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Увод: Основна грижата на здравните 
мениджъри е създаването на здравослов-
ни и безопасни условия на труд (ЗБУТ) за 
работещите в лечебните заведения (ЛЗ). В 
условията на пандемия от Ковид-19, освен 
въвеждане на организационни мерки и заси-
лен режим на дезинфекция на помещения 
и повърхности, наличието на достатъчни и 
качествени ЛПС е от съществено значение 
за опазване здравето на медиците, на паци-
ентите  и съхранението на здравната систе-
ма като цяло. 

Целта на разработката е да проучи мне-
нието на лекарите за осигуреността с ЛПС, 
необходими за работа по време на пандеми-
ята, причините за техния дефицит в различ-
ните по вид лечебни заведения и оказаната 
им помощ от дарения.

Материал и методи: Използвани са до-
кументален метод и анкетно проучване. На-
правен е преглед на информация от БЛС и 
единния информационен портал Ковид-19. 
Допитването е анонимно, проведено в насто-
ящата година  сред 497 лекари, в два етапа: 
през април, онлайн – 254 лекари и интервю 
„ лице в лице“ през май в ЛЗ от Варненска 
област сред 243 лекари (общопрактикуващи 

и специалисти от извънболнична помощ).   
Резултати и заключение: По данни на 

НСИ към 31.12.2019 г. лекарите и профе-
сионалистите по здравни грижи в страна-
та са съответно 29 612 и 46 491 [7].  Освен 
тях в системата работят още около 35 000 
– 45 000 служители за административен и 
обслужващ персонал, от което следва, че в 
здравната система се трудят над 150 000 чо-
века, за които здравните мениджъри следва 
да осигурят достатъчни по количество и с 
определено, за работното място, качество 
ЛПС.

По данни на Единния информационен 
портал [2] потвърдените случаи на заболе-
ли медицински лица към 29.08.2020 г. е 871, 
които представляват 5.4% от всички 16065 
заразени. От тях, най-голям е броят на ле-
карите (305) и медицински сестри (295), 
последвани от санитари (135) и фелдшери 
(15).  Към момента на изготвяне на статията 
не сме получили отговор от запитване към 
МЗ за разпределението на заболелите спо-
ред вида на лечебното заведение. 

По данни на  НПО „Анести Интернешъ-
нъл“ (в доклад от началото на септември 
2020г.) над 7000 са медиците в света, на 

ОСИГУРЕНОСТ НА ЛЕКАРИТЕ С ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА (ЛПС) 
ПО ВРЕМЕ НА КОВИД-19 

supply OF physicians with pERsOnal pROtEctiVE EQuipMEnt (ppE) DuRinG 
cOViD-19

Галинка И. Павлова

Galinka I. Pavlova

Резюме: Целта на проучването е да изследва мнението на лекарите за степента 
на осигуреност с ЛПС в условие на Ковид-19. Използвани са документален и анкетен 
метод. Допитването сред 497 лекари показва, че най-голям риск от заразяване на пер-
сонала има в ИБМП, ЦСМП и отделенията за лечение на пациенти с Ковид-19. Не малка 
част от работещите не са осигурени с достатъчни и качествени предпазни маски при 
въвеждането на извънредно положение. Водеща причината за наличието на дефицит 
на ЛПС са финансовите затруднения на търговските дружества, поради намален па-
циентопоток, увеличени количествени потребности и цени на предпазни средства и 
дезинфектанти. Само обединени усилия на институции, общини, съсловни организации, 
лечебни заведения биха могли да доведат до гарантиране на ЗБУТ, с цел минимизиране 
на здравния риск за човешките ресурси в  здравеопазната системата. 

Summary: The purpose is to study physicians’ opinion about the supplies of PPE during the 
COVID-19 pandemic. A documentary method and a survey study were used. The survey of 497 
doctors shows that the greatest risk of infection of staff is in Outpatient medical care (OMC), 
Emergency medical care center  (EMCC) and wards for the treatment of patients with Covid-19. 
A large part of the workers were not provided with sufficient and quality protective masks in the 
beginning of the state of emergency. The leading cause for the presence of PPE deficiency is the 
financial difficulties of commercial companies due to reduced patient flow, increased quantitative 
needs and prices of protective equipment and disinfectants. Only joint efforts of institutions, 
municipalities, professional organizations, medical institutions could guarantee safe working 
conditions, to minimize the health risk for human resources in the health care system.

Ключови думи: заболеваемост на медици от коронавирус, ЛПС по време на пандемия
Key words: PPE during a pandemic, coronavirus morbidity among medics
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които инфекцията е отнела живота. В Бъл-
гария, по данни на единния информационен 
портал Ковид,  сред загубилите битката 498 
лица (към 11.08.2020 г.) [2] с диагноза Ко-
вид-19 има десет лица работещи в ЛЗ: два-
ма ОПЛ, двама кардиолози, двама спешни 
медици, един инфекционист,  един невролог, 
фелдшер и един шофьор. Според същата 
статистика най-голям е броят на заболелите 
между 50-59 години (18.6%) [2]. Предвид ви-
соката възрастова структура на работещите 
медици и задълбочаващият се дефицит на 
човешки ресурс в лечебните заведения, въ-
просът за опазване на здравето им придоби-
ва съществено значение. 

 В тази връзка съгласно ЗБУТ [3] и На-
редбата 3 от 19.04.2001г. за минимални-
те изисквания за безопасност и опазване 
здравето на работещите при използване 
на лични предпазни средства на работното 
място [6], всеки работодател е задължен да 
предприеме мерки за минимизиране риска 
на работното място, в т.ч. да осигури под-
ходящи за изпълняваната дейност и доста-
тъчни като количество ЛПС на персонала – 
съответно за респираторна защита, защита 
на очите, на тялото и на ръцете. Съгласно 
актуализираните оценки на риска във връз-
ка с Ковид-19, изработени от СТМ, за всяко 
работно място в ЛЗ са определени ЛПС, в 
т.ч. маски - еднократни и многократни, ръка-
вици, предпазни шлемове, защитни очила, 
гащиризони, калцуни, престилки и други [5, 
6], както и необходимото количество за про-
дължителност на един работен ден. 

В резултат на намаления човекопоток по 
време на извънредното положение, финан-
совите приходи на повечето лечебни заведе-
ния са съществено редуцирани. Изпълните-
лите от ИБМП и общински болници съобща-
ват за 35-45% по-малко приходи, но в същото 
време са увеличени разходите за закупува-
не на дезинфектанти, работно облекло, УВ 
лампи и ЛПС, количествата и цените на кои-
то са нараснали с около 25-30%. Пример за 
значителна пазарна спекула е променената 
цена на най-често използваните предпазни 
средства – медицинска (хирургическа) мас-
ка (от цена 5-10.00 лв за 100 броя, рязко се 
увеличи на 1.30-2.00лв за един брой) и ръка-
вици (от цена около 10.00 лв за 100 чифта в 
кутия, увеличението е пет пъти – 50.00 лв). 

В отговор на потребностите, МЗ и БЛС 
(„За героите в бяло“) организираха дарител-
ска кампания за подпомагане на здравните 
структури [1]. Част от средствата са пред-
назначени за закупуване на ЛПС, които се 
предоставят на ЛЗ, без да се отчита нивото 
на риск. По данни на БЛС, съсловната орга-
низация е разпределила към РЛК – 38 590 
броя маски от различен вид, 79 200 ръкави-
ци, 2 163 защитни очила, 1 702 гащиризони 
и други; към ЛЗ, РЗИ и лекари – 5 965 мас-

ки, 18 800 ръкавици, 885- защитни очила и 
др. [1]. От посочените количества пряко към 
общо практикуващи лекари са разпределе-
ни 1 850 маски, 170 очила и 6 200 ръкави-
ци, към изпълнители от специализирана 
извънболнична помощ 320 маски, 500 броя 
ръкавици и 34 са болничните заведения по-
лучили дарение от съсловната организация. 
Представители на националното сдружение 
на общопрактикуващите лекари в България 
многократно поставиха въпроса в публич-
ното пространство за липсата на адекватна 
помощ към  личните лекари (около 4 200 на 
брой) в осигуряване на предпазни маски. От 
националната асоциация на специалистите 
от извънболничната помощ (над 11 500 ра-
ботещи лекари по договор с НЗОК) [8] също 
настояват за подпомагане на ЛЗ в закупува-
нето на ЛПС, предвит значително намалени-
те приходи. 

