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СЕСИЯ "ЕПИДЕМИОЛОГИЯ"
Пленарни доклади

ЕПИДЕМИОЛОГИЧНО ПРОУЧВАНЕ НА ЧЕСТОТА НА ИНТОКСИКАЦИИТЕ С АЛКОХОЛ
СРЕД ПОДРАСТВАЩИТЕ МЛАДЕЖИ (10-18 ГОДИНИ) ЗА ПЕРИОДА 2015-2017 ГОДИНА В ГРАД
ВАРНА И ИЗСЛЕДВАНЕ РОДИТЕЛСКОТО ПОВЕДЕНИЕ
С. Иванова, Е. Борисова, Р. Димитрова
НПО „Сдружение Живот без алкохол” Варна

EPIDEMIOLOGICAL STUDY OF THE FREQUENCY OF ALCOHOL INTOXICATIONS AMONG
ADOLESCENS (10-18 YEARS) DURING THE PERIOD 2015 -2017 IN VARNA CITY AND STUDYING
THE BEHAVIOUR OF THE PARENTS
S. Ivanova, E. Borisova, R. Dimitrova
Non-Government Organization “Association Life without Alcohol”- Varna

Цел: епидемиологично изследване, честотата на средно тежките и тежки остри интоксикации
(ОИ) с алкохол при непълнолетни в град Варна и изследване на родителското поведение. Материал
и метод: Анализират се пациенти потърсили медицинска помощ (ЦСМП и Клиника по
токсикология) с остри интоксикации след употреба на алкохол за периода 2015-2017 година.
Проведени са консултации с 54 родители на пациенти. Резултати: (1) Честота на острите
интоксикации с алкохол през 2017г. е приблизително два пъти по-висока в сравнение с 2016
година.(2) Най-малка възраст на хоспитализиран пациент е 11 години. (3) Предпочитани питиета са
бира и концентрати. (4) Най-чести места за злоупотреба са купони, дискотеки, след училище и дори
в междучасие и през ваканцията. (5) Консултациите с родителите показват високо ниво на
тревожност само във връзка с „фалшив” алкохол, част от тях изпитват вина, малка част са
проблемни семейства, рядко има отричане на проблема и крайно рядко самите те са в нетрезво
състояние. Заключение: Употреба на алкохол сред тинейджери, както и съчетаването му с тютюн и
кофеин, а не рядко и с марихуана (или други наркотици) изисква постоянни социални мерки за
неговата превенция.
Ключови думи: епиделиология, алкохол, остри интоксикации, тинейджъри
Aim: Epidemiologic study of the frequency of medium, severe, and acute severe alcohol
intoxications in adolescents in Varna city. Study of their parent’s reactions and behaviour. Material and
Methods: Analysis of patients with acute alcohol intoxications who have sought medical help in the Center
of Emergency and in the Toxicology Clinic in the period 2015 – 2017. Analysis of the consultations with 54
parents of such patients. Results: (1) The frequency of acute alcohol intoxications in 2017 is approximately
twice higher than in 2016 . (2) The youngest patient was 11 years old. (3) The preferred alcohol drinks were
beer and alcohol concentrates. (4) Most often reported places and situations of abuse of alcohol were
parties, discothèques, in school after the classes, and even during breaks, and during school holidays. 5.
The consultations with the parents showed a high level of anxiety only regarding the risk of ’fake alcohol’.
Part of them felt guilt. A small part of the families were problematic. Denial of the problem was rare.
Extremely rarely the parents themselves were not sober. Conclusion: The alcohol use among teenagers, as
well as its combination with tobacco products and caffeine and not infrequently – with marijuana (or other
narcotics) requires constant social measures for prevention.
Key words: epidemiology, alcohol, acute intoxications, teenagers
E-mail address: snezhazlateva@abv.bg
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ПРОУЧВАНЕ НИВОТО НА ПОЗНАНИЕ ОТНОСНО ХИГИЕННАТА
ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА РЪЦЕ СРЕД СТУДЕНТИ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА НА
МУ-ПЛОВДИВ
В. Стоева*, Х. Бацелова*, Н. Ватев*, А. Атанасовски**, Б. Тилов***, В. Кондева**
*Катедра Епидемиология и МБС- ФОЗ, Медицински университет, Пловдив
**Катедра Детска дентална медицина –ФДМ, Медицински университет, Пловдив
***Медицински колеж , Медицински университет, Пловдив
STUDY OF THE LEVEL OF KNOWLEDGE ABOUT THE HYGIENIC DISINFECTION OF HANDS
AMONG STUDENTS OF DENTAL MEDICINE AT MU-PLOVDIV
V. Stoeva*, H. Bachelova*, N. Vatev*, A. Atanasovski**, B. Tilov***, V. Kondeva**
*Department of Epidemiology and MDS, Medical University, Plovdiv
**Department of Pediatric Dentistry - Faculty of Medicine, Medical University, Plovdiv
***Medical College, Medical University, Plovdiv
Цел: Да се проучи нивото на познание относно хигиенната дезинфекция на ръце и
приложението на рутинни дезинфекционни мерки сред студенти по дентална медицина на МУПловдив. Материали и методи: Проведено е анонимно анкетно проучване сред 100 студента по
Дентална медицина от четвърти и пети курс от ФДМ на МУ-Пловдив за да се оцени познанията им
за приложението на дезинфекционни мерки в ежедневната им практика.Анкетната карта съдържа
15 въпроса, свързани с методите и средствата на дезинфекция. Проучването е проведено мартаприл 2018 година. Резултатите са обработени статистически . Резултати: От всички анкетирани 100
студента , 100% отговарят правилно, че хигиенна деезинфекция на ръце се провежда преди и след
работа с пациента , както и всички анкетирани преценят, че провеждаме дезинфекция за да
предпазим себе си и пациента. Голяма част , обаче , не могат да посочат конкретни дезинфектанти.
7,69% от студентите считат, че дезинфекция на ръцете, след носене на ръкавици , се налага, само ако
те са скъсани. Само 89,74% сменят ръкавиците си при работа с всеки отделен пациент. Заключение:
Познаването на рутинните дезинфекционни практики от студентите е добро, но висок е делът на
тези, които не могат да посочат конкретни дезинфектанти, които използват. Недопустим е
отговорът на час от студентите, че ръкавиците се сменят само, ако са видимо изцапани с кръв.
Ключови думи: дезинфекция, дентална медицина, ръце
Aim: To investigate the level of knowledge about hand hygiene disinfection and the application of
routine disinfection measures among students of dental medicine at MU-Plovdiv. Materials and Methods:
An anonymous survey was conducted among 100 students of Dental Medicine from the 4th and 5th grade
at the University of Medicine and Pharmacy in Plovdiv to assess their knowledge of the application of
disinfectant measures in their daily practice. The card contains 15 questions related to methods and means
of disinfection. The study was conducted in March-April 2018. The results are statistically processed.
Results: Of all the respondents, 100 students, 100%, correctly respond that hygienic hand disinfection is
performed before and after work with the patient, and all respondents consider that we are disinfecting to
protect ourselves and the patient. A large part, however, can not identify specific disinfectants. 7.69% of
students believe that disinfection of hands after wearing gloves is only necessary if they are torn apart.
Only 89.74% change their gloves when working with each individual patient. Conclusion: Knowledge of
routine disinfection practices by students is good, but the share of those who can not identify specific
disinfectants they use is high. It is unacceptable for students to answer the hour that gloves only change if
they are visibly smeared with blood.
Key words: disinfection, dental medicine, hands
E-mail address: velina1111@mail.bg
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ПРОУЧВАНЕ НА ОТНОШЕНИЕТО И ПРОФЕСИОНАЛНАТА ПОДГОТОВКА НА
ОБЩОПРАКТИКУВАЩИТЕ ЛЕКАРИ И НЕОНАТОЛОЗИ ВЪВ ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ,
ОТНОСНО ИМУНОПРОФИЛАКТИКАТА В Р. БЪЛГАРИЯ
Е. Иванова, А. Кирчева, Р. Константинов, С. Станева
Катедра Хигиена и Епидемиология, Факултет обществено здравеопазване, Медицински университет, Варна,
България

RESEARCH ON THE ATTITUDE AND THE PROFESSIONAL TRAINING OF GENERAL
PRACTITIONERS AND NEONATOLOGISTS IN VARNA DISTRICT, CONCERNING
IMMUNOPROPHYLAXIS IN THE REPUBLIC OF BULGARIA
Е. Ivanova, А. Kircheva, R. Konstantinov, S. Staneva
Department of Hygiene and Epidemiology, Faculty of Public Health, Medical University, Varna, Bulgaria

Въведение: Колебанието и недоверието на населението към ваксините, затрудняват
изпълнението на националните имунизационни програми. За формиране на правилно отношение
на обществото към имунизациите е необходимо активното и компетентно участие на медицинските
специалисти, ангажирани с провеждане на имунопрофилактиката. Цел: Да проучим отношението
и професионалната подготовка на общопрактикуващите лекари и неонатолози във Варненска
област, относно имунопрофилактиката в Р. България. Материали и методи: Обект на изследването
са 127 респонденти, разпределени в две групи: 113 общопрактикуващи лекари (ОПЛ) и 14
неонатолози от Варненска област. Използвани са социологически и статистически методи за анализ
и представяне на резултатите. Резултати: ОПЛ и неонатолози считат че, ваксините включени в
Имунизационния календар на Р. България трябва да са задължителни. Над 2/3 от тях съобщават, че
са имали в практиката си лица и родители, които отказват имунизации. Увереността на медиците в
безопасността и ефективността на ваксините им помага в комуникацията с родителите, но над
половината от анкетираните изразяват необходимост от поддържащо следдипломно обучение по
имунопрофилактика. Заключение: Информираността на медицинските специалисти ще повиши
доверието на обществото към ваксините и ще повлияе ползотворно на общественото здраве,
намалявайки драстично заболяемостта и смъртността от ваксинопредотвратими заболявания.
Ключови думи: имунопрофилактика, общопрактикуващи лекари, ваксинопредотвратими
заболявания, обществено здраве
Introduction: The hesitation and mistrust of the population to vaccines hamper the implementation
of national immunization programs. The active and competent participation of medical specialists involved
in the implementation of the immune prophylaxis is necessary for the formation of proper attitude of
society towards immunizations. The objective of the present research is to investigate the attitude and
professional training of general practitioners and neonatologists in Varna District concerning
immunoprophylaxis in the Republic of Bulgaria Materials and Methods: Subject of the research are 127
respondents divided into two groups: 113 general practitioners (GPs) and 14 neonatologists from Varna
district. Sociological and statistical methods for analysis and presentation of results were used. Results and
discussion: GPs and neonatologists believe that vaccines included in the Immunization Calendar of the
Republic of Bulgaria should be mandatory. Over 70% of them reported that they had in their hands persons
and parents who refused immunizations. The medics' confidence in the safety and effectiveness of vaccines
helps them to communicate with their parents, but over half of the respondents express the need for
continuous postgraduate training in immune prophylaxis. The awareness of medical professionals will
increase public confidence of society in vaccines and will benefit public health, dramatically reducing
morbidity and mortality from vaccine-preventable diseases.
Key words: immunoprophylaxis, general practitioners, vaccine-preventable diseases, public health
E-mail address: elyiva@gmail.com
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НЯКОИ ЕПИДЕМИОЛОГИЧНИ ПОКАЗАТЕЛИ ХАРАКТЕРИЗИРАЩИ
РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА ХЕПАТИТ А В СТАРОЗАГОРСКА ОБЛАСТ
М. Платиканова*, В. Карабойдева**, П. Христова***, В. Иванов****, В. Славова****
*Катедра „Хигиена, епидемиология и инфекциозни заболявания”, Медицински факултет, Тракийски
университет, ул. „Армейска“ №11, Стара Загора
**Регионална Здравна Инспекция, ул. „Стефан Караджа“ №10, Стара Загора
***Медицински факултет, Тракийски университет, ул. „Армейска“ №11, Стара Загора
****Катедра „Неврология, психиатрия и МБС”, Медицински факултет, Тракийски университет, ул.
„Армейска“ №11, Стара Загора

SOME EPIDEMIOLOGICAL INDICATORS CHARACTERIZING THE DISTRIBUTION OF
HEPATITIS A IN THE REGION OF STARA ZAGORA
M. Platikanova*, V. Karaboydeva**, P. Hristova***, V. Ivanov****, V. Slavova****
*Department "Hygiene, Infectious diseases and Epidemiology", Medical Faculty, Trakia University, 11 Armeyska
Street, Stara Zagora
**Regional Health Inspection, 10 Stefan Karadzha Street, Stara Zagora
***Medical Faculty, Trakia University, 11 Armeyska Street, Stara Zagora - student
****Department of Neurology, Psychiatry and MDS, Medical Faculty, Trakia University, 11 Armeyska Street, Stara
Zagora

Въведение: Вирусният хепатит А е широко разпространено инфекциозно заболяване с
фекално – орален механизъм на предаване на инфекцията. Заедно с другите инфекциозни
заболявания предавани с храните и водата представлява световен здравен проблем. Цел: Да се
направи анализ на някои епидемиологични показатели, характеризиращи разпространението на
хепатит А в Старозагорски регион за периода 2014-2016 година. Материал и методи: Използвани са
годишни отчети на Регионална здравна инспекция – Стара Загора за регистрираните случаи на
заразни болести (статистическа документация – Формуляр „3“- 85, утвърден от МЗ), анализи на
остри заразни болести в България на НЦЗПБ и официална статистическа информация на НЦОЗА.
Резултати: Регистрираните за периода вирусни хепатити са лабораторно потвърдени.
Разпределението на заболелите по пол показва по-висок относителен дял на заболелите мъже –
54.81% (336 броя) в сравнение със заболелите жени (45.19%, 227 случая). Най-висока заболяемост от
ОВХА е регистрирана в най-рисковите и възприемчиви към чревни инфекции възрастови групи ранна детска възраст и училищна възраст. Заболяемостта от ВХА в област Стара Загора за 2016
година е над средната за страната, за разлика от предходните две години. Отчетени са три
епидемични взрива от хепатит А (2 през 2015г. и 1 през 2016г.). Заключение: Профилактиката и
превенцията са изключително важни за намаляване на заболяемостта, тъй като заболяването засяга
здравето и живота на човека, също води и до икономически загуби. За това е необходимо засилена
обществената информираност относно вирусния хепати А, повишаване на здравната култура на
населението, личната хигиена и строг контрол върху храненето и водоснабдяването в населените
места.
Ключови думи: хепатит А, епидемиологични показатели, заболяемост
Introduction: Viral hepatitis A is a widespread infectious disease with a faecal-oral mechanism of
transmission of the infection. Together with other food-borne and water-borne infectious diseases, it is a
global health problem. Aim: To analyze some epidemiological indicators characterizing the prevalence of
hepatitis A in the region of Stara Zagora for the period 2014-2016. Material and methods: Annual reports of
the Regional Health Inspection - Stara Zagora for registered cases of infectious diseases (statistical
documentation - Form 3 - 85 approved by the Ministry of Health), acute infectious diseases analyzes in
Bulgaria of National Center of Infectious and Parasitic Diseases and official statistical information of
National Center of Public Health and Analyses. Results: Viral hepatitis registered for the period is
laboratory confirmed. The distribution of diseased by gender shows a higher proportion of infected men 54.81% (336 units), compared with diseased women (45.19%, 227 cases). The highest incidence of Acute
Viral hepatitis A is registered in the most risky and susceptible to intestinal infections age groups - early
childhood and school age. The incidence of Viral hepatitis type A in the region of Stara Zagora in 2016 is
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above the average for the country, unlike the previous two years. Three outbreaks of hepatitis A (2 in 2015
and 1 in 2016) were reported. Conclusion: Prophylaxis and prevention are crucial to reducing morbidity, as
the disease affects human health and life and also leads to economic losses. This requires increased public
awareness of viral hepatitis A, enhancing the population's health culture, personal hygiene, and strict
control over nutrition and water supply in settlements.
Key words: hepatitis A, epidemiological indicators, morbidity
E-mail address: mplatikanova@abv.bg

ДВУБОЯТ МЕДИЦИНА БАЗИРАНА НА ДОКАЗАТЕЛСТВА И АНТИВАКСИНАЦИОННИ
ДВИЖЕНИЯ
Д. Стоилова*, Е. Христова**, Р. Рангелова*
*Катедра епидемиология и Медицина на бедствените ситуации,Факултет по обществено здраве, Медицински
университет Пловдив, България
**Катедра социална медицина и обществено здраве, Факултет по обществено здраве, Медицински
университет,Пловдив, България

THE BATTLE OF EVIDENCE-BASED MEDICINE AND ANTI-VACCINATION MOVEMENTS
D. Stoilova*, Е. Hristova**, R. Rangelova*
*Department of Epidemiology and Disaster Medicine, Faculty of Public Health, Medical University Plovdiv, Bulgaria
**Department of Social Medicine and Public Health, Faculty of Public Health, Medical University Plovdiv, Bulgaria

„Ваксините са жертва на собствения си успех” в резултат на дейните антиваксинационни
движения и други като антропософското учение, хомеопатията, които определяме като категория
временно действащи причини от ритуално-религиозен и административно-юридически характер.
Те са насочени към ваксинопредотвратимите заболявания и нанасят сериозни вреди върху надзора
и контрола на инфекциозните болести, защото привържениците се стремят към усъвършенстване
на ваксинационните практики, а отричащите към премахване на ваксините, без да предлагат
алтернатива. Цел:Въз основа на антиваксинални сайтове в мрежата са анализирани твърдения и
факти на привържениците на антиваксинационните движения, за да се посочат според
доказателствената медицина научни отговори на въпроси, поставени от родители и др. Материали
и методи: Използвани са официални данни на МЗ, НЦЗПБ, антиваксинални сайтове, както и
епидемиологичен анализ. Резултати: Ваксинационно покритие под 95% (морбили, дифтерия,
тетанус, коклюш, рубеола, паротит, морбили и др. от имунизационния календар) е риск за
нарастване на заболяемостта и поява дори на епидемии(морбили 2010 и 2017г.). Чек листата за
манипулации на антиваксерите е голяма: високо вълнуващо съдържание, конспиративни и
спекулативни твърдения, статии във вестници, твърдения за поверителна информация, недостъпна
за медицинските власти. Извод:Предлагането само на научни факти, от компетентни източници не
е достатъчно, за да се отхвърлят антиваксинационните движения. Анализът на социалния импакт
на инфекциозните болести е в основата на необходимостта от сътрудничество между родители,
лекари,фармацевтична индустрия и правителство.
Ключови думи: ваксини, антиваксинационни движения, инфекциозни болести, деца, родители
“The vaccines are a victim of their own success” as a result of the vigorous anti-vaccination
movements and others like the anthroposophical study and the homoeopathy which are categorized as
temporary acting causes of ritually-religious and administrative-judicial character.Those movements and
studies are aimed at the vaccine-preventable diseases and cause serious harm to the surveillance and
control of infectious diseases.That is because the supporters of vaccines seek improvement in the
vaccination practices while the opposers aim at discontinuation of vaccination but offer no alternative.
Aim: Based on anti-vaccination sites on the Internet are analyzed allegations and facts of the upholders of
the anti-vaccination movements.Using evidence-based medicine scientific answers can be given to
questions asked by parents,etc. Materials and methods: Official data from the MH,NCIPD,anti-vaccination
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sites and epidemiological analysis are used for the purpose of the investigation. Results:The vaccination
coverage of under 95% (measles,mumps,rubella,tetanus,whooping cough,diphtheria,etc from the
immunization schedule) is a risk for an increase in the incidence and occurrence of epidemics (measles 2010
and 2017).The manipulation checklists of anti-vaxxers is vast:highly emotional content,conspirative and
speculative statements,newspaper articles,allegations about privileged information unknown to medical
authorities. Conclusion:Providing scientific facts of competent resources is not enough to renounce the antivaccination movements.The analysis of the social impact of infectious diseases is at the base of the necessity
of cooperation between parents,physicians,pharmaceutical industry and the government.
Key words: vaccines, anti-vaccination movements, infectious diseases, children, parents
E-mail address: danystomil@gmail.com

ЕПИДЕМИОЛОГИЧНО ПРОУЧВАНЕ НА ЧЕСТОТА НА ИНТОКСИКАЦИИТЕ С НАРКОТИЦИ
СРЕД ПОДРАСТВАЩИТЕ МЛАДЕЖИ (10-18 ГОДИНИ) ЗА ПЕРИОДА 2015-2017 ГОДИНА В ГРАД
ВАРНА И ИЗСЛЕДВАНЕ РОДИТЕЛСКОТО ПОВЕДЕНИЕ
С. Златева*, П. Маринов*, М. Йовчева*, Г. Бончев*, И. Въжаров*, С. Иванова**, Е. Борисова**,
Р. Димитрова**
*Клиника за интензивно лечение на остри отравяния и токсикоалергии, ВМА МБАЛ-Варна
**НПО „Сдружение Живот без алкохол” Варна
EPIDEMIOLOGICAL STUDY OF THE FREQUENCY OF NARCOTICS INTOXICATIONS AMONG
ADOLESCENS (10-18 YEARS) DURING THE PERIOD 2015 -2017 IN VARNA CITY AND STUDYING
THE BEHAVIOUR OF THE PARENTS
S. Zlateva*, P. Marinov*, M. Yovcheva*, G. Bonchev*, I. Vazharov*, S. Ivanova**, E. Borisova**,
R. Dimitrova**
*Clinic of Intensive Treatment of Acute Intoxications and Toxicoallergies, Military Medical Academy, Multiprofile
Hospital for Active Treatment (Naval Hospital) - Varna
**Non-Government Organization “Association Life without Alcohol”- Varna

Цел: епидемиологично изследване, честотата на средно тежките и тежки остри интоксикации
(ОИ) с наркотици в град Варна и изследване на родителското поведение при тези пациети.
Материал и метод: Обект на изследването са пациенти потърсили медицинска помощ (ЦСМП и
Клиника по токсикология) с остри интоксикации след употреба на наркотични вещества за периода
2015 - 2017 година. Използват се епидемиологични методи. Проведени са консултации с 14 родители
на пациенти през 2017 година. Резултати: (1) променена е вътрешната структура на
интоксикациите, за сметка увеличаване броя на смесените интоксикации, (2) Марихуаната
превалира при моно-интоксикациите, докато моно-интоксикации с амфетамини/метамфетамини,
са изместени от комбинирането им с други наркотици, а по един случаи има с хероин и кокаин, (3)
Проведени са 14 консултации с родителите на хоспитализираните. Наблюдава се голяма
тревожност, проблемни семейства, включване на втория родител и нарушено общуване родителтинейджър. Заключение: Комбиниранта употреба на наркотични субстанции, както и с алкохол,
тютюн и кофеин, оформят нов облик на една специфична младежката група – политоксикомани,
което е сериозен здравен и социален проблем.
Ключови думи: наркотици, марихуана, тинейджъри, проблемни семейства
Aim: Epidemiologic study of the frequency of medium severe and acute severe alcohol intoxications
in adolescents in Varna city. Study of their parent’s reactions and behaviour. Material and method: the
object of the study are patients who had sought medical help in the Center of Emergency and the
Toxicology Clinic – Varna, after use of narcotic substances during the period 2015 – 2017. Epidemiological
methods were used. Consultations were made with 14 parents in 2017. Results: (1) the inner structure of the
intoxications has been changed because of the increased number of combined intoxications. (2) Marijuana
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prevails
in
cases
of
monointoxication,
while
the
mono
intoxications
with
amphetamines/methamphetamines were displaced by their combinations with other narcotics. There is 1
case of heroin and 1 case with cocaine, (3) 14 consultations with parents of hospitalized patients were
carried out. High level of anxiety, problematic families, voluntary participation of the second parent in the
consultations and disturbed communication between the parents and the teenager have been observed.
Conclusion: The combined use of different narcotic substances as well as narcotic with alcohol, tobaco
and/or caffeine, form a new profile of a specific youth group with poly toxicomanias, which is a serious
health and social problem.
Key words: narcotics, marijuana, teenagers, problematic families
E-mail address: snezhazlateva@abv.bg
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СЕСИЯ "ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА, МЕДИЦИНСКА
РЕХАБИЛИТАЦИЯ, ЕРГОТЕРАПИЯ И ЗДРАВНИ ГРИЖИ"
Пленарни доклади
ДЕТЕРМИНАНТИ НА КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ ПРИ ПАЦИЕНТИ С ИСХЕМИЧНА БОЛЕСТ
НА СЪРЦЕТО
М. Тодорова*, Г. Петрова*, Н. Петрова**
*Катедра Сестрински грижи, Факултет по Обществено здраве, Медицински Университет – Пловдив
**Катедра Социална медицина и обществено здраве, Факултет по Обществено здраве, Медицински
Университет – Пловдив

DETERMINANTS OF THE QUALITY OF LIFE IN PATIENTS WITH ISCHEMIC HEART DISEASE
M. Todorova*, G. Petrova*, N. Petrova**
*Department of Nursing, Faculty of Public Health, Medical University of Plovdiv
**Department of Social Medicine and Public Health, Faculty of Public Health, Medical University of Plovdiv

Целта на разработката е да се проучат детерминанти на качеството на живот, свързано със
здравето при пациенти с хронична исхемична болест на сърцето. Методи: Изследвани са 146
пациенти с хронична исхемична болест на сърцето и контролна група от 162 лица. Използвана е
структурирана анкетна карта, съдържаща въпросник за определяне качеството на живот, свързано
със здравето. Резултати: Получените резултати за качество на живот свързано със здравето, чрез
въпросника EQ-5D, се интерпретират в пет сфери, свързани с физическото функциониране,
ежедневни дейности, грижи за самата личност и психо-емоционални проблеми. Оценката на
качеството на живот при пациенти с хронична исхемична болест на сърцето има значение за
управлението на болестта. Психологическите рискови фактори могат да повлияят негативно
здравните резултати и прогнозата. Установи се зависимост между качеството на живот и възрастта в
сферите: подвижност (χ2=9.11, p=0.01); самообслужване (χ2=10.85, р=0.004); обичайни дейности
(χ2=17.41, р=01001) и болка/дискомфорт (χ2=11.78, р=0.003). Тревожността и личностната
предиспозиция също оказват негативно влияние върху оценката за здраве и справянето с болестта.
Заключение: Възрастта е фактор за влошено качество на живот, проблеми във физическото
функциониране и социалната активност. Установиха се зависимости между тревожността и
проучваните сфери от качеството на живот, както и между личностен тип Д тип и самооценката за
здраве. Оценката на качеството на живот при пациенти с хронична исхемична болест на сърцето
има значение за управлението на болестта. Психологическите рискови фактори могат да повлияят
негативно здравните резултати и прогнозата.
Ключови думи: качество на живот, исхемична болест на сърцето, рискови фактори, мениджмънт на
болестта, профилактика
The objective of the development is to study determinants of the quality of life, related to the health
of patients with chronic ischemic heart disease. Methods: A structured questionnaire has been used,
containing questions for determination of the quality of life related to health. Results: The obtained results
regarding the health-related quality of life through the questionnaire EQ-5D, are interpreted in five spheres
connected with physical functioning, daily activities, personal care, psycho-emotional problems. The
assessment of the quality of life in patients with chronic ischemic heart disease is important for the
management of the disease. The psychological risk factors may have a negative impact on the health results
and the prognosis. A dependency has been established between the quality of life and age in the following
spheres: mobility (χ2=9.11, p=0.01); self-service (χ2=10.85, р=0.004); ordinary activities (χ2=17.41, р=01001)
and pain/discomfort (χ2=11.78, р=0.003). Anxiety and personal predisposition also have a negative effect
on the assessment of health and coping with the disease. Conclusions: Age is a factor for lower health
assessment, problems in the physical functioning and social activity. Dependencies have been established
between anxiety and the studied spheres of quality of life, as well as between type D personality and the
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health-related self-esteem. The assessment of the quality of life in patients with chronic ischemic heart
disease is important for the management of the disease. The psychological risk factors may have a negative
effect on the health results and the prognosis.
Key words: quality of life, CVD, risk factors, management of the disease, prevention
E-mail address: tt.marieta@abv.bg

ОТГОВОРНОСТТА ЗА СОБСТВЕНОТО ЗДРАВЕ НА СТУДЕНТИТЕ С МЕДИЦИНСКИ
СПЕЦИАЛНОСТИ – РЕАЛНОСТИ И ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ
С. Кючукова
Медицински факултет, катедра Здравни грижи при Тракийски университет, Стара Загора, България

THE RESPONSIBILITY OF THE STUDENTS WITH MEDICAL SPECIALTIES FOR THEIR OWN
HEALTH - REALITY AND OPPORTUNITIES FOR PREVENTION
S. Kyuchukova
Department of Health Care, Faculty of Medicine - Trakia University, Stara Zagora, Bulgaria

Стремежът за опазване на здравето на младите хора е грижа не само на отделния индивид, но
и на държавата като институция и тя има своите ангажименти и политики. В законови и
подзаконови нормативни актове - закон за младежта, нац. Здр.стратегия с втора основна
стратегическа цел и др.,се очертават насоките и акцентите в действията на правителствата като
цяло. В етапа на учене във висше медицинско училище здравето на студентите е подложено на
влиянието на различни фактори от формалната и неформалната им среда на съществуване, които
не биха били налични, ако те не учеха това. Основни отлики са работата в болнична среда,
непрекъснат досег с пациентите здрави или болни, контакт с биологични материали, спешни
ситуации и други. Това поставя пред студентите с медицински специалности високи отговорности и
прилагането на специални мерки за опазване и грижи за собственото им здраве. За това си
поставихме за цел: Да се разгледат различни здравни аспекти на здравето на студентите с
медицински специалности, свързани с индивидуалните поведенчески фактори и личната
отговорност за здравето им. Методите: анкетно проучване; математико-статистическо обработване
на резултатите; деск-рисърч. Респонденти: студенти на Тракийски университет, град Стара Загора,
България. Времеви интервал – учебната 2017/2018 година. Оформиха следните изводи за студентите
с медицински специалности: - имат изградено отговорно отношение към собственото си здраве; стриктно използват лични предпазни средства в работата си в болнична среда; - добре
информирани са по проблемите на здравословното хране, режим на труд и почивка, избягване на
стрес; - желят да се обучават допълнително по тематики свързани със запазване на собственото им
здраве.
Ключови думи: студенти с медицински специалности, отговорност, здраве, поведенчески фактори
Striving to protect the health of young people is care not only of the individual but also of the state
as an institution, and it has its duty and policy. Legislative and regulatory acts - Law for Youth, National
Health Strategy with a second main strategic goal, etc., outline the directions and highlights in the actions
of the governments as a whole. At the stage of studying at a Higher Medical School, the health of students
is subject to the influence of various factors from their formal and informal living environment that would
not be available if they did not study that. The main features are: working in hospital environment,
continuous contact with patients who are healthy or ill, contact with biological materials, emergency
situations, etc. This poses high responsibility for students with medical specialties and the implementation
of special measures for the protection and care of their own health. That is why we set ourselves the
following goal: To examine different aspects from the health of students with medical specialties related to
individual behavioral factors and personal responsibility for their health. Methods: Questionnaire survey;
mathematical and statistical processing of the results; desk-research. Respondents: students of Thracian
University, Stara Zagora, Bulgaria. Time interval - school year 2017/2018 They made the following
conclusions for students with medical specialties: - They have responsible attitude towards their own
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health; - They use strictly personal protective equipment at work in hospital environment; - They are well
informed about the issues of healthy nutrition, working and resting, avoiding stress; - They wish to learn
further on topics related to preserving their own health;
Key words: students with medical specialties, responsibility, health, behavioral factors
E-mail address: silvia_66@abv.bg

ПОВИШАВАНЕ НА ДВИГАТЕЛНАТА АКТИВНОСТ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА ГРЪБНАЧНИТЕ
ИЗКРИВЯВАНИЯ НА ДЕЦАТА В ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ
Р. Паскалева, В. Иванова, В. Павлова
Медицински факултет при Тракийски Университет - Стара Загора Катедра: Медицинска рехабилитация и
ерготерапия, физикална медицина и спорт 6003 гр. Стара Загора, ул. Армейска №11

INCREASING THE MOTOR ACTIVITY FOR PREVENTION OF SPINAL DEFORMITIES IN
CHILDREN'S OF PRE-SCHOOL AGE
R. Paskaleva, V. Ivanova, V. Pavlova
Medical Faculty at Trakia University - Stara Zagora Department: Medical Rehabilitation and Ergotherapy, Physical
Medicine and Sports 11 Armeiska Str., 6003 Stara Zagora, Bulgaria

Ранната диагностика, системното наблюдение, лечението и пра¬вилният двигателен режим
допринасят за благоприятния изход от нарушената стойка в предучилищна възраст при децата.
Първостепенно значение имат добрата организация на лечебно-оздравителните мероприятия,
включващи комплексна рехабилитация и плуване, както и редовното проследяване на резултатите
от лечението за недопускане на груби деформации на гръбначния стълб и гръдния кош (ГК) с
последващите ги усложнения, водещи до тежка инвалидизация. Целта на настоящата разработка е
ранна диагностика и повишена двигателна активност на децата с нарушена стойка на възраст 5-6г. в
детските градини на територията на гр. Стара Загора. Материал и методи. Обект на проучването са
1483 децата от предучилищна възраст на 5-6г. в детските градини на територията на гр. Стара
Загора. От тях 970 деца са с нарушена стойка са, 180 деца са с надонормено тегло, изразено в
различна степен, а без проблеми и с добро физическо развитие, отговарящо на възрастта са 333
деца. Извършеният анализ на най-разпространените видове гръбначни изкривявания бе в основата
за съставяне и провеждане на програма за увеличаване на двигателната активност на децата.
Резултати и обсъждане. Чрез редовно прилагане кинезитерапия, плуване и спортни игри. се
подобрява тоноса на гръбна мускулатура, преодолява се мускулния дисбаланс и се стимулира
подвижността на гръден кош. Създава се здрав мускулен корсет и се стимулира нервнопсихическото развитие на децата.
Ключови думи: ранна диагноситка, превенция, гръбначни изкривявания, двигателна активност
Early diagnostics, regular monitoring, treatment, and the correct motor regimen contribute to the
favorable result of disturbed posture in pre-school children. A good organization of the healing and
rehabilitation measures are of prime importance including complex rehabilitation and swimming as well as
the regular monitoring of the treatment results to prevent gross spinal and thoracic deformities (GC) with
subsequent complications leading to severe disability. The aim of the present study is early diagnostic and
increased motor activity of children of 5-6 years of age with disturbed posture in the kindergartens on the
territory of the town of Stara Zagora. Material and methods. The subject of the study are 1483 pre-school
children aged 5-6 in the kindergartens on the territory of the town of Stara Zagora. Of these, 970 children
have disturbed posture, 180 children are overweight, expressed to varying degrees, and without problems
and 333 children are with good physical development, corresponding to the age. The analysis of the most
common types of spinal deformities was the basis for compiling and implementing a program to increase
the motor activity of children. Results and discussion. Through regular use of kinesitherapy, swimming
and sports games improves the tone of the spinal muscles, overcomes muscle imbalance and stimulates the
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movement of the chest. A healthy muscular corset is created and the psychic development of the children is
stimulated.
Key words: early diagnostic, prevention, spinal deformities, motor activity
E-mail address: ruska64@abv.bg

ВЛИЯНИЕ НА ПРОДЪЛЖАВАЩОТО ОБУЧЕНИЕ ВЪРХУ ПРОФЕСИОНАЛНАТА
УДОВЛЕТВОРЕНОСТ НА СТУДЕНТИТЕ ОТ СПЕЦИАЛНОСТ „УПРАВЛЕНИЕ НА ЗДРАВНИТЕ
ГРИЖИ“
Д. Бакова*, К. Килова**, Б. Левтерова***, П. Петлешкова****
*Катедра „Управление на здравните грижи“, Факултет по обществено здраве, Медицински университет –
Пловдив, бул. Васил Априлов 15 А, 4002 Пловдив, България
**Катедра „Медицинска информатика, биостатистика и електронно обучение“, Факултет по обществено
здраве, Медицински университет – Пловдив, бул. Васил Априлов 15 А, 4002 Пловдив, България
***Катедра „Здравен мениджмънт и икономика на здравеопазването“, Факултет по обществено здраве,
Медицински университет – Пловдив, бул. Васил Априлов 15 А, 4002 Пловдив, България
****Катедра „Акушерство и гинекология“, Медицински факултет, Медицински университет – Пловдив, бул.
Васил Априлов 15 А, 4002 Пловдив, България

INFLUENCE OF CONTINUING EDUCATION ON PROFESSIONAL SATISFACTION OF STUDENTS
IN THE SPECIALTY “HEALTH CARE MANAGEMENT”
D. Bakova*, K. Kilova**, B. Levterova***, P. Petleshkova****
*Health Care Department, Faculty of Public Health, Medical University – Plovdiv, 15 A Vasil Aprilov Blvd., Plovdiv
4002, Bulgaria
**Department of Medical Informatic, Biostatistic and E-Learning, Faculty of Public Health, Medical University –
Plovdiv, 15 A Vasil Aprilov Blvd., Plovdiv 4002, Bulgaria
***Department of Health Management and Health Economic, Faculty of Public Health, Medical University – Plovdiv,
15 A Vasil Aprilov Blvd, Plovdiv 4002, Bulgaria
****Department Obstetrics and Gynaecology, Medical Faculty, Medical University - Plovdiv, 15 A Vasil Aprilov Blvd,
Plovdiv 4002, Bulgaria

Повишаването на квалификацията на специалистите по здравни грижи играе важна роля за
подобряване качеството на работните процеси. Разширяването на знанията, уменията и навиците,
както и постигането на професионална удовлетвореност на студентите са водещи мотиви при
избора на учебно съдържание по време на обучението. Проведено е собствено проучване сред
студенти от специалност „Управление на здравните грижи“ с цел установяване влиянието на
продължаващото обучение върху професионалната им удовлетвореност. Материал и методи:
Изследването е осъществено чрез анонимно анкетно проучване сред 60 студенти от специалност
„Управление на здравните грижи“ (бакалавър и магистър) към ФОЗ при МУ – Пловдив.
Участниците са на възраст от 25 г. до 56 г. (mean 41.28±0.81). Преобладават студентите с базова
специалност „медицинска сестра“ – 71.7%. Проучването е осъществено през учебната 2017/2018
година. Резултатите са обработени със специализирания статистически продукт SPSS 17.00.
Резултати: Установихме значително повишаване на удовлетвореността от работата на студентите
вследствие на обучението (p<0.001), като 73.3% от всички участници са заявили, че прилагат
придобитите знания на работното си място. Според студентите най-голямо приложение в
професионалната им дейност има учебното съдържание по „Управление на здравните грижи“
(95%), „Педагогика“ (80%), „Здравни проекти“ (71.7%) и „Психология“ (60%). Заключение:
Професионалната удовлетвореност се явява ключов елемент за оценка на последващото обучение и
подобряване качеството на трудовия живот.
Ключови думи: професионална удовлетвореност, продължаващо обучение
Introduction: Increasing the qualification of healthcare specialists has an important role for the
improvement of the quality of the work processes. The expansion of knowledge, skills and habits, as well
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as the achievement of professional satisfaction of the students, are the leading motives in the choice for
study content during the education. A study among students of the specialty “Health care management”
was conducted with the aim of determining the impact of continuing education on professional
satisfaction. Material and methods: The study used an anonymous survey which included 60 students of
the specialty “Health care management” (bachelor’s and master’s programs) at the Faculty of Public Health
at MU – Plovdiv. The participants were aged from 25 to 56 years (mean 41.28 ± 0.81). The majority of
students had the base specialty “Nursing” – 71.7%. The study partook during the 2017/2018 academic year.
The results were processed using the specialized statistical product SPSS 17.00. Results: We found a
significant increase in the professional satisfaction of students as a result of the “Health care management”
education (p<0.001), with 73.3% of all participants stating that they apply the newly acquired knowledge in
the workplace. According to the participants, the most important applications in their professional activity
have the contents of “Health care management” (95%), “Pedagogy” (80%), “Health projects” (71.7%) and
“Psychology” (60%). Conclusion: Professional satisfaction is a key element in the evaluation of continuing
education and improvement of the quality of work life.
Key words: professional satisfaction, continuing education
E-mail address: desislavabakova@abv.bg

