомогнем и базата данни на 
Европейската агенция по лекарства-
та. Също така предвиждаме и разра-
ботване на образователни материали 
за пациентите и за студентите за стой-
ностно-ефективно, терапевтично по-
ведение. 

5. С какво заглавие беше послед-
ната Ви публикация?
Guenka Petrova, Konstantin Tachkov, 
Svetla Georgieva, Maria Dimitrova. 
Humanistic and economic aspects of 
haemophilia treatment in Bulgaria. 
Comparison between two therapeutic 
approaches: prophylactic vs. on-
demand treatment. Biotechnology & 
Biotechnology Equip. 2014, http://
dx.doi.org/10.1080/13102818.2014.926
687

6. Има ли бъдеще науката в Бъл-
гария и как го виждате Вие?
Държава без наука е обречена. Нау-
ката е тази, която търси обяснение на 
неизяснените феномени, тя показва 
бъдещето и тя трябва да бъде насока-
та на развитие на терапията, на ле-
карствената политика, на икономика-
та и на цялото общество.  Ако ние не 
подкрепяме науката и не насърчаваме 
младите учени винаги ще вървим след 
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останалия свят. Това е факт, както и 
мое виждане за развитието на наука-
та. Систематична, последователна ра-
бота с младите колеги и всеотдайност. 
Мисля, че това е в сърцето на всеки ис-
тински учен, който не търси титлите, 
а знанието. Ние имаме много талант-
ливи млади студенти и докторанти, 
с които е удоволствие да се работи и 
които заслужават цялото ни внима-
ние. 

7. Как оценявате работата на еки-
па си?
Като отлична. Екипът на катедрата по 
„Организация и икономика на фарма-
цията“, която ръководя включва 4 про-
фесори, 5 доценти, 3 главни асистенти 
и много докторанти. Понастоящем 
имаме 2 редовни и 6 задочни и на са-
мостоятелна подготовка докторанти. 
Нашата катедра е с важно обществено 
значение и нейните членове са вклю-
чени в работата на много обществени 
институции и организации.  

8. Има ли млади хора, които ис-
кат да се занимават с наука?
През последните няколко години на-
блюдавам постепенно завръщане на 
младите към науката и мисля, че това 
е много добре. Аз имам много докто-
ранти и те всички са млади. Желаят да 
усвоят научни методики не само за да 
се посветят на научната кариера, но и 
за своето лично развитие в професи-
ята. Присъствието на такива хора във 
фармацевтичните компании е поло-
жителна акредитация за тях, защото 
интелектуалният потенциал е висок.

9. Какво бихте казали на хората, 
които все още се колебаят дали 
да се занимават с наука в Бълга-
рия?
Да не се отказват. 

10. Какво, според Вас, трябва ко-
ренно да се промени в България 
спрямо науката?
Да се създадат условия за мобилност 
за всички учени. За мен всеки млад 
учен, трябва задължително да прекар-
ва поне няколко месеца на всеки три 
години в други университети. Универ-
ситетите трябва да намират средства 
за специализации на своя научно-пре-
подавателски състав. Науката е мното 
интернационална. Вече почти няма 
екип, който да работи само на нацио-
нално ниво, независимо, че поняко-
га става въпрос за приложни научни 
изследвания с национално значение. 
Методите са световни и обмяната на 
мнения и опит е от съществено значе-
ние. Работата в международните еки-
пи разширява кръгозора и обогатява 
научната култура.

 11. Занимавали ли сте се с нещо 
извън научната работа?

Работила съм в почти всички области 
на фармацията – в аптека, в индус-
трията, в изследователски и консул-
тантски компании, както и в междуна-
родни организации, които извършват 
доброволни хуманитарни дейности по 
международни проекти.
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