МЗ насочва вниманието си за осигурява-
не на предпазни средства и финансово под-
помагане към така наречената „първа ли-
ния“ на работа в здравеопазването, но без 
да  се съобразява с определението дадено 
от англо-саксонската  медицинска литерату-
ра.  В термина  се има предвид  медицин-
ското лице, което се среща за първи път с 
пациента, неговото заболяване или здравен 
проблем, в преобладаващия брой случаи. В 
тази връзка Спешна помощ, ОПЛ, лабора-
ториите са в най-голяма степен изложени 
на риск, в резултат на първата връзка с па-
циент с Ковит-19. Работещите в отделения, 
лекуващи пациенти с Ковит (инфекциозни, 
пулмологични, интензивни) не носят харак-
теристиката на „първа линия“, но са изложе-
ни на начителен риск от получаване на висок 
вирусен товар, поради продължителен кон-
такт със заразени пациенти. 

Най-често ползваното ЛПС за респира-
торна защита в ежедневието на медиците 
са маските, предпазващи от издишване на 
капчици, с цел намаляване риска от разпо-
странение на вируса. В заповед на МЗ от 
12.04.20г. са посочени местата на открито, 
обществен транспорт и закрити помещения, 
със задължително носене на защитна маска 
или друго средство, покриващо носа и уста-
та (4). Към закритите помещения с общест-
вено предназначение, се отнасят лечебните 
заведения, в които съществува висока сте-
пен на риск от заразяване с коронавирус. 
В тази връзка, маските са задължителни за 
всички работещи в здравните структурите 
през цялото работно време, а не само за ме-
дицинския персонал в операционните зали, 
което съществено повишава количествени-
те потребности от тях.  

В периода април - май т.г. проведохме 
анкетно проучване он-лайн и пряко сред 
работещи в ЛЗ на територията на област 
Варна. Отзоваха се 497 лекари, от тях 163 
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работещи в болнична помощ, 126 ОПЛ, 158 
в СИМП  и 50 в друго ЛЗ – ЦСМП, СТМ, Учи-
лищно здравеопазване, РЗИ.   

Фиг. 1. В какъв вид лечебно заведение 
работите като лекар?

Повече от половината анкетирани съоб-
щават, че участват в лечебно-диагностичния 
процес на болни съмнителни или с доказан 
Ковид-19, от които 46.9% пряко и 38.2% кос-
вено. 14.9% преценят, че нямат контакт с бо-
лни. 

74.8% съобщават, че са запознати с ак-
туализираната оценка на риска чрез запо-
вед или извънреден инструктаж. Запитани 
за осигуряването на безопасни и здраво-
словни условия на труд на работното място 
23.5%  дават положителна оценка на усили-
ята на работодателите. Повече от половина-
та (53.9%) допитани считат, че предприетите 
мерки са недостатъчни. Според 25.5% има 
разминаване между разписаните мерките в 
ОР и реално приложените. На 82.7% здрав-
ният статус по отношение на Ковид-19 не се 
е променил, а 16.9% съобщават за пребо-
ледуване от ОРЗ или проява на суспектни 
симптоми на заболяването. На фиг.2 са от-
разени резултатите от отговорите на въпро-
са относно осигуреността с ЛПС.  

Фиг. 2. Каква е осигуреността от работо-
дателя с ЛПС на Вашето работно място?

 
Малко над една четвърт (28.8%) са осигу-

рени с качествени и достатъчни по количе-

ство ЛПС. 46.5% преценят, че осигуряването 
не е адекватно, съобразно характера на из-
пълняваната дейност. На 24.7% ЛПС не са 
предоставени от работодателя и лекарите  
ги закупуват за своя сметка. 

Отчитайки пазарното наличие на раз-
лични по вид, качество и степен на защита 
маски (медицинска трипластова за еднокра-
тна употреба, полумаска тип FFP - с или без 
клапа, маска от плат за многократна употре-
ба, от неопрен, с активен въгрен и други), 
запитахме отзовалите се на анкетното про-
учване, кои са най-често използвани. Почти 
всички (83.9%) посочват, че се предпазват 
чрез хирургически маски, 10.3% чрез маски 
с клапи, 4.6% - ползват изработени от много-
пластов плат и 1.2% - други. 

Хирургическата маска е предназначена 
за еднократна употреба, предпазваща паци-
ентите от капкови инфекции, предадени от 
медиците. Предпазната им функция е в сила, 
в случай че се сменят редовно - най-малко 
през два часа. Повече от половината лека-
ри (57.9%) ползват една и съща медицинска 
маска средно около седмица. Тревожен е 
делът на тези, които сменят маските след 
повече от 7 дни - 22.1%, 18.3% правят това 
всеки ден и едва 1.7% спазват изискванията 
и подменят използваната хируртична маска 
с нова през 2 часа. Честата смяна на пред-
пазната маска (4 броя за 8 часов работен 
ден), с цел ефективна защита, съществено 
повишава необходимостта от закупуване на 
по-големи количества. 

Причините за проблемите с наличието на 
ЛПС на работното място в ЛЗ, анкетираните 
свързват с трудностите, посочени на фиг.3.

Фиг. 3. Пред какви предизвикателства 
са изправени здравните мениджъри при 
осигуряване на ЛПС? (възможен е повече 
от един отговор) 

Голяма част от анкетираните посочват по-
вече от една причина за трудностите в оси-
гуряване на достатъчни и качествени ЛПС. 
Според 37.2% от допитаните проблем са зна-
чителното повишаване на цените (около 30-
35% по дани на лично проучване в процес на 
обработка), 36.9% посочват недостатъчните 
наличности от маски на пазара в първите ме-
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сеци на пандемията, 47.7% - увеличените ко-
личествени потребности. Най-голяма тежест 
в трудностите (89.4%) пред управителите на 
лечебните заведения, имат намалените при-
ходи по време на извънредното положение 
(средно с 35-45% по данни от лично проучва-
не, в процес наобработка).  

32.6% от анкетираните съобщават, че ЛЗ 
в което работят е получило ЛПС като даре-
ние, на 14.4% от допитаните  не им е извес-
тен такъв факт, а 53% категорично отричат 
наличие на оказана помощ в набавяне на 
ЛПС. От анкетираните 56.8% са на мнение, 
че помощите са насочени предимно към не 
голям брой болнични структури, 35.1% към 
екипите на спешна помощ и едва 5% към 
ОПЛ и лекарите от СИМП. Според 68.2% 
(40.1% НЕ+28.1% по-скоро НЕ)  липсва про-
зрачност в разпределението на помощи от 
ЛПС към ЛЗ. По-малко от една трета отгова-
рят утвърдително (31.8%= 4.7% ДА +17.1%) 
относно прозрачността в процедурите.  

47.9% от допитаните преценят, че най-го-
лям  риск от заразяване на медицинския пер-
сонал от Ковид-19 има за работещите в ин-
фекциозните, пулмологични и реанимацион-
ни отделения, 42.4% в центровете за спешна 
медицинска помощ, последвани от ПИМП 
– 42.2%, СИМП – 39.4%, екипите на РЗИ за 
пробонабиране -29.2%,  МДЛ – 25.4% и 1.3% 
други. Високата степен на риск се определя 
от продължителното време на контакт със 
заболял от Ковит, каквито са отделенията за 
тяхното лечение и работа с не селектирани 
пациенти, за които няма информация относ-
но наличието на въпросното заболяване.   

Според значителна част от допитаните, 
ЛЗ се нуждаят от финансова подкрепа за 
осигуряване на необходимите ЛПС в доста-
тъчно количество. 98% настояват държавата 
да подпомогне закупуването им, според 34% 
това трябва да са общините и 5% посочват 
други източници - съсловни организации, 
синдикати, НПО.                                                   

От резултатите в проучването се налагат 
следните обобщения: най-висока степен 
на риск от заразяване на работещите има в 
ИБМП, ЦСМП и  отделенията за лечение на 
пациенти с Ковид-19.  Не малка част от пер-
сонала в ЛЗ не са осигурени, своевременно 
и адекватно на работата, с достатъчни като 
количество и качество предпазни маски при 
въвеждането на извънредното положение. 
Водеща причината за наличието на дефи-
цит на ЛПС са финансови затруднения на 
търговските дружества, поради намален 
пациентопоток, увеличени количествени по-
требности и цени на предпазни средства и 
дезинфектанти. 