МОТИВАЦИЯ НА СТУДЕНТИТЕ ЗА ПРОДЪЛЖАВАЩОТО ОБУЧЕНИЕ ПО СПЕЦИАЛНОСТ
„УПРАВЛЕНИЕ НА ЗДРАВНИТЕ ГРИЖИ“
М. Семерджиева*, Б. Торньова*, Д. Бакова*, С. Драгушева**
*Катедра „Управление на здравните грижи“, Факултет по обществено здраве, Медицински университет –
Пловдив, бул. Васил Априлов 15 А, 4002 Пловдив, България
**Катедра „Сестрински грижи“, Факултет по обществено здраве, Медицински университет – Пловдив, бул.
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STUDENT MOTIVATION FOR CONTINUING EDUCATION IN THE SPECIALTY “HEALTH CARE
MANAGEMENT”
M. Semerdjieva*, B. Tornyova*, D. Bakova*, S. Dragusheva**
*Health Care Department, Faculty of Public Health, Medical University – Plovdiv, 15 A Vasil Aprilov Blvd., Plovdiv
4002
**Department of Nursing Care; Faculty of Public Health, Medical University – Plovdiv Bul. Vasil Aprilov 15-A,
Plovdiv 4002

Обучението по специалност „Управление на здравните грижи“ е незаменим компонент на
съвременното образование. То има за цел не само да отговори на законовите изисквания, но и да
оптимизира организацията на работа и качеството на грижите за пациентите. Мотивацията на
студентите е от съществено значение за ефективно провеждане на обучението. Настоящото
проучване изследва мотивите за продължаващото обучение на студентите по специалност
„Управление на здравните грижи“. Материал и методи: Изследването включва студенти от
специалност „Управление на здравните грижи“ (бакалавърска и магистърски програми) към
Факултета по обществено здраве при МУ- Пловдив. Проведено е анонимно анкетно проучване с 60
студенти на възраст от 25 год. до 56 год. (mean41.28±0.81), от които 5% мъже и 95% жени. Данните са
обработени със специализирания статистически продукт SPSS 17.00. Изследването е осъществено
през учебната 2017/2018 година. Резултати: Като основни мотиви за обучение по специалността
68.3% от студентите посочват по-добри шансове за професионална реализация на работното място,
66.7% - разширяване на знанията, уменията и навиците и повишаване на професионалната
квалификация. По-голяма част от студентите (76.7%) са удовлетворени от качеството на обучението
и съотношението между теоретична и практическа подготовка – 73.3%. Съдържанието на
обучението отговаря на очакванията за 60% от всички участници. Заключение: От анализа на
получените резултати установихме висока степен на мотивация на студентите за продължаващо
обучение по специалост „Управление на здравните грижи“.
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Ключови думи: продължаващо обучение, мотивация на студентите
“Health care management” training is an indispensable component of modern healthcare education.
It aims not only to meet legal requirements, but also to optimize the organization of work and the quality
of patient care. The motivation of student is essential to effective conduction of the education. The aim of
the current study is to explore the motivation of students for continuing education in the specialty “Health
care management”. Material and Methods: The study includes students from the specialty “Health care
management” (bachelor’s and master’s programs) at the Faculty of Public Health at MU – Plovdiv. An
anonymous survey was conducted of 60 students, aged 25 to 56 years (mean 41.28 ± 0.81), of which 5%
were men and 95% – women. The data was processed using the specialized statistical product SPSS 17.00.
The study partook during the 2017/2018 academic year. Results: The main motives for education in the
specialty for 68.3% of the students are improved chances of professional realization in the workplace, and
for 66.7% of the students – expansion of knowledge, skills and habits and an increase in professional
qualification. The majority of students (76.7%) are satisfied by the quality of education and the ratio
between the theoretical and practical components – 73.3%. The content of the education in the specialty
meets the expectations of 60% of all participants. Conclusion: The analysis of the results showed a high
degree of student motivation in the specialty “Health care management”.
Key words: continuing education, student motivation
E-mail address: msemerdjieva@abv.bg
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СКРИНИНГ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА БЪРНАУТ-СИНДРОМ
Й. Господинова*, К. Господинов**, В. Гончев***, А. Халил****
*Директор на Дом за медико-социални грижи за деца гр. Кърджали
**Лекар-специализант по нервни болести, Клиника за интензивно лечение на нервни болести към МБАЛНП
„Свети Наум” ЕАД гр. София
***Доцент към ФОЗЗГ към университет „Проф. Асен Златаров“ – Бургаас
****Стажант лекар, Медицински факултет, Медицинска академия, гр. София

BURNAUT-SYNDROM'S PREVENTION SCREENING
Y. Gospodinova*, K. Gospodinov**, V. Goncev***, I. Khalil****
*Director of the House for Medical and Social Care for Children in Kardzhal
**Likar-nurse in Nervous Diseases, Clinic for Intensive Treatment of Nervous Diseases at MHATNP "St. Naum" EAD,
Sofia
***Associate Professor at the Faculty of Public Health and healthcare at Prof. Assen Zlatarov "- Bourgas
****Staff doctor, Faculty of Medicine, Medical Academy Sofia

През последните години надделяват доказателствата, че някои професии са по-уязвими към
синдрома на психично изтощение. Средата, отличаваща се с интензивността на работа с други хора,
при което професионалистите са даващи, а насрещната страна е получаваща помощ е силно
рискова. Синдромът на ,,прегаряне” може да доведе до редица последици, отразяващи се
изключително негативно върху професионалното развитие на личността. В статията предлагаме на
Вашето внимание резултатите, получени от наше изследване на персонала в ДМСГД-Кърджали
чрез удобен за администриране и точен тестов метод, позволяващ бързо и икономично
установяване на моментното афективното състояние, и отчитане на вариации в емоционалното
състояние на изследваните лице. Смятаме, че тенденцията на много силно емоционално
преживяване в края на работния ден, на фона на умерени показатели, отчитащи се при по-голяма
част от изследваните лица, може да бъде сигнал за взимане на други, уточняващи състоянието на
лицето мерки и изясняващи ситуацията -с превантивна цел. Смятаме, че тестът е икономичен
инструмент, който може да се прилага в практиката и на други институции, тъй като е надеждно
средство за превенция на бънаут-синдром.
Ключови думи: синдрома на психично изтощение, синдромът на ,,прегаряне”
In recent years, the evidence has shown that some professions are more vulnerable to mental
exhaustion syndrome. The environment, characterized by the intensity of work with other people where
the professionals are giving, and the counterpart is receiving help is very risky. The "burn-out" syndrome
can lead to a number of consequences, reflecting extremely negatively on the professional development of
the person. In the article we present to you the results obtained from our staff survey in HMSCC in
Kardzhali through a convenient administration and accurate test method, enabling quick and economical
detection of the instantly affective state and taking into account variations in the emotional state of the
investigated person. We believe that the trend of a very strong emotional experience at the end of the
working day, against the backdrop of moderate indicators taking into account most of the people surveyed,
may be a signal for taking other person-specific measures and clarifying the situation - with a preventive
purpose. We believe that the test is a cost-effective tool that can be applied in practice to other institutions
as it is a reliable tool for the prevention of the bledout syndrome.
Key words: mental exhaustion syndrome, "burnout" syndrome
E-mail address: gonchev@gmail.com
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ПРОУЧВАНЕ ТОЛЕРАНТНОСТТА И ОТНОШЕНИЕТО НА ОБЩЕСТВОТО КЪМ
ЧУЖДЕСТРАННИТЕ СТУДЕНТИ ОТ РАЗЛИЧНИ КУЛТУРНИ ОБЩНОСТИ В БЪЛГАРИЯ
Н. Мусурлиева, М. Стойкова
МУ-Пловдив, Факултет Обществено здраве, Катедра Социална медицина и обществено здраве

SURVEY OF TOLERANCE AND ATTITUDES OF SOCIETY TO FOREIGN STUDENTS FROM
DIFFERENT CULTURAL COMMUNITIES IN BULGARIA
N. Musurlieva, M. Stoykova
MU-Plovdiv, Faculty of Public Health, Department Social medicine and public health

Толератността на едно общество към хората с различна културна, езикова, религиозна и
социална принадлежност е показателна черта за нивото на социализация и културна компетентност
на самото общество. Цел: Да се проучи толератността и отношението на обществото към
чуждестранните студенти от различни културни общности. Материал и методи: Проведена е пряка
индивидуална анкета на 43 чуждестранни студенти по медицина и дентална медицина при МУПловдив. Използван е специално разработен въпросник, включващ въпроси, целящи да проучат
мнението на чуждестранните студенти дали се зачитат религиозните им убеждения и културна
идентичност; познанията им български език, български традиции и култура. Резултатите са
обработени с SPSS v.14. Използван е параметричен и непараметричен тест. Резултати: Голяма част
от респондентите – 54% споделят, че са в България повече от три години. Oсновна причина за
пребиваването си в страната изтъкват следването. Трима от разпитваните посочват войната като
повод пристигането им. От студентите 67% се чувстват „добре дошли“ и само осем са на мнение, че
са „нежелани“ чужденци. Български език знаят и говорят 70% от анкетираните. Почти същият е и
относителният дял на тези, които познават българската култура и обичаи. Повече от половината
анкетирани (81%) чувстват зачитане на културната им идентичност и религиозни убеждения от
колеги и преподаватели в университета. За да се подобри престоят им в България, 70% от
студентите са на мнение, че лекциите в учебната програма трябва да са по-достъпни и близки до
техните интереси; 58% - че е добре да се организират повече културни събития, а 44% споделят, че
трябва да се увеличат броят и срещите им с български приятели. Заключение: Резултатите показват,
че академичната и студентска общност в МУ-Пловдив, както и българското общество, проявяват
толерантост и зачитане на културната и религиозна идентичност на чуждестранните студенти.
Ключови думи: толератност, чуждестранни студенти, културна общност
The degree of tolerance of a society to persons with different cultural, linguistic and social identity
is an evident characteristic for the level of social competence of the same society. Aim: The aim of this study
is to evaluate the degree of tolerance and the attitudes of the society to foreign students from different
cultural communities in Bulgaria. Material and methods: A survey among 43 foreign students was
conducted at the Medical University of Plovdiv and Faculty of dental medicine with the help of a direct
individual questionnaire. The original questionnaire includes questions about the opinion of foreign
students on their religious beliefs, cultural identity and their knowledge on Bulgarian language, traditions
and culture. SPSS v. 14 was used for data analysis. Results and discussion: The major part of respondents
(54%) state that they have been in Bulgaria for more than three years. Аs a basic reason for their residence
in the country they report education. Only three of them report war as the factor for their residence in
Bulgaria. 67% feel welcome and only 8 of the surveyed students claim they feel unwelcome. Of all the
respondents, 70% speak Bulgarian language. Almost the same percentage are aware of the Bulgarian
traditions and culture. The majority of the students (81%) state that their colleagues and university
professors respect their cultural identity and religious beliefs. In order their stay in the country to be
improved, 70% of the respondents consider that the lectures in the university curriculum should be more
understandable and match their interests. Half of the surveyed students (58%) state that more culture
events should be organized; 44% of the respondents would like to have more contacts with Bulgarian
friends. Conclusions: Results of the survey show that both student and academic communities respect the
culture identity of the foreign students.
Key words: tolerance, foreign students, cultural communities
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АГРЕСИЯТА СРЕЩУ МЕДИЦИ - ГЕНЕЗИС И ПОДХОДИ ЗА СПРАВЯНЕ
Г. Павлова*, Е. Петрова – Джеретo**
*Катедра „Здравна политика и мениджмънт“, ФОЗ, Медицински университет, София
**Катедра “Медицинска Етика и Право“, ФОЗ, Медицински университет, София

AGRESSION AGAINST MEDICAL DOCTORS - GENESIS AND MANAGMENT APPROACHES
G. Pavlova*, E. Petrova- Geretto**
*Department of Health Policy and Management, Public Health Faculty, Medical University, Sofia
**Public Health Faculty, Medical University, Sofia

Агресирането в обществото не е изолирано явление. Все по-честа е проявата на насилие над
медиците при изпълнение на служебните им задължения. Цел на изследването е анализиране
генезиса на нарастващия обществен проблем, свързан с посегателството към работещите в
здравеопазването и посочване пътища за справяне с агресивното поведение на пациенти или техни
близки. Материали: Направен е преглед на информация за случаи на насилие над медици за 20142017 година, предоставена от МВР, прокуратура и лечебни заведения. Проведено е проучване сред
1409 медици и 1373 пациенти. Резултати: Средно 70-80 случая годишно са посегателствата над
медици. За изследвания период съдебните власти са произнесли четири ефективни присъди. Всеки
втори от анкетираните медици е бил обект на агресия, в повечето случаи – вербална. Като причина
при пациентите на първо място е ниско ниво на култура, липса на ценностна система, употреба на
алкохол и наркотици. Значителна част от пациентите не одобряват здравната система и определят
несъвършенствата като причина за грубо отношение с работещите в лечебните заведения. Едва 9%
са недоволни от отношението на лекарите към пациентите. Двете групи респонденти ясно посочват,
че законовите мерки в наказателния кодекс не са ефективни и не действат превантивно.
Участвалите в анкетата препоръчват обединяване усилията на институции, съсловни и пациентски
организации, медии за възвръщане доверието между лекар и пациент. Заключение: За спиране
агресия над медиците, за изграждане на нетърпимост към явлението, за промяна в обществените
нагласи, е необходима продължителна работа, показваща социалната значимост и отговорност на
медицинската професия.
Ключови думи: агресия над медици, насилие над лекари от пациенти, инкриминиране
посегателството над медици
Aggression in society is not an isolated phenomenon. Violence against medics in performance of
their duties is seen more and more frequently. This work aims to analyze the genesis of the increasing
public problem related to aggression upon health workers, and to identify possible ways to address
aggressive behavior of patients or their relatives. Materials: A review of information on cases of violence
against medics for 2014-2017 presented by the MDA, the Prosecutor’s Office and medical facilities, was
made. A survey among 1409 medics and 1373 patients was conducted. Results: During the research period,
aggressions on medics were an average of 70-80 cases annually, while the judicial authorities passed four
effective sentences. Every second medic interviewed has been a subject to aggression, in most cases verbal.
As reasons the patients firstly indicated low level of culture, lack of value system, alcohol and drug use.
Most patients didn’t approve of the healthcare system and identified its imperfections as a reason for rude
behaviours towards the health facilities’ staff. Only 9% of the respondents were dissatisfied by the doctors’
attitude to patients. Both groups of respondents indicated the legal measures in the Criminal Code were
ineffective, failing to act as prevention. Survey participants suggested unification of efforts of institutions,
professional and patient organizations, media, to restore confidence between doctors and patients.
Conclusion: Stopping the aggression upon medics, building up intolerance to this phenomenon, changing
the public attitudes needs a long work showing the social significance and responsibility of the medical
profession.
Key words: aggression upon medics, patients’ violence against doctors, criminalization of the assault on
medics
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МОДЕЛИ И СПОСОБИ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНИЯ СТРЕС
Е. Радев*, Н. Градинарова**, Р. Памукова*
*Катедра „Превантивна медицина”, ФОЗ, МУ-София
**Катедра”Медицинска етика и право”, ФОЗ, МУ-София

MODELS AND STUDIES FOR THE STUDY OF PROFESSIONAL STRESS
E. Radev*, N. Gradinarova**, R. Pamukova***
*Department of Preventive Medicine, FPH, MU-Sofia
**Department of Medical Ethics and Law, FPH, MU-Sofia
***Department of Preventive Medicine, FPH, MU-Sofia;

Напрегнатото ежедневие във все по-конкурентно обусловената работна среда, непрекъснато
поставя трудещия се индивид в различни по вид и наситеност стресови ситуации. Проучвания
насочени в конкретната сфера, показват, че в резултат на стресорите на работното място, могат да се
появят редица психични, физически и поведенчески реакции, като Бърнаут, депресия и
психосоматични заболявания. Този стрес, изучаван от множество специалисти е представен в
повечето научни източници, като комплексно психично състояние за разлика от „стандартния
стрес”. Настоящата разработка има за цел да визуализира и дефинира най-подходящите способи и
модели за справяне със стресогенните фактори – първоизточник на професионалното
„изпепеляване”. Разглежданата проблематика е актуална и поради факта, че всеки пети човек,
ангажиран в обслужващата сфера е предразположен към него (работен стрес) и може да се прояви
във всеки един момент. За да бъде постигнато равновесие между работа, професионална
удовлетвореност, заплащане и краен резултат е необходимо, акцентът който се дава на трудовата
среда, да предполага акуратен стил и метод на работа, отговорна администрация, избягване на
стериотипен и шаблонен подход и правилна оценка на трудовата дейност на индивида.
Ключови думи: професионален стрес, стресогенни фактори, поведенчески реакции, Бърнаут
синдром, работна среда, професионална удовлетвореност, психосоматични заболявания.
The daily routine in an increasingly competitive working environment continually puts the working
individual into stressful situations in different kinds and intensity. Field-specific studies indicate that as a
result of workplace stressors, a number of mental, physical and behavioral reactions such as Burnout,
depression and psychosomatic illnesses may occur. This stress, studied by many specialists, is presented in
most scientific sources as a complex mental state unlike "standard stress". The present study aims to
visualize and define the most appropriate methods and models for coping with stressors - a source of
professional "burnout". The issue in question is also topical because of the fact that every fifth person
involved in the service sphere is predisposed to it (working stress) and can be manifested at any moment.
In order to strike a balance between work, professional satisfaction, pay and the end result, the emphasis
given to the work environment is to imply an accustomed style and method of work, responsible
administration, avoiding a stereotyped and template approach, and a proper assessment of work of the
individual.
Key words: professional stress, stress factors, behavioral reactions, Burnout syndrome, work environment,
professional satisfaction, psychosomatic diseases.
E-mail address: radev.e.n@abv.bg

ПОЛОВИ РАЗЛИЧИЯ В ЗДРАВНИЯ СТАТУС И ПОТРЕБЛЕНИЕТО НА ЗДРАВНА ПОМОЩ НА
МИГРАНТИТЕ, ТЪРСЕЩИ МЕЖДУНАРОДНА ЗАКРИЛА В БЪЛГАРИЯ
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GENDER DIFFERENCES IN HEALTH STATUS AND HEALTH SERVICES UTILIZATION OF
MIGRANTS, SEEKING INTERNATIONAL PROTECTION IN BULGARIA
M. Baev, A. Velkova
Department of Social Medicine, Faculty of Public Health, Medical University – Sofia

Глобалните и регионални процеси на социално и икономическо развитие доведоха до
усилена и трудна за контролиране миграция. Потокът на мигранти, търсещи международна
закрила в България, нарасна критично след 2013 г. и постави редица предизвикателства пред
здравната система. Незначителен брой проучвания изучават здравния статус на мигрантите в
България. Настоящото съобщение има за цел да представи половите различия в здравното
състояние и потреблението на здравни услуги от мигрантите, търсещи международна закрила у
нас. Материал и методи: В периода януари-март 2018 г. с помощта на преводач е проведено
структурирано интервю с 93 мъже и 52 жени, настанени в трите Регистрационно-приемателни
центрове в гр. София. Събрана е информация относно здравния статус, потреблението на първична
и специализирана здравна помощ, мнението на лицата относно качеството на здравните услуги.
Резултати: Около една четвърт от интервюираните мъже и жени оценяват здравето си в момента
като задоволително и лошо. Жените значимо по-често съобщават за влошаване на здравето в
резултат на миграцията (34,6%) и за наличие на хронично заболяване (26,9%). Съществени различия
се наблюдават в потреблението на здравна помощ, като 33,3% от жените са реализирали повече от 3
посещения при лекар до момента. Не се наблюдават различия в оценките на двата пола за
качеството на здравните услуги, както и за бариерите при получаване на здравна помощ.
Заключение: Необходимо е специално внимание към здравето на жените-мигрантки , търсещи
международна закрила, поради по-високата честота на хронични заболявания сред тях, по-лошото
субективно здраве, допълнителното натоварване във връзка с грижите за непълнолетни деца и
липсата на образование. Осигуряването на преводачи и културни медиатори при предоставянето
на здравна помощ ще подобри нейните качество и ефективност, както и здравните резултати на
мигрантите.
Ключови думи: здраве на мигрантите, полови различия, потребление на здравни услуги
Global and regional processes of social and economic development brought about unprecedented
and difficult to be controlled migration. The flow of migrants, seeking for international protection in
Bulgaria has critically increased since 2013 and challenged the health system. An insignificant number of
studies explore the health status of migrants in Bulgaria. The present study aims to determine the gender
differences in health and health services utilization of asylum seekers in the country. Material and
methods: In the period January-March 2018 an interpreter-assisted structured interview was carried out
with 93 men and 52 women, accommodated in the three Registration and Reception centers in Sofia.
Information was collected about health, utilization of primary and specialized health care, the opinion on
the quality of healthcare. Results: About a quarter of the interviewed men and women assessed their health
as fair and poor at present. Significantly more frequently women reported worsening of health as a result
of migration (34.6) and chronic disease available (26.9%). Significant differences were observed in health
services utilization, as 33.3% of all women had more than 3 visits to a physician during their stay in the
country. There is no difference in the opinion of both genders about the quality of healthcare and the
barriers to access it. Conclusions: Special attention is needed to the health of women migrants, seeking an
international protection due to the higher frequency of chronic diseases among them, the worse subjective
health, additional burden due to the care to under-age children and the lack of education. Provision of
interpreters and cultural mediators during the process of health care will improve its quality and
effectiveness, as well as the health outcomes of migrants.
Key words: migrant health, gender differences, health services utilization
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ФУНКЦИОНАЛНА ЗДРАВНА ГРАМОТНОСТ НА СТУДЕНТИТЕ ОТ МЕДИЦИНСКИ
УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ
П. Пешева, А. Велкова, Л. Георгиева, Е. Георгиева, Н. Христов, М. Правчанска
Катедра „Социална медицина“, Факултет по обществено здраве, Медицински университет – София

FUNCTIONAL HEALTH LITERACY OF STUDENTS OF THE MEDICAL UNIVERSITY – SOFIA
P. Pesheva, A. Velkova, L. Georgieva, E. Georgieva, N. Hristov, M. Pravchanska
Department of Social Medicine, Faculty of Public Health, Medical University – Sofia

Здравната грамотност представлява способността за търсене, откриване, разбиране и
оценяване на здравна информация от различни източници и прилагането ѝ за разрешаване на
здравни проблеми. Съвременното поколение студенти по медицина разполага с достъп до
множество източници на здравна информация с вариращо качество. Бързият достъп до
информационни източници не означава, че студентите са способни да разбират и оценяват
адекватността на публикуваната здравна информация. Цел: Целта на проучването е да изследва
здравната грамотност на студентите по медицина. Материал и методи: През октомври 2017 г. е
проведено срезово проучване сред представителна извадка от студенти по медицина във втори курс
на Медицински университет – София. Обхванати са 134 български студенти – 84(62,7%) жени и 50
(37,3%) мъже. Здравната грамотност на студентите е измерена чрез адаптирана и допълнена версия
на European Health Literacy Survey Questionnaire (EU-HLS), който отразява самооценената здравна
грамотност. Резултати: Студентите демонстрират добра самооценка на здравната грамотност. Те
заявяват трудности при разбирането и оценяването на различни аспекти на здравната информация:
Повече от една трета (39,6%) намират за трудно да преценят предимствата и недостатъците на
различни алтернативи за лечение; съществена част (45,6% ) имат трудности при преценката на
надеждността на информацията за заболяванията, публикувана в медиите; 30,6% се затрудняват да
разбират информацията върху пакетираните хранителни продукти. Заключение: Въпреки че
студентите по медицина оценяват собствените си умения за търсене и намиране на здравна
информация като добри и много добри, те срещат трудности при нейното интерпретиране. Добра
здравна грамотност във всичките ѝ аспекти се изисква от студентите по медицина като бъдещи
здравни професионалисти, от една страна, и като потребители на здравни услуги, от друга.
Ключови думи: здравна грамотност, студенти, информация, оценяване
Health literacy is the ability to search, discover, understand and evaluate health information
contained in different sources as well as its application to solve health problems. Today's generation of
medical students have access to multiple sources of health information of varying quality. The quick access
to information sources does not imply that students have the necessary skills to understand and judge the
adequacy of published health information. Objective: The objective of this study is to examine the health
literacy of medical students. Material and methods: In October 2017 a cross-sectional study was conducted
among a representative sample of second year medical students of the Medical University - Sofia.
Information was collected from 134 Bulgarian students: 84 (62,7%) females and 50 (37,3%) males.Health
literacy of students was measured by an adapted and supplemented version of the European Health
Literacy Survey Questionnaire (EU-HLS), which reflects self-reported health literacy. Results: Students
demonstrated a good self-reported ability to find health information. They reported difficulties in
understanding and assessing different aspects of health information: 39,6% of respondents found it difficult
to judge the advantages and disadvantages of treatment alternatives; 45,6% had difficulties in judging the
reliability of media information about diseases; 30,6% of them had difficulties in understanding
information on food packages. Conclusion: Although medical students assess their ability to search and
find health information as good and very good, they find it difficult to interpret the information. Good
health literacy in all its aspects is required by medical students as future health professionals, on the one
hand, and as users of health services, on the other hand.
Key words: health literacy, students, information, аssessment
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СЕСИЯ "ОЦЕНКА НА ЗДРАВНИ ТЕХНОЛОГИИ. ИКОНОМИКА
НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО. ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ
И БИОСТАТИСТИКА"
Пленарни доклади

АНАЛИЗ И БЮДЖЕТНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА НЕИНСУЛИНОВИТЕ ЗДРАВНИ ТЕХНОЛОГИИ
ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА ЗАХАРЕН ДИАБЕТ ТИП 2
Д. Цанова*, Т. Веков**, М. Камбурова*, С. Георгиева*
*Катедра „Общественоздравни науки“, Факултет „Обществено здраве“, МУ – Плевен
**Катедра "Фармацевтични науки и социална фармация", Факултет „Фармация“, Медицински Университет –
Плевен

ANALYSIS AND BUDGETARY IMPACT OF NONSULLIN HEALTH TECHNOLOGIES FOR
TREATMENT OF SUGAR DIABETES TYPE 2
D. Tsanova*, T. Vekov**, M. Kamburova*, S. Georgieva *
*Department „Public Health Sciences“, Faculty „Public Health“, Medical University, Pleven
**Department “Fharmaceutical Care and Social Pharmacy”, Faculty “Pharmacy”, Medical University – Pleven

Захарният диабет /ЗД/ е широкоразпространено социалнозначимо заболяване, свързано с
висока честота на съпътстващи усложнения. Заболяването е с огромна глобална тежест както върху
здравните системи така и върху обществото. Тези обстоятелства поставят оценката на здравните
технологии и анализът на бюджетното въздействие като подход за анализ на новите технологии.
Целта на настоящото проучване e изготвяне на анализ на бюджетното въздействие /АБВ/ на
четири групи неинсулинови средства – тиазолидиндиони /TZD/, агонисти на глюкагоно-подобния
пептид 1 /GLP-1ag/, инхибитори на ензима дипептидил-пептидаза–4 /DPP-4i/, инхибитори на
натриево-глюкозния котранспортер 2 /SGLT2i/ в България за петгодишен период. Материали и
методи: Моделът е изграден в съответствие с добрите практики за провеждане на анализ на
бюджетното въздействие на Международното общество за фармакоикономически проучвания и
анализи (ISPOR). Анализът е изготвен от обществена перспектива и е разработен на база
епидемиологични данни за заболяемост от захарен диабет тип 2 в България. АБВ оценява
въвеждането на анализираните четири групи препарати на втора и трета терапевтична линия и
проследява преминаването на пациентите от една към друга терапевтична опция. Резултати:
Резултатите от анализа показват, че прогнозираното бюджетно въздействие на неинсулиновите
здравни технологии за лечение на ЗД ще се развива от 67,136 млн.лв. през първата година до 73,762
млн.лв. през петата година, където се очаква да се стабилизира. Заключение: Прогнозата за
бюджетното въздействие не показва значително натоварване на обществените фондове при
увеличаване дела на диабетиците, лекувани с тези терапевтични алтернативи.
Ключови думи: захарен диабет, оценка на здравни технологии, анализ на бюджетно въздействие
Diabetes mellitus /DM/ is a widespread, socially significant disease associated with a high
incidence of various complications. The disease has a huge global burden on both health systems and
society. These circumstances put health technology assessment and budget impact analysis as an approach
for analysing new technologies. The purpose of this study is preparation of analysis of budget impact of the
four groups of noninsulin health technologies - thiazolidinediones /TZD /, agonists of glucagon-like
peptide 1 / GLP-1ag /, inhibitors of dipeptidyl-peptidase-4 / DPP-4i /, inhibitors of sodium-glucose cotransporter 2 /SGLT2i/ in Bulgaria for a five-years period. Materials and Methods The model was built on
Budget Impact Analysis Good Practice of the International Society for Pharmacoeconomics and Outcomes
Research (ISPOR). The analysis was made from a public perspective and was based on epidemiological
data on morbidity from type 2 diabetes mellitus in Bulgaria. BIA evaluates the introduction of the four
analysed groups of drugs on the second and third therapeutic line and monitors the passing of patients
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from one treatment to the other. Results The results of the analysis show that the estimated budget impact
of noninsulin health technologies for the treatment of DM will increase from BGN 67,136 million in the first
year to BGN 73,762 million in the fifth year, where it is expected to stabilize. Conclusion The budget impact
forecast does not show a significant burden on public funds with increasing the proportion of diabetics
treated with these therapeutic alternatives.
Key words: diabetes mellitus, health technology assessment, budget impact analysis
E-mail address: d_krumova@abv.bg

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА РЗОК – ПЛЕВЕН ПО ВИДОВЕ ДЕЙНОСТИ ЗА ПЕРИОДА
2010 – 2017 ГОДИНА
С. Георгиева*, П. Костадинова**, М. Камбурова*
*Факултет по Обществено здраве, Медицински университет – Плевен
**Районна здравноосигурителна каса

ALLOCATION OF THE BUDGET OF RHIF - PLEVEN BY TYPES OF ACTIVITIES FOR THE PERIOD
2010 – 2017
S. Georgieva*, P. Stefanova**, M. Kamburova*
*Faculty of Public Health, Medical University – Pleven
**Regional Health Insurance Fund - Pleven

Националната здравна стратегия и планът за нейното реализиране подчертават, че
адекватното финансиране на здравните дейности и целесъобразното разпределяне на средствата е
предпоставка за подобряване на общественото здраве в България. Цел: Целта на настоящата
разработка е да анализира разпределението на бюджета на Районната здравноосигурителна каса
(РЗОК) - Плевен по видове дейности за периода 2010 - 2017 година. Материал и методи: Проведено е
документално проучване и анализ на годишните отчети на РЗОК – Плевен за обхванатия период.
Резултати: Бюджетът на РЗОК - Плевен през изучавания период нараства от 83 423 хил. лв. до 145 613
хил. лв. Променила се е структурата на разходите по видове дейности. Делът на средствата
насочвани към първична извънболнична медицинска помощ е намалял от 7% на 5,1%, а този за
болнична помощ от 60,7% на 47% от разходите за здравноосигурителни плащания. Двукратно се е
повишил делът на сумите за реимбурсиране на лекарства за домашно лечение. В първичната помощ
делът за капитационни плащания е намалял от 62% на 42,9%, този за диспансерно наблюдение е
нараснал от 12,7% на 26,7%. Увеличили са се плащанията за профилактични прегледи на лица над
18 г., но леко е намаляло финансирането по програма „Детско здравеопазване“. Повишила се е
цената
на
дейностите,
осъществявани
по
профилактични
програми.
Заключение:
Здравноосигурителните плащания през изучавания период се увеличават и се променя структурата
им по видове дейности. Доминират разходите за болнична помощ и лекарствено лечение.
Повишаване финансирането за промоция на здравето и профилактика е свързано с повишаване на
единичната цена на прегледите и консумативите, не с броя на съответните дейности.
Ключови думи: първична извънболнична медицинска помощ, Районна здравноосигурителна каса
– Плевен
The National Health Strategy and its implementation plan underline that adequate funding of
health activities and the appropriate allocation of resources is a prerequisite for improving public health.
Purpose: The aim of the study is to analyze the budget allocation of the Regional Health Insurance Fund
(RHIF) - Pleven for the period 2010 - 2017. Material and methods: A documents review and analysis of the
annual reports of RHIF - Pleven was carried out for the period covered. Results: During the period the
budget of RHIF - Pleven has increased from BGN 83 423 924 to BGN 145 613 246. Structure of the
expenditure by the types of activities has changed. The share of funds directed to primary outpatient
medical care declined from 7% to 5.1% and that for hospital care from 60.7% to 47% of health insurance
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payments. The share of reimbursement for home remedies has doubled. In primary care, share of
capitation fell from 62% to 42.9%, dispensary monitoring increased from 12.7% to 26.7%. Payments for
regular check-ups of persons over 18 years of age and costs of preventive programs have increased. There
has been a slight decrease in funding on the Child Health Program. Conclusion: Health payments during
the study period have increased and their structure has changed. The costs of hospital care and drug
treatment prevailed than primary health care. Increased funding for health promotion and prevention is
associated with an increased unit price of examinations and supplies, not with the number of activities
involved.
Key words: prevention, primary health care, Regional Health Insurance Fund – Pleven
E-mail address: georgieva_sl@yahoo.com

ОЗТ РЕГУЛАЦИИ – ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ДО НАЦИОНАЛНА ПОЛИТИКА
С. Георгиев*, А. Янакиева*, С. Прифтис*
*Катедра Оценка на здраните технологии, Факултет по обществено здраве, Медицински университет – София

HTA REGULATIONS - FROM THE EUROPEAN PARLIAMENT TO THE NATIONAL POLICY
S. Georgiev*, A. Yanakieva*, S. Priftis*
*Department of Health Technology Assessment, Faculty of Public Health, Medical University – Sofia

Въведение: Оценка на здравните технологии (ОЗТ) представлява систематично изследване на
характеристиките, ефектите и въздействието на здравните технологии. Включва в себе си както
директните планувани резултати от тяхното използване, така и индиректните и непланувани.
Кооперация на европейско равнище по отношение на ОЗТ процедури е стартирана през 1980г. Към
момента ОЗТ институции извършват оценка съобразно собствена политика и протокол,
същевременно се явява предизвикателство за имплементиране на общи европейски регулации.
Материали и методи: В двумесечен период извършихме документален анализ на националната
регулаторна рамка свързана с провеждането на ОЗТ и я съпоставихме с предложения
проектодоклад. По време на анализа бяха разгледани целите и обхвата на предложения регламент
за ОЗТ, както и предполагаемото отражение на национално ниво в последствие от планираните
действия. Резултати: Европейската комисия представи предложение за засилване на
сътрудничеството между държавите членки по отношение на ОЗТ. Проектодоклада е фокусиран
основно върху две направления - лекарства и медицински изделия. Други негови части включват
идентифицирането на т.нар. „нововъзникнали здравни технологии“, както и улесняване на процеса
по доброволно сътрудничество по отношение на ОЗТ. Дискусия: Благодарение на предстоящите
регулации националните органи ще имат възможността да съставят здравните си политики
базирайки се на солидни доказателства, същевременно производителите вече няма да трябва да се
съобразяват с различни национални процедури. По-голямата част от държавите с ОЗТ към момента
не споделят информация с останалите членки. Основата цел на предложените регулации е да
предостави на разработчиците на здравни технологии представа за информацията, която е найвероятно ще бъде изискана от тях, като част от бъдеща съвместна научна консултация.
Ключови думи: ОЗТ, регулации, Европейски парламент, Директива
Context: Health technology assessment (HTA) is the systematic evaluation of properties, effects
and/or impacts of health technologies and interventions. It covers both the direct, intended consequences
of technologies and interventions and their indirect, unintended consequences. At EU level, cooperation on
HTA has been ongoing since the 1980s. While national agencies are undergoing evolution with regards to
their policy and procedures, challenges arise for adopting European regulatory practice. Methods: In a 2month period we used the method of document analysis on the national legal framework for HTA and we
examined the findings in relation to the draft report. Trough that period we considered the purpose and
scope the proposed report, as well as its planned actions and the impact on current national regulations.
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Results: The Commission has put forward a proposal to boost cooperation amongst EU Member States for
assessing health technology. The Draft report is focus on two main health technologies: drugs and medical
devices. Other areas include the identification of so-called “emerging health technologies” and the
identification and facilitation of voluntary cooperation on HTA. Discussion: National authorities will be
able to formulate policies for their health systems based on more robust evidence. Furthermore,
manufacturers will no longer have to adapt to different national procedures. Most countries did not share
data and expertise with other EU members. The purpose of the Draft is to provide health technology
developers with an idea of the data and evidence that will likely be required as part of a future Joint
Scientific Consultation.
Key words: HTA, regulation, European parliament, Directive
E-mail address: s.georgiev@foz.mu-sofia.bg

ПРЕГЛЕД НА РЕГУЛАЦИЯТА НА МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ В БЪЛГАРИЯ И ЕВРОПЕЙСКИЯ
СЪЮЗ
К. Иванова*, А. Янакиева*, А. Стоименова**
*Катедра по Оценка на здравните технологии, Факултет по Обществено здраве към МУ – София
** Катедра по Здравна политика и мениджмънт, Факултет по Обществено здраве към МУ_София

REVIEW OF MEDICAL DEVICES REGULATION IN BULGARIA AND EUROPEAN UNION
K. Ivanova*, A. Yanakieva*, A. Stoimenova**
*Department of Health Technology Assessment, Faculty of Public Health, Medical University – Sofia
** Department of Health Polici and Management, Faculty of Public Health, Medical University – Sofia