Даните от анкетата и анализа на отгово-
рите се отнасят за месеците в началото на 
извънредното положение. В първите дни на 
септеври направихме контрола, задавайки 

само два въпроса на медици. Сред отгово-
рилите 195, повече от половината  (68.5%) 
дават много добра оценка за осигуреността 
с ЛПС, 24.9% поставят добра оценка и едва 
6.6% - задоволителна. Рязко се подобрява 
количествената осигуреност с хирургически 
маски: 38.9% сменят маските след повече 
от 7 дни; 37.6% - всеки ден и приблизително 
една четвърт (23.5%)  спазват изискванията 
за подмяна на използваната маска с нова 
през 2 часа.

 Заключение: Осигуреността с ЛПС на 
работещите в различните по вид ЛЗ, в усло-
вие на коронавирус, следва да се подобри 
значително за постигане на ефективна  за-
щита. Лечебно-диагностичните структури се 
нуждаят от финансова подкрепа за  осигу-
ряване на реални здравословни и безопас-
ни условия на труд. Помощите и даренията 
следва да се разпределят своевременно, 
прозрачно и пропорционално към различни-
те изпълнители на медицинска помощ, отчи-
тайки най-рисковите работни места в здрав-
ната система. Само обединените усилия и 
споделена отговорност на институции, об-
щини, съсловни организации, управители на 
лечебни заведения биха могли да доведат 
до гарантиране на ЗБУТ в ЛЗ, в т.ч. осигуря-
ване на необходимите ЛПС, с цел минимизи-
ране на здравния риск за човешките ресурси 
в здравеопазването.
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ВЪВЕДЕНИЕ
Туризмът днес е изправен пред едно от 

най-тежките изпитания в историята и дейст-
вията ни са от изключително важно значе-
ние за неговото оцеляване. Днес на туризма 
в България са нужни много неща, но четири 
са отличаващи – образование, отношение, 
уважение и устойчивост. Сега, както и изми-
налите няколко месеца, бяха изключително 
тежки за туристическия бранш. Днес обаче, 
всичко е в нашите ръце и със сигурност, ще 
оцелее този, който е активен, различен, ино-
вативен и устойчив.

„Новото нормално“ не може да бъде 
приложено без устойчивостта като основна 
ценност, която е в основата на цялата биз-
нес структура. От интериорния дизайн до 
хранителните отпадъци, сега е време да се 
съгласува дългосрочната визия с моментни-
те краткосрочни печалби, в името на по-го-
лямата картина. [1]

Само тези собственици и управители, 
които се фокусират върху иновациите и 
устойчивостта, ще успеят да оцелеят и съх-
ранят бизнеса си в бъдеще. За дестинации-
те и за индустрията на туризма устойчивост-

УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРСКИЯ ТУРИЗЪМ СЛЕД ПАНДЕМИЯТА 
КОВИД-19 – МИСИЯ ВЪЗМОЖНА1

sustainaBlE DEVElOpMEnt OF BulGaRian tOuRisM aFtER thE cOViD-19 
panDEMic - MissiOn pOssiBlE

Доц. д-р Златина K. Караджова

Assoc. Prof. Dr. Zlatina Karadzhova

Резюме: Пандемията от коронавирус нанася огромни щети на световната икономи-
ка, но един от най-засегнатите сектори е туризмът. Наложените тежки ограничения, 
за да се спре разпространението на заразата, струват 1 трилион долара на световния 
туризъм и доведoха до около 50 млн. съкратени работни места.

Tуризмът в световен мащаб носи средни годишни приходи от 1.7 трлн. долара, а 
икономическите загуби вече са достигнали 600 млн. долара заради избухналата зараза. 
От всичко случващо се до момента, можем да си направим извод, че загубите до края на 
годината могат да надминат 1 трлн. долара, а общата икономическа загуба може да 
достигне 5 трлн.долара, ако се добавят и секторите, свързани с туризма. В световен 
мащаб тази индустрия засяга над 60 сектора и за съжаление, дори ако заразата бъде 
овладяна то възстановяването на туризма, няма да е никак лесно. 

За устойчивото възстановяване  на отрасъла са необходими достъпен и по-устойчив 
транспорт и по-добра свързаност, интелигентно управление на туристическите по-
тоци, диверсификация на туристическото предлагане, развитие на подходящи умения 
сред туристическите кадри и повече усилия за повишаване на осведомеността за раз-
нообразието от ландшафти и културното многообразие в Европа.

Abstract: The coronavirus pandemic is causing enormous damage to the world economy, but 
one of the sectors most affected is the tourism. Severe restrictions imposed to stop the spread of 
the disease have cost $ 1 trillion to global tourism and led to about 50 million job cuts.

Global tourism has an average annual revenue of $ 1.7 trillion, and economic losses have 
already reached $ 600 million due to the outbreak. From everything that has happened so far, we 
can conclude that the losses by the end of the year could exceed $ 1 trillion, and the total economic 
loss could reach $ 5 trillion, if the tourism-related sectors are added. Globally, this industry affects 
more than 60 sectors and, unfortunately, even if the contagion is controlled, restoring tourism will 
not be easy.

Sustainable recovery of the industry requires more accessible and sustainable transport and 
better connectivity, intelligent management of tourist flows, diversification of the tourist offer, 
development of appropriate skills among the tourist staff and more efforts to raise awareness of 
the diversity of landscapes and cultural diversity in Europe.

Ключови думи: български туризъм, устойчиво развитие, Ковид 19, възможна мисия.
Key words: Bulgarian tourism, sustainable development, Covid 19, possible mission.

1 Публикацията е финансирана по проект „Анализ на възможностите за интегриране на морски с 
медицински туризъм по българското Южно Черноморие“, доховор НИХ 443/2020
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та е цялостен подход, предназначен да се 
справи с най-належащите проблеми, с които 
се сблъскваме в обществото – включително 
изменението на климата, икономическото 
неравенство, хранителните отпадъци и не-
сигурността – които изискват принос от всич-
ки, навсякъде.

 Устойчивостта не е част от бизнеса, а е 
от съществено значение за целия бизнес. 
От дизайна до преживяването на гостите, 
устойчивостта, следва да е вградена в биз-
нес стратегията, намираща израз в изграж-
дането на енергийно ефективни хотели, из-
ползвайки възобновяема енергия, когато е 
възможно, и намирането на нови начини за 
намаляване на отпадъците и въглеродните 
емисии.

С написването на този доклад, авторът 
си поставя за цел да позиционира устойчи-
вото развитие, разбирано като синхрон на 
икономически, социални и екологосъобраз-
ни принципи и интереси,  като единственото, 
което ще ни гарантира справяне с глобални-

те и локални последици от Ковид 19. Насто-
ящата криза ще ни подтикне към осмисляне 
на пътя – по-отговорен и обмислен начин на 
пътуване, който минимизира въглеродните 
емисии, управлява свръх туризма и увели-
чава максимално приноса към местните ико-
номики.

Въздействие на  COVID-19 върху  ту-
ристическите пътувания според Светов-
ната Организация по туризъм( UNWTO)

Международните туристически  пътува-
ния могат да паднат с 60-80% ПРЕЗ 2020 Г., 
според UNWTO-(07.05 2020 г.)

· Международният туризъм спадна с 
22% през първото тримесечие и може да на-
малее с 60-80% през цялата година;

· 67 милиона по-малко международни 
туристи до март довеждат до 80 милиарда 
долара загубен износ за туризма;

· UNWTO очерта три възможни бъде-
щи сценария в зависимост от това как ще се 
развива кризата през 2020 г.;

Туризмът е силно засегнат, като ми-

Фиг.1.Международни туристически пътувания

Фиг.2. Графика на  Международните продажбите в туризма  
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лиони работни места са изложени на 
риск в един от най-трудоемките секто-
ри на икономиката.

Пристиганията през март спаднаха рязко 
с 57% след началото на блокирането в много 
страни, както и поради широкото въвеждане 
на ограничения за пътуване и затварянето 
на летищата и националните граници. Това 
означава загуба от 67 милиона международ-
ни пристигания и около 80 милиарда долара 
приходи (износ от туризъм). [2]

Негативните ефектите на вируса вър-
ху туристическата индустрия нарастват с 
всеки изминал ден, тъй като около 70% от 
дейностите в туризма са спрени поради бър-
зото разпространение на вируса и строгите 
ограничения на държавите върху свободно-
то движение. Международните пътувания се 
очаква да спаднат с поне 10,5% през тази го-
дина, което е най-големият годишен спад в 
историята. Ефектите от силно заразната бо-
лест в световен мащаб, включително масо-
вите карантини и ограниченията за пътува-
не, тласкат световната икономика към тежка 
глобална рецесия.

Авиокомпаниите по света са започнали 
да вземат мерки срещу сериозната финан-
сова криза, като се опитват да решат парич-
ния си дефицит чрез публични предлагания 
и отмяна на предварително обявени сделки 
и инвестиции.

Много е важно да отбележим, че корона-
вируса (COVID-19) нанася най-големи щети 
на малкия и среден бизнес в световен ма-
щаб. В туристическия сектор 80% от компа-
ниите са малки и средни предприятия. Това 
поставя под огромна заплаха средствата за 
съществуване на отделните лица и техните 
семейства. Последствията от кризата могат 
да бъдат смекчени все още, ако правител-
ствата предприемат твърди и решителни 
действия за защита на работните места в 
туристическия сектор и придадат на турис-
тическата сфера приоритетно значение в 
усилията за възобновяване на икономиката. 
От началото на пандемията 96% от страните 
са въвели пълно или частично ограничение 
на пътуванията. Действията на правител-
ствата са от изключително важно значение, 
защото след техните решителни действия 
туризма може да се върне отново към рас-
теж и ще намали спада на световната иконо-
мика. Това ще има по широк ефект, ще бъде 
от полза на цели общини и общества, и ще 
защити поминъка им. 

Точно както туристическият сектор е 

засегнат повече от други от настоящата 
пандемия COVID-19, уязвимите групи в сек-
тора са сред най-силно засегнатите.

Както е посочено в Рамковата конвенция 
на UNWTO за туристическа етика, секто-
рът има задължение да насърчава правата 
на най-уязвимите групи като жени, коренни 
хора и хора с увреждания.

„Туристическите дейности трябва да за-
читат равенството на мъжете и жените; те 
следва да насърчават правата на човека 
и по-специално индивидуалните права на 
най-уязвимите групи, по-специално на деца-
та, възрастните хора, хората с увреждания, 
етническите малцинства и коренното насе-
ление. “ [3]

Пандемията COVID-19 постави младите 
хора в центъра на вниманието, особено като 
се имат предвид потенциалните социални и 
икономически последици за тази демограф-
ска група, както в развиващите се, така и в 
зрелите дестинации. Като сектор, туризмът 
е трудоемък и младите хора са доминира-
ща част от работната сила. В същото време 
младите пътешественици са голям пазар и 
начинът, по който пътуват, отдавна офор-
мя сектора и ще окаже значително влияние 
върху неговото бъдеще.

Настоящият застой предоставя неочаква-
на възможност за преосмисляне на туризма 
и за по-пълното му включване. По-специал-
но, той предлага възможността да се използ-
ва туризъм за овластяване на най-уязвими-
те групи - младежи, жени, коренно населе-
ние, хора с увреждания, мигранти. Наред с 
младите хора, живеещи в селските райони 
и развиващите се региони, които са иконо-
мически зависими от туризма, те са сред 
най-тежко засегнатите от спирането на гло-
балния туризъм. Като такива те се нуждаят 
от най-голяма подкрепа.  

Туристическият сектор трябва да вдъхно-
ви младите хора да се включат активно във 
възстановяването на туризма. Креативност-
та на поколението и стремежът му към ино-
вации и придобиване на практически опит 
могат да помогнат за стимулиране на зае-
тостта и създаване на възможности. Това от 
своя страна може да облекчи бедността и да 
ограничи миграцията, докато съвремието е 
такова, че дава възможност на младите да 
допринесат за подобряване на туризма как-
то по отношение на демографията, така и на 
предлаганите продукти. Оправомощените 
младежи, независимо дали са на ръковод-
ни позиции или управляват малки семейни 
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предприятия, подхранват чувство на гордост 
и принадлежност към своите общности.

Младите предприемачи в развиващи-
те се страни ще се нуждаят от помощ след 
COVID-19 за достъп до пакетите за техно-
логии, електронно обучение и стимули, не-
обходими за конкуренцията на световния 
пазар. Задържането на квалифицирани ИТ 
служители ще бъде приоритет, както и оси-
гуряването на младите хора с достъп до ци-
фрово финансиране и банково дело, за да 
получат финансиране за устойчиво развитие 
на бизнеса си. Използването на големи дан-
ни за по-добро разбиране на туристическите 
потоци ще спомогне за популяризиране на 
по-малко посещаваните райони, занаятчий-
ски нов опит и наблюдение на въздействи-
ето върху възстановяването. Умели млади 
специалисти, дестинации и институции мо-
гат да работят заедно за събиране на ключо-
ви пазарни данни и да предлагат креативни, 
насочени към младите решения.

Като цяло и гражданите, и властите за-
лагат на вътрешните пътувания по време на 
отпуските.

ПАНДЕМИЯ И ТУРИЗЪМ – МИСИЯ 
ВЪЗМОЖНА

Българското Министерство на туризма 
разработи стратегия за летен сезон от 1 
юли, което позволи отварянето на малки хо-
тели и къщи за гости още през май, а турис-
тическият бранш се надява на положител-
ни резултати до края на годината. Защото в 
разгара на пандемията от коронавирус из-
искванията за сигурността на почиващите са 
по-големи от когато и да било. Включително 
и по отношение на поетапното отваряне на 
границите, подготовката на единни правила, 
недопускането на хаос. 

Пред заплахата от празни хотели и фа-
лити, браншовите организации от туристи-
ческия бранш настояват за бързи мерки: без 
визи за руските туристи, специален визов 
режим за турски граждани, законова регла-
ментация на ваучерите и финансови гаран-
ции за тях, намаляване на летищните такси и 
безакцизно гориво за чартърите, финансова 
подкрепа за българския превозвач Bulgaria 
Air и българските чартърни авиокомпании, 
безлихвени заеми, спиране на всички пуб-
лични плащания за 6 месеца и др.

Aкo рaзпрocтрaнeниeтo нa COVID-19 
прoдължи, нe ca изключeни фaлити нa 
турoпeрaтoрcки фирми, зaрaди oтливa нa 
клиeнти. В мoмeнтa от България имa мно-
го aнулирaни рeзeрвaции зa eврoпeйcкитe 

дecтинaции Итaлия, Фрaнция, Швeйцaрия. 
Собственици нa турoпeрaтoрcки фирми ня-
мат яснота кога, ще се стабилизират отново.

„Бизнесът е сред най-пострадалите от 
кризата и без пари от държавата ще има 
масови фалити, категорични са предста-
вители на сектора. Десет милиона лева 
спешно ще бъдат отпуснати в помощ на 
туроператорските и тур-агентски компании.“ 
[4] 

Българските хотелиери претърпяха ог-
ромни загуби, но със сигурност много от 
тях взеха мерки. Правителството намери 
допълнителни лостове, с които да помогне 
на туристическия бранш. Първите стъпки 
са направени, но следва да се търсят нови 
възможности. Една от тези възможности са 
широко обсъжданите „ваучери в туризма“. 
За провалени почивки до края на 2020 г. кли-
ентите получават ваучери, като определени 
фирми вече ги застраховат, за да гарантират 
правата на потребителите. Хората ще могат 
да избират между три варианта, ако плани-
рано от тях пътуване до края на 2020 г. бъде 
отменено. Първият е туроператорът да им 
предостави ваучер за платените пари, като 
вписаната в документа сума да използват 
за друго пътуване, организирано от същата 
фирма, включително и за различна от пър-
воначално избраната дестинация.

Вторият вариант е да приемат премества-
не на платеното пътуване за нова дата. Ако 
клиентът не приеме един от тези два сцена-
рия - туроператорът ще трябва да му върне 
парите в брой в срок до 12 месеца от датата, 
на която е трябвало да започне проваленото 
пътуване. [5]

В България съществува тясна взаи-
мосвързаност между оцеляването на туро-
ператорите и хотелиерите: цели курорти са 
построени като огромни спални с основна 
задача да пълнят легла с чужденци. Това е 
и причината основните отчети за туризма у 
нас да започват и свършват с броя на чуж-
дите туристи – на всички е ясно, че няма как 
българските клиенти да запълнят гигантска-
та леглова база. Дългогодишната липса на 
държавна политика за количеството хотели, 
които гарантират оптимална и здравословна 
експлоатация на бреговата ивица, доведе до 
необратим срив в общото качество. А тури-
стите пътуват все повече, знаят все повече, 
изискват задължително ниво на обслужване 
и разнообразие.  [6]

Най-голямото богатство в България са 
природата, планините, чистият въздух, мо-
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рето, минералната вода и ние трябва да го 
използваме. Целта е да вдъхнем надежда на 
хората в бранша, за да може те отново да 
мислят и да продават. Туризмът е начин на 
живот. 