Медицинските изделия играят важна роля в развитието на медицината и здравеопазването,
както и въвеждането на реимбурсирането на новите здравните технологии. Обширното разбиране
на различните изисквания и тяхното практическо приложение е от съществено значение за
успешната иновация на медицинските изделия. Тази научна статия разглежда регулацията на
медицински изделия в България и Европейския съюз, описва как Европейските Директиви са
имплементирани в българското законодателство и ролята на Изпълнителната агенция по
лекарствата в България. Регулацията на медицинските изделия трябва да се усъвършенства, за да
опази общественото здраве и да осигури високото качество и ефективността на технологиите, които
ще достигнат до пациентите.
Ключови думи: медицински изделия, регулация, България, ЕС
Objective : Medical devices has a significant role in the development of medicine and health care
sector, as well the reimbursement of new medical technologies. A comprehensive understanding of various
regulatory requirements and their practical implementation is essential for successful medical devices
innovation. This article reviews the regulation of medical devices in Bulgaria and European Union,
describes how the Directives of EU have been implemented in the Bulgarian legislation and the role of
Executive Drug Аgency as the responsible authority in Bulgaria. Method: Analysis of medical devices
regulation in Bulgaria and European Union. Conclusion: Medical devices regulation must be improved to
safeguard public health and ensure that high – quality and effective technologies will reach patients.
Key words: medical devices, regulations, Bulgaria, EU
E-mail address: adv.kremenaivanova@gmail.com
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ОТЛИЧИТЕЛНИ БЕЛЕЗИ НА ФИНАНСОВОТО СЪДЪРЖАНИЕ НА ЗДРАВНИТЕ РАЗХОДИ НА
БЪЛГАРИЯ И НЯКОИ СРАВНЕНИЯ СЪС СТРАНИТЕ ОТ ЕС
Н. Атанасов
Медицински университет - Пловдив, бул. В. Априлов, 15А, Пловдив, 4002 Факултет по обществено здраве,
катедра „Здравен мениджмънт и икономика на здравеопазването“

FINANCIAL CONTENT OF BULGARIA HEALTH EXPENDITURE AND SOME COMPARISONS
WITH EU COUNTRIES
N.Atanasov
Medical University - Plovdiv, V. Aprilov Blvd., 15A, Plovdiv, 4002 Faculty of Public Health, Department "Health
Management and Health Economics"

Сложният икономически характер на здравните блага, ползите от които са както персонални,
така и разпростиращи се върху съвкупности от индивиди, населяващи определен регион или
цялата страна, позволява да бъдат използвани методи на финансиране с различен произход.
Различните по природа методи за акумулиране на средства се отнасят по различен начин към своя
единствен източник – дохода. Тази особеност предопределя специфичния характер на
преразпределителните ефекти на финансовото съдържание (микс) на здравните разходи.
Настоящото изследване има за цел определяне на финансовата композиция на здравните разходи
на България и на тази на страните от ЕС, като съвкупност от използваните начини на финансиране
и групирани, според начина им на отнасяне към текущия доход. Въз основа на сравнителен анализ
на получените резултати и като се използва знанието за характерните черти на отделните елементи
от прилагания микс са направени изводи, относно по-важните преразпределителни ефекти върху
дохода на икономическите субекти.
Ключови думи: финансиране на здравеопазването, финансов микс на здравните разходи,
преразпределителни ефекти, подоходно неравенство
The complex economic nature of health goods, the benefits of which are both personal and
widespread on groups of individuals living in a particular region or the whole country, allows the use of
funding methods with different origins. The different methods of accumulating funds are directed to their
only source - the income with specific way. This feature of the financial content or mix of the health
expenditure causes the redistributive effects on the income affecting the inequality. The aims of the study is
to be determined the financial composition of the health expenditure of Bulgaria and that of the EU
countries as a set of the used financing methods grouped according to their way of affection of the current
income. Based on a comparative analysis of the results obtained and using the knowledge about the
characteristics of the individual elements of the mix applied, conclusions were drawn regarding the more
important redistributive effects of the health expenditure in Bulgaria. Key words: health financing,
financial mix of health expenditure, redistributive effects of health expenditure, income inequality.
Key words: health financing, financial mix of health expenditure, redistributive effects of health
expenditure, income inequality
E-mail address: nik.atanasov@abv.bg
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УЕБ-БАЗИРАНИ ПЛАТФОРМИ ЗА КОГНИТИВЕН ТРЕНИНГ ПРИ ВЪЗРАСТНИ ХОРА –
ПРЕДИМСТВА И ОГРАНИЧЕНИЯ
А. Янева, Т. Димчева, К. Килова, Ж. Пейчев
Медицински университет – Пловдив, Факултет по обществено здраве, Катедра Медицинска информатика,
биостатистика и ел. обучение

WEB-BASED PLATFORMS FOR COGNITIVE ADULT‘S TRAINING - ADVANTAGES AND
LIMITATIONS
A. Yaneva, T. Dimcheva, K. Kilova, Z. Peychev
Medical University of Plovdiv, Faculty of Public Health, Department of Medical Informatics, Biostatistics and ELearning

Въведение: Настояща тенденция е да се използва цялостна стратегия при когнитивните
интервенции, при която се цели подобрението на различни когнитивни функции едновременно.
Провеждането на когнитивен тренинг чрез уеб-базирани платформи представлява алтернативен
начин за подобряване на когнитивните функции при възрастни хора с когнитивни нарушения.
Уеб-базираните платформи предлагат тренинг в реално време, базирайки се на принципа на
мозъчната пластичност. Цел: Целта на настоящата статия е да се оценят програмите за уеб-базиран
когнитивен тренинг, и дали те могат да подобрят когницията при здрави хора и при такива с леки
когнитивни нарушения Цели се да се разграничат онези фактори в дизайна на проучванията, които
предизвикват или не когнитивен отговор. Методи: Разгледани са съвременни уеб-базирани
платформи за когнитивен тренинг, в които има модули специално разработени за здрави възрастни
хора, без когнитивни нарушения, както и за възрастни с когнитивен дефицит. За анализ на тяхната
ефективност са разгледани проучвания, които са публикувани в библиографските бази данни
PubMed, Web of Science и Science Direct. Заключение: Уеб-базираните платформи предлагащи
когнитивен тренинг за възрастни хора с когнитивни нарушения дават възможност да се тренира
един или повече когнитивни способности едновременно, с повишаващо се ниво на трудност.
Разгледаните проучвания се различават по продължителността на провеждане на когнитивния
тренинг, както и по отношение на контролните условия. Установени са положителни промени с
малък и среден размер на ефекта по отношение на паметта и вниманието, както и в цялостния
когнитивен статус.
Ключови думи: уеб-базиран когнитивен тренинг, когнитивни нарушения, възрастни хора
Introduction: Current trend in cognitive interventions is to use a comprehensive strategy that aim to
improve various cognitive functions simultaneously. Cognitive training through web-based platforms is an
alternative way to improve cognitive function in elderly people with cognitive impairment. Web-based
platforms offer real-time training based on the principle of brain plasticity. Objective: The purpose of this
article is to evaluate web-based cognitive training programs and if they can improve cognition in healthy
people and those with mild cognitive impairment. It is intended to distinguish those factors in the design of
studies that cause or no cognitive response. Methods: Modern web-based cognitive training platforms
developed especially for healthy elderly people without cognitive impairment as well as for adults with
cognitive deficit are included in this review. To analyze their effectiveness, studies published in the
bibliographic databases PubMed, Web of Science and Science Direct have been reviewed. Conclusion: Webbased platforms offer cognitive training for elderly people with cognitive impairments in one or many
cognitive with an increasing level of difficulty. The studies included in this review differ in the duration of
the cognitive training as well as in the control conditions. Positive changes were noted with a small and
medium effect size in memory and attention as well as in overall cognitive status.
Key words: web-based cognitive training, mild cognitive impairments, older adults
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ПЪТНО-ТРАНСПОРТНИТЕ ПРОИЗШЕСТВИЯ: НЕОБХОДИМОСТ ОТ НЕПРЕКЪСНАТО
НАБЛЮДЕНИЕ И ПРЕВЕНЦИЯ
П. Трендафилова, Н. Левенти, А. Янакиева
Медицински Университет – София, Факултет по Обществено Здраве, Катедра по Оценка на здравните
технологии, София, България

ROAD TRAFFIC INJURIES: A NEED FOR CONTINUOUS MONITORING AND PREVENTION
P. Trendafilova, N. Leventi, A. Yanakieva
Medical University – Sofia, Faculty of Public Health, Department of Health Technology Assessment, Sofia, Bulgaria

Пътно-транспортните произшествия са признати за водеща причина за смърт от
наранявания и при липсата на ефективна и устойчива превенция се предвижда до 2030 г. да се
превърнат в петата водеща причина за смъртност. (WHO, 2013 г.) В световен план, над 1.2 милиона
души са загинали при пътно-транспортни произшествия с още 20-50 милиона души, които страдат
от наранявания, в резултат на пътни произшествия, недовели до смърт. (1) Глобалните финансови
разходи, в резултат на пътно-транспортни произшествия се оценяват на приблизително 518
милиарда долара годишно. Пътните произшествия водят до значителни човешки, социални и
финансови разходи. В контекста на тези трагични данни, много страни по света разработват мерки,
насочени към намаляване на пътнотранспортните произшествия и последиците от тях (2). През
последното десетилетие в много развити държави се наблюдава забележително намаляване на броя
на смъртните случаи от пътно-транспортни произшествия. В България и в много други развиващи
се страни, напротив – нараства, както броят на смъртните случаи от пътни произшествия, така и
нефаталните наранявания. За да се увеличи успехът на практиката за сравнителен анализ на
данните, ще бъде абсолютно наложителна една обща рамка за събиране и анализ на първичните
данни. (3) Непрекъснатото наблюдение на нараняванията е от съществено значение за
определянето на приоритети в здравните политики и за превантивните интервенции. Целта на
Европейската база данни за травматизма е да улесни политиките и програмите за превенция на
нараняванията на равнище ЕС и на национално равнище. Тя предоставя информация за честотата,
основните причини, обстоятелствата и последиците от нефатални наранявания в ЕС и държавитечленки на ЕС.
Ключови думи: пътно-транспортни произшествия, превенция, мониториране
Road traffic injuries have been recognized as the leading cause of death by injury, and are predicted
to rise to become the fifth leading cause of death by 2030 without effective and sustainable prevention
(WHO, 2013). Worldwide, over 1.2 million people are killed in traffic crashes each year, with an additional
20–50 million people suffering non-fatal injuries. (1) The global financial cost of road accidents is estimated
at approximately 518 billion dollars a year. Road accidents incur significant human, social and financial
costs. In light of this tragic data, many countries around the world search for measures and interventions
aiming to reduce the road accidents’ burden.(2) Over the last decade, a remarkable decrease in the number
of road traffic fatalities was observed in many advanced countries. In Bulgaria and many other developing
countries, on the contrary, there is an increase both in the number of traffic fatalities, and the non-fatal
injuries. To increase the successfulness of benchmarking practice for road safety, a common framework for
collecting and analyzing exposure data would be critically required.(3) Continuous injury monitoring is
essential for defining priorities in health policies and mapping of preventive interventions. The aim of
Injury Database is to facilitate injury prevention policies and programs at EU and national level. It provides
information on the frequency, underlying causes, circumstances and consequences of non-fatal injuries in
the EU and EU Member States.
Key words: road traffic injuries, prevention, monitoring
E-mail address: p.trendafilova@yahoo.com
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СЕСИЯ "СОЦИАЛНА МЕДИЦИНА II"
Пленарни доклади

ИНФОРМИРАНОСТ И НАГЛАСИ НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ-ПЕДИАТРИ ОТНОСНО
ПОДХОДИТЕ ЗА СКРИНИНГ И РАННО ОТКРИВАНЕ НА РАЗСТРОЙСТВА ОТ
АУТИСТИЧНИЯ СПЕКТЪР
Г. Василев, М. Митев, Р. Николова, Х. Чолакова, И. Якимов, А. Фейзуллова, И. Атанасов, И.
Ситников, С. Иванов, П. Конакчиева, С. Стефанов, Г. Искров, М. Стойкова, Р. Стефанов
Кръжок по Социална медицина при Катедра по Социална медицина и обществено здраве, Факултет по
Обществено здраве, Медицински университет – Пловдив

AWARENESS AND ATTITUDES OF PEDIATRICIANS ON EARLY DETECTION AND DIAGNOSIS
OF AUTISM SPECTRUM DISORDERS
G. Vasilev, M. Mitev, R. Nikolova, H. Cholakova, I. Yakimov, A. Feyzullova, I. Atanasov, I. Sitnikov, S.
Ivanov, P. Konakchieva, S. Stefanov, G. Iskrov, M. Stoykova, R. Stefanov
Public Health Research Club, Department of Social Medicine and Public Health, Faculty of Public Health, Medical
University of Plovdiv

Въведение: Съществуват три нива на професионална помощ при разстройствата от
аутистичния спектър (РАС) – скрининг, оценка (включваща и поставянето на диагноза) и
интервенции. За ранна диагноза при РАС се счита поставянето на такава до 3-годишна възраст на
детето. За да се стигне до ранна оценка и диагноза обаче, ключово значение има ранното откриване
на суспектни случаи. Скринингът за РАС се предприема обикновено при деца, които при
профилактичните прегледи са със съмнение за проблеми в нервнопсихичното развитие.
Съвременните тенденции обаче са скринингът за РАС да се извършва при всички деца. Цел: Да се
проучат информираността и нагласите на специалистите-педиатри относно подходите за скрининг
и ранно откриване на РАС. Материал и методи: Проведена е онлайн анкета сред 329 педиатри в
периода март – април 2018 г. Включени са 23 въпроса, обхващащи социално-демографски профил,
обща информираност за РАС, опит и нагласи при подходите за скрининг и ранна оценка за РАС.
Резултати и обсъждане: Докато близо две трети от участниците посочват, че проследяват общия
здравен статус на деца с РАС, едва 42% имат опит при ранното поставяне на такава диагноза.
Анкетираните педиатри съобщават за голямо разнообразие от диагностични инструменти, като
най-често използван е Autism Diagnostic Observation Schedule (ADOS-2). Wechsler Preschool & Primary
Scale of Intelligence (WPPSI-R) е най-прилаганият тест за определяне на ниво на интелигентност.
Степента на сътрудничество от страна на родителите при оценка и поставяне на диагноза РАС е
оценена с 3.46 по скала от 1 до 5 (където 1 е най-ниска, а 5 е най-висока оценка). Ключови думи:
аутизъм, разстройствата от аутистичния спектър, скрининг, ранна диагноза
Ключови думи: аутизъм, разстройствата от аутистичния спектър, скрининг, ранна диагноза
Introduction: Management of autism spectrum disorders (ASD) consists of three levels – detection,
assessment (including diagnosis) and interventions. Early diagnosis of ASD is generally considered as
diagnostic assessment before the age of 3. Early detection of suspected cases is of key importance in this
context. Screening for ASD is usually undertaken in children suspected of neurodevelopmental problems,
but recently there have been calls for ASD screening in all children. Aim: To investigate the awareness and
attitudes of Bulgarian pediatricians on early detection and diagnosis of autism spectrum disorders.
Material and methods: An online survey of 329 pediatricians was conducted in March – April 2018. It
included 23 questions, covering socio-demographic profile, general awareness, experience and attitudes in
early detection and diagnosis of ASD. Results and discussion: While nearly two-thirds of the participants
indicated that they followed up the overall health status of children with ASD, only 42% had experience in
early diagnosis. Pediatricians reported a variety of diagnostic tools, with Autism Diagnostic Observation
Schedule (ADOS-2) being the most commonly applied one. Wechsler Preschool & Primary Scale of

36

Intelligence (WPPSI-R) was the most widely used intelligence test. The degree of co-operation by parents in
assessing and diagnosing ASD was rated of 3.46 on a 1-5 scale, where 1 is the lowest and 5 is the highest
score.
Key words: autism, autism spectrum disorders, screening, early diagnosis
E-mail address: iskrov@raredis.org

СЛУЧАЯТ НА ДЕТЕ С АУТИСТИЧНИ ПРОЯВИ, КОЕТО ВЯРВА В ОБЕЩАНИЕТО
Й. Господинова*, К. Господинов**, Вл. Гончев***, А. Халил****
*Директор на Дом за медико-социални грижи за деца гр. Кърджали
**Лекар-специализант по нервни болести, Клиника за интензивно лечение на нервни болести към МБАЛНП
„Свети Наум” ЕАД гр. София
***Доцент към ФОЗЗГ към университет „Проф. Асен Златаров“ – Бургас
****Стажант лекар, Медицински факултет, Медицинска академия, гр. София

THE CASE OF A CHILD WITH AUTISTIC MANIFESTATIONS WHO BELIEVES IN THE PROMISE
Y. Gospodinova*, K. Gospodinov**, V. Goncev***, I Khalil****
*Director of the House for Medical and Social Care for Children in Kardzhali
**Doctor-specialist in Nervous Diseases, Clinic for Intensive Treatment of Nervous Diseases at MHATNP "St. Naum"
EAD, Sofia
***Associate Professor at the Faculty of Public Health and healthcare at Prof. Assen Zlatarov "- Bourgas,
****Staff doctor, Faculty of Medicine, Medical Academy, Sofia

Леа е дете на 2г.1м., настанено за отглеждане в ДМСГД- гр. Кърджали и впоследствие
изоставено от майката в институцията, където живее до сега. До 3-месечна възраст то прекарва
повечето време в сън и хранене. След активна стимулация, целяща проследяване на блестящ бавно
движещ се обект, детето се заинтригува от него и показа, че го следи с поглед, а по-късно и с
обръщане на глава. Откри ръцете като части от тялото си и започна дълго да ги наблюдава. Не
разгърна „комплекс на оживление”, въпреки системните емоционално- социални въздействия на
психолога. Когато започна да се обръща от гръб по корем, нейното люлеене и „незадържане” на
глава беше обезпопояващо.
Ключови думи: емоционален дефицит, психо-моторно развитие
Lea is a child of 2 years old, housed in HMSCC in Kardzhali, and subsequently abandoned by the
mother in the institution where she lives until now. Up to 3 months old, he spends most of his time
sleeping and eating. After an active stimulation aimed at tracking a shining slow-moving object, the child
became intrigued by him and showed he was watching him, and then turning his head. He found his
hands as parts of his body and began to watch them for a long time. He did not develop a "revival
complex" despite the system's psychological emotional and social impact. When she started to turn from
her back to her stomach, her swinging and "incontinence" on her head was irritating.
Key words: emotional deficiency, psycho-motor development
E-mail address: jgospodinova1@gmail.com
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СЪВРЕМЕННОТО СЕМЕЙНО ПЛАНИРАНЕ В БЪЛГАРИЯ
Е. Христова, Г. Искров, Р. Стефанов
Катедра „Социална медицина и обществено здраве“, Медицински университет – Пловдив

MODERN FAMILY PLANNING IN BULGARIA
E. Hristova, G. Iskrov, R. Stefanov
Department of Social Medicine and Public Health, Medical University – Plovdiv, Bulgaria

Последните десетилетия се характеризират с интензивни промени в репродуктивните
нагласи и поведение на населението в България, характеризиращи се с най-вече с намаляване на
планирания и фактически брой деца, по-късна възраст на встъпване в брак и раждане на първо
дете. Целта на настоящото проучване е семейното планиране и откриване на факторите,
определящи репродуктивните намерения на съвременното българско семейство. Проведено е
срезово проучване на семейства в момента на подаване на документи за регистрация и сключване
на граждански брак. Първичната социологична информация е събрана чрез пряка индивидуална
анкета, включваща 73 въпроса. Изследването се осъществява в Пловдив през 2015 г. Анкетирани са
общо 243 семейства. Близо 80% от жените и мъжете са планирали броя на децата в бъдещите си
семейства, за разлика от предходни проучвания. Само една трета от анкетираните жени са готови да
имат дете веднага след брака. Обратно, по-голямата част от мъжете искат дете веднага след брака
(p<0.01). Възрастта на встъпване в брак при мъжете е 28.03 ± 0.33 г., докато при жените е значително
по-малка – 25.46 ± 0.31 г. (p<0.05). Установява се статистически значимо увеличаване на идеалния
брой деца от семействата, сключили брак през 2015 г., спрямо тези от 1995 г., като най-типична е
представата за модел на съвременното българско семейство с две деца. Динамиката в развитието на
семейно планиране и обуславящите го фактори налагат създаването на нови стратегии за
стимулиране на брачността и раждаемостта, както и за подкрепа на младите семейства.
Ключови думи: семейно планиране, брак, репродуктивно поведение, семейство
The last decades have been characterized by intense changes in the reproductive attitudes and
behavior of the population in Bulgaria – reduction in the planned and the actual number of children higher
age of marriage, later birth of a first child. The purpose of this study is family planning and the
identification of the factors determining the reproductive intentions of the modern Bulgarian family. A
cross-sectional study of families was carried out at the time of submission of documents for state
registration of marriage. Primary sociological information was collected through a direct individual survey
covering 73 questions. The survey is conducted in Plovdiv in 2015. A total of 243 couples were interviewed.
Nearly 80% of women and men have planned the number of children in their future families, in contrast to
previous studies. Only one third of the women surveyed were willing to have a child immediately after
marriage. In contrast, the majority of men wanted a child immediately after marriage (P<0.01). The mean
age of marriage was 28.03 ± 0.33 years for men, while it was younger for women - 25.46 ± 0.31 years (P
<0.05). There was a statistically significant difference in the ideal number of children between married
couples in 1995 and 2015, with the two-child family being most often considered as a role model. The
dynamics in the development of family planning and its fundamental factors call for new strategies to
promote marriage and birth rates, as well as to support young families.
Key words: family planning, marriage, reproductive behavior, family
E-mail address: eleonora.hristovaa@gmail.com
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МЕДИКО-СОЦИАЛНИ ПРОБЛЕМИ НА ИЗВЪНБРАЧНАТА РАЖДАЕМОСТ
С. Гаров, Д. Гугутков, В. Гаров
Факултет по обществено здраве, МУ-София, Катедра „Медицинска педагогика“

MEDICAL AND SOCIAL PROBLEMS OF THE EXTRAMARITAL BIRTH RATE
S. Garov, D. Gugutkov, V. Garov
Faculty of Public Health, Medical University – Sofia

Резултатите от направеното емпирично изследване дават основание да се направи научно
обоснования извод, че извънбрачната раждаемост все още поставя специфични проблеми както
пред отделната личност, така и пред обществото като цяло. За тяхното разрешаване все поналожителна става необходимостта от целенасочена дейност на държавните институции и цялата
общественост за подкрепа и мотивация на младите хора за промяна на репродуктивното поведение
и вземането на решения в съответствие със социалните норми.
Ключови думи: новородени; извънбрачна бременност; самотни майки
Results of the conducted empirical study provide a basis to make a scientifically reasoned
conclusion that the extramarital birth rate still poses specific problems to both the individuals and the
society as a whole. In order to solve these problems, the need for targeted activity of government
institutions and the whole society to support and motivate young people so they change their reproductive
behavior and decision-making in accordance with the social norms, becomes more and more imperative.
Key words: newborn babies, extramarital pregnancy, single mothers
E-mail address: sv.garov@gmail.com

ЧЕСТОТА И ВЛИЯНИЕ НА ДИАБЕТНАТА НЕВРОПАТИЯ ВЪРХУ КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ
НА ПАЦИЕНТИТЕ СЪС ЗАХАРЕН ДИАБЕТ: ПИЛОТНО ПРОУЧВАНЕ
Б. Левтерова*, В. Найденов**, П. Тодоров***, Г. Левтеров****
*Катедра по Здравен мениджмънт и икономика на здравеопазването, Факултет по Обществено здраве, МУПловдив
**Катедра по Неврология, Медицински факултет, МУ- Пловдив
***Катедра по Пропедевтика на вътрешните болести, Медицински факултет, МУ- Пловдив
****Клиника по ендокринология и болести на обмяната, Университетска болница "Каспела", Пловдив

PREVALENCE AND IMPACT OF PERIPHERAL NEUROPATHY ON QUALITY OF LIFE IN
PATIENTS WITH DIABETES MELLITUS: PILOT STUDY
B. Levterova*, V. Naydenov**, P. Todorov***, G. Levterov****
*Department of Health management and Healthcare Economics, Faculty of Public Health, Medical University –
Plovdiv
**Department of Neurology, Faculty of Medicine, Medical University – Plovdiv
***Department of Propedeutics of Internal Diseases, Faculty of Medicine, Medical University – Plovdiv
****Clinic of Endocrinology and metabolic diseases, University Hospital “Kaspela”, Plovdiv

Увод: Захарният диабет (ЗД) се превърна в епидемията на новото хилядолетие, засягайки над
425 милиона души в света. С развитие на заболяването възникват множество усложнения, като едно
от най-честите е диабетната невропатия. Диабетната периферна невропатия (ДПН) е трудно
откриваема в ранните стадии на патологичния процес, но води до тежки увреди. Болезнената
диабетна невропатия може да попречи на общата активност, настроението, мобилността, работата,
социалните отношения, съня и удоволствието от живота на пациентите. Въпреки силното
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въздействие върху качеството на живот (QoL), диабетната невропатия с болка остава недостатъчно
проучена сред българската популация. Целта на проведеното проучване е да оцени честотата и
въздействието на диабетна периферна невропатия върху качеството на живот на пациенти със
захарен диабет. Материал и методи: Проведено пилотно срезово проучване на пациенти със захарен
диабет тип 1 и тип 2 (Т1ЗД и Т2ЗД). Пациентите са разпределени в три групи: група 1=диабетна
невропатия с болка; група 2 =диабетна невропатия без болка; група 3=без диабетна невропатия.
Качеството на живот се оцени с SF-36; DN4 въпросник (Douleur Neuropathique en 4 Questions) и
визуално-аналогова скала (ВАС). Резултати: Преобладаването на ДПН е 43% и е по-високо при
пациенти със Т2ЗД (50.8%), отколкото при пациенти с Т1ЗД (25.6%). Честотата на ДПН с болка е 14%
от всички пациенти с ДПН, като отново е по-често при пациенти със Т2ЗД (17.9%), отколкото при
пациенти с Т1ЗД (5.8%). Пациентите в група 1 имат статистически значими по-ниски стойности в
сравнение с група 2 във всичките 8 измерения и двата обобщени домейна на SF-36. Заключение:
Диабетната невропатия без и с болка е често усложнение при захарен диабет тип 2. Това състояние
може да бъде идентифицирано с евтини и лесни за използване инструменти за скрининг. Въпреки
дълбокото си въздействие върху QoL, болезнената диабетна невропатия остава недостатъчно
проучена.
Ключови думи: захарен диабет (ЗД), периферна диабетна невропатия (ПДН), качество на живот,
DN4, SF-36
Introduction: Diabetes mellitus (DM) has become the epidemic of the new millennium, affecting
over 425 million people in the world. A number of complications arise with the progress of the disease. One
of the most common complication is being diabetic neuropathy. It is difficult to detect Diabetic Peripheral
Neuropathy (DPN) in the early stages of the pathological process, but this complication leads to severe
damage. Painful diabetic neuropathy can interfere with overall activity, mood, mobility, work, social
relationships, sleep and the pleasure of life of the patients. Despite the strong impact on quality of life
(QoL), diabetic neuropathy with pain remains poorly studied among the Bulgarian population. The
purpose of the study was to evaluate the incidence and impact of diabetic peripheral neuropathy on the
quality of life of patients with diabetes mellitus. Material and methods: A pilot cross-sectional study of
patients with type 1 and type 2 diabetes mellitus (T1DM and T2DM) was conducted. Patients were divided
into three groups: group 1 = diabetic neuropathy with pain; group 2 = diabetic neuropathy without pain;
group 3 = lack of diabetic neuropathy. The quality of life was assessed by SF-36; DN4 (Douleur
Neuropathique en 4 Questions) - Questionnaire and Visual-Analogue Scale (SAC). Results: The prevalence
of DPN is 43% and higher in patents with T2DM (50.8%) compared with patients with T1DM (25.6%). The
DPN with pain was 14% among all subjects with DPN, which was again more often in patients with T2DM
(17.9%) than for patients with T1DM (5.8%). Patients in group 1 had statistically significant lower values
compared to group 2 in all 8 dimensions and the two summary domains on SF-36. Conclusion: Diabetic
neuropathy without and with pain is a common complication for type 2 diabetes mellitus. This condition
can be identified with cheap and easy-to-use screening tools. Despite its profound impact on QoL, painful
diabetic neuropathy remains under-studied.
Key words: Diabetes mellitus (DM), Diabetic peripheral neuropathy (DPN), Quality of life (QoL), DN4, SF36
E-mail address: boriana_levterova@abv.bg

СОЦИАЛНО-ДЕМОГРАФСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПАЦИЕНТИ, ПОЛЗВАЩИ
ЕСТЕТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ В ЦЕНТЪР ЗА ЕСТЕТИЧНА МЕДИЦИНА
М. Михайлов, А. Велкова
Катедра „Социална медицина“, Факултет по обществено здраве, Медицински университет – София

SOCIAL AND DEMOGRAPHIC CHARACTERISTICS OF PATIENTS, USING AESTHETICAL
PROCEDURES IN A CENTRE FOR AESTHETIC MEDICINE
M. Mihailov, A. Velkova
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Въведение: В последните години търсенето и предлагането на естетични процедури се
увеличи нeколкократно. Засилването на конкуренцията на пазара поставя нови перспективи и
предизвикателства пред развитието на центровете за естетична медицина. Постигането на
конкурентно предимство изисква здравните мениджъри, работещи там, да познават профила и да
посрещат изпреварващо потребностите на своите пациенти. Цел: Цел на проучването е да се
определят социално-демографските характеристики на пациентите, използващи естетични
процедури. Материал и методи: Проведено е ретроспективно проучване на медицинската
документацията на 712 пациенти, провели естетични процедури в Център за естетична медицина
(ЦЕМ) в периода април 2016 – април 2017 г. Естетичният център се намира в гр. София и е
новооткрит клон на утвърдена верига от естетични центрове в страната. Първичната
информацията е получена с помощта на въпросник от индивидуалните здравни досиета,
поддържани в Центъра. Проучени са демографските и социални характеристики на лицата,
времето и причините за първото посещение, вида и поредността на естетичните процедури.
Резултати: Естетичните процедури съставляват 76% от общия обем на дейности на ЦЕМ. Типичният
потребител на естетични услуги е жена от София, във възрастовата група 26-55 г. Нараства
потреблението на естетични услуги от мъже в групата под 35-годишна възраст. Пикът на естетични
процедури се установява в периода март-май, като през м. март преминават 14,5% от пациентите,
основно за първа естетична процедура. Най- често извършваните естетични процедури са лазерна
епилация и корекция на обеми в областта на лицето с филър. Заключение: Познаването на профила
на пациентите на ЦЕМ създава възможост прецизно да се определят таргетните групи, да се
разработят подходящи по възраст и потребности пакети от услуги и да се проведат ефективни
маркетингови стратегии, гарантиращи постигането на здравните и икономически цели на
организацията.
Ключови
думи:
естетична медицина, естетични процедури,
социално-демографски
характеристики
Introduction: During the recent years demand and supply of aesthetic procedures has increased
several times. Strengthening of market competition poses new perspectives and challenges to the
development of centres for aesthetic medicine. Achieving competitive advantage at the market requires
health managers to understand socio-demographic profile of patients, who use aesthetic procedures and to
foresee their needs. Objective: The objective of the study was to determine the social and demographic
characteristics of patients, using aesthetic procedures. Material and methods: We conducted a retrospective
study of 712 patients, who underwent aesthetical procedures in a Centre for aesthetic medicine in the
period April 2016 – April 2017. There is an increase of aesthetical procedures among males at age below 35.
The Centre is located in Sofia and is a newly opened branch of a well-established chain of aesthetic clinics
in the country. The information was elicit from the personal patient records in the Centre by a
questionnaire. We studied the demographic and social characteristics of the patients, the time and causes of
the first visit at the Centre, the type and sequence of the procedures applied. Results: Aesthetic procedures
represent 76% of all activity of the Centre. The typical patient using aesthetical procedures is a woman
from Sofia, in the age group 26-55 years. The peak of aesthetic procedures was found to be in the period
March – May, with 14.5% of patent visiting the centre in March for having their first procedure. The most
frequent aesthetic procedures were laser epilation and fillers in the facial region. Conclusions:
Understanding the socio-demographic profile of the patients of Centres of aesthetical medicine will help in
precise identification of target groups, in development of service packages adequate to the age and
aesthetic needs of the patients and in implementation of effective marketing strategies that guarantee the
attainment of the health and profit goals of the organization.
Key words: aesthetical medicine, aesthetical procedures, social and economic characteristics
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ПОСТЕРНА СЕСИЯ I

ТЕХНОЛОГИЧНИ ПРОЦЕСИ, УСЛОВИЯ НА ТРУД И УВРЕЖДАНИЯ НА ЗДРАВЕТО НА
РАБОТЕЩИТЕ В ПРОИЗВОДСТВОТО НА ЯЙЦА И ПТИЦИ.
И. Стоилова*, В. Бирданова*, Д. Деков**
*Катедра „Хигиена, медицинска екология и професионални заболявания”, МУ – Плевен
**Катедра“ Обща и съдебна медицина“, МУ – Плевен

TECHNOLOGICAL PROCESS, WORKING CONDITIONS AND HEALTH INJURIES TO WORKERS
IN THE PRODUCTION OF EGGS AND POULTRY
I. Stoilova*, V. Birdanova*, D. Dekov**
*Department of Hygiene, Medical Ecology and Occupational Diseases, University of Medicine - Pleven
**Department of General and Forensic medicine, University of Medicine – Pleven

Производството на яйца и птици е важен подотрасъл на хранително – вкусовата
промишленост в България. Характеризира се с дългогодишни традиции и значителни перспективи
за развитие.Технологичните процеси включват редица операции, свързани с отглеждането на
птиците и производството на птиче месо и яйца. Неблагоприятни производствени фактори, водещи
до увреждане на здравето на работниците са производственият микроклимат, принудителната
работна поза, монотонната работа с еднообразни, повтарящи се работни движения, шумът,
вибрациите, производствените отрови и прах. Водещи в заболеваемостта на заетите лица са
уврежданията на периферната нервна система, костно – мускулната, дихателната и
храносмилателната системи. Необходими и възможни за реализация в разглежданото производство
са редица мероприятия за подобряване на условията на труд и превенция на трудовите злополуки
и професионалните болести.
Ключови думи: яйца и птици, условия на труд, професионални болести
The production of eggs and poultry is an important sub – sector of the food industry in Bulgaria. It
is characterized by long – standing traditions and significant development prospects. Technological
processes include a number of operations related to poultry farming and the production of poultry meat
and eggs. Unfavorable factors of production leading to damage to the health of workers are microclimate,
forced labor, monotonous work with repetitive working movements, noise, vibration, poisons and dust.
Leaders in the incidence of occupational diseases are peripheral nervous system injuries, bone – muscle,
respiratory and digestive systems. Necessary and possible are a number of measures to improve working
conditions and prevent occupational accidents and diseases.
Key words: eggs and poultry, working conditions, occupational diseases
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СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА НАГЛАСИТЕ НА ПОТРЕБИТЕЛИ И БИЗНЕС-ОПЕРАТОРИ
ОТНОСНО ВЪВЕЖДАНЕТО НА ДАНЪК „ВРЕДНИ ХРАНИ“
Я. Тошкова*, Ц. Търпоманова*, Д. Янчев**, М. Пенкова**
*УС „Инспектор по обществено здраве“, Медицински колеж, МУ – Варна
**УС „Инспектор по обществено здраве“, Медицински колеж, МУ – Варна – студенти
COMPARATIVE ANALYSIS OF CONSUMER AND BUSINESS OPERATORS ATTITUDES
CONCERNING THE INTRODUCTION OF A "HARMFUL FOODS" TAX
Y. Toshkova*, T. Tarpomanova*, D. Yanchev**, M. Penkova**
*ES "Public Health Inspector", Medical College, Medical University – Varna
**ES "Public Health Inspector", Medical College, Medical University - Varna - students
Увеличената консумацията на преработените храни води до повишената употреба на
енергийно-калорична храна с високо съдържание на хидрогенирани мазнини, захари и сол, което е
предпоставка за развитие на някои социално значими хронични заболявания. В тази връзка, в
България е изготвен законопроект за данък за обществено здраве (ДОЗ). Целта на настоящата
разработка е да се сравнят позициите на потребителите и бизнес-операторите на храни и напитки
относно въвеждането на данък „вредни храни“. Над половината от анкетираните потребители
(56,5%) одобряват, обратно- 56,8% от производителите са против въвеждането на такъв вид данък.
Болшинството от двете групи счита, че данъчното облагане ще доведе до повишаване на цената на
съответния продукт. Според 58,4% от потребителите, благодарение на данъка ще се ограничи
производството на храни със съдържание на вредни съставки. Това мнение се поддържа едва от 15,6
% от производителите. Промяна в избора на храна след въвеждане на съответна маркировка биха
направили 70 % от потребителите, но над половината от бизнес-операторите изказват съмнение в
този избор. Ето защо най-целесъобразно би било в нашата страна да се регламентират норми за
количествено съдържание на хидрогенирани мазнини, захари и сол.
Ключови думи: данък за обществено здраве, данък „вредни храни“, потребител, бизнес-оператор,
вредни съставки (захар, сол, хидрогенирани мазнини)
Increased consumption of processed foods leads to an increased use of energy-rich food with a high
content of hydrogenated fats, sugars and salt, which is a prerequisite for the development of some socially
significant chronic diseases. In this regard, a bill for public health tax (PHT) has been drafted in Bulgaria.
The purpose of this paper is to compare the position of consumers and food and beverage business
operators on the introduction of the "harmful food" tax. More than half of the respondents (56.5%) approve,
while 56.8% of the producers oppose the introduction of such a tax. The majority of the two groups believe
that taxation will lead to an increase in the price of the products concerned. According to 58.4% of
consumers, the tax will limit the production of foods containing harmful ingredients. This opinion is
maintained by only 15.6% of the producers. A change in food choices after introducing appropriate
marking would be made by 70% of consumers, but more than half of the business operators have doubts
about this choice. Therefore, it would be most appropriate for our country to define norms of the
quantitative content of hydrogenated fats, sugars and salt.
Key words: public health tax, “harmful food” tax, consumer, business operator, harmful ingredients
(sugar, salt, hydrogenated fats)
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МОНИТОРИНГЪТ НА ПИТЕЙНА ВОДА, ЕЛЕМЕНТ НА МЕДИЦИНСКОТО ОСИГУРЯВАНЕ
ПРИ НАВОДНЕНИЯ
Р. Етова*, Р. Костадинов*, Д. Тодорова**
*Катедра „Епидемиология и МБС”, Факултет по обществено здраве, Медицински университет – Пловдив, бул.
„Васил Априлов“ № 15 А,
**Катедра „Превантивна медицина”, Факултет по обществено здраве, Медицински университет – София, ул.
„Бяло море“ №8

POTABLE WATER MONITORING AS AN ELEMENT OF FLOOD DISASTER MEDICAL SUPPORT
R. Etova*, R. Kostadinov*, D. Todorova**
*Department of Epidemiology and Disaster Medicine, Faculty of Public Health, Medical University of Plovdiv, 15A
Vasil Aprilov bul.,
**Department of Preventive Medicine, Faculty of Public Health, Medical University of Sofia, 8 Byalo more str.

Наводненията са бедствени ситуации, които посредством различни поразяващи фактори
повишават риска за живота и здравето на населението. За предприемане на адекватни превантивни
мерки е необходим засилен контрол върху възможните неблагоприятни ефекти на наводненията.
Целта на проучването е да се анализира необходимостта и значението на мониторинга на
питейната вода след наводнение. Материал и методи: Посредством възможностите на описателния
и сравнителен методи се представя и анализира значението на засиления и разширен мониторинг
на питейната вода след наводнение. За изпълнение на целта са анализирани данни от изследвани
проби питейна вода след наводненията през август 2005 г. в град Пловдив и юли 2014 г. в квартал
Аспарухово във Варна. Сравнявани са няколко показателя (мътност, коли форми, ешерихия коли,
амониев йон и остатъчен хлор) след настъпване на бедствието и в същия период от време без
наводнение. Резултати: Във взетите проби питейна вода след наводнението от обекти с обществено
значение в град Пловдив (медицински център, павилион на училище, водоноски пред лечебни
заведения и др.) се регистрират повишена мътност, както и завишени стойности на патогенни
микроорганизми, амониев йон и остатъчен хлор, в сравнение със стойностите на текущия здравен
контрол за същия период на годината. Заключение: Резултатите от проведените анализи показват,
че след наводнения се повишава риска за здравето на населението поради замърсяване на
питейната вода. Това налага в медицинското осигуряване на наводненията засиленият мониторинг
на питейната вода да е задължителен елемент от медицинските дейности.
Ключови думи: наводнение, мониторинг, питейна вода, медицинско осигуряване на бедствените
ситуации
In case of floods various damaging factors could impact the population health, thus increasing the
life and health threat level. An array of preventive measures are required for adequate the control of the
possible adverse effects of the floods. The aim of this study is to analyze the significance of potable water
monitoring after flood. Materials and methods: By the means of descriptive and comparative methods the
significance of enhanced potable water monitoring after flood is analyzed. To achieve the set goal, data
from potable water samples after the floods in August 2005 (Plovdiv) - and in July 2014 (Asparuhovo,
Varna suburb), have been discussed. Several metrics (turbidity, escherichia colli contamination and
ammonium ion and residual chlorine levels) are compared after the disaster and the same year period
without flood. Results: Drinking water samples taken after the flood from sites of public importance in
Plovdiv (a medical center, a school pavilion, water tanker trucks in front of medical establishments, etc.)
are with increased turbidity, as well as elevated levels of pathogenic micro-organisms, ammonium ion and
residual chlorine, in comparison with current sanitary control values for the same period of the year.
Conclusion: The results of the performed analyzes indisputably highlight that floods increase the health
risk for population due to drinking water contamination. This requires intensifying of the drinking water
monitoring to become a mandatory element of floods disaster medical support.
Key words: flood, monitoring, drinking water, disaster medical support
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ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ТЕРОРИСТИЧНИЯ АКТ ВЪРХУ СПЕШНИТЕ ОТДЕЛЕНИЯ
Р. Костадинов, К. Атлиев
Медицински университет Пловдив

TERRORIST ATTACKS IMPACT ON EMERGENCY DEPARTMENTS
R. Kostadinov, K. Atliev
Medical University Plovdiv

Въведение: Успешно проведените терористични атаки в последните години доказаха, че
няма страна, която да е защитена от тероризма. Анализът на терористичната активност доказва и
изразена промяна в тактиката и целите на терористите –повишава предизвикването на по-голям
брой жертви се превръща в основна цел, както и увеличава броя на координираните атаки. Тези
промени повишават значително броя на пострадалите нуждаещи се от спешна животоспасяваща
медицинска помощ. Целта на проучването е да се анализира въздействието на успешно проведената
терористична атака върху дейността на спешните отделения на болниците. Материали и методи:
Посредством възможностите на описателния и сравнителен методи са анализирани и представени
характерните за медицинското осигуряване на терористична атака особености. Клъстърен анализ е
приложен за групиране на промените в организацията и работата на спешните отделения във
връзка с описаните особености. Резултати и обсъждане: Очакваният повишен брой на пациенти
нуждаещи се от спешна, животоспасяваща помощ налага ресурсно усилване на спешните
отделения, както с хора, така и с материали и консумативи. Особено внимание се обръща на
повишена нужда от оказване на специализирана хирургична помощ, като пряко следствие от вида
на проведените в последните години атаки.Промени в провеждането на сортировката – място,
процедури се налагат поради нарастващата вероятност за проникване на терористи с пострадалите,
както и за използване на оръжия за масово поразяване. Заключение: Тенденциите в развитието на
съвременния тероризъм налагат промени в организацията на дейността на спешните отделения в
лечебните заведения.
Ключови думи: терористична атака, спешни отделения, сортировка, медицинско осигуряване на
бедствена ситуация, хирургична помощ
Introduction: Successfully performed terrorists attacks have proved that no country could consider
its population secured. What is more, the records are depicting shift into the terrorists tactics – nowadays
the desired outcome of the attacks is to inflict as much as possible casualties, as well as an increase in the
number of coordinated simultaneous attacks has been recorded. These changes are leading to increased
number of casualties requiring emergency medical help provision. The aim of this study is to analyze the
successful terrorist attack impact on the casualties’ reception and admittance in the hospitals’ emergency
departments. Materials and Methods: By the means of descriptive and comparative methods the terrorist
attacks casualties medical support particularities are analyzed. Cluster analysis is applied in order to group
the required changes into the emergency departments work organization. Results and Discussion:
Expected increased number of patients seeking emergency medical assistance requires enforcement both
with human force and medical equipment. Particular considerations are related to the specialized medical
support – surgical surge required by the main types of attacks performed. The probabilities of CBRN
contamination or terrorists’ admittance along with the casualties are demanding changes into the triage
place and procedures. Conclusion: Contemporary trends in the terrorists’ attacks are triggering changes
into the emergency departments’ work organization and standard operating procedures.
Key words: Terrorist attacks, Emergency departments, Triage, Disaster medical support, Surgical surge
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ГОТОВНОСТ НА РАБОТЕЩИТЕ В ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ДЕЙСТВИЕ ПРИ БЕДСТВИЯ
М. Георгиева, Р. Костадинов, Р. Етова, Е. Вълканова
Катедра „Епидемиология и МБС”, Факултет по обществено здраве, Медицински университет – Пловдив, бул.
„Васил Априлов“ № 15 А

HOSPITAL STAFF READINESS FOR DISASTER MEDICAL SUPPORT
M. Georgieva, R. Kostadinov, R. Etova, E. Valkanova
Department of Epidemiology and Disaster Medicine, Faculty of Public Health, Medical University of Plovdiv, 15A
Vasil Aprilov bul.

Въведение: През последните десетилетия се регистрира повишаване на броя и честотата на
бедствията в световен мащаб. При бедствените ситуации недостатъчността на медицинските сили и
средства на място води до повишаване натовареността на лечебните заведения в близост до
огнището на поражение. Целта на проведеното проучване е да се анализира готовността на
медицинските специалисти работещи в болници за действие в случай на бедствие. Материали и
методи: За постигането на поставената се проведе анкетно проучване между 52 медицински
специалисти, работещи в лечебни заведения. Зададени бяха 5 дихотомни въпроса относно
познанията за плана за действие при БС на лечебните заведения и произтичащите от него
задълженията на медицинските специалисти. Възможностите на описателния, сравнителния и
графичен методи са използвани за анализ и представяне на статистически обработените резултати.
Резултати и дискусия: Процентът на респондентите, които оценяват своите знания като
недостатъчни е над 40% по всички зададени въпроси. Само на два от зададените въпроси над 50% от
участниците са уверени в своите знания. Но от друга страна сравнителният анализ на дадените
отговори разкрива убедеността на респондентите, че познават плана за действие и задълженията си,
но в същото време не знаят как да се защитят, каква информация могат да обменят и с какви
ресурси да изпълнят своите дейности. Заключение: Резултатите от проведеното проучване доказват
необходимостта от задълбочаване на обмена на медицинска информация със специалистите от
лечебните заведения относно залегналите в плана медицински дейности и тяхното ресурсно
обезпечаване.
Ключови думи: бедствия, медицинско осигуряване на бедствените ситуации, лечебни заведения,
план за действие при бедствия
Introduction: Last decades increase in both disasters’ frequency and severity have been recorded
globally. Discrepancy between the available and required medical means and capabilities in the area of
damage leads to increase of the workload of the hospitals in vicinity. The aim of this study is to analyze
hospital staff readiness in case of disaster. Materials and Methods: In order to achieve the set goal 5question dichotomous survey was performed between 52 hospital professionals. The questions of our
survey are focused on knowledge about hospital Disaster medical support plan and the related medical
staff obligations. Results are analyzed and presented by the means of the descriptive, comparative and
graphic methods. Results and Discussion: Over 40% of the participants self-estimate their knowledge as
insufficient about all the surveyed topics. There are only 2 questions, where over 50% of hospital staff are
feeling confident in their knowledge. On the other hand, the comparative analysis reveals statistically
significant difference between the declared awareness of hospital disaster medical support plan and related
obligations, and lack of knowledge about self-protection, medical information flow and allocated resources
for disaster management. Conclusion: The results of the performed analyses highlight the need of
intensification of hospital staff medical information exchange on issues related to Disaster medical support
plan, disaster medical support activities and resources management.
Key words: disasters, disaster medical support, hospitals, disaster medical support plan
E-mail address: maria_g_georg@abv.bg
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УЯЗВИМОСТТА НА ПОЛИЦЕЙСКИТЕ СЛУЖИТЕЛИ КАТО ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО ПРЕД
МЕДИЦИНСКОТО ОСИГУРЯВАНЕ НА ХИМИЧЕСКИ ИНЦИДЕНТИ
Е. Вълканова, Р. Костадинов, Р. Етова, М. Георгиева
Катедра „Епидемиология и МБС”, Факултет по обществено здраве, Медицински университет – Пловдив, бул.
„Васил Априлов“ № 15 А

POLICE OFFICERS’ VULNERABILITY AS A CHALLENGE FOR CHEMICAL DISASTER MEDICAL
SUPPORT
E. Valkanova, R. Kostadinov, R. Etova, M. Georgieva
Department of Epidemiology and Disaster Medicine, Faculty of Public Health, Medical University of Plovdiv, 15A
Vasil Aprilov bul.

Индустриализацията и глобализацията предизвикват зачестяване на химическите
инциденти в национален и световен план. Широко разпространени и лесно достъпни са
суровините, както и готовите продукти с изразено токсично действие и представляващи заплаха за
населението. При химически инцидент полицаите изпълняват ключова роля, като първи отзовали
се, както и като охраняващи зоната на поражение. Целта на проучването е да се анализира
уязвимостта на полицейските служители при химически инциденти, като особено
предизвикателство пред медицинското осигуряване. Материал и методи: Посредством
възможностите на описателния метод се представят и анализират опасностите, застрашаващи
здравето на полицаите. Чрез сравнителен и дедуктивен анализ се оценява уязвимостта им в зона на
химическо поражение. На клъстърен анализ са подложени предизвикателствата пред медицинското
осигуряване, свързани с определените нива на уязвимост. Резултати: Въз основа на анализа на
химическите инциденти от последните години се извеждат основните рискови фактори, водещи до
повишаване на уязвимостта. Изтъква се ролята на личните предпазни средства, особено за
полицаите, които са първите, влизащи в контакт с пострадалите, често без да притежават никаква
информация за опасностите. От тях се очаква бърза и точна оценка на ситуацията, за да се намали
броя на поразените от химически агенти. Придобиването на тези знания и умения не е включено в
програмите за обучение на полицейски служители. Заключение: Резултатите от проведените
анализи на химически инциденти с пострадали полицаи, подчертава необходимостта от поразширеното им медицинско обучение.
Ключови думи: уязвимост, химически инцидент, полицай, медицинско осигуряване при бедствия
Globalization and industrialization lead to increase of chemical incidents on national and global
scale. Chemical elements and compounds with toxic effect are widely distributed, easily accessible and
pose imminent threat to the population. Police officers play an important role as first responders and
safeguards at the area of chemical damage. The aim of this study is to analyze the police officers’
vulnerability in case of chemical disaster as a specific challenge towards medical support. Materials and
methods: By the means of the descriptive method the hazards to the policemen’s health are presented.
Comparative and deductive analysis are performed in order to assess policemen vulnerability in case of
chemical area of damage. Cluster analysis is applied to medical support challenges related to the estimated
vulnerability levels. Results: Based on the analysis of the recent years’ chemical incidents, the main risk
factors leading to increased vulnerability are listed. The significance of personal protective equipment in
case of chemical incidents is well known, especially for policemen that are the first entering in contact with
the casualties, and in most of the cases without any background information. This requires rapid and
accurate incident assessment for decreasing the number of the affected. These knowledge and skills are not
included in the police training courses. Conclusion: The review analysis of chemical incidents where police
officers were affected highlights the requirement for broaden medical training.
Key words: vulnerability, chemical incident, policemen, disaster medical support
E-mail address: e.v.valkanova@gmail.com
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ОГНИЩЕ НА ТРАВМАТИЧНО ПОРАЖЕНИЕ ПОЖАРИ В БЪЛГАРИЯ - АСПЕКТИ НА
ОБЩЕСТВЕНОТО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ
Д. Димитрова
МУ-София, ФОЗ, Катедра "Превантивна медицина"

OUTBREAK OF TRAUMATIC DEFEAT FIRES IN BULGARIA - PUBLIC HEALTH ASPECTS
D. Dimitrova
Medical University of Sofia, Faculty of Public Health, Department “Preventive medicine”

За България пожарите са типични бедствия. Те създават огнище на травматично поражение с
комбинирани поразяващи фактори. Здравните последици за обществото поради пожари са
сериозно предизвикателство. Целта на проучването е да се изследват и анализират аспектите на
общественото здравеопазване при последиците при пожари за последните пет години. Методи.
Специализирано статистическо изследване относно кризисни събития на територията на страната
по години за периода 2013 – 2017 г. и за пострадали от пожари за 1995-2017 г. Резултати. За
обследвания период най-засегнати от пожари са областите: Стара Загора (над 2300), Добрич (над
1800) и Бургас(близо 1500). Данните посочват, че най-често основните причини за пожарите са
техногенни – над 85%, а близо 10% са умишлени. Сред населението за посочения период най-голям
брой (144 души) са загинали през 2017 г., а най-голям брой (349 души) са ранени през 2012г.
Дискусия. Голям е броят на загиналите и пострадалите при пожари в страната. Последиците за
обществото са значителни. Общините и екипите на единната спасителна система 112 разполагат с
план за действие при пожари и медицинско осигуряване на населението. От 2016 г. е предствана
методика и картиране на риска от пожари на територията на страната, с което се подобрява
мениджмънта и дейностите по общественото здравеопазване.
Ключови думи: огнище на травматично поражение пожари, медицински загуби, обществено
здравеопазване, България
For Bulgaria fires are typical disasters. They create an outbreak of traumatic defeat with combined
striking factors. The health consequences for society due to fires are a serious challenge. The aim of the
study is to examine and analyze the public health aspects of the consequences of fires in the last five years.
Methods. Specialized statistical survey on crisis events on the territory of the country for the period 20132017 and for casualties of fires for the period 1995-2017. Results. During the surveyed period, the most
affected by the fires are: Stara Zagora (over 2300), Dobrich (over 1800) and Burgas (near 1500) regions. The
data indicate that the most common causes of the fires are technogenic - over 85%, and nearly 10% are
deliberate. Among the population the largest number (144 people) died in 2017, and the highest number
(349) injured in 2012. Discussion. There is a large number of people killed and injured in the country in the
event of fires. The consequences for society are significant. Municipalities and teams of the single
emergency system 112 have an action plan for fires and medical provision for the population. Since 2016
there is a methodology and mapping of the risk of fires on the territory of the country which improves the
management and the public health activities.
Key words: outbreak of traumatic defeat fires, casualties, public health, Bulgaria
E-mail address: ddimitrova.dd@mail.bg
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ИЗУЧАВАНЕ НА ТОКСИЧНОТО ДЕЙСТВИЕ НА ХИМИЧЕСКИТЕ ОРЪЖИЯ ЧРЕЗ
ИЗПОЛЗВАНЕ НА СИМУЛАНТИ
В. Иванов*, Н. Бозакова**, В. Петрова-Тачева***, М. Платиканова****, В. Славова*
*Катедра „Неврология, психиатрия и МБС”, Медицинси факултет, Тракийски университет, ул. „Армейска“
№11, Стара Загора, България
**Секция “Ветеринарна хигиена, етология и защита на животните”, Катедра “Общо животновъдство”,
Ветеринарномедицински факултет, Тракийски университет, Стара Загора, България
***Катедра “Молекулярна биология, имунология и медицинска генетика”, Медицински факултет, Тракийски
университет, ул. „Армейска“ №11, Стара Загора, България
****Катедра „Хигиена, инфекциозни болести и епидемиология“, Медицинси факултет, Тракийски
университет, ул. „Армейска“ №11, Стара Загора

STUDY OF THE TOXIC ACTION OF CHEMICAL WEAPONS THROUGH THE USE OF SIMULANTS
V. Ivanov*, N. Bozakova**, V. Petrova-Tacheva***, M. Platikanova****, V. Slavova*
*Department of Neurology, Psychiatry and MDS, Faculty of Medicine, Trakia University, 11 Armeyska Street, Stara
Zagora, Bulgaria
**Section “Animal hygiene, ethology and animal protection”, Department of General Animal Breeding, Faculty of
Veterinary Medicine, Trakia University, Stara Zagora, Bulgaria
***Department of Molecular Biology, Immunology and Medical Genetics, Faculty of Medicine, Trakia University,
Armeiska 11, Stara Zagora, Bulgaria
****Department "Hygiene, Infectious diseases and Epidemiology", Faculty of Medicine, Trakia University, 11
Armeyska Street, Stara Zagora

Химическите оръжия са използвани многократно в историята на човечеството в редица
войни и при терористични актове. Те са отнели живота и са увредили здравето на много хора.
Вместо химическите оръжия, различни симуланти - съединения, с подобно действие на тези
оръжия, но без такава висока токсичност и вреда за здравето на хората биха могли да бъдат
използвани при различни случаи – при разработване на антидоти срещу химичните оръжия, при
научни изследвания относно детекцията им, при разработване на сорбенти за противогази, при
провеждане на военни учения и др. Целта на настоящият доклад е да бъдат разгледани
възможностите за използване на симуланти на химически оръжия, наподобяващи тяхното
токсичното действие.
Ключови думи: химическо оръжие, табун, зарин, зоман, иприт
Chemical weapons have been used repeatedly in the history of mankind in a number of wars and
terrorist acts. They caused major insults on human health and took many lives. Instead of chemical
weapons, various simulants - compounds with a similar action of these weapons, but without such high
toxicity for human health - could be used for developing antidotes to specific chemicals, doing research on
detecting them, developing sorbents for gas masks, military exercises, etc.
The purpose of this report is to examine the possibilities of using chemical weapons through their
simulants which resemble their toxic effects.
Key words: chemical weapons, chemical warfare agent, tabun, sarin, soman
E-mail address: veskoasenov@abv.bg
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ИЗУЧАВАНЕ НА ДЕКОНТАМИНАЦИЯТА И ДЕСТРУКЦИЯТА НА ХИМИЧЕСКИТЕ ОРЪЖИЯ
ЧРЕЗ ИЗПОЛЗВАНЕ НА СИМУЛАНТИ
В. Иванов*, Н. Бозакова**, В. Петрова-Тачева***, Д. Звездова****, В. Славова*
*Катедра „Неврология, психиатрия и МБС”, Медицинси факултет, Тракийски университет, ул. „Армейска“
№11, Стара Загора, България
**Секция “Ветеринарна хигиена, етология и защита на животните”, Катедра “Общо животновъдство”,
Ветеринарномедицински факултет, Тракийски университет, Стара Загора, България
***Катедра “Молекулярна биология, имунология и медицинска генетика”, Медицински факултет, Тракийски
университет, ул. „Армейска“ №11, Стара Загора, България
****Катедра „Предклинични и клинични дисциплини", Факултет по Обществено Здраве и Здравни Грижи,
Университет „Проф. Ас. Златаров”, Бургас, България

STUDY ON THE DECONTAMINATION AND DЕSTRUCTION OF CHEMICAL WEAPONS
THROUGH THE USE OF SIMULANTS
V. Ivanov*, N. Bozakova**, V. Petrova-Tacheva***, D. Zvezdova****, V. Slavova*
*Department of Neurology, Psychiatry and MDS, Faculty of Medicine, Trakia University, 11 Armeyska Street, Stara
Zagora, Bulgaria
**Section “Animal hygiene, ethology and animal protection”, Department of General Animal Breeding, Faculty of
Veterinary Medicine, Trakia University, Stara Zagora, Bulgaria
***Department of Molecular Biology, Immunology and Medical Genetics, Faculty of Medicine, Trakia University,
Armeiska 11, Stara Zagora, Bulgaria
****Department of Clinical and pre-clinical studies, Faculty of Health and Social Care, Prof. Assen Zlatarov University,
Burgas, Bulgaria

Химическите оръжия са използвани многократно в историята на човечеството в редица
войни и при терористични актове. Те са отнели живота и са увредили здравето на много хора. В
редица случаи - при разработване на антидоти срещу действието им, при научни изследвания
относно детекцията им, при разработването на сорбенти за противогази, при провеждане на военни
учения и др. е възможно да бъдат използвани различни симуланти. Това са съединения,
наподобяващи действието на бойните отровни вещества, но нямащи такава висока токсичност. Те
не са толкова опасни за живота и здравето на хората. Целта на настоящият доклад е да бъдат
рагледани възможностите за използване на симуланти на химически оръжия, с цел изучаване на
деконтаминацията и деструкцията им.
Ключови думи: химическо оръжие, табун, зарин, зоман
Chemical weapons have been used repeatedly in the history of mankind in a number of wars and
terrorist acts. They caused major insults on human health and took many lives. In a number of cases, such
as the development of antidotes against their action, doing research on their detection, also the
development of sorbents for gas masks, and conducting military exercises, it is possible to use different
simulants. These are compounds that resemble the action of the poisonous substances but lack such high
toxicity. They are not so dangerous to people's lives and health. The purpose of this report is to explore the
possibilities of using chemical weapons simulants to study their decontamination and destruction.
Chemical weapons have been used repeatedly in the history of mankind in a number of wars and terrorist
acts. They caused major insults on human health and took many lives. In a number of cases, such as the
development of antidotes against their action, doing research on their detection, also the development of
sorbents for gas masks, and conducting military exercises, it is possible to use different simulants. These
are compounds that resemble the action of the poisonous substances but lack such high toxicity. They are
not so dangerous to people's lives and health. The purpose of this report is to explore the possibilities of
using chemical weapons simulants to study their decontamination and destruction.
Key words: chemical weapons, chemical warfare agent, tabun, sarin, soman
E-mail address: veskoasenov@abv.bg
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ПРОМЕНИ В ПОВЕДЕНИЕТО НА ЕКСПЕРИМЕНТАЛНИ ЖИВОТНИ, ИНТОКСИКИРАНИ С
ХИМИЧЕСКИ ОРЪЖИЯ
Н. Бозакова*, В. Иванов**
*Секция “Ветеринарна хигиена, етология и защита на животните”, Катедра “Общо животновъдство”,
Ветеринарномедицински факултет, Тракийски университет, Стара Загора, България
**Катедра „Неврология, психиатрия и МБС”, Медицинси факултет, Тракийски университет, ул. „Армейска“
№11, Стара Загора, България

BEHAVIORAL CHANGES OF LABORATORY ANIMALS INTOXICATED WITH CHEMICAL
WEAPONS
N. Bozakova*, V. Ivanov**
*Section “Animal hygiene, ethology and animal protection”, Department of General Animal Breeding, Faculty of
Veterinary Medicine, Trakia University, Stara Zagora, Bulgaria
**Department of Neurology, Psychiatry and MDS, Faculty of Medicine, Trakia University, 11 Armeyska Street, Stara
Zagora, Bulgaria

Химическите оръжия са използвани многократно в историята на човечеството при войни и
терористични актове. Те са отнели живота и са увредили здравето на много хора и животни. Найчестите изпитвания за действието на химичните оръжия се провеждат с различни експериментални
животни, при които се наблюдават промени в поведението и поведенчески нарушения. Целта на
настоящият доклад е да бъдат разгледани най-честите промени и отклонения в поведението на
експериментални животни – мишки, плъхове, морски свинчета, котки, различни маймуни,
интоксикирани с химически оръжия.
Ключови думи: промени и отклонения в поведението, лабораторни животни, интоксикации с
химически оръжия
Chemical weapons have been used repeatedly in the history of humanity for wars and terrorist acts.
They caused major insults on human health and took many lives. The most frequent tests for the effects of
chemical weapons are conducted with various laboratory animals that experience behavioral changes and
behavioral disorders. The purpose of this overview is to examine the most frequent changes and disorders
in the behavior of laboratory animals - mice, rats, guinea pigs, cats, and various monkeys intoxicated with
chemical weapons.
Key words: Behavioural changes and disorders, laboratory animals, intoxications, chemical weapons
E-mail address: veskoasenov@abv.bg

НАВОДНЕНИЯТА КАТО БЕДСТВИЯ – ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО ПРЕД ОБЩЕСТВЕНОТО
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ
Д. Димитрова
МУ-София, ФОЗ, Катедра "Превантивна медицина"

FLOODS AS DISASTERS - PUBLIC HEALTH CHALLENGES
D. Dimitrova
Medical University of Sofia, Faculty of Public Health, Department “Preventive medicine”

По данни на СЗО наводненията са най-честите природни бедствия. Ежегодно са застрашени
около 1 милиард души в повече от 150 страни. В България над 280 000 души живеят в райони,
застрашени от наводнения (4%). По данни на НСИ и МВР след 2010 г. в България са станали около
3000 наводнения, щетите от тях са над 160 000 лв, а ресурсите за възстановяване – над 170 млн лв.
Целта на проучването е да се анализират предизвикателствата пред общественото здравеопазване в
случаи на наводнения. Методика. Статистическо изследване за възникнали кризисни събития на
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територията на страната. Анализ на база данни за наводнения за страната за периода 1990-2014 г.
Резултати. През последните три декади средно повече от 100 млн хора в света са засегнати от
наводненията. Честотата на наводненията и смъртността от тях за страната за посочения период са
над 47%. Дискусия. Според анализa наводненията нарастват по честотта. Първичните, вторичните и
дългосрочните здравни последици са значителни. Медицинските загуби основно са: преохлаждане,
травми, удавяне. Съществува риск от инфекциозни заболявания. Редукцията на риска от
наводнения, оптимизирането на защитата и добрата практическа подготовка за екипите е
ефективната посока за отговор пред общественото здравеопазване. According to WHO data, floods
are the most common natural disasters. Every year about 1 billion people in more than 150 countries are at
risk. In Bulgaria over 280 000 people live in flood-prone areas (4%).
Ключови думи: наводнения, бедствия, медицински загуби, обществено здравеопазване, България
According to NSI and MoI data after 2010, about 3000 floods are registered in Bulgaria, the damage
is over 160 000 leva, and for recovery - over 170 million. The aim of the study is to analyze the public health
challenges due to floods. Methods. Statistical survey about disasters on the territory of the country.
Analysis of the database for flooding in Bulgaria from 1990 to 2014. Results. In the last three decades, an
average of more than 100 million people in the world are affected by floods. The frequency of floods and
their mortality rate for the country over the specified period is over 47%. Discussion. According to the
analysis, the number of floods is increasing. Primary, secondary and long-term health effects are
significant. Casualties are mainly: hypothermia, traumatism, drowning. There is a risk of infectious
diseases. Flood risk reduction, optimization of protection and good practical training for teams is the
effective direction for the development of public health.
Key words: floods, disasters; casualties, public health, Bulgaria
E-mail address: ddimitrova.dd@mail.bg

НАЗЕМЕН И САТЕЛИТЕН МОНИТОРИНГ НА ЗАМЪРСЯВАНЕТО НА ВЪЗДУХА НАД РУСЕ СРЕДСТВО ЗА ОЦЕНКАКАКТО НА БРОЯ НА ЗАБОЛЕЛИТЕ В СЛЕДСТВИЕ НА
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GROUND LEVEL AND SATELLITE MONITORING OF AIR POLLUTION OVER RUSE, BULGARIA
AS A MEANS OF ASSESSING BOTH THE NUMBER OF PEOPLE DISEASED AS A RESULT OF THE
AIR POLLUTION IN THE AREA AND THE COST OF THEIR HOSPITAL CARE
N. Takuchev*, P. Kostadinova**, G. Naydenova**, I. Stoilova**
*Traky University, Stara Zagora, Faculty of Agriculture
**Medical University, Pleven
Увод. В последните години населението на редица големи градове в България, в частност на
Русе, често изразява граждански протест срещу несправянето на отговорните органи с проблема със
замърсения градски въздух. Цел на проучването е да изясни доколко протестите имат основание по
отношение на заболеваемостта в област Русе, чиито жители са съсредоточени основно в град Русе
(близо 70%), т.е. са подложени на въздействието на замърсен въздух със сходни състав и
концентрация. Материал и методи. От РЗОК бяха получени данни за годишния брой пациенти
лекувани в болниците на област Русе, разпределени по клинични пътеки (т.е. с възможно най-точни
диагнози), за интервала години 2006 – 2012. В проучването бяха включени само клинични пътеки с
пациенти през всичките 7 години – 125 от общо 296 клинични пътеки (за 2012 г.). Данни за
метеорологичните параметри и концентрациите на въздушните замърсители в Русе за същия

52

интервал години бяха получени от Изпълнителната Агенция за Околна Среда. От сайт на NASA
също бяха извлечени данни за метеорологичните параметри и концентрациите на въздушни
замърсители. Данните бяха осреднени за година и бяха обработени чрез статистическите методи
корелационен и регресионен анализ. Корелационният метод беше използван за откриване на
връзка между замърсителите и заболеваемостта по клинични пътеки, а регресионният метод беше
използван за оценка на силата на влияние на замърсителите върху клиничните пътеки. Резултати и
обсъждане. Бяха констатирани статистически значими положителни корелации между проучените
замърсители на въздуха и годишния брой на болните в Русенска област по 73 от проучените 125-те
клинични пътеки. Замърсителят с най-голямо влияние върху здравето, оценено по броя пациенти,
лекувани в болница, се оказа метанът в приземния въздух на Русе, често в комбинация с бензен и
фини прахови частици. Средно 31025 пациенти за година са лекувани по 125-те клинични пътеки,
включени в проучването. Оценката е, че от тях 4719, т.е. 15%, са се разболели под въздействие на
въздушните замърсители над Русе. Средно за интервала години на проучването, НЗОК Русе е
плащала на година за болничното лечение на 47695 болни. Ако се приеме, че относителният дял
(15%) на разболелите се в следствие на въздушното замърсяване над Русе се запазва и за
невключените в проучването клинични пътеки, то от лекуваните в болница жители на Русенска
област, средногодишно 7255 са се разболели в следствие на въздушното замърсяване. По цени на
клиничните пътеки за 2007 г., беше изчислен средният разход за лечението на болните по 125-те
клинични пътеки, за интервала години на проучването: 15681358 лв., от които 2688937 лв., т.е. 17%,
са разходите за лечение на болните в следствие на замърсяването на въздуха над Русе. Оценъчният
разход на средства по клинична пътека за един болен в следствие на замърсяването е 570 лв. В
частност през 2007 г. НЗОК Русе е платила за лечение в болница на 45475 пациенти по всички
клинични пътеки. Ако 15% (6821 болни) от тях са попаднали в болница в следствие на
замърсяването, то НЗОК Русе е заплатила на болниците в областта в следствие на замърсяването
3886822 лв за 2007 година. Изводи. Заболеваемостта от редица заболявания в Русенска област е
повлияна от замърсявания на въздуха над града. Проучването показа, че комбинираният
мониторинг на приземното въздушно замърсяване с наземни и космически средства е надежден
източник на информация за замърсяването. Бяха положени усилия за разкриване на връзката на
въздушните замърсители над Русе с болничната заболеваемост в областта и на тази основа се даде
количествена оценка на броя заболели в следствие на въздушното замърсяване, както и на
относителния дял на обществените разходи за болнична помощ, в следствие на въздушното
замърсяване.
Introduction. In recent years, the population of a number of major cities in Bulgaria, particularly in
Ruse, has often expressed a civil protest against the failure of the responsible authorities to deal with the
problem of polluted urban air. The aim of the study is to clarify the extent to which the protests are justified
in terms of morbidity in the Ruse district, whose inhabitants are mainly concentrated in the city of Ruse
(nearly 70%), i.e. are exposed to polluted air with similar composition and concentration. Material and
methods. Data for the annual number of patients treated in the hospitals of Ruse district distributed in
clinical pathways (the most accurate diagnoses possible) for the year interval 2006 - 2012 were collected
from Bulgarian National Health Insurance Fund (NHIF), branch Ruse. The study included only clinical
pathways with patients through all seven years – 125 out of 296 clinical pathways (2012). Data on
meteorological parameters and concentrations of air pollutants in Ruse for the same year interval were
received by the Executive Environmental Agency, Bulgaria. NASA&#39;s site also provided data on
meteorological parameters and ground level air pollutants concentrations. The data were averaged over the
year and were processed by statistical methods of correlation and regression analysis. The correlation
method was used to detect a link between pollutants and clinical pathway morbidity, and the regression
method was used to assess the impact of pollutants on the clinical pathways. Results and discussion.
Statistically significant positive correlations were found between the investigated air pollutants and the
annual number of the Ruse patients in 73 of the 125 clinical pathways studied. The pollutant with the
greatest impact on health, estimated by the number of patients treated in the hospital, was the methane in
the ground level air of Ruse, often in combination with benzene and fine particulate matter. Average 31025
patients per year were treated in 125 clinical pathways involved in the study. The assessment is that 4719 of
them, i.e. 15%, have been affected by air pollutants over Ruse. On average, over the years of the survey,
NHIF, branch Ruse has paid for 47695 patients per year for hospital treatment. Assuming that the relative
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share (15%) of the patients affected by the air pollution over Rousse is preserved also for the clinical
pathways not included in the study, there were 7255 patients (yearly averaged) who are treated in the
hospital due to the air pollution in the Ruse. The yearly averaged cost for the treatment of the patients on
the 125 clinical pathways was calculated at the 2007 clinical pathways prices for the study interval:
15681358 BGN, of which 2688937 BGN, 17%, were the costs of treating the patients as a result of air
pollution over Ruse. The assessment cost for one patient on a clinical pathway due to air pollution over
Ruse, is 570 BGN. In particular, in 2007 NHIF Ruse paid for treatment in the district hospitals of 45475
patients on all clinical pathways. If 15% (6821 patients) of them have been hospitalized as a consequence of
the pollution, NHIF Ruse has paid to the hospitals in the area due to the pollution 3886822 BGN for 2007.
Conclusions. The morbidity of a number of diseases in the Rousse region is influenced by air pollution over
the city. The study showed that combined ground-based and space-based air pollution monitoring is a
reliable source of pollution information. Efforts have been made to be uncovered the connection of the air
pollutants over Ruse with the hospital morbidity in the area. On this basis, a quantitative estimate of the
number of patients due to air pollution as well as of the relative share of public expenditure on hospital
care due to air pollution was made.