В тази изключително тежка за сектора 
ситуация очакваме един добър туристиче-
ски сезон. Положителното е, че България е 
една от първите държави и винаги е давана 
за пример, за това, че взе навременни мерки 
в борбата с коронавируса, и това дава своя 
резултат. Ние бяхме едни от първите удос-
тоени от Световния съвет по туризъм и пъ-
тувания с печат,  който казва, че България 
е сигурна дестинация и отговаря на всички 
здравни протоколи и стандарти на Евро-
пейско и Световно ниво и у нас е безопасно 
да се пътува. Това е изключително важно и 
това е основното послание, което рекламни-
те кампании излъчват. Разбира се ситуаци-
ята е много динамична, но държавната суб-
сидия от 35€ на седалка, която са гласували 
от МТ, е  много ефикасна мярка и се приема 
положително от всички туроператори.

Задължително трябва да се следи епиде-
мичната обстановка във всеки един обект, 
трябва да има изключително стриктни указа-
ния по отношение на хигиената, дезинфек-
цията и мерките, които трябва да се спазват. 
Важно е да отбележим, че няма да бъдат за-
тваряни обекти, а е изискано да бъдат осигу-
рени стаи за хора с грипоподобни симптоми, 
които правят впечатление и съответно да 
бъдат спешно повикани медицински лица и 
да се следват стриктно указанията по време 
на тестването и в зависимост от състояние-
то лечението на съответния гост. Със сигур-
ност предстои едно голямо предизвикател-
ство пред туристическия бранш, но е изклю-
чително важно да предлагаме качествен 
туристически продукт, достъпен и на добра 
цена. Много е важно всеки един, който рабо-
ти в този сектор да полага тези усилия, за да 
може да надгражда туристическия продукт и 
той да бъде с високо качество, гарантиращ 
неповторими преживявания и устойчивост 
във времето.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
COVID-19 се явява силна заплаха за све-

товната икономика, живота и здравето на ця-
лото население, което налага да се вземат 
неотложни мерки за предпазване от него. 
Пътуването с цел почивка за сега е необхо-
димост, но не е приоритет за туриста. Липса-
та на сигурност в тази затруднена обстанов-

ка е основна причина за отказа от пътуване 
и  осъществяване на социални контакти. 

Ситуацията с пандемията от COVID-19 е 
изключително динамична и бързата инфор-
мирана и координирана реакция на между-
народно и местно ниво, както и развитието 
на иновации и дигитализация, особено във 
времена на глобализация и безпрецедентна 
взаимо-свързаност между държавите, ще 
бъде ключова за възстановяването на све-
товната икономика и бизнес. 

Настоящата криза е възможност за пови-
шаване на устойчивостта на туристическата 
индустрия и за засилване на екологичната 
и цифровата трансформация на туризма 
в ЕС, като се запази позицията на Европа 
като водеща дестинация и се увеличи мак-
симално приносът на сектора към растежа 
и заетостта. За устойчивото възстановява-
не са необходими достъпен и по-устойчив 
транспорт и по-добра свързаност, интели-
гентно управление на туристическите по-
тоци, диверсификация на туристическото 
предлагане, развитие на подходящи умения 
сред туристическите специалисти и повече 
усилия за повишаване на осведомеността за 
разнообразието от ландшафти и културното 
многообразие в Европа.
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ПОЛИТИКИ И ПОДХОДИ ЗА АДАПТИРАНЕ НА РАБОТНАТА СРЕДА ЗА 
ОСИГУРЯВАНЕ НА ПО-ДЪЛЪГ ТРУДОВ ЖИВОТ И СПОСОБНОСТ ЗА 
РАБОТА НА ХОРА С ХРОНИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ

pOliciEs anD appROachEs FOR aDaptatiOn OF wORKinG cOnDitiOns FOR 
EMplOyEEs with chROnic DisEasEs

Елисавета Петрова-Джеретто дм, доц. Галя Цолова дм,  
д-р Бойко Миразчийски, проф. Златица Петрова дм

Asst. prof. Elisaveta Petrova-Geretto, Assoc. prof. Galya Tsolova,  
d-r Boyko Mirazchiyski, Prof. Zlatitsa Petrova

Проучването цели да оцени на възможностите за приложение в България на конкрет-
ни инструменти в управлението на човешките ресурси с акцент върху адаптиране ра-
ботната среда за хора с хронични заболявания. За да изследваме работоспособността 
и удовлетвореността от условията на труд, специфичните потребности и бариерите 
пред професионалната реализация на хора с хронични заболявания, избрахме три основ-
ни типа хронични заболявания.  За целта разработихме анонимна анкета, обработени 
350 анкетни карти. На основата на направените изводи, анализиран опит и предложе-
ния в изследването са разработени методически материали за подпомагане дейността 
на социалните партньори, мениджърите в предприятията, специалистите по човешки 
ресурси и синдикалните дейци при въвеждането на политики и практики за подобряване 
на социалния диалог и управлението на човешките ресурси, с акцент върху осигуряване 
на работна среда, съобразена със специфичните изисквания и потребности на работе-
щите с хронични заболявания.

Aim of present study is to assess the implementation in Bulgaria of concrete practices in HR 
management in order to adapt working conditions for ensuring longer and comfortable working life 
for people with chronic diseases. To study working capacity, satisfaction from working conditions, 
specific needs and challenges at work as well as (re-) integration on the job market of people with 
chronic disease, we selected three chronic disease conditions. А questionnaire was developed, 
consisting of 30 questions on health, working conditions, health and safety at work, assessment 
and recommendations. On the basis of results, analysis and conclusions, guidelines are elaborated 
for facilitating stakeholders, business managers, HR experts and Unions in the implementation 
of policies for improving social dialog and HR management in particular for adaptation of working 
conditions for employees with chronic conditions. 

Ключови думи: работна среда, хипертонична болест, ХОББ , диабет
Key words: hypertensive disease, chronic obstructive lung disease and diabetes

Едно от основните предизвикателства 
на 21 век в глобален план и в Европейския 
съюз е застаряването на населението и, съ-
ответно, застаряването на работната сила. 
Работещите над 50-годишна възраст са два 
пъти повече от тези под 25-годишна възраст 
и очакванията са за увеличаване на броя на 
застаряващите работещи. В сравнение с ос-
таналите държави в ЕС, темповете на заста-
ряване на населението в България са много 
по-високи. По данни на ООН, България е на 
пето място в света по темп на застаряване на 
населението. Увеличаващата се възраст на 
работещите е предизвикателство за прави-
телс т вото, работодателите, службите по 
здраве при работа/трудова медицина (СТМ), 

работещите и техните семейства, особено 
по отношение на осигуряването на безопас-
ност и здраве при работа (БЗР). Още повече, 
че с напредване на възрастта се увеличават 
хроничните незаразни болести сред населе-
нието, в т.ч. и сред работещите. Проблемът 
със застаряването на населението в Бълга-
рия и деформираната възрастова структура 
е изключително важен и значим, тъй като тя 
ще определя възпроизводството на населе-
нието и на работната сила през следващите 
десетилетия и ще поставя сериозни предиз-
викателства пред социално-осигурителната 
система, системата за социално подпомага-
не, здравеопазването, образованието. За да 
изследваме работоспособността и удовлет-
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вореността от условията в работната среда, 
специфичните потребности и интереси, труд-
ностите, бариерите, рисковете в трудовата 
дейност и професионалната реализация на 
хора с хронични заболявания, избрахме 3 
основни типа хронични заболявания: хипер-
тонична болест, хронична обструктивна бо-
лест и диабет.

Цел на настоящото проучване е предла-
гане на форми и инициативи, мерки и поли-
тики за подобряване и адаптиране на работ-
ната среда към специфичните изисквания на 
работещи с хронични заболявания с цел на-
сърчаване на по-дълъг трудов живот и спо-
собност за работа.

Задачи:
Изследване на работоспособността и 

удовлетвореността от условията в работна-
та среда, специфичните потребности и ин-
тереси, трудностите, бариерите, рисковете 
в трудовата дейност и професионалната ре-
ализация на хора с хронични заболявания, 
чрез анкетно проучване;

Анализ на Националната политика по 
безопасност и здраве при работа;

 Преглед и анализ на Директиви и полити-
ки на ЕС в целевата сфера, добри и инова-
тивни практики и политики относно политики 
и подходи за адаптиране работната среда 
за осигуряване на по-дълъг трудов живот и 
способност за работа на хора с хронични за-
болявания.