ГЕНЕТИЧНО МОДИФИЦИРАНИ ХРАНИ В БЪЛГАРИЯ – ПОЛИТИКА И ПРАКТИКА
Г. Сандева
Медицински факултет, Тракийски университет, ул. Армейска 11, 6000 Стара Загора, България

GENETICALLY MODIFIED FOODS IN BULGARIA – POLICY AND PRACTICE
G. Sandeva
Medical Faculty, Trakia University, 11 Armeyska St, 6000 Stara Zagora, Bulgaria

Генетичното модифициране на бактерии, растения и животни бързо навлезе в науката и
практиката като водещо направление на изкуствената селекция. За двадесет години на пазара
генетично модифицираните растения (особено царевица, соя и рапица) се превърнаха в основни
земеделски култури в много държави. В резултат на тази бърза експанзия сред обществото
закономерно се появиха притеснения относно безопасността и екологичните рискове на генетично
модифицираните храни. Настоящата работа цели да обобщи съществуващото европейско и
българско законодателство в областта на генетично модифицираните организми (ГМО) и контрола
върху тях от страна на органите по безопасност на храните. Проучени са основните документи в
Европейския съюз и България, регулиращи установяването, проследяването и етикетирането на
храни, произведени от ГМО. Преставени са и резултатите от официалния контрол върху генетично
модифицираните храни за десет годишен период (2007-2017), извършван от Българската агенция по
безопасност на храните. В момента България има едно от най-строгите законодателства в ЕС за
ограничаване отглеждането и включването в храни на генетично модифицирани организми.
Българската агенция по безопасност на храните осъществява ежегодна Национална програма за
контрол на генетично модифицираните храни, по която се изследват суровини, готови за
консумация храни и храни за кърмачета и малки деца. В последните години много рядко се
регистрират несъответстващи на разпоредбите храни. Обзорът на наличната информация показва,
че българската държава извършва успешен контрол върху ГМ храни. Остава въпросът дали
прекалено рестриктивната българска политика няма да доведе до бъдещи научни и икономически
загуби.
Ключови думи: ГМО, храни, законодателство, контрол
Genetic modification of bacteria, plants and animals has rapidly penetrated science and practice as
the leading direction of artificial selection. For twenty years on the market genetically modified plants
(particularly maize, soybean and canola) have become major crops in many countries. As a result of this
rapid expansion concerns about the safety and environmental risks of genetically modified foods have been
legitimately raised in society. The present work aims to review the existing European and Bulgarian
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legislation in the area of genetically modified organisms (GMOs) and their control by the food safety
authorities. The main documents in the European Union and Bulgaria, regulating the detection, traceability
and labeling of foods produced from GMOs, have been studied. Results from the official control of
genetically modified foods for a ten year period (2007-2017) carried out by the Bulgarian Food Safety
Agency are also presented. Currently, Bulgaria has one of the strictest legislations in the EU on the
cultivation and inclusion in food of genetically modified organisms. The Bulgarian Food Safety Agency
implements an annual National Program for Control of Genetically Modified Foods, which examines raw
materials, ready-to-eat foods and foods for infants and young children. In recent years, non-compliant
foods have very rarely been detected. The review of available data shows that the Bulgarian state is
successfully controlling GM foods. The question remains whether the overly restrictive Bulgarian policy
will lead to future scientific and economic losses.
Key words: GMO, food, legislation, control
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ПЪТНОТРАНСПОРТНИ КАТАСТРОФИ ВЪВ ФОКУСА НА ОБЩЕСТВЕНОТО
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ В БЪЛГАРИЯ
Д. Димитрова
МУ-София, ФОЗ, Катедра "Превантивна медицина"

ROAD TRANSPORT ACCIDENTS IN THE FOCUS OF PUBLIC HEALTH IN BULGARIA
D. Dimitrova
Medical University of Sofia, Faculty of Public Health, Department “Preventive medicine”

Най-голям дял сред бедствените ситуации в България са пътнотранспортните катастрофи
(ПТК). Ежегодно по данни на МВР се регистрират над 7000 ПТК. Възникват здравни освен социалноикономически последици за обществото. Целта на проучването е да се изследват и анализират
медицинските загуби сред населението в страната в резултат на ПТК. Методика. Специализирано
статистическо изследване за възникнали кризисни събития и ПТК на територията на страната за
последните пет години. Резултати. Данните посочват, че най-често основните причини за тежките
катастрофи с фатален край у нас са неправилни действия на водача - 95%, а близо 2/3 от ПТК са
през деня. Броят на пострадалите ежегодно възлиза около 10000, а на загиналите около 700 броя.
Дискусия. Броят на загиналите при ПТК в страната на 1 милион население е 102 души. Това
нарежда страната ни далеч от държави като Англия, Швеция и Холандия, където смъртността при
катастрофи е близо 2 пъти по-ниска. Според националната стратегия за подобряване безопасността
на движението по пътищата у нас за периода 2011-2020 г., броят на убитите при ПТП трябва да
намалее с 50 на сто и не трябва да надвишава 380 души през 2020 г., а броят на тежко ранените - не
трябва да надвишава 6 300 души.
Ключови думи: пътно транспортни катастрофи, медицински загуби, обществено здравеопазване,
България
The greatest number of disaster situations in Bulgaria are road transport accidents (RTA). Annually,
according to data of the Ministry of Interior, more than 7000 RTAs are registered. Not only socio-economic,
but also health consequences for society arise. The aim of the study is to investigate and analyze the
medical casualties among the population of the country as a result of RTA. Methods. Specialized statistical
survey on crisis events on the territory of the country for the period of the last five years. Results. The data
indicate that the most common causes of fatal accidents with fatalities in our country are incorrect actions
of the driver - 95% and about 2/3 of the RTA are during the day. The number of victims is about 10000
annually, and about 700 deaths. Discussion. During RTA the number of people killed in the country per 1
million population is 102 people. This places our country far away from countries like England, Sweden
and the Netherlands where deaths from RTA are nearly two times lower. According to the national
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strategy for improving the road safety in Bulgaria for the period 2011-2020, the number of people killed in
road accidents should decrease by 50 per cent and should not exceed 380 people in 2020, and the number of
the seriously injured - should not exceed 6,300 people.
Key words: road transport accidents, casualties, public health, Bulgaria
E-mail address: ddimitrova.dd@mail.bg

СЕМЕЙНОТО ПОЛОЖЕНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕТО КАТО РИСКОВИ ФАКТОРИ ЗА
КОЛОРЕКТАЛЕН КАРЦИНОМ
А. Русева*, Д. Точев**, Ж. Бонева***, Я. Асьов****, Л. Георгиева*****, Д. Николовска*
*Клиника по Гастроентерология, Медицински Институт-Министерство на вътрешните работи, гр. София
**Катедра Биотехнологии, Химикотехнологичен и Металургичен Университет, гр.София
***Отделение по Ендокринология, Медицински Институт-Министерство на вътрешните работи, гр.София
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MARITAL STATUS AND EDUCATION AS A RISK FACTORS FOR COLORECTAL CANCER
A. Ruseva, D. Tochev **, Zh. Boneva ***, Y. Assyov ****, L. Georgieva *****, D. Nikolovska *
* Clinic of Gastroenterology, Medical Institute-Ministry of Interior, Sofia
** Department of Biotechnology, University of Chemical Technology and Metallurgy, Sofia
*** Department of Endocrinology, Medical Institute-Ministry of Inferior, Sofia
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Колоректалният карцином (КРК) е социално значимо заболяване. Често се търси връзката му
с начина на живот – хранене, физическа активност, вредни навици, както и с наследствеността.
Значение за развитието му, обаче оказват и фактори като семейно положение и образование. Цел на
проучването е да установи как влияят семейното положение и нивото на образование, върху риска
от развитие на КРК, с период на въздействие пет години, преди поставяне на диагнозата. В
изследването участват 540 лица на средна възраст 62,69 години, в диапазона 22-86 год. От тях 307
(57%) мъже и 233 (43%) жени. Участниците са разделени в две групи – случаи и контроли. Двете
групи са статистически уеднаквени по известните замъгляващи фактори пол и възраст.
Информацията е събрана чрез специално създаден за целите на проучването въпросник и под
формата на интервю. Данните са въведени и обработени със статистическия пакет IBM SPSS
Statistics 22.0. За ниво на значимост, при което се отхвърля нулевата хипотеза се прие p<0.05. Ние
демонстрираме категоричното значение на фактора образование за развитието на колоректален
карцином. Участниците със средно и основно образование имат по-висок риск спрямо тези с висше
образование. Установява се също, че семейното положение има протективно действие само за някои
от случаите на КРК. В резултат на нашето изследване може да заключим, че за развитието на КРК
значение имат не само широко проучваните фактори от начина на живот и генетичния фонд, но и
други като семейното положение и образованието. Необходимо е провеждането на по-задълбочени
проучвания в тази насока.
Ключови думи: колоректален карцином, рискови фактори, семейно положение, образование
Colorectal cancer (CRC) is a socially significant disease. It is often looking for its relationship with
lifestyle- nutrition, physical activity, bad habits and heredity. But for its development, factors as marital
status and education are also important. The aim of the study is to evaluate the influence of the marital
status and education on the colorectal cancer risk. The time of impact is five years, before the diagnose is
made. There are 540 persons participating in the study, with middle age 62,69 years, from 22 to 86 years.
Males are 57% (307), and females are 43% (233). Participants are separated into two groups – cases and
control group. Both groups are unified by known confounders gender and age. Information is collected via
specially made for the goals of the study questionnaire and are as interview. Data is introduced and
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processed with IBM SPSS Statistics 22.0. For the level of significance, whereby the null hypothesis is
rejected, we accepted p <0.05. We demonstrate the definitive influence of the education as a risk factor for
CRC. Participants with secondary and primary education have higher risk of developing colorectal
neoplasm, compared to those with higher education. We also establish that marital status had protective
effect in some cases of CRC. As a result of our study we can summarize, that for developing CRC
important are not only factors that are widely studied- from lifestyle and gene pool, but marital status and
education too. More detailed investigations in this direction are necessary.
Key words: colorectal cancer, risk factors, marital status, education
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СОЦИОДЕМОГРАФСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА МИГРАНТИТЕ В БЪЛГАРИЯ (1993-2017 Г.).
М. Камбурова, С. Георгиева, Д. Цанова
Катедра „Общественоздравни науки“, Факултет „Обществено здраве“, Медицински Университет-Плевен,
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СОЦИОДЕMOGRAPHIC CHARACTERISTICS OF MIGRANTS IN BULGARIA (1993-2017)
M. Kamburova, S. Georgieva, D. Tsanova
Department of Public Health Sciences, Faculty of Public Health, Medical University- Pleven, Bulgaria

Въведение: Процесът на миграция и миграционната криза през последните години са нови
явления за България. Политиката на страната за настаняване и предоставяне на адекватни здравни
услуги на мигрантите зависи от социално-демографския им профил. Цел Целта на изследването е
да се анализират и представят основните социално-демографски характеристики на мигрантите в
България за периода 1993 – 2017г. Материали и методи Проведено е описателно проучване за
двадесет и пет годишен период на наблюдение. Използвана е информация от Националния
статистически институт и Държавната агенция за бежанците. Резултати Броят на мигрантите в
България се е увеличил от 276 за 1993 г. до 20391 за 2015 г., но е намалял до 3700 души през 2017 г.
Намаляването на броят им се дължи главно на значително намаляване на миграционния натиск
към България през последните месеци. Повечето от мигрантите и бежанците са мъже (57%). Делът
на жените е само 11%, а около 32% са деца. Образователният статус на мигрантите е: 22% - без
образование, 26% с основно образование, 29% със средно образование и само 4% с бакалавърска или
магистърска степен. За целия период на наблюдение разпределението на мигрантите в България
според страната на произход е: Афганистан (25 281), Сирия (21 300), Ирак (19 505). До момента за
2018 г. в страната са регистрирани 147 мигранти от Сирия, 35 от Ирак, 20 от Афганистан и др.
Заключение За да се разработят и прилагат ефективни здравни политики за справяне със
социалните и здравни проблеми на мигрантите е необходимо да се анализира тяхното социално и
демографско положение.
Ключови думи: миграция, миграционна криза, демография
Background: Process of migration and migration crisis of last five years are new events from
Bulgaria. The policy of the country for accommodation and health services of migrants depends of their
socio-demographic profile. The aim of study is to analyze and present the main socio-demographic
characteristics of migrants in Bulgaria. Materials and methods The information from this descriptive study
was gathered from National Statistical Institute and State Agency for refugees. Period of observation is
twenty four years. Results The number of migrants in Bulgaria increased from 276 for 1993th to 20391 for
2015th but decreased to 2017th to 3 700 people. The decreasing of the number of refugees and migrants is
due to significant decreasing of migration pressure towards Bulgaria in the recent months. Most of the
migrants and refugees are man (57%). The share of women is only 11% and around 32% are children.
Educational status of migrants is as fallow: 22% of them with no education, 26% with primary level of
education, 29% with secondary level and only 4% with bachelor or master educational level. For the whole
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period of observation migrants originally came from Afghanistan (25 281), Syria (21 300), Iraq (19 505). For
2018th in country was registered 147 migrants from Syria, 35 from Iraq, 20 from Afghanistan etc.
Conclusion In order to develop and implement effective health policies to address migrant problems, it is
necessary to analyze their social and demographic status.
Key words: migration, migration crisis, demography
E-mail address: mariela_kamburova@yahoo.com

РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ НА ФОНДАЦИЯ „СУИЦИДОПРЕВЕНЦИЯ” ВАРНА 2009-2017
ГОДИНА, СЪВМЕСТНО С КЛИНИКА ЗА ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ОСТРИ ОТРАВЯНИЯ И
ТОКСИКОАЛЕРГИИ ВМА МБАЛ ВАРНА
С. Златева*, С. Иванова**, И. Въжаров*, П. Маринов*, М. Йовчева*, Е. Борисова**,
Р. Димитрова**, Г. Бончев*
*Клиника за интензивно лечение на остри отравяния и токсикоалергии, ВМА МБАЛ-Варна
**НПО „Сдружение Живот без алкохол” Варна
REALIZED PROJECTS OF FOUNDATION ‚SUICIDE PREVENTION‘ – VARNA TOGETHER WITH
THE CLINIC OF INTENSIVE TREATMENT OF ACUTE INTOXICATIONS AND
TOXICOALLERGIES, MILITARY MEDICAL ACADEMY, NAVAL HOSPITAL – VARNA, DURING
THE PERIOD 2009 – 2017
S. Zlateva*, S. Ivanova**, I. Vazharov*, P. Marinov*, M. Yovcheva*, E. Borisova**, R. Dimitrova**,
G. Bonchev*
*Clinic of Intensive Treatment of Acute Intoxications and Toxicoallergies, Military Medical Academy Multiprofile
Hospital for Active Treatment (Naval Hospital) - Varna
**Non Government Organization “Association Life without Alcohol”

СЗО работи по програма за „Превенция на суицида“ от 2006 година, поради значимостта на
менталното здраве на хората, голямата честота на суицида и най-вече реалната възможност той да
бъде предотвратен. Цел: Да се преставят резултатите от проведените 8 проекта на Фондация
„Суицидопревенция” Варна съвместно с Клиника за интензивно лечение на остри отравяния и
токсикоалергии ВМА МБАЛ Варна, осъщестествени с подкрепата на Община Варна и да се
анализира социалния проблем „суицид” в град Варна. Материал и методи: документални
изследвания и статистически данни от Варна област за 2009-2017 година за честотата, възрастта, пола
и психосоциалните мотиви за суицид, които ежегодно са докладвани. Резултати: Честотата на
суицида е около 300 годишно. Тенденциите са нарастване на суицида, както при младежи (10-18
години), така и при възрастни (19-64 години) и то за сметка на мъжкия пол и при двете възрастови
групи, повече фатални случаи при мъжете, смъртност 3% и главни причини проблем със съпруг/а,
безработица и напреднала възраст. Заключение: Причините за суицида са комплексни (генетични,
психични, социални и травматични събития от ранното детство), ето защо превантивните програми
трябва да са многопосочни и постоянни
Ключови думи : суицид, ментално здраве, НПО
The World Health Organization works on the “Suicide Prevention” program since 2006 because of
the importance of the mental health, high frequency of suicides and, most of all, because there is real
possibility to prevent suicide. Aim: To present the results from 8 projects of the Suicide Prevention
Foundation - Varna, together with the Clinic of Intensive Treatment of Acute Intoxications and
Toxicoallergies in Military Medical Academy, Naval Hospital – Varna, with the support of Varna
Municipality, and to analyze the social problem of suicide in Varna. Material and Methods: documental
investigations and statistical data from the Varna region for the period 2009 – 2017 about the frequency,
age, sex, and psychosocial motives for suicide, according to annual reports. Results: The suicide frequency
was about 300 cases per year. There are tendencies of increasing of the frequency of suicide in adolescents
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(10-18 years old) as well as in adults (19 – 64 years old). The males prevail in both age groups, with more
fatal suicide attempts by men. The lethality was 3%. The main reasons for suicide were problems with a
wife/husband, unemployment, and advanced age. Conclusion: The reasons for suicide are complex
(genetic, mental, social, traumatic events in early childhood), that is why the prevention programs should
be multidirectional and continuous.
Key words: suicide, mental health, non-government organizations
E-mail address: snezhazlateva@abv.bg

НОВ ПОГЛЕД ВЪРХУ ИНТЕРПРЕТАЦИИТЕ ЗА ЕТИОЛОГИЯТА НА ФЕНОМЕНА КОЛИКИ
ПРИ НОВОРОДЕНОТО
Й. Господинова*, К. Господинов**, Вл. Гончев***, А. Халил****
*Директор на Дом за медико-социални грижи за деца гр. Кърджали
**Лекар-специализант по нервни болести, Клиника за интензивно лечение на нервни болести към МБАЛНП
„Свети Наум” ЕАД гр. София
***Доцент към ФОЗЗГ към университет „Проф. Асен Златаров“ – Бургас
****Стажант лекар, Медицински факултет, Медицинска академия, гр. София

A NEW VIEW ON INTERPRETATIONS THE ETHIOLOGY OF THE PHENOMENON – COLICS IN
THE NEWBORN
Y. Gospodinova*, K. Gospodinov**, V. Goncev***, I Khalil****
*Director of the House for Medical and Social Care for Children in Kardzhali
**Doctor-specialist in Nervous Diseases, Clinic for Intensive Treatment of Nervous Diseases at MHATNP "St. Naum"
EAD, Sofia
***Associate Professor at the Faculty of Public Health and healthcare at Prof. Assen Zlatarov "- Bourgas,
****Staff doctor, Faculty of Medicine, Medical Academy, Sofia

Наличната информация и множеството изследвания, посветени на проблема за колики при
новороденото съдържат противоречиви данни и до настоящия момент не могат окончателно да
обяснят истината за природата и причината на този феномен. Няма конкретизация и в подходите
към терапия на състоянието и облекчаване на безпокойството на бебето. Публикацията има за цел
да насочи вниманието към необходимостта от създаване на нов подход в търсенето на етиологията
на коликите при кърмачето, изхождайки от феномена на неналичие на състояние на колики при
бебетата, лишени от родителски грижи, както и взимайки под вниманието друго явление – липсата
на колики при деца, отглеждани в медицински сектор за новородени, но в присъствието на майката.
Липсата на колики при новородени, отглеждани в домове за деца, лишени от родителска грижа е
феномен, който според нас предполага извършването на по-задълбочени проучвания, свързани с
възможността тревожността на майката, проектираща несъзнавано своите чувства върху кърмачето,
да даде повече яснота върху въпроса за етиологията на феномена колики при новороденото.
Ключови думи: колики при новороденото; бебетата, лишени от родителски грижи
The information available and the multitude of studies on the problem of colic in the newborn
contain contradictory data and to date can not definitively explain the truth about the nature and cause of
this phenomenon. There is no specificity in approaches to the therapy of the condition and alleviation of
the anxiety of the baby. The publication aims to draw attention to the need to create a new approach to the
search for the etiology of colics in the infant, based on the phenomenon of colic infarction in babies
deprived of parental care, as well as taking into account another phenomenon - the lack of colics in children
raised in the medical sector for newborns, but in the presence of the mother. The lack of colic in neonatal
infant care homes is a phenomenon that, in our opinion, involves more in-depth research into the
possibility that the mother's anxiety, projecting her unconscious feelings on the infant, would give more
clarity to the issue for the etiology of the colic phenomenon in the newborn.
Key words: colic in the newborn; babies deprived of parental care
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ДЕГЕНЕРАТИВНИ СТАВНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ (ОСТЕОАРТРОЗА) И КАЧЕСТВО НА ЖИВОТ
В. Николова, Г. Пракова
Катедра ,,Вътрешни болести и Обща медицина”, Медицински факултет, Тракийски Университет – гр. Стара
Загора

DEGENERATIVE JOINT DISEASES (OSTEOARTHRITIS) AND QUALITY OF LIFE
V. Nikolova, G. Prakova
Department of Internal Medicine and General Medicine, Faculty of Medicine, Trakia University - Stara Zagora

Остеоартрозата (ОА) е едно от най-честите хронични ставни заболявания и е водеща
причина за трайни увреждания при пациенти на възраст над 55 год. Социалното значение на ОА се
определя и от икономическата им тежест, която е от 1 до 2,5% от БВП на редица западноевропейски
страни. Основната цел на настоящата работа е да се представят най-често срещаните дегенеративни
ставни заболявания и влиянието им върху качеството на живот. Материал и методи: Използвани са
ключови думи и база данни от публикувани литературни източници в Scopus, Science Direct,
PubWeb, Web of Science, In Cites, Access Medicine през последните 10 години. Резултати и обсъждане:
ОА засяга най-често коленните, тазобедрените и ставите на гръбначния стълб, води до
инвалидизиране и изисква скъпо струващо хирургично лечение. Цената на грижите за пациентите
с ОА е изключително висока заради необходимостта от чести визити при лекар, хоспитализации,
рехабилитационни процедури, скъпоструващо лечение и чести усложнения, резултат на
използваните медикаменти. Рентгеновите методи за изследване са златен стандарт в диагностиката
на ОА и в степента на дегенеративните промени, като се използват различни скали и оценки в
зависимост от локализацията. ОА влошава качеството на живот, засягайки пълноценната физическа
активност, самочувствието, психическото и емоционално състояние на болните. Най-често
използван метод за оценка качеството на живот на пациенти с остеоартроза е въпросника SF-36v2,
който се основа на отнесени към нормата оценки (Norm-Based Scores - NBS). Установено е, че 80% от
хората с ОА изпитват затруднения при движение, а 25% не са в състояние да се справят с основните
си ежедневни активности. ОА е водеща причина за трайни увреждания на хората над 65 години.
Заключение: Дегенеративните ставни заболявания са най-честите заболявания на мускулно
скелетната система, които имат значим индивидуален и социален ефект, и влошават съществено
качеството на живот на болните.
Ключови думи: остеоартроза, качество на живот
Osteoarthritis (OA) is one of the most common chronic joint diseases and is the leading cause of
permanent impairment in patients over 55 years of age. OA's social significance is also determined by their
economic weight, which is between 1% and 2.5% of GDP in a number of Western European countries. The
main subject of this work is to present the most common degenerative joint diseases and their impact on
the quality of life. Material and Methods: Keywords and databases from published literature sources have
been used in Scopus, Science Direct, Pub Web, Web of Science, In Cites, Access Medicine over the past 10
years. Results and discussion: OA affects most of the knee, hip and spinal joints, leads to disability and
requires costly surgical treatment. The cost of care for OA patients is extremely high due to the need for
frequent visits to a doctor, hospitalizations, rehabilitation procedures, expensive treatment and frequent
complications resulting from the medication used. X-ray methods are a gold standard in OA diagnosis and
the degree of degenerative changes using different scales and estimates depending on the location. OA
aggravates quality of life, affecting total physical activity, self-esteem, mental and emotional state of the
sick patients. The most commonly used method for assessing the quality of life of patients with
osteoarthritis is a matter of SF-36v2, which is based on the norms assessed (NBS). It has been found that
80% of people with OA experience movement difficulties and 25% are unable to cope with their basic daily
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activities. OA is the leading cause of lasting harm to people over 65.Conclusion: Degenerative joint diseases
are the most common diseases of the musculoskeletal system, which have a significant individual and
social effect and significantly impair the quality of life of the patients.
Key words: osteoarthritis, quality of life
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ХЕМОСТАТИЧЕН ЕФЕКТ НА ТРАНЕКСАМОВАТА КИСЕЛИНА В ДЕНТАЛНАТА ПРАКТИКА
В. Мандова, В. Дакай
МУ Пловдив, Факултет по обществено здраве, Катедра по социална медицина и обществено здраве

HEMOSTATIC EFFECT OF TRANEXAMIC ACID IN DENTAL PRACTICE
V. Mandova, V. Dakai
Department of Social medicine and public health, Faculty of Public Health, Medical University - Plovdiv

Въведение: Голяма част от денталните процедури са свързани с постоперативно кървене,
което обикновено е слабо и не представлява сериозна опасност за пациента. За пациенти с
нарушения в коагулацията (напр. хемофилия или други коагулопатии, антикоагулантна терапия и
др.) има повишен риск от кървене. При тях дори минимални инвазивни манипулации може да
предизвикат продължително кървене, което да възпрепятства завършването на процедурата, да
компрометира заздравяването на раната или да бъде дори животозастрашаващо. Транексамовата
киселина проявява антихеморагична активност, чрез инхибиране на фибринолитичните свойства
на плазмина. Транексамовата киселина се свързва с плазминоген и образува комплекс, включващ
транексамова киселина и плазминоген, като потиска превръщането му в плазмин. Активността на
комплекса транексамова киселина-плазмин върху активността на фибрина е по-ниска от
самостоятелната активност на свободния плазмин. Цел: Да се анализират данни от публикации,
изследващи ефикасността и безопасността на локалното приложение на транексамовата киселина
за контролиране на оперативното и постоперативно кървене в денталната практика при пациенти с
нарушения в коагулацията. Материали и методи: Проведено е систематично търсене в базата данни
с научна литература Pubmed на всички налични публикации до април 2018 г., които описват
транексамовата киселина като хемостатично средство, използвано при дентално лечение на
пациенти с нарушения в коагулацията. Резултати: Установява се, че при пациенти на
антикоагуланти след механична каузална терапия или орални хирургични интервенции,
промиване на оперативното поле с транексамова киселина, последвано от промивки на устната
кухина по време на първата седмица след процедурата е безопасно и може да намали риска от
кървене. 5% разтвор на транексамова киселина е локално хемостатично средство на избор с
предимства като нисък риск от развитие на антитела и контаминиране на кръвните продукти, както
и ниска цена. В контролирани проучвания употребата на разреден 4,8% воден разтвор на
транексамова киселина (Cyklokapron®) значително намалява постоперативните епизоди на кървене
при пациенти на антикоагулантна терапия. Заключение: Наличните данни потвърждават, че
транексамовата киселина има приложение в денталната практика, в комбинация с или без промяна
на фактор-заместващата терапия. Клинични насоки за приложението на транексамовата киселина
могат да бъдат въведени едва след разделяне на денталните процедурите на нискорискови и
високорискови, обосноваващи различните категории риск от кървоизлив.
Ключови думи: транексамова киселина, коагулопатия, дентална практика, вода за уста
Introduction: A considerable part of the dental procedures are associated with postoperative
bleeding, which is usually mild and does not pose a serious risk to the patient. Patients with coagulation
disorders (eg haemophilia or other coagulopathies, anticoagulant therapy, etc.) have an increased risk of
bleeding. Even minimal invasive manipulations can cause prolonged bleeding which could prevent
completion of the procedure, compromise wound healing, or even be life-threatening. Tranexamic acid has
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anti-haemorrhagic activity by inhibiting the fibrinolytic effect of plasmin. Tranexamic acid binds to
plasminogen and forms a complex including tranexamic acid and plasminogen, suppressing its conversion
into plasmin. The activity of the complex tranexamic acid-plasmin on the activity of fibrin is lower than the
self-activity of the free plasmin. Objective: To analyze data from publications exploring the efficacy and
safety of local administration of tranexamic acid to control surgical and postoperative bleeding in dental
practice in patients with bleeding disorders. Materials and Methods: A systematic search was conducted in
Pubmed database for all available publications until April 2018, describing tranexamic acid as a
haemostatic agent used in dental treatment of patients with bleeding disorders. Results: It is approved that
in anticoagulant patients after scaling and root planing or oral surgery, washing the operative field with
tranexamic acid followed by oral rinses during the first week after the procedure is safe and can reduce the
risk of bleeding. 5% tranexamic acid solution is local haemostatic agent with advantages such as low risk of
antibody development and contamination of blood products as well as low cost. In controlled studies, the
use of a diluted 4.8% aqueous solution of tranexamic acid (Cyklokapron®) significantly reduces postoperative bleeding episodes in patients on anticoagulant therapy. Conclusion: All available data confirm
that tranexamic acid can be implemented in dental practice, in combination with or without a change in
factor-replacement therapy. Clinical guidelines for the use of tranexamic acid can only be provided after
dividing dental procedures into low-risk and high-risk, justifying the different categories risk of
haemorrage.
Key words: tranexamic acid, coagulopathy, dental practice, mouthwash
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СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИ ФАКТОРИ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНАТА УДОВЛЕТВОРЕНОСТ
НА ЛЕКАРИТЕ В БЪЛГАРСКИТЕ БОЛНИЦИ
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SOCIO-ECONOMIC FACTORS FOR JOB SATISFACTION OF PHYSICIANS IN BULGARIAN
HOSPITALS
P. Atanasov*, B. Parashkevova*, I. Nencheva**, N. Penev**, G. Petrova*, J. Marinova*
*Medical Faculty, Trakia University - Stara Zagora
**Faculty of Economics, Trakia University - Stara Zagora

Въведение: Удовлетворението от работата и мотивацията на лекарите са основен компонент
на качеството на здравните услуги в условията на непрекъснато реформиращо се здравеопазване.
Целта на настоящата разработка е да анализира влиянието на някои социално-икономически
фактори върху професионалната удовлетвореност и на мотивацията за труд на болнични лекари.
Материали и методи. През 2013 г. и 2015 г. е проведено социологическо проучване при 612 лекари
(292 мъже и 320 жени), работещи в пет областни и шест общински болници в Южна и Югоизточна
България. Използвана е пряка индивидуална анкета, съдържаща 31 въпроса. Данните са обработени
статистически с дескриптивен, корелационен и графичен анализ. Използван е програмният
продукт SPSS, v. 13.0. Резултати и обсъждане: Изследвани и анализирани са шест социалноикономически фактора: постоянно повишаване на квалификацията; заплащане на труда;
организация на работа в болницата; администриране на дейностите в болницата; съобразяване с
клиничните пътеки и баланс между работата в болницата и личния живот с приложена 5-степенна
Ликертова скала. Умерените оценки доминират по отношение на всички тези социалноикономически фактори, макар че относителният им дял варира значително - между 39% и 61%.
Установени са съществени различия в представените оценки от лекарите според вида на болницата
– общинска или областна. Удовлетвореността на лекарите в общинската болница e по-висока по
отношение на организацията на работата и на ръководството на болницата, а неудовлетвореността
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им от заплащането на труда е близо два пъти по-силно изразена. Заключение. Резултатите от
проучването с фокус към най-ценния, човешки капитал насочват към по-добро разбиране на
функционирането на болничното здравеопазване у нас и на перспективите за подобряването му.
Ключови думи: професионална удовлетвореност, социални-икономически фактори, анкетно
проучване, лекари в болниците
Introduction: The physicians’ job satisfaction and work motivation are the basic component of
health service quality under the conditions of continuous public health reform. Тhe purpose of this paper is
to analyze the impact of some socio-economic factors on the professional satisfaction and motivation of the
work of hospital physicians. Materials and methods. During the period from 2013 till 2015, was carried out
a direct individual self-administered questionnaire containing 31 questions among 612 physicians, 320
females and 292 males from 11 hospitals (5 district and 6 municipal) in South and South-Eastern Bulgaria.
The data were processed by means of descriptive, correlation and graphic analysis using SPSS software,
version 13.0. Results and discussion: Six socio-economic factors have been researched and analyzed using
5-degree Likert scale: continuous improvement of the qualification; pay for labor; organization of work;
administration of hospital activities; compliance with clinical pathways and work - personal life balance.
Moderate ratings dominate for all these socio-economic factors, although their relative share varies
significantly between 39% and 61%. Significant differences were found between the doctors' assessments
according to the type of hospital - municipal or district. The job satisfaction of the doctors in the municipal
hospital prevails significantly in terms of the organization of the work and the management of the hospital,
and their dissatisfaction with the payment is almost twice as strong. Conclusion: The results of the study
focusing on the most valuable human capital aim at a better understanding of the functioning of hospital
healthcare in Bulgaria and the prospects for its improvement.
Key words: job satisfaction, social-economics factors, self-administered questionnaire, hospital physicians
E-mail address: dr.patanasov@gmail.com

КЪМ ВЪПРОСА ЗА БЛАГОТВОРИТЕЛНОСТТА В ПЛОВДИВ В КРАЯ НА ХІХ И НАЧАЛОТО НА
ХХ ВЕК
М. Лесинска
Катедра Социална медицина и обществено здраве, Факултет по обществено здраве , МУ-Пловдив

TO THE QUESTION OF CHARITY IN PLOVDIV AT THE END OF THE XIX AND THE BEGINNING
OF THE XX CENTURY
M. Lesinska
Department of Social Medicine and Public Health, Faculty of Public Health, Medical University-Plovdiv

Анализът на благотворителността в Пловдив от Освобождението до средата на 20-те години
на ХХ век показва, че различните форми на дейност – на единични прояви, на дружествените
инициативи, на общинска и държавна социална политика през отделните периоди не се
противопоставят взаимно, съществуват паралелно и си взаимодействат. Характерно е и значимото
европейско влияние върху всяка една от тях. В средата на 20-те години на ХХ в. населението на
Пловдив се увеличава почти два пъти и се характеризира с пъстрота по своя социален статус.
Поради следвоенната криза държавата и общината не разполагат с достатъчно средства за
всеобхватното и целенасочено разрешаване на възникналите многобройни проблеми. В тези
условия дарителството и частната благотворителност се явяват полезен коректив в помощ на
държавната и общинската политика. Направеното изследване на традициите и постиженията в
благотворителната дейност в Пловдив в края на ХІХ и началото на ХХ век е принос към цялостната
картина на тази дейност в България.
Ключови думи: благотворителност, благотворителни дружества, дарителство
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The analysis of charity in Plovdiv from the Liberation until the mid-twenties of the twentieth
century shows that the different forms of activity - single events, company initiatives, municipal and state
social policy during the different periods do not oppose each other and exist in parallel interact. The
significant European influence on each of them is also a characteristic.
In the middle of the twentieth century, the population of Plovdiv increased almost twice and was
characterized by the diversity of its social status. Due to the post-war crisis, the state and the municipality
lack sufficient resources to solve all problems that have arisen. In these conditions, charity and private
charity are a helpful corrective in helping state and municipal policies. The study of the traditions and
achievements in charity activity in Plovdiv at the end of the nineteenth and the beginning of the twentieth
century is a contribution to the overall picture of this activity in Bulgaria.
Key words: charity, organization, donation

ТЕРАПЕВТИЧНО ПРИЛОЖЕНИЕ НА DEEP ОSCILLATION В КОМПЛЕКСНАТА
РЕХАБИЛИТАЦИЯ ПРИ ПАЦИЕНТИ С ГОНАРТРОЗА
Г. Мръцкова*, Е. Илиева**, А. Димитров***, Н. Димитров***, Д. Петров****
*Катедра „Медицинска рехабилитация и Ерготерапия, Физикална медицина и Спорт”, Тракийски
университет, Медицински факултет, Стара Загора
**Катедра „Физикална и рехабилитационна медицина”, Медицински университет, Пловдив
***Клиника по ортопедия и травматология, УМБАЛ „Проф. д-р Ст. Киркович“АД, Стара Загора
****Катедра „Социална медицина и здравен мениджмънт”, Тракийски университет, Медицински факултет,
Стара Загора

THERAPEUTIC APPLICATION OF DEEP OSCILLATION IN COMPLEX REHABILITATION IN
PATIENTS WITH GONARTHRITIS
G. Мratskova*, E. Ilieva**, A. Dimitrov***, N. Dimitrov***, D. Petrov****
*Department of Medical Rehabilitation and Ergotherapy, Physical Medicine and Sports, Thracian University, Medical
Faculty, Stara Zagora
**Department of Physical and Rehabilitation Medicine, Medical University, Plovdiv
***Clinic of Orthopedics and Traumatology, University Hospital"Prof. Dr. St. Kirkovich" AD, Stara Zagora
**** Department of Social Medicine and Health Management, Thracian University, Medical Faculty, Stara Zagora

Остеоартрозата(ОА) е дългосрочно хронично заболяване, което се характеризира с
деструктивни промени в хрущяла на ставите. Клинично се проявява с болка, скованост и
намаляване обема на движение. ОА е най-честата причина за трайно увреждане при възрастните
хора, с преимущество засяга колянната става(КС). Цел: Да се оценят терапевтичните ефекти върху
болката и функционалната активност при гонартроза, след комплексна рехабилитация, включваща
Deep Оscillation(DO) и Кинезитерапия Материали и методи: Включени са 90 пациенти с гонартроза
II и III-степен по Kellgren-Lawrence, разпределени в две групи: Тестова(ТГ;n=57) с WOMAC
Index(Me(range)) 62(40.0-78.0) и Контролна(KГ;n=33) с 59.0(46.0-77.0). Резултатите са отчетени чрез
оценка на болката(VAS) и WOMAC Index в четири момента. Резултати: В ТГ болката намалява
значимо: след терапия, на 1-ви и 3-месец в покой(р<0.001), при ходене(р<0.001), слизане(р<0.001) и
качване(р<0.001) по стълби спрямо изходните стойности. Ефекта се задържа и на 3-месец. За КГ
болка-покой(р<0.001) намалява за трите времеви периода(ТВП), спрямо изходните стойности, но се
повишава на 3-месец, спрямо след лечение(р=0.002), болката при ходене, намалява след терапия и се
повишава на 3-месец(р=0.001), болка-слизане по стълби се редуцира за ТВП, спрямо
началото(р<0.001), но се увеличава на 3-месец(р=0.016), болка-качване по стълби, намалява в
ТВП(р<0.001), ефекта се задържа до 1-месец(р=1.00). WOMAC Index намалява значимо при ТГ за
ТВП(р<0.001). Ефекта се задържа и на 3-месец(р=1.00), спрямо след лечение, докато за КГ се
установява значимо намаляване след терапия(р<0.001), и повишаване на 3-месец до изходните
стойности(р=0.170). Заключение: Резултатите от проведеното проучване показват дълготрайна(до III
месец) редукция на болката и WOMAC Index при пациентите с гонартроза, провеждащи
комплексна рехабилитация включваща DO.
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Ключови думи: Гонартроза, Болка, Deep Оscillation, WOMAC Index
Osteoarthritis(OA) is a long-term chronic disease, which is characterized by destructive changes in
the cartilage. Clinically, it is manifested with pain, stiffness and reduced range of movement. OA is the
most common cause of disability in the elderly people which affects an advantage knee. Objective: To
evaluate the therapeutic effects on pain and functional activity in gonarthritis after complex rehabilitation
including Deep Oscillation (DO) and Kinesitherapy. Materials and Methods: 90 patients with KellgrenLavrence II and III-grade gonarthritis, were divided into two groups: Test group(TG,n=57) with WOMAC
Index(Me(range)) 62(40.0-78.0) and Control (CG,n=33) with 59.0(46.0-77.0). Results were scored by
assessing of pain(VAS) and WOMAC Index in four moments. Results: In TG, pain decreased significantly
after treatment, at 1 and 3-months at rest(p<0.001), walking(p<0.001), descent(p<0.001) and
ascending(p<0.001). The effect is observed at 3-months. For CG pain-rest(p<0.001) decreases for the three
time periods(TTP), from baseline, but increased at 3-month posttreatment(p = 0.002), pain-motion
decreases after treatment and increase in the 3-month compared to posttreatment(p=0.001), pain-down
stairs reduction for TTP, compared to baseline(p<0.001), increase in 3-month versus post-therapy(p=0.016),
pain-up stairs decrease in TTP(p <0.001), and retention of the effect achieved up to 1-month after
treatment(p=1.00). The WOMAC Index for TG a significant reduction in the TTP(p<0.001) and retention of
the effect on 3-month post-therapy(p=1.00) versus post treatment were observed. A significant reduction
after treatment(р<0.001) was observed in СG, but WOMAC increase on the 3-month to baseline(p=0.170).
Conclusion: The results of the study show long-term(up to III months) pain reduction and the WOMAC
Index of patients with gonarthritis who undergo complex rehabilitation with DO.
Key words: Gonarthritis, Pain, Deep Ossillation, WOMAC Index
E-mail address: doc_mratzkova@abv.bg

ПРИЛАГАНЕ НА КИНЕЗИТЕРАПИЯ, АРТ-ТЕРАПИЯ И ЕРГОТЕРАПИЯ ПРИ ВЪЗРАСТНИ
ХОРА С ДИАБЕТ С ЦЕЛ ПРЕВЕНЦИЯ НА УСЛОЖНЕНИЯТА
Р. Паскалева, Б. Замтиков, Г. Димитрова
Медицински факултет при Тракийски Университет, Катедра „Медицинска рехабилитация и ерготерапия,
физикална медицина и спорт“, 6003 гр. Стара Загора, ул. Армейска №11

APPLICATION OF KINESITHERAPY, ART-THERAPY AND ERGOTHERAPY IN ELDERLY PEOPLE
WITH DIABETES FOR PREVENTION OF COMPLICATIONS
R. Paskaleva, B. Zamtikov, G. Dimitrova
Medical Faculty at Trakia University, Department „Medical Rehabilitation and Ergotherapy, Physical Medicine and
Sports“, 11 Armeiska Str., 6003 Stara Zagora, Bulgaria

Упражняването на редовна физическа активност, има за цел и да поддържа в добро
състояние мускулите, да профилактира евентуалното настъпване на инактивитетни хипотрофии
или контрактури, да активира различните видове модулиращ низходящ контрол (подтискащ
болката), да постигне и поддържа емоционалния тонус на пациента. Препоръчват се
общоукрепващи упражнения, аналитична и функционална гимнастика; стречинг; пасивни
мобилизации; кинезитерапия, игри без състезателен характер, теренно лечение, дозиран туризъм и
умерено спортуване (предимно аеробни упражнения): ходене, плуване, колоездене - с умерено по
интензитет натоварване (до 60 W), развлекателни трудови дейности и арт-терапевтични занимания
с продължителност 2-3 часа. Целта на настоящата разработка е прилагане на рехабилитационни
мероприятия в обществено-социален център „Диабет“ – Стара Загора, при възрастни хора с
различните типове диабет чрез активно участие на студентите от специалност „Медицинска
рехалбилитация и ерготерапия“. Материал и методи. Обект на проучване са 120 диабетноболни,
като са извършени антропометрични измервания и Тест за ежедневните дейности преди и след
рехабилитационните мероприятия. Прилагани са кинезитерапия и ерготерапия на пет групи за
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рехабилитация в зависимост от двигателните възможности. Провежданите занимания са два пъти
седмично с продължителност 50 мин. С активно участие на студентите по време на клиничната
практика. Резултати и обсъждане. Постигнатите резултати, относно подобряване на ежедневните
дейности и стабилността на походката потвърждават тезата, че упражняването на редовна
физическа активност при пациентите с диабет поддържа в добро състояние мускулите,
профилактира настъпването на усложнения от страна на нервната система и опорно-двигателния
апарат.
Ключови думи: кинезитерапия, ерготерапия, възрастни хора, диабет, превенция на усложненията
The exercise of regular physical activity aims to maintain muscles in good condition, to prevent the
possible occurrence of inactive hypotrophies or contractions, to activate the various types of modulating
descending control (pain suppression), to achieve and maintain the emotional tone of the patient. We
recommend general exercises, analytical and functional gymnastics; stretching; passive mobilizations;
kinesitherapy, non-competitive games, field treatment, dosed tourism and moderate exercise (mostly
aerobic exercise): walking, swimming, cycling - at moderate intensity (up to 60 W), recreational activities
and art-therapy with a duration of 2-3 hours. The aim of the present study is to implement rehabilitation
activities at the public social Diabetes Center in Stara Zagora, in the elderly with the different types of
diabetes, through the active participation of the students of the major “Medical Rehabilitation and
Ergotherapy”. Material and methods. The subject of the study was 120 diabetic patients, with
anthropometric measurements and a Daily Activity Test before and after rehabilitation. Kinesitherapy and
ergotherapy were applied to five rehabilitation groups depending on motor skills. The activities were twice
a week with a duration of 50 minutes, with active participation of the students during the clinical practice.
Results and discussion. Achieved results on improving daily activities and the gait stability confirm the
thesis that exercise of regular physical activity in diabetic patients maintains well muscles, prevents
complications in the nervous system and the locomotory system.
Key words: kinesitherapy, ergotherapy, elderly people, diabetes, prevention of complications
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ИЗСЛЕДВАНЕ ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА РЕГУЛИРАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ЗАНИМАНИЯТА ПО
СПОРТ С ПОМОЩТА НА РАЗЛИЧНО ПО ХАРАКТЕР УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ
С. Димитров, Т. Цветанов
Медицински факултет при Тракийски Университет, Катедра „Медицинска рехабилитация и ерготерапия,
физикална медицина и спорт“, 6003 гр. Стара Загора, ул. Армейска №11

STUDYING THE OPPORTUNITIES TO ADJUST THE DIVERSITY OF SPORT TRAINING WITH A
VARIETY OF DIFFERENCE IN CHARACTER
S. Dimitrov, T. Cvetanov
Medical Faculty at Trakia University, Department „Medical Rehabilitation and Ergotherapy, Physical Medicine and
Sports“, 11 Armeiska Str., 6003 Stara Zagora, Bulgaria

В продължение на една година (учебната 2016-2017) е проведено изследване върху
динамиката на артериалния пулс на студенти-медици в часовете по обща физическа подготовка с
игрова насоченост. Целта на настоящата разработка е да се установи реакцията на организма на
студентите към различно по плътност учебно съдържание в заниманията по спорт на студенти
медици. Материал и методи. Изследвани са студенти медици в най-често практикуваните
занимания с насоченост към спортните игри - волейбол, баскетбол и футбол. Извършено е
палпаторно измерване на пулса на всеки студент преди и след загряване, както и на 40, 60 и 80-тата
минута от занимания с игрова насоченост. По този начин се оформя пулсова крива на изследваните
лица, която е отражение на реакцията на техния организъм на спецификата на приложените
средства от съответната спортна дисциплина и плътността на самия урок. Резултати и обсъждане.
Чрез анализ на получените резултати, се съдейства за по-обективна оценка на ефективността на
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заниманията по спорт върху здравния статус на студентите и необходимостта от известни корекции
на учебното съдържание.
Ключови думи: спорт, студенти, физическа подготовка, игрови занимания, учебно съдържание
For one year (2016-2017 academic year), a study was conducted on the dynamics of arterial pulse of
medical students in general physical training classes with game direction. The aim of the present study is to
establish the response of the student body to different density content in the sports activities of medical
students. Material and methods. Students are medics in the most frequently practiced sports games volleyball, basketball and football. A palpatory measurement of each student's heartbeat before and after
warming, as well as the 40th, 60th and 80th minutes of gaming activity, is performed. In this way, a pulse
curve of the studied subjects is formed, which reflects the response of their organism to the specifics of the
applied means of the respective sport discipline and the density of the lesson itself. Results and discussion.
Through an analysis of the results obtained, a more objective assessment of the effectiveness of sports
activities on the health status of students and the need for some adjustments to the curriculum is assisted.
Key words: sport, students, physical training, games, content
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СТАТИСТИЧЕСКО РЕТРОСПЕКТИВНО ПРОУЧВАНЕ НА САМОУБИЙСТВАТА В ПЛЕВЕНСКА
ОБЛАСТ-БЪЛГАРИЯ ЗА 10 ГОДИШЕН ПЕРИОД
Д. Деков*, И. Велева**, И. Стоилова***
*Катедра „Обща и съдебна медицина и деонтология“, Факултет по обществено здраве, Медицински
университет, ул. „Кл. Охридски“ №1, 5800 гр. Плевен, Р. България
**Катедра „Психиатрия и медицинска психология“, Факултет по обществено здраве, Медицински
университет, ул. „Кл. Охридски“ №1, 5800 гр. Плевен, Р. България
***Катедра „Хигиена, медицинска екология, професионални заболявания и МБС“, Факултет по обществено
здраве, Медицински университет, ул. „Кл. Охридски“ №1, 5800 гр. Плевен, Р. България

STATISTICAL RETROSPECTIVE STUDY OF SUICIDES IN THE PLEVEN DISTRICT – BULGARIA
FOR A 10-YEAR PERIOD
D. Dekov*, I. Veleva**, I. Stoilova***
*Department of General and Forensic Medicine and Deontology, Faculty of Public Health, Medical University, 1
Kliment Ohridski str, 5800 Pleven, Republic of Bulgaria
**Department of Psychiatry and Medical Psychology, Faculty of Public Health, Medical University, 1 Kliment
Ohridski str, 5800 Pleven, Republic of Bulgaria
***Department of Hygiene, Medical Ecology, Occupational Illnesses and disaster medicine, Faculty of Public Health,
Medical University, 1 Kliment Ohridski str, 5800 Pleven, Republic of Bulgaria

Самоубийствата са важен и актуален социален и медицински проблем на съвременното
общество. Според националната статистика за периода 2000-2010 година в България 11 646 българи
са се самоубили или са починали от умишлено самонараняване. Целта на изследването е да се
проучи динамиката и структурата на самоубийствата в Плевенска област за последните 10 години,
разпределението на случаите по пол, възраст, местоживеене, хронобиология и причини за смърт на
събитието, както и други признаци. Обект на ретроспективен анализ са съдебномедицински
експертизи за изследване на труп от архива на катедрата по съдебна медицина на Медицински
университет-Плевен. Проучени са 366 случая за период от 2008 до 2017 години. Резултатите
показват, че мъжете са 230 (62,8%), а жените 136 (37,2%). Същото е съотношението между живеещите
в града и селото. Най-голям е броят на самоубийствата във възрастта между 61 и 70г. Според
причините за смърт на първо място са обесванията 176 случая или 48%, следвани от скачане от
високо и отравяния. В 14% от случаите е установено наличие на алкохол в кръвта. Най-много
самоубийства се извършват през месец март, следвани от юни и юли, а според дните от седмицата
във вторник и петък. Кръвните групи на суицидантите в Плевенско са сравнени със суицидантите в

67

Пловдивско и разпространението на кръвните групи в Р. България. Посочени са някои прилики и
разлики с резултатите от проучванията на други автори.
Ключови думи: самоубийство, доклад от съдебна медицина, статистика
Suicides are an important and current social and medical problem of the modern society. According
to the National statistics for the period 2000-2010 in Bulgaria there have been 11646 suicides or death due to
intentional self-harm. The objective of this study is to research the dynamics and structure of suicides in the
county of Pleven for the past ten years, distributions based on gender, age, place of residence,
chronobiology, cause of death, as well as other details. Subject of retrospective analysis is forensic
examination expertise of a corpse from the archives of the Department of Forensic Medicine at the Medical
University-Pleven. 366 cases were investigated over a period of 2008 to 2017 years. The results show that
men are 230 (62.8%) and women 136 (37.2%). The same ratio applies between residents in town and village.
The highest is the number of suicides in the age interval between 61 and 70 years. According to the causes
of death, the highest number is due to hanging -176 cases or 48%, followed by jumping from high buildings
and poisoning. In 14% of cases presence of alcohol in the blood was found. Most suicides occur in March,
followed by June and July, and according to days of the week - on Tuesdays and Fridays. The blood types
of the suicidants in the district of Pleven were compared to those in the district of Plovdiv, as well as the
distribution for the whole Republic of Bulgaria. Finally, there is a comparison of similarities and
differences with the results of other studies.
Key words: suicide, forensic medicine report, statistics.
E-mail address: drdekov@abv.bg

СМЪРТ НА РАБОТНОТО МЯСТО В ПЛЕВЕНСКА ОБЛАСТ ЗА ПЕРИОД ОТ 10 ГОДИНИ
(ПРОУЧВАНЕ ВЪРХУ АРХИВЕН СЪДЕБНОМЕДИЦИНСКИ МАТЕРИАЛ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА
ДВА СЛУЧАЯ НА ТРУДОВИ ЗЛОПОЛУКИ)
Д. Деков*, И. Стоилова**, И. Велева***
*Катедра „Обща и съдебна медицина и деонтология“, Факултет по обществено здраве, Медицински
университет, ул. „Кл. Охридски“ №1, 5800 гр. Плевен, Р. България
**Катедра „Хигиена, медицинска екология, професионални заболявания и МБС“, Факултет по обществено
здраве, Медицински университет, ул. „Кл. Охридски“ №1, 5800 гр. Плевен, Р. България
***Катедра „Психиатрия и медицинска психология“, Факултет по обществено здраве, Медицински
университет, ул. „Кл. Охридски“ №1, 5800 гр. Плевен, Р. България

DEATH AT THE WORKPLACE IN THE PLEVEN DISTRICT FOR A PERIOD OF 10 YEARS
(STUDY, BASED ON THE FORENSIC MEDICINE ARCHIVE AND PRESENTATION OF TWO CASES
OF LABOR ACCIDENTS)
D. Dekov*, I. Stoilova**, I.Veleva***
*Department of General and Forensic Medicine and Deontology, Faculty of Public Health, Medical University, 1
Kliment Ohridski str, 5800 Pleven, Republic of Bulgaria
**Department of Hygiene, Medical Ecology, Occupational Illnesses and disaster medicine, Faculty of Public Health,
Medical University, 1 Kliment Ohridski str, 5800 Pleven, Republic of Bulgaria
***Department of Psychiatry and Medical Psychology, Faculty of Public Health, Medical University, 1 Kliment
Ohridski str, 5800 Pleven, Republic of Bulgaria

Целта на изследването е да се проучат динамиката, структурата, броя, вида, характера и
причините за смърт на лица, починали на работното си място в Плевенска област. Използвайки
статистико-описателни и архивно-документални методи на изследване са проучени 53
съдебномедицински експертизи за изследване на труп от архива на катедрата по съдебна медицина
на Медицински университет- Плевен за периода от 2008 до 2017 година на починали по време на
трудова дейност. Установени са 18 случая на болестна причина за смърт (внезапна сърдечна смърт),
33 случая на смърт от трудови злополуки и 2 случая на самоубийство на работното място.
Съотношението на мъже към жени е 9,6:1. Съотношението на градско към селско население е 3:1.
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Най-голяма е смъртността във възрастта между 41 и 50 годишна възраст (15 души или 28%), на второ
място по честота са възрастовите групи 51-60 и 61-70 години. Най-честите причини за смърт са
механични травми, следвани от асфиксии. При половината от механичните травми се касае за
падане от високо, при строителни дейности. Според дните от седмицата най-чести са инцидентите
в понеделник, а според месеците от годината през май и юли. Представени са два интересни
експертни случая на смърт от трудова злополука.
Kлючови думи: трудова дейност, трудови злополуки, причини за смърт.
The objective of this study is to study the dynamics, structure, number, type, character and causes
of death of persons who have died at their workplace in the district of Pleven. Using 53 statisticaldescriptive and archival-documentary methods of investigation, 53 forensic medical examinations for the
study of a corpse from the archives of the Department of Forensic Medicine of the Medical University of
Pleven for the period from 2008 to 2017 of the deceased during labor activity were investigated. 18 cases of
death cause (sudden cardiac death), 33 cases of death from occupational accidents and 2 cases of suicide in
the workplace have been identified. The ratio of males to females is 9.6: 1. The ratio of urban to rural
population is 3: 1. The highest mortality rate is between the ages of 41 and 50 (15 cases or 28%), with the
age groups 51-60 and 61-70 being the second most frequent. The most common causes of death are
mechanical trauma, followed by asphyxia. Approximately half of the mechanical trauma cases are a fall
from a height during construction works. According to the days of the week most frequent the incidents
happen on Monday, and according to the month of the year - in May and July. Two interesting expert cases
of death from an accident at the workplace were also presented.
Key words: labor, accidents at the workplace, causes of death.
E-mail address: drdekov@abv.bg
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ПОСТЕРНА СЕСИЯ II

100 ГОДИНИ ПАТОФИЗИОЛОГИЯ В МЕДИЦИНСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ В БЪЛГАРИЯ
Р. Сандева, Г. Сандева
Медицински факултет, Тракийски университет, ул. Армейска 11, 6000 Стара Загора, България

100 YEARS OF PATHOPHYSIOLOGY IN THE MEDICAL EDUCATION IN BULGARIA
R. Sandeva, G. Sandeva
Medical Faculty, Trakia University, 11 Armeyska St, 6000 Stara Zagora, Bulgaria

Патофизиологията е медицинска дисциплина, чийто предмет са нарушенията в основните
регулаторни механизми, свързани с появата, развитието и изхода на патологичните процеси и
болести. Първите лекции по патофизиология са проведени през 1790 г. в университета в Ерфурт,
Германия, от професор Август Хекер. В настоящия обзор се разглежда основаването и развитието на
тази дисциплина в медицинските университети и някои други научни институции в България. Със
създаването през 1917 г. на Медицински факултет към Софийския университет на 10 април 1918 г.
се организира обучението по новите дисциплини и основаването на съответните катедри. Под
номер девет в измененията в Закона за национално образование, публикувани в Държавен вестник,
е дисциплината "патологична физиология и експериментална медицина". Поради редица
организационни проблеми тогава не е въведен самостоятелен курс по патофизиология. Началото на
обучението в Медицинския факултет в София е положено от професор Васил Моллов, който през
1936-1937 г. изнася цикъл лекции по клинична патофизиология. Лекционният курс е продължен от
доц. Минко Добрев, който подготвя пълен курс от 32 лекции и поради това се приема за основател
на българската патофизиология. През 1947 г. в Медицинския факултет в Пловдив се разкрива
първата Катедра по патологична физиология в България с ръководител проф. д-р Любен Телчаров,
а през 1950 г. се основава катедрата в Медицинския факултет в София с ръководител доц. Стефан
Писарев. С учредяването на нови медицински факултети са основани катедри по патофизиология и
във Варна, Плевен и Стара Загора.
Kлючови думи: патофизиология, история, медицинско образование, България
Pathophysiology is a medical discipline, the subject of which is the disturbance of the main
regulatory mechanisms associated with the emergence, development and outcome of pathological
processes and diseases. The first lectures on pathophysiology were conducted in 1790 at the University of
Erfurt, Germany, by Prof. August Hecker. This review examines the foundation and development of this
discipline in medical universities and other scientific institutions in Bulgaria. With the establishment in
1917 of the Faculty of Medicine at the Sofia University on April 10, 1918, the training in the new disciplines
and the foundation of the respective departments was organized. Under number nine in the amendments
to the National Education Act, published in the State Gazette, is the discipline "pathological physiology and
experimental medicine". Due to a number of organizational problems, no separate pathophysiology course
was introduced. The beginning of pathophysiology training at the Medical Faculty - Sofia was made by
Prof. Vassil Mollov, who in 1936-1937 delivered a cycle of lectures on clinical pathophysiology. The lecture
course was extended by Assoc. Prof. Minko Dobrev, who prepares a full course of 32 lectures and is
therefore considered the founder of Bulgarian pathophysiology. In 1947, the Faculty of Medicine in Plovdiv
established the first Department of Pathological Physiology in Bulgaria, headed by Prof. Lyuben Telcharov,
and in 1950 the Department at the Faculty of Medicine in Sofia headed by Prof. Stefan Pisarev was
founded. With the establishment of new medical faculties, departments of pathophysiology were
established in Varna, Pleven and Stara Zagora.
Key words: pathophysiology, hystory, medical education, Bulgaria
E-mail address: geri_sandeva@yahoo.com
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ОСОБЕНОСТИ В РАЗВИТИЕТО НА БОЛНИЧНОТО ДЕЛО В СТАРОЗАГОРСКА ОБЛАСТ ОТ
ОСВОБОЖДЕНИЕТО ДО БАЛКАНСКАТА ВОЙНА 1878 – 1912
И. Павлова
Редовен докторант към Катедра Социална Медицина и здравен мениджмънт в Медицински факултет при
Тракийски университет, Стара Загора

PECULIARITIES IN THE DEVELOPMENT OF HOSPITAL CARE IN STARA ZAGORA DISTRICT
FROM THE LIBERATION TO THE BALKAN WAR 1878 – 1912
I. Pavlova
PhD full-time student, Department of Social Medicine and Healthcare Management, Medical Faculty, Trakia
University – Stara Zagora, Bulgaria

До 1885 г. Стара Загора се намира в пределите на Източна Румелия, която обхваща земите на
юг от Стара планина до Родопите - изкуствено създадена провинция по силата на Берлинския
договор от 1(13) юли 1878 г. Основна цел в настоящата разработка е да се представи трудният път на
изграждане на болничното дело в Старозагорска област в хронологическите граници 1878 – 1912 г.
през фокуса на стопанското минало на Третата българска държава и икономическата политика на
отделните правителства. Тази оценка е свързана с изясняването на редица важни въпроси като:
политическата и икономическата обстановка в България след 1878 г.; финансовите задължения на
Източна Румелия към Османската империя; социалната политика на българските правителства и
заемната политика на Третата българска държава след 1885 г. (след Съединението) – каква част от
сключените външни заеми се изразходват за развитието на болничното дело по места. На фона на
този исторически анализ е отразена законодателната инициатива на Областното събрание в
Източна Румелия и историята на болниците в Стара Загора, Казанлък, Чирпан, Нова Загора,
Хасково и Харманли. Материал и методи: направен е обзор на мемоарна литература и официални
исторически документи за периода 1878 - 1912 г., както и публикации и анализи за социалноикономическите и политическите процеси за този период. Резултати и изводи: богатият
документален материал позволява да бъдат проследени социално-икономическите и политическите
процеси след 1878 г., повлияли върху развитието на здравната система в окръга. Тези процеси се
оказват определящи в развитието на болничното дело в Старозагорски окръг за периода 1878–1912 г.
Kлючови думи: сравнително проучване, болници, Старозагорски окръг
Until 1885 Stara Zagora is located within the Eastern Rumelia, which encompasses the lands
between the Balkan and the Rhodope Mountains – artificially created province according to the Treaty of
Berlin 1 (13) July 1878. The goal of the current study is to presentation the difficult way for establishment
and development of the civil hospitals in Stara Zagora region in the chronological period through the focus
of the economic past of the Third Bulgarian State and the economic policy of the individual governments.
This assessment is related to the clarification of a number of important issues such as: the political and
economical situation in Bulgaria after 1878; the financial obligations of Eastern Rumelia to the Ottoman
Empire; the social policy of the Bulgarian governments; the lending policy of the Third Bulgarian State after
1885 (after the Compaund) - what part of the concluded foreign loans are spent on the development of
hospitals in the in various regions. On the background of this historical analysis is reflected the legislative
initiative of the Regional Assembly of the Eastern Rumelia and the history of the hospitals in the cities of
the Stara Zagora region. Material and methods: We made a review of official historical documents, memoir
literature, as well as publications and analysis on the socio-economic and political processes from this
period of time. Results and conclusions: The rich documentary material allows the socio-economic and
political processes to be traced after 1878. This analysis aids the understanding and comprehension of the
historical process.
Key words: comparative study, hospitals, Stara Zagora Department
E-mail address: pavlova@mf.uni-sz.bg
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МОТИВАЦИЯ НА ПЕРСОНАЛА В ЗДРАВНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ
Т. Стоев*, К. Каналев**
*Факултет „Обществено здраве и здравен мениджмънт“, Медицински Университет - Пловдив, България
**Медицински факултет, Медицински Университет - Пловдив, България
MOTIVATION OF STAFF IN HEALTHCARE ORGANIZATIONS
T. Stoev*, K. Kanalev**
*Faculty "Public health and health management", Medical University - Plovdiv, Bulgaria
**Faculty of Medicine, Medical University - Plovdiv, Bulgaria
Мисията на здравеопазването през XXI век е повишаване качеството на живот в глобални,
регионални, национални и индивидуални измерения, поради което здравето и здравеопазването са
национален приоритет и първостепенна държавна и обществена задача. За постигането на тази
мисия е необходимо, освен всичко друго, да се осигури необходимия човешки ресурс за осъществяване на здравни услуги, както и неговото ефективно управление, част от което е мотивацията.
Проблемът за мотивацията на поведението в трудовата дейност е един от централните обекти при
функционирането на всяка една организация. Изграждането и функционирането на дадена
организация, в т.ч. и здравната организация, изисква разработването на адекватни инструменти и
механизми за интегриране, регулиране и направляване на индивидуалното участие в решаването
на общи-те задачи и проблеми. В тази връзка централната цел на ръководството на организацията е,
образно казано, да „впрегне” индивидуалните потребности и възможности в съвместната дейност. А
един от пътищата за постигане на тази цел е познаването и въздействие-то върху мотивацията на
персонала. Ключови думи : мотивация, персонал, здравни заведения. Мисията на здравеопазването
през XXI век е повишаване качеството на живот в глобални, регионални, национални и
индивидуални измерения, поради което здравето и здравеопазването са национален приоритет и
първостепенна държавна и обществена задача. За постигането на тази мисия е необходимо, освен
всичко друго, да се осигури необходимия човешки ресурс за осъществя-ване на здравни услуги,
както и неговото ефективно управление, част от което е мотивацията. Проблемът за мотивацията на
поведението в трудовата дейност е един от централните обекти при функционирането на всяка
една организация. Изграждането и функционирането на дадена организация, в т.ч. и здравната
организация, изисква разработването на адекватни инструменти и механизми за интегриране,
регулиране и направляване на индивидуалното участие в решаването на общи-те задачи и
проблеми. В тази връзка централната цел на ръководството на организацията е, образно казано, да
„впрегне” индивидуалните потребности и възможности в съвместната дейност. А един от пътищата
за постигане на тази цел е познаването и въздействие-то върху мотивацията на персонала.
Мотивирането на човешките ресурси е част от предмета на мениджмънта. То включва познаването
и управлението на механизмите на индивидуалната и групова мотивация. Проблемите на
мотивацията на човешкото поведение в труда и трудовата дейност придобиват съществено
значение за успешното функциониране на организациите в пазарни условия. Непрекъснато
нараства вниманието към мотивационната проблематика, все по-голяма е необходимост-та от
нейното овладяване от мениджърите на всички йерархични нива. През последните тридесет години
тя е една от най-разискваните теми в мениджмънта. Мениджмънтът е както наука, така и изкуство.
За да управляват ефективно мениджърите трябва да притежават не само необходимите способности
да ръководят, но и редица други умения, при-добити с течение на времето, опита и практиката. От
друга страна, мениджмънтът включва и аспекти с научна ориентация. За да се работи на високо
ниво е необходимо мениджърите да могат да използват науката – в частност медицината,
икономиката, психологията, социологията, политическите науки, математиката, антропологията и
други, защото ключът към успешното управление е системното изучаване на това, защо и как
хората работят заедно за постигане на определени цели. Ефективното управление на човешките
ресурси се основава на използването на съвременни методи, средства и инструментариум от
световната и българската практика в тази област и изисква ръко-водители, които имат висок морал,
ценности и модели на поведе-ние, отговарящи на заявените ценности на организацията, които
разбират значимия ефект от подобряването на управлението и кои-то работят за усъвършенстване
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на системата от човешки ресурси за да се постигнат по-добри резултати. Мисия на управлението на
човешките ресурси в здравната организация е откриването, развиването и запазването на найподходящите хора за работа в полза на обществения интерес и издигане престижа на
организацията. Визията е за съвременно, компетентно, прозрачно и ефективно управление на
човешките ресурси, което създава способни, отговорни и мотивирани служители, притежаващи
необходимите компетентности и потенциал за успешно изпълнение целите на управлението.
Съществуват много особености, които трябва да бъдат разбра-ни и изучени, за да се разбере
същността на мотивацията и самия мотивационен процес. Терминът „мотивация” произлиза от
латинската дума „movere”, означаваща „движа се”, съответно „мотивиране” – „задвижване”,
„раздвижване”. Психолозите разбират думата „мотивация” като влияние на съвкупност от
вътрешни и външни сили върху личността, в резултат на което човек реализира определено
поведение, определя форма-та, интензивността, продължителността и насочеността на действията
си за постигане на определени цели. Изследванията в областта на мотивацията се занимават с
такива въпроси като: „защо хората избират определен начин на действие пред друг и продължават
да действат по избрания начин за дълги периоди, дори и тогава, когато се сблъскват с известни
трудности и препятствия”. В търсенето на отговорите на този въпрос е изминат дълъг път. Един от
отговорите е – потребностите ни от храна, сигурност, закрила, принадлежност, признание и в
същото време чувството за израства-не и постижения са основните движещи фактори на нашето
поведение. Мотивацията е процес на вземане на доброволно решение за определено целенасочено
действие или бездействие при наличието на определена ситуация. Тя има субективен характер,
протича в съзнанието на индивида и се свежда до лична преценка на всички въз-действия върху
него, на сигналите, които му отправят икономическа-та, организационната и социалната среда в
организацията. Разбирана по този начин, мотивацията предшества и предопределя поведението на
работниците и служителите в трудовия процес, тяхната активност и степента, в която те отдават
своите интелектуални и физически способности. Естествено, че мениджърът би искал персоналът
да има такова поведение в трудовия процес, което би довело до възможно най-добри резултати. За
да постигне това той трябва да подбере и да отправи такива сигнали към работниците и
служителите, които биха ги мотивирали за високопроизводителна работа. Тази дейност на
мениджърите характеризира процеса мотивиране, т.е. създаване на такава икономическа,
организационна и социална среда в предприятието или организацията, която да направи така, че
работниците и служителите да изберат онова поведение в трудовия процес, което отговаря на
разработената стратегия. Да мотивираш, означава да накараш хората да се движат в посока, която
ти желаеш. Освен това, да предприемеш необходимите стъпки за да стигнат те там. Да бъдеш
мотивиран, означава или да искаш да отидеш някъде по собствено желание, или да бъдеш окуражен
с всички налични средства да тръгнеш целенасочено и да постигнеш успех при пристигането си.
Тук се налага да направим едно разграничение, че мотивацията е обективен процес, а мотивирането
е управленско въздействие върху мотивацията. Мотивацията, като психичен процес, и
мотивирането, като дейност на мениджърите, са непосредствено свързани с общата икономическа,
социална и политическа среда в страната през дадения период. Мотивацията заема съществено
място и играе важна роля във функционирането на съвременните организации, в т.ч и здравните
организации. Изявата на отделния индивид в организацията е функ-ция на произведението от
неговите способности и мотивацията му: Представяне = f (способности) х (мотивация) От друга
страна способностите са функция на произведението от образованието, опита и обучението:
Способности = f (образование) х (опит) х (обучение) Промяната в образованието, опита и
обучението изисква продължителен период от време и значителни материални ресурси,
следователно мотивацията позволява по-бързо постигане на поло-жителен ефект. Мотивацията е
процес на стимулиране на отделната личност или група хора за изпълнение на дейност, насочена
към достигане на целите на организацията. Тя има две форми, които влияят на хо-рата да се държат
по определен начин или да се движат в опреде-лена посока. Да мотивираш, означава да умееш да
накараш хората да се движат в посока, която мениджърът е определил. Но това, ко-ето мениджърът
желае, не винаги съвпада с желанието на хората, затова една от целите на мотивацията е членовете
на организация-та да бъдат максимално удовлетворени. Мотивацията е ключовият проблем за
управление на човешки-те ресурси в организацията. Мениджърите проявяват интерес към
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постигане на най-добри резултати (анга-жираност). Ефективното управленско въздействие върху
трудовата моти-вация се нуждае от постоянна, адекватна и достатъчна „информа-ция за обекта” –
работниците и служителите. Това се осъществява с изработването на т. нар. мотивационни
профили за определяне на мотивационните въздействие върху работниците и служителите в
организацията. В основата на всяка мотивация е надеждата – например на-деждата, че ако работим
добре, ще живеем добре. В този смисъл, парите като овеществен резултат на нашия труд би
следвало също да се разглеждат като мотиватор. Всъщност, те са само поддържащ фактор. Известна
е поговорката „щастие с пари не се купува”, гру-зинците обаче казват: „господи, дай ни здраве,
другото с пари ще си го купим”. Истината, както винаги, е някъде по средата. Литература 1.
Борисов, В. Здравната реформа – мит или реалност. Здравен мениджмънт, бр.3, 2008 2. Борисов, В.
Здравен мениджмънт, том 1, Азбука на здравния мениджмънт, С. 2005 3. Борисов В. Стратегическият
мениджмънт – дефицит на здравната реформа. Здравен мениджмънт 5, 2005, №6 4. Борисов, В.
Здравен мениджмънт с основи на здравната политика.С., изд.Филвес 2003. 5. Борисов, В., Ц.
Воденичаров. Реалности на здравната реформа. С., 2000
Ключови думи: мотивация, персонал, здравни заведения
The mission of healthcare in the 21st century is to improve quality of life in global, regional, national
and individual dimensions, which is why health and healthcare are a national priority and a primary state
and public task. In order to achieve this mission, it is necessary, among other things, to provide the
necessary human resources for the delivery of health services, as well as its effective management, part of
which is motivation. The problem of motivation of behavior in labor is one of the central objects in the
functioning of each organization. The establishment and operation of an organization, and the health
organization, requires the development of adequate tools and mechanisms for integrating, regulating and
directing individual participation in solving common tasks and problems. In this regard, the central goal of
the organization's leadership is, figuratively speaking, to "harness" the individual needs and opportunities
in the joint venture. One of the ways to achieve this goal is knowledge and impact on the motivation of
staff. Key words: motivation, staff, health institutions.
Key words: motivation, staff, health institutions
E-mail address: todor_stoev@abv.bg

ПРОЕКТЪТ НА СЗО „БОЛНИЦИ ПРОМОЦИРАЩИ ЗДРАВЕ”, ИМА ЛИ ПОЧВА У НАС?
РЕАЛИЗИРАНИ ОБЩЕСТВЕНИ ДЕЙНОСТИ НА КЛИНИКАТА ПО ТОКСИКОЛОГИЯ ВМА
МБАЛ ВАРНА 2007-2018 ГОДИНА
С. Златева*, П. Маринов*, М. Йовчева*, С. Иванова**, Е. Борисова**, Р. Димитрова**
*Клиника за интензивно лечение на остри отравяния и токсикоалергии, ВМА МБАЛ-Варна
**НПО „Сдружение Живот без алкохол”, Варна
DOES THE WORLD HEALTH ORGANIZATION PROJECT ‚HOSPITALS PROMOTING HEALTH“
FIND GOOD CONDITIONS FOR DEVELOPEMENT IN BULGARIA? REALIZAD PUBLIC
ACTIVITIES OF THE TOXICOLOGY CLINIC IN NAVAL HOSPITAL – VARNA, MILITARY
MEDICAL ACADEMY, DURING THE PERIOD 2007 - 2018
S. Zlateva*, P. Marinov*, M. Yovcheva*, S. Ivanova**, E. Borisova**, R. Dimitrova**
*Military Medical Academy, Multiprofile Hospital (Naval Hospital) – Varna, Clinic of Intensive Treatment of Acute
Intoxications and Toxicoallergies
**Non Government Association “Life without Alcohol”, Varna

Проектът „Болници промоциращи здраве” е одобрен от СЗО през 1988 г. като целевите групи
по този проект са персонал, болни и общество. Цел: Да представим технологията по която са
реализирани медико-обществени дейности (2007-2018 г) в областта на общественото здравеопазване
(наркотиици, алкохол и самоубийства).с участие на болнично звено « Клиника за интензивно
лечение на остри отравяния и токсикоалергии ВМА МБАЛ Варна” съвместно с Община Варна и три
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неправителствени организации (НПО), изградени от професионалисти в здравно-социалната
сфера. Материал: Документация на клиниката и документи от 14 реализирани обществени проекта
обхванали общо 1090 болни и 568 родители Методи: Анализ на литературата, документален метод,
авторско проучване и оценяване. Резултати: Представя се оригинален собствен опит от
взаимодействието „болница-НПО-община”, очертават се областите на интереси, дизайн на
връзките, дейности на НПО в болницата, алгоритъм на взаимодействие, удововолетвореността на
пациентите и близките им, персонала, мениджъра на болницата и на финансиращата организация.
Заключение: Проектът „Болници промоциращи здраве” е непознат на българските лекари и
здравни мениджъри, но чрез нашия опит можем да популяризираме частта, свързана с разширяване
дейността на болниците (клиниките) към обществото. Това е един успешен модел за целите на
боличния мениджмът в управление на промяната и социалния маркетинг.
Ключови думи: болници промоциращи здраве, индивидуална медицина, интегрирани грижи,
обществени проекти, НПО
The project “Hospitals Promoting Health” was approved by WHO in 1988. The target groups of this
project are hospital staff, patients and society. Aim: To present the technology of realization of medical
social activities during the period 2007 – 2018 in the field of public healthcare regarding narcotics and
alcohol use prevention and suicide prevention, where the hospital Clinic of Intensive Treatment of Acute
Intoxications and Toxicoallergies in Naval Hospital – Varna, the Military Medical Academy works together
with Varna Municipality and three non-government organizations, formed by medical and social
professionals. Material: Medical documents from the Toxicology Clinic and documents from 14 realized
public projects that include 1090 patients and 568 parents of patients altogether. Methods: Analysis of
literature, documentary method, author’s investigation and assessment. Results: The authors present their
own original experience with the interaction “hospital-non-government organization – municipality”, they
outline the fields of interest, the design of the relationships, the activities of the non-government
organizations in the hospital, algorythms of interaction, the satisfaction of the patients and their relatives,
as well as the satisfaction of the hospital staff, the manager of the hospital and the financing organization.
Conclusion: The project “Hospitals Promoting health” is not well known by the Bulgarian medics and
health managers. Our experience can popularize the expanding of hospital activities toward the society.
This is a successful model for the purposes of the hospital management of guiding the social change and
social marketing.
Key words: hospitals promoting health, individual medicine, integrated care, public projects, non
government organizations
E-mail address: snezhazlateva@abv.bg

ПРОУЧВАНЕ НА СТИЛА НА УЧЕНЕ ПО МЕТОДА НА ДЕЙВИД КОЛБ ПРИ СТУДЕНТИ ОТ
БАКАЛАВЪРСКИТЕ И МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ СЛЕД ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ В
МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ПЛОВДИВ
К. Килова, А. Киркова-Богданова, Ж. Пейчев, А. Янева, Т. Димчева, Н. Матева
Катедра Медицинска информатика, биостатистика и електронно обучение, Факултет по обществено здраве,
Медицински университет – Пловдив

STUDYING THE STYLE OF LEARNING IN BACHELOR'S AND MASTER'S PROGRAMS AFTER
GRADUATING FROM THE MEDICAL UNIVERSITY OF PLOVDIV USING THE DAVID KOLB'S
METHOD
K. Kilova, A. Kirkova-Bogdanova, J. Peichev, A. Yaneva, T. Dimcheva, N. Mateva
Department of Medical Informatics, Biostatistics and e-Learning, Faculty of Public Health, Medical University –
Plovdiv

Новата парадигма в образованието поставя учещия в центъра на педагогическия процес.
Познанието на стила на учене дава възможност да се разкрие потенциала на всеки студент, да се
развият способностите му за учене, което е предпоставка за успешно обучение. В съвременната
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среда най-популярен е процесуалният мeтод на учене на Дейвид Колб. Цел. Да се изследва стила на
учене при студентите от бакалавърски и магистърски програми след висше образование в
Медицински университет – Пловдив по метода на Дейвид Колб. Материал и методи. Използвана е
пряката групова анонимна анкета за определяне на стила на учене по метода на Колб, чрез
адаптиран и валидиран за българската общност инструмент от А. Пожарлиев. За статистическа
обработка на данните е използван програмен продукт SPSS v.17.0, а за графичното представяне на
резултатите – MS Excel 2016. Резултати. Анкетирани са 156 студенти от бакалавърски и магистърски
програми след висше образование, изучавани във Факултет по обществено здраве, МУ – Пловдив.
Възрастовият обхват на изследваните респонденти е 23÷62 години, а средната възраст – 35,37±9,26
години. Резултатите от проведените анализи показват, че начинът, по който студентите учат, не е в
пряка зависимост от пола, но съществува статистически значима връзка между възрастта,
изучаваната специалност, както и степента на образование и стила на учене. Преобладава
акомодативният стил на учене (36,5%), следван от асимилативен (21,8%) и конвергентен (17,3%).
Заключение. Познаването на стила на учене може да насочи какви дейности и учебни пособия да се
планират и как да се поднесе теоретичното съдържание, за да се създаде ангажирано, мотивирано и
приятно учене за по-голямата част от аудиторията.
Ключови думи: стил на учене, студенти, обучение
New paradigm in education places the learner at the center of the pedagogical process. Knowledge
of the style of learning makes it possible to reveal the potential of each student, to develop his/her learning
abilities, which is a prerequisite for successful learning. In today's environment David Kolb's procedural
method of learning is the most popular one. Aim. To study the style of learning in Bachelor's and Master's
programs after graduating from the Medical University of Plovdiv using the David Kolb's method.
Material and methods. Direct group anonymous poll for determining the style of learning using the Kolb’s
method was used through an adapted and validated for the Bulgarian community instrument by
A.Pojarliev. For statistical data processing software SPSS v.17.0 was used and for graphical presentation of
results - MS Excel 2016. Results. 156 students from Bachelor’s and Master's programs after higher education
studied at the Faculty of Public Health, Medical University - Plovdiv were interviewed. Age range of the
respondents is 23÷62 years as the average age is 35.37±9.26 years. The results show that the way students
study is not directly related to gender, but there is a statistically significant relation between age, studied
specialty and level of education. The learning style is predominant (36.5%), followed by assimilative
(21.8%) and convergent (17.3%). Conclusion. Knowing the style of learning can guide us what activities and
teaching materials to plan and how to deliver the theoretical content in order to create engaging, motivated
and enjoyable learning for the majority of the audience.
Key words: learning style, students, education
E-mail address: k_kilova@abv.bg