Материал и методика:
Първи компонент: За да изследваме на 

работоспособността и удовлетвореността от 
условията в работната среда, специфичните 
потребности и интереси, трудностите, бари-
ерите, рисковете в трудовата дейност и про-
фесионалната реализация на хора с хронич-
ни заболявания, избрахме 3 основни типа: 
хипертонична болест, хронична обструктив-
на болест (ХОББ) и диабет. Проучването е 
сред 350 работещи лица в активна възраст 
(от 25 до 65 години) с артериална хиперто-
ния, диабет и ХОББ. За целта е разработен и 
апробиран въпросник с 30 въпроса, от които 
27 закрити, разпределени в 4 основни разде-
ла: лични данни; данни за здравето; данни 
за работната среда (вид упражняван труд, 
условия на труд и рискове за здравето) и 
оценка, и препоръки. 

Логически единици на изследването са 
анкетираните пациенти/работещи на въз-
раст 25-65 г. , свързани с трите заболявания- 
хипертония, ХОББ, диабет. 

Технически единици на наблюдението 
са пациенти и работещи от: РЗИ – Кърджа-

ли, Бургас и София; Варна; РЗОК – Кърджа-
ли, Бургас и София и съответните болници в 
тези области; СБАЛББ „Св. София“; СБАЛП-
ФЗ – София област; СБАЛББ-Троян; СБР-НК 
ЕАД (Баните, Банкя, Баня, Велинград, Вър-
шец, Кюстендил, Момин проход, Наречен, 
Овча могила, Павел баня, Поморие, Сандан-
ски, Хисаря). Разпространението на въпрос-
ниците се извърши от Сдружение „Българ-
ско общество на пациентите с пулмонална 
хипертония“. Национална асоциация за про-
филактика на белодробните болести; Асо-
циация „Диабет и преддиабет“ сред техните 
членове.

Втори компонент: Включва анализ на 
Националната политика по безопасност и 
здраве при работа; нормативни и поднорма-
тивни документи, международни стратегии 
по безопасност и здраве, преглед и анализ 
на Директиви и политики на ЕС в целева-
та сфера, добри и иновативни практики и 
политики относно политики и подходи за 
адаптиране работната среда за осигурява-
не на по-дълъг трудов живот и способност 
за работа на хора с хронични заболявания, 
проект PATHWAYS, JA-CHRODIS, 2014-2017 
– Европейска инициатива за сътрудничест-
во, която се осъществява съвместно от Ев-
ропейската комисия и 60 партньори, „Здраве 
във всички политики“ (HiAP) и др.

Анализ на резултатите от анкетното 
проучване: Анкетирани са 350 лица (40.3% 
мъже и 59.7% жени). Най-висок е делът на 
лицата от възрастовите групи 46-55 и 56-65 
години – общо 64.6%. Не се установява ста-
тистически значима разлика по пол.

•  Повече от половината изследвани 
(53.9%) са с висше образование, 37.5% – 
със средно образование. 

•  Най-висок е делът на анкетираните от 
сферата на здравеопазването (20.1%), след-
ват работещите в търговията (18.3), държав-
на администрация (13.2%) и строителство 
(11.1%). 

•  Повече от 3/4 от изследваните са пре-
минали на профилактичен преглед при ОПЛ 
през последната година, без статистически 
значима разлика по пол. Съществено по-ни-
сък е делът на преминалите на профилакти-
чен преглед по месторабота – по-малко от ¼ 
от анкетираните. 

• Работещите в държавна фирма/органи-
зация по-често редовно спазват регламенти-
раните почивки в сравнение с частните фир-
ми/организации. За болшинството анкетира-
ни не е осигурено диетично хранене. 

•  Повече от 1/3 от анкетираните съобща-
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ват за конфликти на работното място с на-
чалници, колеги или външни лица.

Фиг.1 Възрастово разпределение

Фиг.2. Разпределение на анкетираните 
лица по пол и самооценка на здравето (в %)

Фиг.3 Относителен дял на лицата с АХ, 
ХОББ и Диабет по възрастови групи в (%)

Фиг.4. Относителен дял на лицата с АХ, 
ХОББ и Диабет пол( %)

Фиг.5 Разпределение на лицата с АХ спо-
ред продължителността на временната 
неработоспособност по пол

Фиг.6 Разпределение на лицата с ХОББ 
според продължителността на временна-
та неработоспособност по пол

Фиг.7 Разпределение на лицата с Диабет 
според продължителността на временна-
та неработоспособност по пол

Фиг.8 Разпределение на лицата по заболя-
вания в зависимост от брой хоспитализа-
ции
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Фиг.9 Относителен дял на работещите 
при специфични условия

Фиг.10 Относителен дял на работещите 
във вредна среда

Фиг.11 Разпределение на анкетираните в 
зависимост от спазването на регламен-
тираните почивки

Фиг.12 Разпределение на анкетираните в 
зависимост от проверкиите на работни-
те места

Фиг.13 Значими за здравето фактори спо-
ред анкетираните

Близо 2/3 от изследваните не знаят или 
считат, че няма във фирмата/организацията 
комитет/група по условията на труд. Налице 
е съществено различие между работещите 
в различните фирми/организации. Рядко или 
често се проверяват работните места спо-
ред 60.7% от анкетираните. На болшинство-
то наблюдавани е проведено обучение за 
безопасни и здравословни условия на труд. 
• Водещо значение за здравето според ан-

кетираните има адекватното възнаграж-
дение, следват здравословните и безо-
пасни условия на труд, социалните при-
добивки и добрата организация на рабо-
та. 

• Осигуреното медицинско обслужване на 
фирмата/организацията има значение 
само за 21.8% от лицата. В същото време 
69.1% от анкетираните са категорични, че 
има необходимост от такова обслужване.

• Мерки за подпомагане на лицата с хро-
нични заболявания за връщането им на 
работа след дълго отсъствие поради бо-
лест се предприемат само според 28.7% 
от анкетираните.

• Дейността на работодателя, насочена 
към безопасността и здравето при рабо-
та се определя като „по-скоро висока“ от 
37.4% от анкетираните, „по-скоро ниска“ 
– от 28.0%, „много висока“ – 8.7%; „много 
ниска“ – 6.9%. 

• Половината от анкетираните са удовлет-
ворени от условията на труд предвид 
здравното им състояние – 8.8% са много 
удовлетворени и 42.8% – удовлетворени. 
В същото време 62.9% от анкетираните 
биха останали на работа в същата фир-
ма/организация, при същите условия на 
труд независимо от здравното им състоя-
ние. 
Политика на Р. България в областта на 

безопасността и здравето при работа
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• Социалната политика на България в това 
направление е съобразена с тази на ЕС и 
е насочена към: 

• Широко обхватен подход за насърчаване 
осигуряването на “благосъстояние“ при 
работа;

• Повишаване на културата за предпазване 
на работещите и по-нататъшно развитие 
на системата за превенция, чрез: усъвър-
шенстване на законодателството, обуче-
нието и образованието, социалния диа-
лог, общата социална отговорност, ико-
номическите инициативи, партньорството 
между всички участници в труда;

• Развитие на конкурентоспособността на 
работодателите за провеждане на целе-
насочена социална политика и качество 
на дейността за безопасност и здраве при 
работа;

• Насърчаване и популяризиране на до-
бри практики за подобряване качеството, 
производителността на работата, здраво-
словните и безопасни условия на труд;

• Осъществяване на ефективен интегри-
ран контрол по спазване на трудовото за-
конодателство;

• Обучение в областта на безопасните и 
здравословни условия на труд;

• Разширяване на инфраструктурата от 
служби за консултиране и подпомагане 
на работодателя.
Стратегическа цел на Националната 

програма по безопасност и здраве при 
работа 2018-2020 г. е подобряване на 
здравословните и безопасни условия на 
труд на всеки работещ и на всяко работно 
място. За постигане на тази цел на програ-
мата се реализират мерки в три приоритетни 
области:

Приоритетна област 1: Подобряване на 
прилагането на законодателството в облас-
тта на безопасните и здравословни условия 
на труд. Налагането и единното прилагане 
на законодателството е сред най-важните 
предизвикателства на политиката в облас-
тта на БЗР. 