СИСТЕМНОТО МИСЛЕНЕ - КЛЮЧОВА КОМПЕТЕНТНОСТ НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ ПО
ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ.
Д. Димитрова*, А. Джамбов**
*Катедра Здравен мениджмънт и икономика на здравеопазването, Факултет Обществено здраве, Медицински
Университет-Пловдив
**Катедра Хигиена и екомедицина, Факултет Обществено здраве, Медицински Университет-Пловдив

SYSTEMIC CONSIDERATION - KEY COMPETENCY OF PUBLIC HEALTH SPECIALISTS
D. Dimitrova*, A. Dzhambov**
*Department of Health Management and Healthcare Economics, Faculty of Public Health, Medical University of
Plovdiv, Plovdiv, Bulgaria
**Department of Hygiene and Ecomedicine, Faculty of Public Health, Medical University of Plovdiv, Plovdiv,
Bulgaria
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Теорията на Системното мислене включва разнообразни научни концепции и методи,
използвани за изучаване на сложни адаптивни системи. Те са напълно приложими за системите на
здравеопазване, където си взаимодействат множество заинтересовани участници при постоянна
динамика на средата с често непредвидими ефекти. Разширяването на компетенциите позволява на
специалистите по обществено здраве адекватно да балансират различните очаквания, здравните
потребности на целеви групи и професионалните приоритети, като използват подходящи ресурси
и да извършват оценка на ефективността и ефикасността на интервенционни програми в сферата
на общественото здраве. Надграждането на професионалната компетенност изисква интегриране
на системния подход в образователните цели и при оценяването на професионалната
компетенност; насърчаване на екипната работа на експерти от различни области и пациенти в
управлението на качеството и разработване на целеви програми за обществено здраве.
Ключови думи: системно мислене, професионална компетентност, обществено здраве
Systems thinking theory incorporates a variety of scientific concepts and methods used to
investigate and acquire knowledge about Complex Adaptive Systems. They apply to healthcare where
multiple agents interact in constantly changing contexts with often unpredictable effects. The expansion of
competencies would ensure that public health professionals are adequately prepared to navigate health
systems; to balance expectations of different populations, health needs of target groups and professional
priorities, utilizing appropriate resources; evaluating effectiveness and efficiency of interventions in public
health. Expanding professional competences in Systems thinking requires integrating system-based
practice into educational goals and in professional evaluation; fostering team work of experts from
different fields and patients in quality management and developing targeted public health programs.
Key words: Systems thinking, professional competencies, public health
E-mail address: dddimitrova1@gmail.com

ЗДРАВНА ГРАМОТНОСТ НА НАСЕЛЕНИЕТО В БЪЛГАРИЯ – ПОЛИТИКИ, ПРОГРАМИ И
НАСОКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕТО Й
С. Гаров, Т. Попов
Катедра „Медицинска педагогика”, Факултет по обществено здраве, Медицински университет-София

HEALTH LITERACY OF THE POPULATION IN BULGARIA – POLICIES, PROGRAMS AND
GUIDELINES FOR IMPROVEMENT
S. Garov, T. Popov
Department „Medical Pedagogy”, Faculty of Public Health, Medical University – Sofia

Трайно очерталата се неблагоприятна тенденция на нездравословен начин на живот у
голяма част от населението в България като резултат от ниската здравна култура и
незадоволителната здравна грамотност очертава като все по-актуална и значима темата за
необходимостта да се повишава здравната грамотност на българите. Според съвременните
разбирания ролята на медицинските специалисти по отношение на здравното възпитание, наред с
тези от образователния сектор, все повече нараства. Новите модели на взаимоотношението
медицински професионалист – пациент дават възможност на здравните работници да повишават
ефективно знанията и уменията на хората чрез насърчаването им към здравословен начин на живот
и акцентирайки върху промоция на здравето и превенция на заболяванията.
Ключови думи: здравна грамотност; здравна култура; здравно възпитание; медицински специалист
The enduring unfavorable tendency of unhealthy lifestyles for a large part of the population in
Bulgaria due to poor health culture and poor health literacy emerged as an increasingly relevant and
important topic for the need to increase health literacy of the Bulgarians. According to the present
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perceptions, the role of health professionals in health education, along with those in the education sector, is
increasingly growing. The new models of the medical professional-to-patient relationship enable healthcare
workers to effectively increase people's knowledge and skills by promoting healthy lifestyle and
highlighting the health promotion and disease prevention.
Key words: health literacy; health culture; health education, medical professional
E-mail address: sv.garov@gmail.com

ФАКТОРИ ЗА ОГРАНИЧЕНОТО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕДИННИ ПРОТОКОЛИ ЗА РАБОТА В
ИНТЕНЗИВНО ОТДЕЛЕНИЕ
В. Лалова*, Г. Петрова*, Х. Кулина**, Е. Мерджанова*
*Катедра „Сестрински грижи”, Факултет по Обществено Здраве, Медицински Университет- Пловдив,
България, бул. „Васил Априлов” 15А, Пловдив– 4002
**Катедра "Приложна математика и моделиране"; Факултет по Математика и Информатика, Пловдивски
Университет "Паисий Хилендарски"

FACTORS FOR LIMITED APPLICATION OF IDENTICAL PROTOCOLS IN INTENSIVE CARE UNIT
V. Lalova*, G. Petrova*, H. Kulina**, E. Merdjanova*
*Department of “Nursing”, Faculty of Public Health, Medical University of Plovdiv, Bulgaria Bul. “Vasil Aprilov”
15А, Plovdiv – 4002
**University of Plovdiv Paisii Hilendarski - Faculty of Mathematics and Informatics, Department of Applied
Mathematics and Modeling, Plovdiv, Bulgaria

Значителните технологични постижения, позволиха интензивните отделения да предоставят
грижи в различни нива на подпомагане на тежко болните пациенти. Изработването на алгоритми
за работата на медицинските сестри цели улесняване на ежедневните им дейности, подобряване
резултатите и безопасността на пациентите и целия персонал. Следвайки тази концепция, ролята
на интензивните грижи бързо се разшири през последните 20 години. Деиността на медицинските
сестри, като неизменна част от мултидисциплинарните екипи в ИО, e доказателство, че смъртността
и заболеваемостта могат да бъдат предотвратени, благодаряние на работата с протоколи свързани с
ежедневните им дейности. Основната цел на това проучване е да се анализират и отдиференцират
основните причини за ограниченото използване на протоколи в интензивно отделение. Важно е да
се направи оценка на причините за ограниченото използване на протоколи за дейностите, които
извършват реанимационните медицински сестри в интензивно отделение. Данните са обрабoтени с
помощта на програмния пакет SPSS v. 21.0, а графиките бяха изготвени посредством програмата
Microsoft Excel' 97. След проведеното проучване в 5-те ИО на УМБАЛи, можем да кажем, че
преодоляването на възникналите бариери за използване на протоколи в интензивно отделение ,
изисква постоянно развиващ се персонал, който да бъде в подкрепа на лекаря. Според
медицинските специалисти, най-честите причини са липсата на време за изпълнение, парични
средства и не достатъчно персонал. Трябва да има разработени по-гъвкави рамки, които да
отговарят на приетите стандарти за обслужване, което от своя страна ще повиши качеството на
грижите. Образователните програми трябва да бъдат подобрявани, а техния ефект проучен, тъй
като съществуват опасения, че липсата на интензивен персонал се е увеличила.
Ключови думи: протоколи, интензивни отделения, сестрински грижи
Introduction: Intensive units have been provided cares at different levels of support for intensive
patients. The development of protocols for the work of nurses aims to facilitate their day-to-day activities,
improving the outcomes and safety of patients and all staff. Following this concept, the role of intensive
cares has been rapidly expanded over the last 20 years. The performance of nurses, as an integral part of
multidisciplinary teams at the ICUs, is evidence that mortality and morbidity can be prevented, thanks to
the use of protocols for every-day obligations. Materials and methods: The main objective of this study is to
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analyze and differentiate the main reasons for the limited use of protocols in intensive care units. It is
important to assess the activities carried out by the nurses, who do not have experience working in ICUs.
We wanted to study their effectiveness and all the benefits for the organization of working process. Have
been using survey methods, data have been analyzed by using the software package SPSS v. 21.0 and
graphics have been prepared by using the program Microsoft Excel '97. Results: According to the medical
specialist from the 5th ICUs in university hospitals, the most common reasons are lack of time to
implement, lack of finance and lack of medical specialists. We should have developed the more flexible
framework, which has been accepted by standards of cares, which will improve the quality of cares. There
are concerns, that the lack of nurses in intensive units has been increased.
Key words: protocols, ICUs, nursing cares
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ОЦЕНКА НА СОМАТОТИПА И ИНДЕКС ТЕЛЕСНА МАСА ПРИ УЧЕНИЦИ (5 – 8-МИ КЛАС)
ГР. ПЛОВДИВ
Е. Мерджанова, Г. Петрова, В. Лалова
Катедра „Сестрински грижи”, Факултет по Обществено Здраве, Медицински Университет- Пловдив,
България, бул. „Васил Априлов” 15А, Пловдив– 4002

EVALUATION OF THE STUDENTS’ (5th – 8th GRADE) SOMATOTYPE AND
BODY MASS INDEX PLOVDIV
E. Merdjanova, G. Petrova, V. Lalova
Department of “Nursing”, Faculty of Public Health, Medical University of Plovdiv, Bulgaria Bul. “Vasil Aprilov” 15А,
Plovdiv – 4002

Въведение: Соматотипът или т.нар. телесна конструкция, е комплексна морфологична
характеристика със значителна генетична детерминираност, но отделните му компоненти търпят
различни промени през постнаталното онтогенетично развитие. Цел: Във връзка с проучване на
физическото развитие при подрастващи на възраст 11 – 14 години от град Пловдив, изследването
има за цел да анализира и оцени техния соматотип в зависимост от ИТМ. Материали и методи:
метод за определяне на соматотип по методика на Heath – Carter и математико – статистически
методи (непараметричен тест на Pearson, дисперсионен анализ Oneway – ANOVA test), резултатите
се обработиха с програмния пакет SPSS Statistics v.19. Резултати: Приложеният непараметричен тест
на Pearson, установи съществена разлика между момчета и момичета (x2 = 20,32; df = 2; p < 0,0001).
При момчетата най – голям дял имат групата с мезоморфен соматотип 56 (40,3%), а при момичетата
с най – голям относителен дял е групата с ендоморфен соматотип 57 (46,7%). Приблизително равни
дялове има и от двата пола за ектоморфния соматотип съответно момчета 48 (34,5%) и момичета 44
(36,1%). Доказа се зависимост между BMI и соматотипа (р < 0,0001; F = 88,44). Заключение: По –
голяма част от момчетата са атлетични, с хармонични пропорции, а при момичетата преобладава
мастната тъкан характерна за ендоморфния соматотип, който е абдоминален с относително голям
труп, къси горни и долни крайници, а всички телесни региони имат закръглени меки форми.
Ключови думи: телесна конструкция, ИТМ, подрастващи
Introduction: The somatotype or the so-called body construction is a complex morphological
characteristic with significant genetic determination but its separate components undergo different changes
during the postnatal ontogenetic development. Aim: In relation to the research of adolescents’ (11 – 14
years old) physical development in Plovdiv, the research aims to analyze and evaluate their somatotype
depending on BMI. Materials and methods: a method for somatotype determination after Heath–Carter
method and mathematical-statistical methods (Pearson non-parametric test, dispersion analysis Oneway –
ANOVA test), the results have been processed with SPSS Statistics v.19 program package. Results: The
applied Pearson non-parametric test has found significant difference between the boys and the girls (x2 =
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20,32; df = 2; p < 0,0001). The boys’ greatest share is for the mesomorphic somatotype 56 (40,3%) and the
girls’ greatest relative share is about the endomorphic somatotype 57 (46,7%). Almost the same share for
both genders is about the ectomorphic somatotype – for the boys 48 (34,5%) and the girls 44 (36,1%). It has
been proven a dependency between BMI and the somatotype (р < 0,0001; F = 88,44). Conclusion: Most of
the boys have athletic and proportional bodies and the body fat is predominant for the girls. This fat is
typical for the endomorphic somatotype which is abdominal with relatively large body, short upper and
lower limbs, and all body parts have round and soft shapes.
Key words: body construction, BMI, adolescents
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СТУДЕНТИТЕ ЛЕКАРСКИ АСИСТЕНТИ ОТ ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ, МЕДИЦИНСКИ
ФАКУЛТЕТ ГР. СТАРА ЗАГОРА ЗА ИЗБОРА НА СПЕЦИАЛНОСТ
П. Врачева
Тракийски университет, Медицински факултет, катедра „Здравни грижи“

PHYSICIAN ASSISTANT STUDENTS AT TRAKIA UNIVERSITY, MEDICAL FACULTY OF STARA
ZAGORA ABOUT THEIR CHOICE OF SPECIALTY
P. Vracheva
Trakia university, Medical faculty of Stara Zagora, Department of “Health care”

Целта на изследването е да проучи избора на специалност от студентите лекарски асистенти
в Медицински факултет гр. Стара Загора, като последователи на медицинските фелдшери в
България, чието обучение е преустановено през 1999 г. с последващ рестарт на професията през
2014 г. под името „Лекарски асистент“. Методи: Проучването е част от емпирично социологическо
изследване, проведено през ноември - декември 2016 г. Приложено е полустандартизирано интервю
лице в лице с всичките 42-ма студенти лекарски асистенти. Резултати: Тринадесет студенти избират
специалност „Лекарски асистент“ като първо предпочитание от заявените в кандидат-студентската
кампания. Специалността като бъдеща професия е второ желание за 10, последващо - за 3-ма
студенти, а 14 от респондентите са пренасочени от друга специалност. Като предварително
информирани за професия „Лекарски асистент“ се определят по-голямата част от респондентите.
Повече от половината студенти лекарски асистенти (25) познават професионалисти фелдшери,
осъзнавайки, че са техни последователи, реализирайки самостоятелен, „косвено“ повлиян от
тяхната дейност избор на специалност в кандидат-студентската кампания, определен като „осъзнат“
за 30, „случаен“ за 12 от тях. Заключение: В контекста на резултатите разглеждам избора на
специалност „Лекарски асистент“ от респондентите-студенти като свободен и осъзнат за поголямата част от тях, мотивиран от информираността им по отношение професията и
възможностите за реализация на кадрите.
Ключови думи: студенти, лекарски асистенти, специалност, информираност, професионална
реализация, интервю.
The aim of the study is to investigate the choice of specialty by the physician assistant students at
the Medical Faculty of Stara Zagora, as followers of the feldschers in Bulgaria, whose training was
suspended in 1999, with subsequent restart of the profession under the name "Physician assistant" in 2014.
Methods: During November - December 2016 an empirical sociological study was conducted, which
consisted of a semi-structured face-to-face interview with all 42 students of the specialty. Thirteen students
chose the specialty as first preference. "Physician assistant" as a future profession is a second preference for
10, subsequent for 3, and 14 have been redirected from another specialty. The majority of the respondents
identify themselves as well informed in advance about the profession. More than half of the students (25)
personally know feldschers, realizing an independent, "indirectly" influenced by their professional activity
choice of specialty, identified as "conscious" for 30 and "occasional" for 12 of them. Conclusion: The context
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of the results allows the choice of “Physician assistant” specialty by the student respondents to be
considered as free and conscious for the majority of them, motivated by their awareness of the profession
and possibilities for realization of the staff.
Key words: students, physician assistants, specialty, awareness, professional realization, interview.
E-mail address: p_vracheva@abv.bg

САМОСТОЯТЕЛНАТА РАБТА НА СТУДЕНТИТЕ – МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ В УСЛОВИЯТА
НА ПРЕДДИПЛОМНИЯ СТАЖ
С. Драгушева*, П. Петлешкова**, П. Каснакова***, М. Мавров****
*Катедра "Сестрински грижи", ФОЗ, МУ- Пловдив, бул. "Васил Априлов" 15-А, Пловдив
**Катедра "Акушерство и гинекология", МФ, МУ- Пловдив, бул. "Васил Априлов" 15-А, Пловдив
***Медицински колеж, МУ-Пловдив, бул. "Братя Бъкстон" 120, Пловдив
****Катeдра "Управление на здравните грижи", ФОЗ, МУ- Пловдив, бул. "Васил Априлов" 15-А, Пловдив

THE INDEPENDENT ACTIONS OF TRAINEE NURSES DURING THE PRE-GRADUATION
TRAINEESHIP
S. Dragusheva*, P. Petleshkova**, P. Kasnakova***, M. Mavrov****
*Department of Nursing Care, Faculty of Public Health (FPH), Medical University – Plovdiv, bul. Vasil Aprilov 15-A,
Plovdiv 4002
**Department Obstetrics and Gynaecology, Medical Faculty, Medical University - Plovdiv, bul. Vasil Aprilov 15-A,
Plovdiv 4002
***Medical College; Medical University – Plovdiv, bul. Bratya Buxton 120, Plovdiv 4002
****Department of Health Care Management , Faculty of Public Health, Medical University – Plovdiv, bul. Vasil
Aprilov 15-A, Plovdiv 4002

Въведение: Основен метод на работа в преддипломния стаж е самостоятелната работа на
студентите. Поради това, провеждането на преддипломния стаж изисква висока отговорност,
самостоятелност и адаптивност от страна на стажантите-медицински сестри. Самостоятелната
работа на студентите е един от най-съществените компоненти при реализиране на преддипломния
стаж. Предмет: Целта на настоящото проучване е да се анализира значимостта на самостоятелната
работа, като показател за повишаване нивото на знания, умения и навици, необходими за
професионалната реализация на бъдешите медицински сестри в условията на преддипломния
стаж. Материал и методи: Проучено е мнението на две групи респонденти: студенти от специалност
„Медицинска сестра” обучаващи се в МУ-Пловдив;Тракийски университет-Ст.Загора-МФ, Филиал –
Хасково; Университет „Проф. д-р Асен Златаров” - гр. Бургас и наставници от учебните бази в
УМБАЛ «Св. Георги»- Пловдив, МБАЛ-АД-Хасково, МБАЛ «Д-р Ат. Дафовски» - Кърджали.
Резултати: Според всички стажанти, участвали в проучването най-добри условия за самостоятелна
работа има по време на преддипломния стаж . При провеждането му студентите работят по график,
наравно с наставника и под негово ръководство извършват определени дейности самостоятелно
и/или под контрол. На стажантите се възлагат самостоятелни задачи, съобразно техните знания и
умения и според спецификата на сектора. В резултат на самостоятелната работа у стажантите се
формират умения за ориентиране в сложни практически ситуации и усвоените знания се прилагат
в самостоятелната им практическа дейност. Заключение: От направения анализ става ясно, че
показателят организиране на самостоятелната работа на стажанта е фактор за оптимизиране на
преддипломния стаж.
Ключови думи: самостоятелна работа, стажант-медицински сестри, преддипломен стаж, знания,
умения, навици
Introduction: The independent actions of students is the main method of work during the pregraduation traineeship. This is the reason why the pre-graduation traineeship demands high responsibility,
independence and adaptability of trainee nurses. Students' independent actions are one of the most
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important components of the pre-graduation traineeship. Objective: The aim of this study is to analyze the
significance of students' independent actions as an indicator of the raising level of knowledge, skills and
habits necessary for the professional development of the future nurses during the pre-graduation
traineeship. Materials and Methods: Two groups of respondents were studied: Students аt Medical
University- Plovdiv, Thracia University - St. Zagora-MF, Branch-Haskovo; University "Prof. Dr. Assen
Zlatarov "- Bourgas and mentors from the educational bases at the University Hospital" St. Georgi »Plovdiv, Multiprofile Hospital for Active Treatment-JSC-Haskovo, University Hospital" Dr At. Dafovski "Kardzhali. Results: According to all the trainees who took part in the study, the best conditions for
independent actions are available during the pre-graduate traineeship. In this way students work on a
schedule, and under the guidance of the mentor they do different activities independently and / or under
control of the mentor. Trainee nurses are assigned independent actions according to their knowledge and
skills and the specifics of the sector. As a result of the independent actions trainees acquire orientation
skills in complicated practical situations and apply the gained knowledge in their independent practical
activity. Conclusion: The analysis makes clear that the organization of the trainee's independent actions is a
factor for the optimization of the pre-graduation traineeship.
Key words: independent actions, trainee nurses, pre-graduation traineeship, knowledge, skills, habits.
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ХРАНИТЕЛНИТЕ НАВИЦИ НА СТУДЕНТКИ НА ВЪЗРАСТ ОТ 18 ДО 25 ГОД.
А. Андонова
Тракийски университет

THE NUTRITIONAL HABITS OF FEMALE STUDENTS AGED 18 TO 25
А. Andonova
Trakia University

Формирането на хранителните навици започва от най-ранна детска възраст. Основен фактор
за формирането културата на хранене има националните традиции, семейните вкусови
предпочитания и финансовите средства. През тинейджърските години особено при момичетата с
настъпващите физиологични промени в тялото (вторични полови белези, тегло, ръст, кожа, коса и
др.), под влияние на модните тенденции за визията на красивата жена, съвременните тенденции за
здравословно хранене и свобода която имат за избор на храна през деня започва да се наблюдава
промяна в хранителните навици. След приключване на този период при някои момичета
промените в хранителните навици са в положителна, а при други в отрицателна посока. След
завършване на средното образование, част от момичетата продължават своето образование. Често
това налага да се откъснат от домашното среда и да променят напълно или частично начина си на
живот и хранителния си режим. Целта на проучването е да установи хранителните навици на
студентки на възраст от 18 до 15г., които не живеят със семейството си. Задачи - да се установи
обичайния режим на хранене, предпочитаните храни, наличие или отсъствие критично отношение
към собствения маниер на хранене и диетите. Спазването на здравословен хранителен режим при
умствената натовареност и относително заседналия начин на живот при студентите влияе
положително върху учебните постижения. Пълноценното и балансирано хранене понижава нивото
на стрес, намалява риска от влошаване на здравето и справяне с психо-емоционалното натоварва по
време на обучението и изпитните сесии.
Ключови думи: жени студентки, режим на хранене, предпочитани храни, диета
The formation of nutritional habits begins from the earliest childhood. The main factors for
establishing nutritional culture are the national traditions, family taste preferences and finances. In teenage
years, especially in girls, with the physiological changes in the body (secondary sexual characteristics,
weight, growth, skin, hair, etc.), under the influence of the fashion trends for the beautiful woman's vision,
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the modern tendencies for healthy eating and freedom to choose food during the day, a change in the
nutritional habits starts to be observed. When this period ends, in some girls the changes in these habits are
positive and in other ones are negative. After graduating from high school, some girls continue their
education. Often, they have to break away from the home environment and change completely or partially
their lifestyle and nutritional regime. The purpose of the research is to establish the nutritional habits of the
female students aged 18 to 25 who do not live with their family. Tasks: To establish the usual nutritional
regime, the preferred foods, the presence or absence of critical attitude towards their own nutritional habits
and diets. Having a healthy nutritional regime in mental workload and relatively sedentary lifestyle in
students has a positive impact on the academic achievements. Contented and balanced nutrition reduces
stress level and the risk of health deterioration, and also helps to tackle the psycho-emotional stress during
training and exam sessions.
Key words: female students, nutritional regime, preferred foods, diet
E-mail address: albena.andonova@trakia-uni.bg

МНЕНИЕ НА СТУДЕНТИТЕ ЗА РОЛЯТА ИМ В ОБЩЕСТВЕНОТО ЗДРАВЕ И ПРЕВЕНЦИЯТА
НА РИСКОВИТЕ ФАКТОРИ
Хр. Милчева, К. Моллова, П. Тенева
Медицински колеж, Тр.У, ул. Армейска, 9, Стара Загора, България

STUDENTS’ OPPINION ON THEIR ROLE IN PUBLIC HEALTH AND THE PREVENTION OF RISK
FACTORS
Hr. Milcheva, K. Mollova, P. Teneva
Medical College-Trakia University, 9 Armeiska Str., Stara Zagora 6000, Bulgaria

Приетата национална концепция „Цели за здраве 2014 - 2020“ определя основните
приоритети на общественото здраве, които са насочени към подобряване на здравето на
населението, включително и на уязвимите групи, подложени на въздействието на рискови фактори.
Най-новите публикации на наши автори (В. Борисов, Ц. Воденичаров, 2017), разглеждат възлови
въпроси в общественото здраве и предлагат иновативни подходи и стратегии за активно включване
на отговорните институции при реализиране на съвременната здравна политика. Те определят
рисковият фактор като „такъв признак или елемент от жизнената среда на човека (климат, сезон,
местоживеене, тип хранене, стрес, вредни навици и др.), който създава условна вероятност за
възникване на една или друга болест. В научната литеатура се описват следните поведенчески
рискови фактори: Тютюнопушене; Алкохолизъм; Наркомании; Двигателнен инактивитет;
Нерационално хранене; Стрес; Рисково сексуално поведение; Лекарствена зависимост. Според
българското законодателство здравните професионалисти имат право самостоятелно или в екип и
да реализират превантивните дейности, регламентите за които са публикувани с Наредба 1 от 2011
г. Целта на настоящия доклад е: Да представи мнението на съвременните здравни
професионалисти (студенти рехабилитатори и медицински лаборанти) за компетенциите и
автономната им роля в общественото здраве и относно превенцията на поведенческите рискови
фактори. Материал и методи: анкетни проучвания, анализ на учебна и нормативна документация,
преглед на научна литература Резултати и обсъждания: Анализите от проведените проучвания
показват, че студентите бъдещи здравни професионалисти познават поведенческите рискови
фактори и притежават компетенции за извършване на обем от дейности (по лекарско предписание,
в екип и самостоятелно), насочени към лечебните, профилактичните, промотивните и
рехабилитационни грижи и мероприятия за пациента, регламентираните законодателно с Наредба
1 професионални дейности от 2011 г. Висок относителен дял от изследваните определят «стресът»
като най- натоварващ ежедневието рисков фактор. Изследваните предлагат различни стратегии с
повече от 2 дейности за справяне със стреса. Повече от половината от тях, ясно осъзнават ролята си в
сферата на общественото здраве. Изводи и заключение. Здравните професионалисти са основен
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ресурс за осъществяване на превантивните дейности в сферата на общественото здраве. В
съвременните условия появата на интегрирани професионални полета налага усъвършенстване на
компетенциите по здравна промоция в области като – здравен туризъм, мениджмънт, грижи за
възрастни хора и др.
Ключови думи: здраве, рискови фактори, компетенции, превенция, роля
The adopted National Concept "Health Objectives 2014-2020" sets out the main public health
priorities that are aimed at improving the health of the population, including vulnerable groups exposed to
risk factors. The most recent publications of our authors (V. Borisov, T. Vodenicharov, 2017) address key
issues in public health and offer innovative approaches and strategies to actively involve the responsible
institutions in the implementation of modern health policy. They determine the risk factor as "such a sign
or element of a person's living environment (climate, season, residence, diet, stress, harmful habits, etc.)
that creates a probable chance of one or another disease occurring. The scientific literature describes the
following behavioral risk factors: Smoking; Alcoholism; Drug addictions; Motor inactivation; Irrational
eating; Stress; Risky sexual behavior; Drug dependence. Under Bulgarian law, health professionals have
the right to work independently or in a team and to carry out the preventive activities, the regulations for
which are published by Ordinance 1 of 2011. The aim of this report is to present the opinion of modern
health professionals (rehabilitation students and medical laboratory assistants) about their competences
and autonomous role in public health and on the prevention of behavioral risk factors. Material and
methods: survey studies, analysis of educational and normative documentation, review of scientific
literature. Results and Discussion: Analyzes of the conducted studies show that future healthcare
professionals are aware of behavioral risk factors and have competence to carry out a range of activities (on
prescription, team and self) focused on curative, prophylactic, promotional and rehabilitation care and
events for the patient, regulated by Legislative 1 Professional Activities from 2011. A high proportion of
those surveyed determined stress as the most hazardous daily risk factor. Researchers offer different
strategies with more than 2 stress-management activities. More than half of them are clearly aware of their
role in public health. Conclusions and conclusion. Healthcare professionals are a major resource for the
implementation of preventive activities in the field of public health. In the current conditions, the
emergence of integrated professional fields requires improvement of health promotion competencies in
areas such as health tourism, management, care for the elderly and others.
Key words: health, risk factors, competencies, prevention, role
E-mail address: milcheva@uni-sz.bg

ИНТЕРАКТИВНО СИМУЛАЦИОННО ОБУЧЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ
Г. Петрова, В. Лалова, Е. Мерджанова
Катедра „Сестрински грижи”, Факултет по Обществено Здраве, Медицински Университет- Пловдив,
България, бул. „Васил Априлов” 15А, Пловдив– 4002

INTENSIV SIMULATION TRAINING OF NURSES
G. Petrova, V. Lalova, E. Merdjanova
Department of “Nursing”, Faculty of Public Health, Medical University of Plovdiv, Bulgaria Bul. “Vasil Aprilov” 15А,
Plovdiv – 4002

Въведение: Обучението на медицински сестри в медицински симулационен тренировъчен
център позволява интерактивно пресъздаване на клинична ситуация, без да излага пациента на
риск и в същото време стимулира критичното мислене на студентите. Целта на настоящото
изследване е да анализира учебните програми по основните, учебни дисциплини за специалност
„медицинска сестра“ във ФОЗ, МУ - Пловдив, като установи до каква степен в тях е залегнало
учебно съдържание, което е подходящо за преподаване в медицински симулационен тренировъчен
център. Материал и методи. Посредством социологическия метод анализ на документи, през летен

84

семестър на 2017/18 уч. година се извърши анализ на учебното съдържание на две задължителни
учебни дисципилни, залегнали в учебния план на медицински сестри във ФОЗ на МУ-Пловдив:
„Философия и въведение в сестринските грижи. Теоретични основи“ - 195 уч. ч.; „Практически
основи на сестринските грижи“ – включва 14 специализирани учебни дисциплини – 660 уч. часа.
Резултати и обсъждане: При анализ на съдържанието на дисципилните, които формират
теоретични знания и практически умения се установи, че и в двете дисциплини има тематични
единици, които са подходящи: измерване и регистриране на пулс, дишане и кървно налягане,
правила и техника при извършване на различни видове манипулации, хрaнене на тежко болен със
сонда, осигуряване на траен периферен венозен път, подготовка на пациент за извършване на ЕКГ,
катетеризация и др. Заключение: Отношението към пациента в медицинското образование е
изключително щадящо и хуманно. Обучението в МСТЦ би могло да намери място непосредствено
след теоретичното обучение, но задължителна да предхожда практическото обучение с участието
на пациент.
Ключови думи: здравни грижи, симулационно обучение, медицински сестри
Introduction: Training of nurses in the medical simulation training center allows an interactive
recreation of a clinical situation, without putting the patient at risk and during the same time stimulating
students' critical thinking. The purpose of the present study is to analyze the curriculum for the main
subjects of the nursing specialty in the Faculty of Public Health, Medical University- Plovdiv and also to
determine to what extent the content is suitable for teaching in a medical simulation training center.
Material and methods: Through the sociological method- analysis of the documents, during the summer
term of 2017/18 academic year, have been made an analysis of the curriculum content of two compulsory
disciplines, which were included in the curriculum for nurses in Medical University- Plovdiv: "Philosophy
and introduction to nursing cares. Theoretical foundations"- (195 tuition hours); "Practical foundations of
nursing cares" - includes 14 specialized disciplines – (660 tuition hours); Results and Discussion: When we
have been analyzing the content of the disciplines, which form the theoretical knowledge and practical
skills, it has been established, that in both disciplines there were thematic units, which were appropriate:
measuring and recording of pulse, measurement of breathing and blood pressure, feeding a patient with
nasogastric sond, providing a permanent peripheral intravenous catheter, preparation for ECG, urinary
catheterization and others. Conclusion: The attitude towards the patients in medical education is extremely
friendly and humane. Training in MSTC could be started immediately after the theoretical classes, but must
precede the clinical practice with the involvement of real patients.
Key words: health care, training of nurses, medical simulation training center
E-mail address: gkpg21@yahoo.com

АНАЛИЗ НА МНЕНИЕТО НА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ ОТНОСНО
НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ВЪВЕЖДАНЕ НА КОМПЛЕКСНА ДЪЛГОСРОЧНА ГРИЖА ЗА
ПАЦИЕНТИТЕ
Емил Янков, Жени Стайкова, Николай Попов
Факултет по Обществено здраве, Медицински Университет – София

ANALYSIS OF MEDICAL SPECIALISTS OPINION ABOUT THE NEED TO INTRODUCE THE
COMPLEX LONG-TERM CARE
Emil Yankov, Jeni Staykova, Nikolay Popov
Faculty of Public Health, Medical University – Sofia

Резюме: Настоящата статия представя част от резултатите от трикомпонентно комплексно
проучване върху необходимостта от комплексна дългосрочна грижа за пациентите в Р. България,
осъществявана от институции, комбиниращи медицинска и социална услуга. Първият компонент
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включва анализ на пътя на пациента и неговото финансово измерение. Вторият компонент е
икономически анализ на заведение, осъществяващо комплексна дългосрочна грижа за пациентите.
Третият компонент е анкетно проучване сред медицински специалисти и пациенти относно
необходимостта и нагласата на обществото за комплексна дългосрочна грижа за пациентите.
Преобладава мнението, че е необходимо да се въведе диференциация на продължителността на
болничния престой, в зависимост от основното заболяване и съпътстващите заболявания.
Медицинските специалисти са категорични – 91% от анкетираните заявяват, че е необходимо
въвеждането на комплексна дългосрочна грижа, съчетаваща медицинска и социална услуга.
Ключови думи: комплексна дългосрочна грижа, многопрофилна болница за активно лечение
(МБАЛ), хоспис
Abstract: The present paper presents a part of the results of three-component complex investigation
concerning the necessity of complex long-term care for the Bulgarian patients. This care is realized by
Institutions for medical and social services. The first component analyzes the patient way and its financial
dimensions. The second one is an economic analysis of an establishment carrying out a complex long-term
care for the patients. The third component is an inquiring among medical specialists and patients regarding
the necessity and social opinion for a complex long-term care to the patients. The respondents want to
introduce a differentiation of the length of hospital stay depending on the leading illness and
accompanying diseases. Medical specialists are categorical - 91% of them say that complex long-term care is
needed combining medical and social services.
Keywords: Complex Long-Term Care, Multi-profile Hospital for Active Treatment (MHAT), hospice.
E-mail address: j.staykova@abv.bg
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СЕСИЯ "МБС, ОКОЛНА СРЕДА, ЗДРАВЕ, ХРАНЕНЕ И
ДИЕТЕТИКА"
Пленарни доклади

РИСК ОТ ВЪЗНИКВАНЕ НА СТИХИЙНИ ПРИРОДНИ БЕДСТВИЯ – ОФИЦИАЛНО
СТАНОВИЩЕ И ИНФОРМИРАНОСТ НА РАБОТНИЦИ И СЛУЖИТЕЛИ В ОБЛАСТ СТАРА
ЗАГОРА, БЪЛГАРИЯ
В. Славова*, В. Иванов*, П. Талева**, Ю. Маринова***, Б. Парашкевова***, Г. Петрова***, М.
Платиканова****
*Катедра „Неврология, психиатрия и МБС”, Медицински факултет, Тракийски университет, ул. „Армейска“
№11, Стара Загора
**Катедра „Хирургия, неврохирургия, урология и анестезиология”, Медицински факултет, Тракийски
университет, ул. „Армейска“ №11, Стара Загора
***Катедра „Социална медицина и здравен мениджмънт“, Медицински факултет, Тракийски университет, ул.
„Армейска“ №11, Стара Загора
****Катедра „Хигиена, инфекциозни болести и епидемиология“, Медицински факултет, Тракийски
университет, ул. „Армейска“ №11, Стара Загора

NATURAL DISASTERS RISK – OFFICIAL STATEMENT AND AWARENESS OF WORKERS IN
STARA ZAGORA REGION, BULGARIA
V. Slavova*, V. Ivanov*, P. Taleva**, J. Marinova***, B. Parashkevova***, G. Petrova***, M.
Platikanova****
*Department of Neurology, Psychiatry and MDS, Faculty of Medicine, Trakia University, 11 Armeyska Street, Stara
Zagora
**Department of Surgery, Neurosurgery, Urology and Anesthesiology, Faculty of Medicine, Trakia University, 11
Armeyska Street, Stara Zagora
***Department "Social medicine and health care management", Faculty of Medicine, Trakia University, 11 Armeyska
Street, Stara Zagora
****Department "Hygiene, Infectious diseases and Epidemiology", Faculty of Medicine, Trakia University, 11
Armeyska Street, Stara Zagora

Въведение: В РБългария често възникват бедствени ситуации, причинени от стихийни
природни явления. Те предизвикват появата на голям брой безвъзвратни и медицински загуби в
огнището на поражение. Социалните и икономически последици оказват значителен
неблагоприятен ефект върху развитието и икономическия растеж на държавата. Поради тази
причина намаляването на риска от бедствени ситуации и готовността за защита са от изключително
значение за устойчивото развитие на страната. Информираността на хората за най-рисковите
природни бедствия в района, в който живеят и работят способства за намаляване на риска и
повишаване на готовността за защита. Цел: Проучване и анализ на готовността на работниците и
служителите за действие при бедствени ситуации в област Стара Загора, вземайки под внимание
информираността на анкетираните за най-рисковите природни бедствия. Материал и методи:
Проведено е емпирично социологическо проучване посредством пряка групова анкета на 322
работници и служители в различни сфери на националното стопанство в област Стара Загора.
Проучването е проведено в периода януари – декември 2016 г. Места на проучването са
предприятия и фирми в различни отрасли на промишлеността в област Стара Загора, част от които
са включени в списъка с обекти от критичната инфраструктура на РБългария. Резултати: Анализът
на резултатите от социологическото проучване показва недостатъчна информираност за риска от
възникване на природни бедствия като по-голямата част от анкетираните посочват, че не
съществува или има малък риск от възникването им. Заключение: Възможните последствия при
възникване на природни бедствия налагат непрекъснато и целенасочено повишаване на
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информираността за най-рисковите природни бедствия и способите за защита и оказване на първа
медицинска помощ.
Ключови думи: бедствие, защита на населението, риск от природни бедствия, информираност за
риска от природни бедствия, емпирично социологическо проучване
Introduction: Disasters caused by natural phenomena often occur in Bulgaria. They cause a large
number of dead, disappeared and medical losses in the zone of defeat. Social and economic consequences
have a significant adverse effect on development and economic growth. For this reason reducing the risk of
disaster situations and the readiness for protection are exclusively matter to sustainable development.
Awareness of people at risk of natural disasters in the region in which they live and work is essential to
reduce risk and increase readiness to protect. Aim: Research and analysis of the preparedness of workers
for dealing with disaster situations in Stara Zagora Region, taking in mind the awareness of respondents
for the most risky natural disasters. Material and methods: An empirical sociological study is conducted
through direct group self – administered questionnaire (SAQ) of 322 workers in various fields of the
national economy in Stara Zagora Region. The survey was conducted from January to December 2016. The
places of study were enterprises and companies in various industries in Stara Zagora Region, some of
which are included in the list of sites of critical infrastructure in Bulgaria. Results: Analysis of the results of
the survey among workers in various fields of national economy in the Stara Zagora Region shows
insufficient awareness about the risk of natural disasters as the majority of respondents indicate that there
is no or little risk of them occurring. Conclusion: Possible consequences in case of natural disasters require
continuously and purposefully increase awareness about the most risky natural disasters in the area in
which people live and work and remedies for protection and provision of first aid.
Key words: disaster, civil protection, natural disasters risk, workers' awareness about natural disasters risk,
empirical sociological survey
E-mail address: vslavova71@yahoo.com

ЗАЩО ТРАКИТЕ СА БИЛИ НАЙ-ДЪЛГОЛЕТНОТО НАСЕЛЕНИЕ ПРЕЗ ДРЕВНОСТТА?
Р. Памукова, Е. Радев
Медицински Университет - София, Факултет по обществено здраве, катедра Превантивна медицина

WHY THRACIANS WERE THE LONGEST LIVING POPULATION IN ANTIQUITY?
R. Pamukoff, E. Radev
Medical University - Sofia, Faculty of Public Health, Department of Preventive Medicine

Траките са били най-здравите, най-войнствените и най-дълголетните сред тогавашните
народи според исторически литературни данни. На техните земи възникват първите познания в
Европа по медицина, земеделие и животновъдство 10 000 г. пр.н.е. Част от хилядолетните им знания
се разпространяват и навлизат в лекарската практика, диетологията, фитотерапията, хирургията и
фармацията по света. В доклада разглеждаме възможностите за приложение на някои техни
лекарствени практики, растения и храни с хилядолетна история на използване по нашите земи при
комплексни програми за активно дълголетие на българите.
Ключови думи: дълголетие, превантивна медицина, история на медицината, Траки, българска
традиционна медицина, хирургия, билколечение, фитотерапия, фитохимия, фармакогнозия,
фармация, комплексни програми
Tracians were the strongest, the most warlike and the longest-lived among the peoples of Antiquity,
according to historians. On their lands emerged the first European knowledge in medicine, agriculture and
livestock breeding, 10 000 years BC. Part of thе millenial knowhow of the ancient Thracians has spread
around the world contributing to medicine, dietology, phytotherapy, phytochemistry, surgery and
pharmacognosy. In our report we will review the use of some their medical practices, medicinal plants and
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foods with long-standing tradition and their potential application in complex programs for active longevity
of Bulgarians.
Key words: Longevity, Preventive Medicine, History of Medicine, Thracians, Bulgarian Traditional
Medicine, Surgery, Herbal Medicine, Phytotherapy, Phytochemistry, Pharmacognosy, Pharmacy, Complex
Programmes
E-mail address: r.m.pamukova@gmail.com

ИНФОРМИРАНОСТ И НАГЛАСИ НА НАСЕЛЕНИЕТО ОТ ГРАД ВАРНА КЪМ
БИОЛОГИЧНИТЕ ХРАНИ
Д. Николова-Гелова*, К. Докова**
*ОДБХ – гр. Варна
**Медицински университет – гр. Варна

AWARENESS AND ATTITUDE OF THE POPULATION OF THE CITY OF VARNA TO ORGANIC
FOODS
D. Nikolova-Gelova*, К. Dokova**
*Regional Directorate for Food Safety - city of Varna
**Medical University of Varna

Въведение: Наблюдава се нарастваща тенденция към търсене на храни, близки до
традиционните. Биологичният метод на производство на храни посреща нуждите на тази
нарастваща група потребители, тъй като използва безопасни и прозрачни методи на производство.
Важна предпоставка за употребата на биохрани е информираността на потребителите. Целта на
изследването е установяване нивото на информираност на населението по отношение на
биохраните, което да спомогне за по-осъзнат избор на полезни за зравето и щадящи околната среда
продукти. Методи: В проучването са обхванати 100 пълнолетни потребители от град Варна,
подбрани на случаен принцип. Използвана е пряка анонимна анкета за установяване на
информираността и нагласите за използване на биохрани. Данните са обработени с описателни
статистическиметоди, проверката на хипотези е тествана чрез непараметричен тест критерий хи
квадрт. Резултати: Данните от проучването показват, че значителна част от населението отчита
положителното влияние на биохраните върху човешкото здраве (94%) и околната среда (88%).
Главните причини, които се посочват като пречка да се потребяват повече биохрани са високата
цена(33%) и недоверието към качеството на тези продукти в България(21%). Задължителната пърна
информация върху етикетите на биохраните остава напълно неразпознаваема за голяма част от
населението(28%). Заключение: Жителите на гр. Варна нямат достатъчни познания по отношение
на биологичните храни, Потребителите се нуждаят от допълнителна информация за значението на
данните върху етикетите и как те могат да бъдат проверени.
Ключови думи: биологични храни, информираност, население
Introduction: There is an increasing tendency towards demand for foods close to the traditional
ones. The organic method of food production meets the needs of this growing group of consumers as it
uses safe and transparent production methods. The consumers’ awareness is a vital prerequisite for the use
of organic foods. The aim of the research is to determine the level of awareness of the population with
regard to organic foods, which will help to make more conscious choice of environment-friendly products.
Methods: The research covered 100 adult users from Varna, randomly selected. A direct anonymous poll
was conducted to identify the awareness and attitudes about the use of organic foods. The data are
processed using descriptive statistical methods, hypothesis check up is tested by non-parametric criterion
test X 2. Outcomes: The research data show that a significant proportion of the population takes into
account the positive impact of organic foods on human health (94%) and the environment (88%). The main
reasons mentioned as an obstacle to consuming more organic foods are the high price (33%) and the lack of
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confidence about the quality of these products in Bulgaria (21%). The first mandatory information on
organic food labels remains completely unrecognizable for a major part of the population (28%).
Conclusion: The citizens of Varna have insufficient knowledge of organic food. Consumers need additional
information on the importance of the data on the labels and how they can be checked.
Key words: organic foods, awareness, population
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КОНСУМАЦИЯ НА КАФЕ СРЕД РАБОТЕЩИ С ЕКСПОЗИЦИЯ НА ШУМ И ВИБРАЦИИ
Т. Димитрова, Р. Чамова, Д. Найденова
Медицински университет - Варна

CAFFEINE CONSUMPTION AMONG WORKERS EXPOSED ON NOISE AND VIBRATION
T. Dimitrova, R. Chamova, D. Naydenova
Medical University – Varna

По отношение на ползите и риска от кофеиновата консумация съществуват противоречия.
Доказани са възможностите на кофеновите напитки да повишават нивата на систолното артериално
налягане за няколко часов период след консумацията. Здравословните им ефекти се свързват с
богатството на фитонутриенти, като кофеин, хлорогенна и кофеинова киселини,
хидроксихидоквинон. Проведено е срезово проучване на консумацията на кафе и условията на труд
с акцент върху експозицията на шум и вибрации сред лица в трудоспособна възраст от
Североизточна България. Анкетирани са 502 работещи на възраст от 19 до 80 години. Средната
възраст на участниците е 39±0,5 години. Разработена е и приложена структурирана собствена
анкетна карта, включваща въпроси относно: приема на кафе и условията на труд. Резултатите
установяват редовна консумация на кафе при 82,5% от работещите при високи шумови нива и при
82,1% от експонираните на локални вибрации работещи. Неконсумиращи кофеинови напитки са
едва 9,4% от работещите в шумна среда и 12,8% от вибро-експонираните. Необходимо е внимание
по отношение на безопасността на употребата на кафето като тонизираща напитка на работното
място при експозиция на шум и вибрации по отношение на възможностите за съчетано
еднопосочно неблагоприятно въздействие върху костната плътност и периферно-нервните
увреждания. Комплексният подход за оценка на здравните ефекти от консумация на кафе
задължително включва отчитане на рисковите фактори от условията на труд и начина на живот.
Ключови думи: шум, вибрации, кафе
There are controversies regarding the benefits and the risk of caffeine consumption. The ability of
coffeine beverages to increase systolic blood pressure levels for several hours after consumption has been
proven. Their health effects are associated with the richness of phytonutrients such as caffeine, chlorogenic
and caffeine acids, hydroxyhydogycinone. A cross-sectional study of coffee consumption and working
conditions was conducted with emphasis on exposure to noise and vibrations among people of working
age from Northeastern Bulgaria. 502 respondents were interviewed at the age of 19 to 80. The average age
of participants was 39 ± 0.5 years. A structured proprietary questionnaire was also developed, including
questions about: coffee intake and working conditions. The results found regular coffee consumption in
82.5% of workers at high noise levels and 82.1% of workers exposed to local vibrations. Non-consuming
caffeinated beverages are only 9.4% of those people working in noisy environments and 12.8% of vibroexposed ones. Careful attention should be given to the safety of coffee use as a toning drink in the
workplace at exposure to noise and vibration with regard to the possibility of combined unilateral adverse
effects on bone density and peripheral nerve damage. The comprehensive approach to assessing the health
effects of coffee consumption necessarily involves taking risk factors into account in terms of working
conditions and lifestyle.
Key words: noise, vibration, coffe
E-mail address: rositsa.chamova@mu-varna.bg
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СЕСИЯ "ЕТИЧНИ И ДЕОНТОЛОГИЧНИ ПРОБЛЕМИ В
ОБЩЕСТВЕНОТО ЗДРАВЕ. ИСТОРИЯ И ФИЛОСОФИЯ НА
МЕДИЦИНАТА. МЕДИЦИНСКО ПРАВО"
Пленарни доклади
ЕТИЧНИ АСПЕКТИ НА ПРЕВЕНЦИЯТА НА НАДНОРМЕНОТО ТЕГЛО И ЗАТЛЪСТЯВАНЕТО
Р. Горанова - Спасова*, Н. Щерева - Николова*, А. Трайковска - Димитрова**

*Катедра „Медицинска етика и право“, Факултет по обществено здраве, МУ- София
**Катедра „Превантивна медицина“, Факултет по обществено здраве, МУ- София

ETHICAL ASPECTS OF OVERWEIGHT AND OBESITY PREVENTION
R. Goranova - Spasova*, N. Shtereva - Nikolova*, А. Traykovska - Dimitrova**
*Department of Medical ethics and law, Faculty of Public Health, Medical University- Sofia
**Department of Preventive medicine, Faculty of Public Health, Medical University- Sofia

Въведение: Затлъстяването е една от водещите предотвратими причини за смърт в световен
мащаб. Разпространението на затлъстяването сред възрастни и деца го поставя сред най-сериозните
проблеми за общественото здраве в 21 век. По данни на Световната здравна организация през 2016 г.
над 1,9 милиарда възрастни са с наднормено тегло. От тях над 650 милиона са със затлъстяване. За
същата година 41 милиона деца под 5-годишна възраст са били с наднормено тегло или
затлъстяване и повече от 340 милиона деца и юноши на възраст между 5 и 19 години са с
наднормено тегло. Целта на настоящата статия е да разгледа и анализира етичната приемливост на
съществуващите в световен план подходи за превенция на наднорменото тегло и затлъстяването.
Материали и методи: За постигане на поставената цел са използвани общонаучни и частнонаучни
методи и подходи, сред които документален метод, анализ и синтез, сравнителен метод. Изброените
методи взаимно се допълват. Резултати: Дейностите за превенция на затлъстяването могат да бъдат
на индивидуално и на популационно ниво. Акцентът пада върху обществено-здравните
инициативи. Анализът на подходите за превенция на затлъстяването сочи, че съществува опасност
програмата да води до стигма на определена група, прехвърляне на вината върху жертвата или
задълбочаване на здравните неравенства. Заключение: Широкото прилагане на дадена инициатива
трябва да се основава на доказателства за нейната ефективност, но и на етични съображения, за да
се гарантира защита на човешките права.
Ключови думи: превенция, наднормено тегло, затлъстяване, етичен подход, обществено здравни
инициативи
Introduction: Obesity is one of the leading preventable causes of death in the world. The prevalence
of obesity among adults and children is one of the most serious public health issues in the 21st century.
According to the World Health Organization (WHO) in 2016, more than 1.9 billion adults are overweight.
Over 650 million of them are obese. 41 million children under the age of 5 were overweight or obese, and
over 340 million children and adolescents aged 5 to 19 were overweight. The aim of our study is to examine
and analyze the ethical acceptability of obesity prevention approaches worldwide. Material and Methods:
In order to achieve this goal, we have used general and private science methods and approaches, including
documentary method, analysis and synthesis, comparative method. The following methods are
complementary. Results: Prevention of obesity can be done at individual and population level with the
emphasis on public health initiatives. The analysis of obesity prevention approaches shows that there is a
risk that the program may lead to stigmatization of a particular group, victim blaming and reinforcement
of health inequalities. Conclusion: The implementation of a public health initiative should be based on
evidence of its effectiveness but also on ethical considerations to ensure the protection of human rights.
Key words: prevention, overweight, obesity, ethical approach, public health intervention
E-mail address: radka.goranova@gmail.com
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ХАРАКТЕРИСТИКА НА ТОКСИКОЛОГИЧНИТЕ ПАЦИЕНТИ ОТ ГЛЕДНА ТОЧКА НА
ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ЕФЕКТИВНА КОМУНИКАЦИЯ ЛЕКАР-ПАЦИЕНТ
М. Йовчева*, С. Златева*, П. Маринов*, Г. Бончев**, Е. Борисова***
*ВМА – МБАЛ – Варна, Клиника по интензивно лечение на остри отравяния и токсикоалергии
**Лаборатория за токсикологични изследвани изследвания
***Консултативен психиатричен кабинет
CHARACTERISTICS OF THE TOXICOLOGICAL PATIENTS IN REGARD TO POSSIBILITY OF
EFFECTIVE DOCTOR – PATIENT COMMUNICATION
M. Yovcheva*, S. Zlateva*, P. Marinov*, G. Bonchev**, E. Borisova***
*Military Medical Academy, Multiprofile Hospital for Active Treatment, Clinic of Intensive Treatment of Acute
Intoxications and Toxicoallergies
**Laboratory of Toxicology Chemical Investigations
***Consultative Psychiatric Office

Цел: 1. Характеризиране на пациентите с токсично променено съзнание според етиологията
на отравянето. 2. Обсъждане на отражението на токсично промененото съзнание върху
възможностите за ефективна комуникация лекар –пациент. Материал и методи: Ретроспективно
проучване на 2100 пациенти на Клиниката по интензивно лечение на остри отравяния и
токсикоалергии по медицински документи – истории на заболяването, епикризи, информирани
съгласия. Статистически анализ. Резултати: 966 пациенти, 46% от всички, имат променено съзнание
още при първия преглед, като този процент е особено висок в групите на острите отравяния с
медикаменти - 72 %, с алкохол – 78,% и с наркотици – 70 %. Възстановяването на ясно съзнание е в
срок до един час при 170 болни (28,2%), а при останалите е от 1 час до 7 денонощия. В 623 случая (
29,6 %) формулярът за информирано съгласие е подписан от близък на пациента, в 188 случая (8,9
%) - от лица без родствена връзка с пациента. Заключение: Токсикологичните пациенти са много
разнообразна група по етиология, причини за отравянето, наличие, тежест и динамика на
церебротоксичен синдром. Токсично промененото съзнание създава бариери пред ефективната
комуникация лекар –пациент и сериозно затруднява процеса на получаване на информирано
съгласие за лечение.
Ключови думи: интоксикация, церебротоксичен синдром, ефективна комуникация
Aim: 1. Characterization of the toxicology patients with toxic changed mental state according to the
etiology of intoxication. 2. Discussing the impact of cerebral toxic syndrome on the possibility for an
effective communication between the doctor and the patient. Material and Methods: A retrospective study
of medical documents of 2100 patients treated in Toxicology Clinic – case files, informed consent papers,
etc. Statistical analysis. Results: Toxic mental change was found in 966 patients, 46% of all. The relative part
of cerebral toxicity was especially high in patients with medicament intoxications – 72%, alcohol – 78% and
narcotics - 70%. The restoring of lucid mental state was observed within 1 hour in 170 cases, 28, 2%, and
from 1 hour to 7 days – in the rest. In 623 cases, 29,6%, the informed consent papers were signed by
patient’s relatives and in 188 cases, 8,9%, by people who were not relatives. Conclusion: Toxicology
patients have great variety of etiology factors, reasons for intoxication, presence, severity and dynamics of
toxic cerebral syndrome. The toxic change of mind creates barriers for effective doctor-patient
communication and serious difficulties in the process of informed consent of treatment.
Key words: intoxication, cerebral toxic syndrome, effective communication
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ПРИНУДИТЕЛНИ ИНТЕРВЕНЦИИ СПРЯМО ЛИЦА С ПСИХИЧНИ РАЗСТРОЙСТВА –
МЕДИКО-ПРАВНИ АКЦЕНТИ
,
В. Михайлова* **, М. Льочкова**, А. Алакиди***, К. Казанджиев****
*Катедра „Кинезитерапия“, Факултет по обществено здраве, Медицински университет, София
**Катедра „Управление на здравните грижи“, Факултет по обществено здраве, Медицински университет,
Пловдив
***Медицински университет, София
**** IIITh District Police station - Plovdiv

FORCED INTERVENTIONS AGAINST PERSONS WITH MENTAL DISORDERS - MEDICAL-LEGAL
ACCENTS
V. Mijaylova*,**, M. Liochkova**, A. Alakidi***, K. Kazandjiev****
*Department of Kinesitherapy, Faculty of Public Health, Medical University Sofia
**Department of Healthcare Management, Faculty of Public Health, Medical University Plovdiv
***Medical University Sofia
****IIITh District Police station - Plovdiv
Извършен е кратък аналитичен преглед на регламентите за принудително лечение и
процедурата за неговото изпълнение, съотв. по Наказателния кодекс (НК) и Наказателно правния
кодекс (НПК), както и Инструкция Nr. 1 за дейността на здравните органи при настаняване на лица
с психични разстройства в психиатрични стационари по принудителен ред, за разлика от
задължителното настаняване и лечение с превантивна цел по Закона за здравето (ЗЗ). Водещо
значение се придава на постановката на Канадската психиатрична асоциация (CPA, 1980),
застъпваща ситуационно-базиран подход спрямо този специфичен контингент, както и на
Декларацията от Хелзинки (2000) за получаването на адекватно информирано съгласие в случаи на
ментални нарушения от легално оторизирани представители в съответствие с действащото право.
Застъпва се становището, че към принудителна медикация (вкл. изолация, механично връзване,
евент. електро-шокови процедури, дори невролептици и пр.), би следвало само тогава да се
пристъпва, когато всички прийоми за осведомяване при насилствено задържани лица с ментални
заболявания и агресивни поведенчески отклонения са провалени, при стриктно съблюдаване на
законодателните рестрикции. Двуполюсният характер между отговорността на лекаря за
осигуряване благото/доброто на пациента от медицинска гледна точка и уважението/респектът
пред волята му се откроява като фундаментална биоетична конфигурация.
Ключови думи: агресивни поведенчески отклонения, принудителна медикация, легално
оторизирани представители, законодателни рестрикции, действащо право
A brief analytical overview of the prescriptions for enforcement and the procedure for its
implementation, respectively, Penal Code and Code of Criminal Procedure , as well as Instruction Nr. 1 for
the activity of the health authorities in the placement of persons with psychiatric disorders in psychiatric
hospitals under compulsory orders, as opposed to the compulsory accommodation and treatment with
preventive purpose under the Health Act. Importance is attributed to Canadian Psychiatric Association CPA (1980), which advocates a situation-based approach to this specific contingent, and Declaration of
Helsinki (2000), to obtain adequate informed consent in cases of mental disorders by legally authorized
representatives in accordance with the applicable law. It is argued that coercive medication (including
isolation, mechanical restraint, eventual electro-shock procedures, even neuroleptics, etc.) should only be
taken when all means of informing people with mental retardation and aggressive behavioral
abnormalities have failed, while strictly observing legislative restrictions. The bipolar nature between the
doctor's responsibility to ensure the good / good of the patient from a medical point of view and the
respect / respect for his will stands out as a fundamental bioethetical configuration.
Key words: aggressive behavioral abnormalities, coercive medication, legally authorized representatives,
legislative restrictions, applicable law
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ТЕНДЕНЦИИ В ОБУЧЕНИЕТО НА БАКАЛАВРИ ПО ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ В БЪЛГАРИЯ
В. Александрова*, К. Докова**
*УС „Инспектор обществено здраве“, Медицински Колеж – Варна, бул. „Цар Освободител“ №84
**Kaтедра „Социална медицина и организация на здравеопазването”, Медицински Университет „Проф. П.
Стоянов“- Варна, ул. „М. Дринов“ № 55

TRENDS IN THE UNDERGRADUATE EDUCATION IN PUBLIC HEALTH IN BULGARIA
V. Alexandrova*, К. Dokova**
*ES „Public Health Inspector“, Medical College, Varna, 84 Tzar Osvoboditel blvd
**Department of Social medicine and health care organisation, Medical University Varna „Prof. Dr P. Stoyanov“, 55
М. Drinov str., Varna

Въведение: Един от основните приоритети на глобалното обществено здравеопазване е
осигуряването на достатъчно квалифицирани професионалисти, които да отговорят на здравните
потребностите на обществото. Значителен брой проучвания анализират тенденциите на
обучението в магистърска степен по обществено здравеопазване, а липсват такива за базовото
бакалавърско обучение по специалността. Цел: Да се анализират тенденциите в бакалавърските
програми по Обществено здраве в България и да се оценят спрямо компетенциите, които трябва да
притежават професионалистите по обществено здраве, съгласно препоръките на ASPHER.
Материали и методи: Извършен е сравнителен анализ на учебните планове по специалности по
следните критерии: форма и продължителност на обучението, изучавани дисциплини, хорариум,
структура на разпределение на часовете между лекции, упражнения и практическо обучение.
Резултати: В България обучението се провежда по 2 модела: степен „Професионален бакалавър“ (6
семестъра) по специалността „Инспектор по обществено здраве“ в медицинските колежи в София,
Пловдив и Варна и степен „Бакалавър (8 семестъра) по специалностите „Опазване и контрол на
общественото здраве“ в Медицински университет Плевен и „Обществено здраве и здравен
мениджмънт” в Медицински университет София. Според обобщеният анализ по специалности: поголям е делът на практически занятия в учебните планове за ОКС “професионален бакалавър;
добре застъпено практическо обучение, най-висок общ брой часове и учебни дисциплини
осигурява бакалавърската степен в Плевен; специалността в Медицински университет София е пошироко профилирана, с голям дял на дисциплините в направлението здравен мениджмънт и помалко практическа подготовка. Заключение: Разгледаните програми осигуряват част от
компетенциите необходими на професионалиста по общественото здраве, с фокус върху уменията
за контрол на факторите от околната среда, но в значително по-малка степен изграждат знания за
изследване на общественото здраве, за разработване и управление на здравни програми.
Ключови думи: обучение, бакалавър по обществено здраве, тенденции, специалисти.
Introduction: One of the leading priorities of the global public health is the education of a sufficiant
number, well qualified proffesionals to provide services responsive to the needs and expectations of the
society. Big number of studies analyse the trends in the graduate (master) edication in public heath, but
there are no such for the undergraduate level education in the field of public health. Aim: The present
report aims to analyse the developments in the undergraduate level education in Public helath in Bulgaria
and to assess the content of the programmes in relation to the competences which the public health
professionals should obtain during their training as recommended by ASPHER. Мaterials and methods:
We have performed comparative analysis of the study plans of all Bachelor programmes in Public Health
in Bulgaria (3 and 4 year) according the following criteria: form and duration of the education, studied
disciplines and study hours by discipline, and their structure (lectures/practical training). Results: The
undergraduate education in Bulgaria is organised in two main models: “Professional bachelor” for the
speciality “Public health inspector” with 6 semesters duration and “Bachelor” with 8 semesters duration for
the specialities ”Public health protection and control” and “Public health and health care management”.
The analysis by specialities reveal that practical training has bigger share in the programmes for
“Professional bachelor”; bigger number of disciplines with greater number of study hours are included in
the Bachelor of “Public Health protection and control” covering in greater degree the professional
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competencies as recommended by ASPHER. The speciality “Public health and health care management”
has a prevailing focus on management and less on other proffesional competencies with smaller number of
hours for practical training. Conclusion: The analysed programmes provide education and develop skills
focused on the protection of environmental health risk factors, or management and to a lower degree
assessment of the populational health and development and provision of public health interventions.
Key words: education, Bachelor of public health, trends, specialists
E-mail address: asistentaleksandrova@gmail.com
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СЕСИЯ "ЗДРАВЕН МЕНИДЖМЪНТ"
Пленарни доклади

ПОТРЕБИТЕЛСКИ ПРЕДПОЧИТАНИЯ ПРИ ИЗБОР НА АПТЕКА В УСЛОВИЯТА НА
ИНТЕНЗИВНА КОНКУРЕНЦИЯ
М. Рохова, А. Димова, Е. Атанасова, Ж. Рангелова, В. Николова
Катедра по икономика и управление на здравеопазването, Факултет по обществено здравеопазване,
Медицински университет – Варна

CONSUMER PREFERENCES FOR DRUG RETAILER IN HIGHLY COMPETITIVE ENVIRONMENT
M. Rohova, A. Dimova, E. Atanasova, J. Rangelova, V. Nikolova
Department of Health Economics and Management, Faculty of Public Health, Medical University – Varna

Въведение: През последните години аптечният пазар в България се развива динамично с
нарастваща концентрация на търговците в големите градове на страната. Целта на настоящото
изследване е да се анализират факторите, които оказват влияние върху избора на аптека от
потребителите в условията на интензивна конкуренция. Материал и методи: Проучването е
проведено в град Варна в периода февруари-април 2017 г. сред 433 клиенти на различни аптеки. За
изследване на мнението на потребителите са използвани преки анонимни анкети, включващи
въпроси относно факторите, влияещи върху избора на аптека и на лекарства без рецепта. Резултати
и дискусия: От направеното анкетно проучване е установено, че преобладаваща част от
респондентите посещават сравнително редовно аптеки – поне веднъж месечно или по-често. Над
50% от потребителите купуват хранителни добавки от такъв вид търговски обекти, като те са
предпочитани пред дрогерии и други магазини. Като водещи фактори при избора на аптека
анкетираните отбелязват местоположението и ценовото равнище. Според 65% от участниците в
проучването компетентното обслужване би ги накарало да повторят избора си на аптека.
Асортиментът и конкурентните цени също оказват влияние за формиране на лоялност. При
покупката на лекарства без рецепта и хранителни добавки потребителите разчитат най-вече на
препоръката от лекар (48%) или фармацевт (37%), които в този случай формират и предопределят
избора на клиентите. Заключение: Повишаването на интензивността на конкуренцията често се
свързва с намаляване на цените или повишаване на диференциацията между пазарните субекти.
Изучаването на факторите и мотивите на потребителите при избор в подобна ситуация е от
съществено значение за адекватното позициониране и пазарните резултати на аптеките.
Ключови думи: аптеки, потребителски предпочитания, конкуренция, потребителски избор,
лоялност
Introduction: In recent years, the pharmacy market in Bulgaria is dynamically developing with
increasing concentration of retailers in the big cities. The aim of this study is to analyse the factors
influencing consumer choice of a pharmacy in a highly competitive environment. Materials and Method:
The study was conducted among 433 consumers in the city of Varna between February and April 2017.
Direct anonymous inquiries were used to investigate consumer opinion, including factors affecting the
choice of a pharmacy and over-the-counter medicines. Results and Discussion: The results show that the
majority of the respondents attend relatively regular pharmacies - at least once a month or more frequently.
For purchase of food supplements, over 50% of consumers prefer pharmacy versus drugstores and nonpharmacy retailers. Geographic proximity and price level are reported as most important factors in
pharmacy choice. Counselling by qualified staff is important to 65% of respondents and could be
interpreted as a factor stimulating re-selection of the retailer. Product range and competitive prices also
have an impact on loyalty. For the purchase of over-the-counter drugs and food supplements, respondents
rely heavily on the recommendation of a doctor (48%) or a pharmacist (37%), who in this case form and
predetermine consumers’ choice. Conclusions: The intensity of competition is often associated with price
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reductions or higher differentiation between market players. Studying the factors and motives of consumer
choice in a highly competitive environment is crucial for successful positioning and market performance of
pharmacies.
Key words: pharmacy, consumer preferences, competition, consumer choice, loyalty
E-mail address: elka.atanasova@mu-varna.bg

НАГЛАСИ НА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ ЗА БЕЗОПАСНОСТТА КАТО ЕЛЕМЕНТ НА
КАЧЕСТВОТО НА МЕДИЦИНСКИТЕ ДЕЙНОСТИ
Е. Петрова-Джеретто*, З. Петрова**, Г. Павлова**
*Катедра “Медицинска Етика и Право“, ФОЗ, Медицински университет, София
**Катедра „Здравна политика и мениджмънт“, ФОЗ, Медицински университет, София

ASSESSMENT OF MEDICAL SPECIALIST OF PATIENT SAFETY AS MEDICAL SERVICES
QUALITY ELEMENT
E. Petrova- Geretto*, Z. Petrova**, G. Pavlova**
*Public Health Faculty, Medical University, Sofia
**Department of Health Policy and Management, Public Health Faculty, Medical University, Sofia

Авторите си поставят за цел да анализират нагласите на медицинските специалисти за
безопасността като елемент на качеството на медицинските дейности. Хипотезата на проучването е,
че независимо от съществуващите и действащи правила за осигуряване на качеството и
безопасността на диагностика и лечение, в лечебните заведения за болнична помощ се допускат
медицински грешки от различен вид. Направена оценка на подхода при анализа на проблемите, до
колко той е персонален или системен, както и до колко проблемът, свързан с безопасността на
пациентите, се дискутира достатъчно на различни нива в обществото и какви са причините за
допускане на медицински грешки. Проучването е анкетно, въпросите са зададени към медицинския
персонал (лекари, медицински сестри/акушерки) в 5 многопрофилни болнични лечебни заведения
за активно лечение, от които две университетски, две областни и едно частно. Болниците са
разпределени в четири областни градове: Стара Загора -2 , Варна, Бургас, Кърджали. Признаците на
проучването са количествени и качествени и са свързани с различни групи характеристики:
безопасност на пациентите, сериозни лекарствени реакции, медицински грешки, последствия от
сериозен инцидент и др. В него са участвали 121 лекари и 174 специалисти по здравни грижи
(медицински сестри, акушерки). Проучването е извършено от май до декември 2017 г. в
сътрудничество с ръководствата на подбраните болници. Изводите потвърждават хипотезата, че
независимо от съществуващите и действащи правила за осигуряване на безопасността на лечение, в
лечебните заведения за болнична помощ се допускат медицински грешки от различен вид. В
лечебните заведения за болнична помощ понастоящем преобладава „култура на обвинение”, страх
от наказания, както и „персонален подход” при анализа на медицинските грешки. Друга част от
изводите третират причините за допуснатите медицински грешки, пропуски, неудачи и
неблагополучия. Счита се, че основно те се дължат на: претовареност на медицинския персонал,
недостатъчността на такъв, недостатъчна квалификация, влошена комуникация и организационни
причини, т.е. системен характер на пропуските и неудачите. Потвърдена е и третата ни хипотеза,
според която проблемът, свързан с безопасността на пациентите, не се дискутира достатъчно на
различни нива в обществото (болница, медия, парламент). Понастоящем се дискутира въпроса и
неточно се използва термина „лекарска грешка”, което води до напрежение както сред лекарското
съсловие, така и в обществото и създава неоправдан негативизъм към една от най-хуманните
професии.
Ключови думи: медицинска грешка, качество на медицинската дейност, персонален и системен
подход при анализ на медицинските грешки, безопасност на медицинската помощ
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The research goal is to assess to what degree and how medical professionals and patients react and
how are issues tackled after an accident and/or medical error has been registered in light of the two
approaches, described in scientific literature as “culture of accusation” and “culture of trust”. To analyse
the medical specialists’ perceptions of safety as element of quality medical services. To study the manner in
which arising issues are analysed in terms of how “personal” or “system” approach is applied. To study
how the issue of patients’ safety is discussed and if it discussed adequately in the public sphere and state
administration. To develop and propose a conceptual model for assessing safety as quality element and
quality and medical services safety control by applying risk assessment approach. Research methodology:
The research object was the attitude medical specialists (physicians, nurses and midwifes) and patients
have towards patients’ safety in five multi-profile hospitals for active treatment, two of which are
University hospitals, two Regional hospitals and one private hospital. The hospitals are located in four
Regional centres: Stara Zagora-2, Varna, Bourgas and Kardzhali. Research characteristics are qualitative
and quantitative, deployed in several groups: patients’ safety, serious adverse drug reactions, medical
errors, sentinel events consequences etc. 121 physicians, 174 health professionals (nurses and midwifes)
and 157 patients took part in the research. Questionnaires were developed by the Executive Agency of
Medical Audit while research was undertaken by research team. Data was processed by mathematical and
statistical methods: alternative, variation and graphic analysis. Research was undertaken between May and
December 2017 in cooperation with the respective hospital management. Results confirm our hypothesis
that irrespective of the fact that there are rules and procedures in place in order to ensure patients’ safety, a
number of various medical errors happen in health establishments. There is predominantly “culture of
accusation” presently in health establishment as well as fear of punishment due to the fact that the
“personal approach” is used when analysing medical errors. A separate part of research findings discusses
the reasons behind medical errors, omissions and misfortunes. It is believed that they are rooted in work
overload of medical specialists, strain on human resources that is insufficient number of medical
specialists, insufficient qualification, ineffective communication and poor organization thus there systemrelated causes of omissions and misfortunes. Our third hypothesis has also been confirmed according to
which patients’ safety is not discussed adequately in the public sphere and government institutions
(hospitals, media, Parliament). Unfortunately, today, the term “physicians’ errors” is used inappropriately
and without understanding the vast terminology behind “medical errors” which causes tensions within
medical society and in the public which creates unreasonable negativism towards the most humane of
professions.
Key words: Quality, medical errors, patients' safety, system approach vs personal approach
E-mail address: elisavetageretto@gmail.com

ИЗТОЧНИЦИ НА КОНФЛИКТ В ОБЩЕСТВЕНИТЕ БОЛНИЦИ В БЪЛГАРИЯ
Е. Райкова, М. Семерджиева, Д. Бакова
Медицински университет - Пловдив, Катедра по Управление на здравните грижи, Факултет по Обществено
здраве

SOURSES OF CONFLICT IN PUBLIC HOSPITALS IN BULGARIA
E. Raykova, M. Semerjieva, D. Bakova
Medical University–Plovdiv, Department of Management of health care, Faculty of Public Health

Цел: Целта на това изследване е да се идентифицират причините за конфликтите на
работното място в обществените болници в България. Методи: Проведена е пряка индивидуална
анкета на 302 медицински служители в четири многопрофилни болници на територията на гр.
Пловдив и гр. Асеновград. От всички респонденти 223 (73.8±2.53%) са медицински
професионалисти по здравни грижи, а 79 (26.2±2.53%) лекари. Използвани са набор от въпроси,
които определят източниците на конфликти в болниците. Данните са анализирани с помощта на
дескриптивна статистика и непараметричен анализ при нивото на значимост за нулевата хипотеза
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р<0.05. При статистическата компютърната обработка на събраните данни беше използвана
програмата SPSS версия 16. Резултати: Конфликтите в болниците се обуславят от условията и
факторите на социално-икономическата среда, особеностите на организационната и управленската
структура, естеството на междуличностните взаимоотношения в екипа, медиирани от съвместните
трудови дейности и личностните характеристики на служителите в организацията. Заключения:
Конфликтите в болниците се предизвикват от различни фактори. Системното проучване на
източниците на конфликти в болницата позволява идентифицирането на проблемните области
предотвратяване на отрицателното им въздействие върху работата на медицинския персонал.
Ключови думи: конфликт, болници, източници на конфликт
Purpose: The aim of this research is to identify the causes of conflicts at workplace in public
hospitals in Bulgaria. Methods: By means of direct individual poll was studied the opinion of 302 medical
employees at four general hospitals for the regions of Plovdiv and Asenovgrad. Of all respondents, 223
(73.8±2.53%) were medical professionals and 79 (26.2±2.53%) were рhysicians. We used a set of questions
that determine sources of conflicts in hospitals. The data were analysed using descriptive statistics and
non-parametric analysis at a significance level for the null hypothesis p<0.05. The statistical analysis was
performed using SPSS v. 16. Results: Conflicts in hospitals are determined by the conditions and factors of
the socio-economic environment, the particularities of the organizational and management structure, the
nature of the interpersonal relationships within the team, mediated by the joint work activities and the
personal characteristics of the employees in the organization. Conclusions: Conflicts in hospitals arises due
to a variety of factors. The systematic study of the sources of conflicts in the hospital allows to identify the
problem areas and to prevent a negative impact on the work of medical staff.
Key words: conflict, hospitals, sources of conflict
E-mail address: ekaterina_raikova@abv.bg

PR-ЪТ В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО – ЛУКС ИЛИ НЕОБХОДИМОСТ
Д. Сиджимова, Т. Бенишева-Димитрова
Катедра „Здравна политика и мениджмънт“, ФОЗ, Медицински университет, София, България

"THE PR IN HEALTHCARE - LUXURY OR NECESSITY"
D. Sidzhimova, T. Benisheva-Dimitorva
Health Policy and Management Department, Faculty of Public Health, Medical University of Sofia, Bulgaria

Всяка една организация независимо от сферата в която функционира, пазарния й дял и
обществено одобрение, с което се ползва, в резултат на вътрешни или външни фактори осъзнава
важността на изграждането на благоприятна публичност с цел утвърждаване на лидерски позиции
и гарантиране на бъдещ просперитет. Дейността по Връзки с обществеността в сферата на
здравеопазването се съобразява със следните значими особености: висока степен на социална
отговорност; спазване на строги регламенти и етични норми; намеса на редица емоционални
фактори и др. Целта на настоящата статия е да се анализират и да се изведат генерални заключения
въз основа на примери за добри практики за прилагане на Връзките с обществеността в национални
здравни институции. Прилагат се няколко научнообосновани методи на изследване: документален
метод, ретроспективен и сравнителен анализ. Резултатите от проучването доказват хипотезата, че
здравни организации, създали самостоятелни отдели за връзки с обществеността, по-успешно
преодоляват кризисни ситуации и изграждат устойчив благоприятен имидж.
Ключови думи: PR в сферата на здравеопазването, кризисен PR, отдели за връзки с обществеността
Every organization, regardless of the field in which it operates, its market share and public
endorsement, as a result of internal or external factors, recognizes the importance of building favorable
publicity in order to establish leadership positions and ensure future prosperity.
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The Public Relations in the field of healthcare takes into account the following important features: a high
degree of social responsibility; adherence to strict regulations and ethical standards; interference of a
number of emotional factors and others. The purpose of this article is to analyze and draw general
conclusions based on examples of good practices for implementing Public Relations in National Health
Institutions. Several science-based research methods are applied: documentary method, retrospective and
comparative analysis. The results of the study prove the hypothesis that health organizations that have
established independent PR departments are better able to overcome crisis situations and build a
sustainable favorable image.
Key words: Public Relations in Healthcare, Crisis PR
E-mail address: dsidjimova@mail.bg
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