Приоритетна област 2: Превенция на 
професионалните рискове, в т.ч. и на нови-
те и увеличаващи значението си рискове на 
работното място. Ефективното предотвра-
тяване на свързани с работата заболявания 
изисква да се предвиждат потенциалните 
отрицателни ефекти върху здравето и без-
опасността на работниците на: експозици-
ята на химични агенти; новите технологии; 

използваните нови продукти и процеси (на-
но-материалите); развитието на биотехно-
логиите и „зелените“ технологии; промените 
в организацията на работата в резултат на 
развитието на информационните техноло-
гии (гъвкавите и интерактивни работни про-
цеси); новите нетипични договорни споразу-
мения и модели на работа; стреса на работ-
ното място; ергономичните рискове и др.

Приоритетна област 3: Превенция на 
свързаните с работата заболявания и трудо-
вите злополуки. Със Закона за здравослов-
ни и безопасни условия на труд е осигурена 
възможност за реализиране на програми за 
диагностика на професионалните болести. 
Необходими са мерки за подходящо меди-
цинско наблюдение, реинтеграция и реха-
билитация, които да позволяват по-бързото 
връщане на работа след злополука или за-
боляване, за да се избегне изключването на 
работници от пазара на труда за продължи-
телен период от време.

Национално законодателство по безопас-
ност и здраве при работа

Конституция на Република Бълга-
рия – върховният закон в държавата, който 
урежда цялостно обществените отношения 
и държавното устройство на страната-член 
48, ал. 5. 

Закон за здравословни и безопасни ус-
ловия на труд (ЗЗБУТ) – поставя основата 
на новото законодателство. Обнародван е 
през декември 1997 г., с този закон и с по-
редицата от над 20 подзаконови нормативни 
акта стартира реформата в областта на без-
опасността и здравето при работа. 

Кодекс на труда – това е другият осново-
полагащ нормативен акт за осигуряване на 
здравословни и безопасни условия на труд 
в Република България. Кодексът урежда 
трудовите отношения между работника или 
служителя и работодателя, както и други от-
ношения, непосредствено свързани с тях.

Закон за здравето – урежда обществе-
ните отношения, свързани с опазване здра-
вето на гражданите в т.ч. и на работещите. 
Опазването на здравето е национален при-
оритет. 

Закон за интеграция на хората с увреж-
дания – Съгласно чл.24 работодателят, съ-
ответно органът по назначаването, е длъжен 
да пригоди работното място към нуждите на 
лице с увреждане при неговото наемане или 
когато увреждането на лицето настъпи след 
наемането му на работа, освен когато разхо-
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дите за това са необосновано големи и биха 
затруднили сериозно работодателя.

Други закони : Закон за опазване на 
околната среда, Закон за чистотата на ат-
мосферния въздух, Закон за управление 
на отпадъците, Закон за водите, Закон за 
защита от шума в околната среда, Закон за 
пътищата, Закон за автомобилните превози, 
Закон за железопътния транспорт, Закон за 
морските пространства, вътрешните водни 
пътища и пристанищата на Република Бъл-
гария, Закон за гражданското въздухоплава-
не и др.

Наредби за осигуряване на здравословни 
и безопасни условия на труд

Наредбите за осигуряване на здраво-
словни и безопасни условия на труд при 
осъществяването на различните видове тру-
дови дейности са подзаконови нормативни 
актове за прилагане на Закона за здраво-
словни и безопасни условия на труд, Коде-
кса на труда и други закони: Наредба № 3, 
Наредба № 7. 

Правилници по безопасност на труда
От 1967 до 1996 год. са публикувани над 
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издавани от съответните министерства и ве-
домства на основание Кодекса на труда. 

Длъжностна характеристика, предоставя-
на на работника/служителя при сключване 
на трудовия договор (чл. 127 на КТ) – дава 
изисквания за неговото конкретно и специ-
фично участие (задължения и отговорности) 
в трудовия процес. 

Правила/Инструкции за безопасност и 
здраве се разработват от предприятието за 
конкретни дейности, основават се в повече-
то случаи на разпоредби на нормативни ак-
тове, обвързват се с оценката на риска и се 
използват при инструктажите за безопасност 
и здраве при работа.

Силни страни на политиката за безо-
пасност и здраве:
• Изградена е система от норми, конкретни 

изисквания и задължения за осигуряване 
на безопасност и здраве при работа. Чрез 
Закона са въведени изцяло всички изиск-
вания на Рамковата Директива S9/391/
EEC.

• Създадена е основа за управление и пла-
ниране на дейността за осигуряване на 
безопасност и здраве при работа на ос-
новата на оценката на професионалните 
рискове. 

• Задължително е осигуряването на ме-

дицинско наблюдение на работниците и 
служителите, както и предоставянето на 
необходимата информация и подходящо 
обучение, съобразени с характера на из-
вършваната работа и квалификацията на 
работещите.

• Въведени са основните изисквания на 
Европейския съюз и Международната ор-
ганизация на труда за създаване на еди-
нен държавен контрол. 

• Разработена е и функционира система за 
определяне на диференциран размер на 
осигурителните вноски за трудова злопо-
лука и професионална болест, в зависи-
мост от степента на риска в различните 
сектори от икономиката. 

• Голяма част от съдържащите се в ЗЗБУТ 
изисквания и принципи за осигуряване на 
безопасност и здраве при работа реално 
се прилагат.

• Предизвикателства:
• Усъвършенстване на дейността на служ-

бите за превенция, промяна на съществу-
ващата система за медицинско наблюде-
ние на работещите. 

• Повишаване на капацитета на структури-
те по осигуряване на безопасни и здраво-
словни условия на труд.

• Развитие на системата за проучване на 
потребностите на работодателите от ра-
ботна сила с определена квалификация.

• Преструктурирането, несигурността на 
работните места и интензификацията на 
труда се очертават като основните риско-
ви фактори, водещи повишена заболева-
емост и смъртност.

• Развитието и въвеждането на нови техно-
логии (информационни и комуникацион-
ни) води до обездвижване на работното 
място и повишен здравен риска за исхе-
мична болест на сърцето, някои видове 
рак и психологически проблеми като де-
пресия и тревожност.

• Наличието на психо-социални и органи-
зационни рискови фактори като висока 
работна натовареност, кратки срокове 
за изпълнение, дълго и/или нестандарт-
но работно време (работа на смени, но-
щен труд), несигурна работа или работа 
в изолация, които могат да действат по-
отделно или съчетано, допринася за раз-
витието на някои хронични разстройства 
и заболявания.

• Увеличаване продължителността на ак-
тивния трудов живот, младежка заетост, 
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по-голяма роля и участие на жените, ра-
ботниците- мигранти.

• Повишаване на здравната информира-
ност на работниците по въпросите на 
здравето и безопасността при работа.

• Промяна в законодателството с включва-
не на текстове, касаещи лица със забо-
лявания.
Няма политики, специфично насоче-

ни към нуждите на хронично болните 
с цел пълноценното им участие на тру-
довия пазар.  Също така, трябва да се 
има предвид, че политиките за хората с 
увреждания не винаги, нито изцяло пре-
доставят необходимите мерки за хората 
с хронични заболявания тъй като нужди-
те на двете групи не са еднакви. В тази 
връзка е необходимо да бъдат разрабо-
тени програми, базирани на предварите-
лен анализ на нуждите, както и мерки за 
подкрепа за (ре-) интеграцията на хората 
с хронични заболявания.
• Хората с хронични заболявания имат 

нужда от интегрирани услуги от бюрата 
по труда, защото техните нужди включват 
различни сфери като здравеопазване, со-
циална и психологическа подкрепа.

• По-добра координация между здравео-
пазването и пазара на труда с цел да се 
подобри разбирането на връзката между 
работа и хронично заболяване.

• Здравните професионалисти трябва да 
бъдат обучени да предоставят съвети за 
начина на живот, свързан с работните за-
дължения на хронично болните с цел да 
ускорят тяхното завръщане на работа. 

• По-добро сътрудничество е също необхо-
димо между работодателите, здравната 
система и бюрата по труда, тъй като ра-
ботодателите трябва да са добре инфор-
мирани относно специфичните здравни 
нужди на служителите си с оглед на адап-
тацията на трудовата среда и интегрира-
нето в пазара на труда.

• Хронично болните трябва да имат достъп 
до адекватни и персонализирани услуги в 
бюрата по труда във всички региони.

• Трябва да бъдат разработени мерки, кои-
то подкрепят сътрудничеството между об-
ществените и частните услуги за трудова 
заетост като програмите за подкрепа на 
хронично болните, финансовите стимули 
и задължения за работодатели трябва да 
бъдат разглеждани заедно като част от 
обща стратегия. 

• Най-голяма тежест трябва да има сво-
бодния пазар тъй като трудът в ‘защитени 
компании’ е неустойчив, а и по същество, 
за хронично болните, трябва да бъде 
краткосрочен, за да се стимулира пълна-
та (ре-) интеграция на пазара на труда.

• Трудовото законодателство трябва да 
бъде по-гъвкаво по отношение на входа и 
изхода в пазара на труда на хронично бо-
лни, тъй като прекалено строгите изиск-
вания или прекалено протекционистични 
мерки могат да обезкуражат работодате-
лите да наемат служители със здраво-
словни проблеми.

• Финансиране за промяна на трудовата 
среда като например премахване на фи-
зическите и не-физически бариери тряб-
ва да бъдат на разположение и за хора с 
хронични заболявания.

• Мерките за подкрепа като осигуряване на 
обучение за подготовка и кандидатства-
не за работа (job coaching), на ментори 
и консултации трябва да бъдат на разпо-
ложение по време на целия трудов цикъл 
като намиране, наемане и оставане на 
работа.

• Икономическата устойчивост на социал-
ните предприятия трябва да бъде оку-
ражена чрез мерки, стимулиращи конку-
рентноспособни и/или търговски дейнос-
ти и социални инвестиции.

• Защитените работни предприятия тряб-
ва да бъдат трансформирани с цел да се 
премине към свободния пазар. 

• По –голямо овластяване за хронично бо-
лните.
Алтернативи на трудовото участие на 

хората с хронични заболявания като пре-
ход към социална интеграция

Хроничните заболявания, които са обект 
на настоящото проучване представляват 
един от главните фактори, които доприна-
сят за глобалните и регионални разходи, 
свързани с инвалидността в системите на 
здравеопазване. В последните години ос-
новната тенденция в грижите за болните от 
артериална хипертония, ХОББ и диабет се 
промени към окуражаване на засегнатите 
индивиди да живеят и да бъдат активни на 
пазара на труда. Проблемът с безработица-
та на хронично болните е огромен и права-
та им продължават да бъдат нарушавани от 
ограничения им достъп до пазара на труда. 
Доказано е, че започването на работа е пър-
вична цел на около 75% от хората с хронич-
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ни заболявания, но начините, по които те 
разчитат да постигнат тази си цел, са раз-
лични. Начините, които обичайно се прак-
тикуват са два: постъпване при намалено 
работно време или „преходно работно мяс-
то“. Целта е по този начин хората с хронични 
заболявания, да се подготвят за влизане на 
конкурентния пазар на труда. На практика, 
обаче, тежко инвалидизираните пациенти 
по-трудно преминават от преходно работ-
но място към конкурентно, много от тях се 
задържат на преходната работа. Моделът 
“Преходно работно място” се грижи за това 
да премахне бариерата, която кара хората 
да не започнат работа. Той позволява осигу-
ряването на възможност хората с хронични 
заболявания да натрупат опит на множество 
работни места, да подобрят работните си на-
вици, да преценят способността си да рабо-
тят на конкурентно работно място. Моделът 
включва нормално място на работа, стан-
дартното за страната възнаграждение, ра-
бота на половин работен ден, индивидуална 
или групова работа, също така и временна 
работа. Инвалидността поражда социална 
уязвимост на засегнатите групи от населе-
нието. Прегледът на нормативните актове 
и стратегическите документи разкрива, от 
една страна, волята на законодателя да га-
рантира особената закрила на държавата 
и обществото към хората с увреждания. От 
друга страна – съществува криза в публич-
ните политики в сферата на инвалидността. 
Европейският принцип „рехабилитация-ин-
теграция-връщане на пазара на труда“ е 
насочен към човека и възстановяване на 
неговата способност за труд. Схемите за со-
циално подпомагане имат решаващата роля 
на „гаранция“, че основните човешки права, 
сред които и правото на труд, са задоволе-
ни1. Връщането на способността за труд, съ-
гласно определението на Експертния коми-
тет по рехабилитация при СЗО (1958), цели 
„профилактика на преодолимата инвалид-
ност в периода на лечение на заболяването 
и подпомагане на инвалидите за постигане 
на максимална физическа, психическа, про-

1 Лоусън А, Финкелстайн В. Уврежданията и европей-
ският подход на базата на правата – някои стратегии 
за изграждане на приобщаващо общество. Връщане 
назад към социалния модел на инвалидността. Со-
фия: Център за независим живот; 2005. Available from: 
http:// www.cil-bg.org/05.11.2018.

фесионална и социо-икономичeска пълно-
ценност в рамките на съществуващото забо-
ляване или недъг“2.  Необходимите действия 
на социалната политика в тази посока могат 
да се сведат най-общо до две основни сфе-
ри: действия, които са насочени непосред-
ствено към човека с инвалидност/увреждане 
и неговото най-близко социално обкръжение 
и действия, формиращи физическата и со-
циалната среда. Първата сфера би трябва-
ло да обхваща система за рехабилитация, 
разбирана в най-широкия смисъл, а именно 
медицинска, психологическа, професионал-
на и социална, както и в съответните случаи, 
необходимите социални грижи, ориентира-
ни не само към инвалида, но и към цялото 
му семейство. Втората сфера би трябвало 
да е насочена към изменението и приспо-
собяването на физическата и социалната 
среда към възможностите и потребностите 
на инвалидите, като тук влизат: отстраня-
ването на архитектурните и транспортните 
препятствия, осигуряването на достъпност 
до комуникациите, създаването на нови или 
приспособяването на съществуващи вече 
работни места, създаване на условия и въ-
веждане на интегрирано образование за де-
цата с увреждания и не на последно място 
формирането на позитивно отношение в об-
ществото към хора с физически или психи-
чески предизвикателства.

Изводи и препоръки:
Законодателните мерки трябва да се кон-

центрират върху капацитета за работа и 
задачите, които хората с хронични забо-
лявания могат да изпълняват, а не върху 
тяхната нетрудоспособност. Политиките 
и системите трябва да се фокусират върху 
по-сериозното участие на работодателите, 
тъй като те са тези, които биха предостави-
ли работни места на хронично болните. Фи-
нансовите стимули за работодателите под 
формата на субсидии за заплатите и нама-
ляване на данъците трябва да бъде възмож-
но за работодатели, които имат служители 
с хронични заболявания. Необходимо е да 
се положат усилия за повишаването на 
информираността на работодателите за 
ползите от наемане и задържане на лица 
с хронични заболявания като, например: 
наличие на човешки ресурс с много способ-
ности и знания, лоялност към работното 
2 World Health Organization. Technical Report Series. 1958; 
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място и трудова етика и възможност за раз-
ширяване на клиентската мрежа заради раз-
нообразието на служители, корпоративна 
социална отговорност, по-висока удовлетво-
реност на работната сила и тн. 

Влиянието на политиките/облекчения-
та за връщане на работното място (return-
to-work).

Адаптация на заобикалящата среда на 
работното място – тази сфера на дейност 
е насочена към конкретни изменения на фи-
зическото пространство или предоставянето 
на специално оборудване за управление и 
справяне със специфични здравни нужди на 
работното място. Дейностите са насочени и 
към промяна на работните места така че те 
да стимулират здравословен начин на живот 
и да предпазват от негативните фактори на 
околната среда.

Условия на труд – тази сфера включ-
ва теми, които са свързани с ежедневните 
дейности и работни задачи, които трябва 
да са гъвкави и да предоставят възможност 
за работа с ментор, работа от вкъщи и/или 
дистанционна работа, адаптиране на зада-
чите и/или работния график при специални 
обстоятелства и подпомагането на завръща-
не на работа след период на отсъствие.

Медицински и здравни нужди – включ-
ват дейности за промоция на здравето и спе-
циално на психичното здраве на работното 
място. Например- подобрена комуникация 
между здравната система, служителите по 
безопасност на труда, работодателите и со-
циалните служби.

Обучение (самообучение) – включва 
организирането на обучения, подобряването 
на уменията за самоуправление, образова-
ние и подкрепа за развитие на кариерата и 
професионалния живот, както и за възмож-
ността за самонаемане/ започване на са-
мостоятелен бизнес.

Подобряване на информацията и по-
вишаване на знанието, свързано с обуче-
нието на колеги и други служители за това 
какво да се живее с определено хронично 
заболяване и как да се действа при спе-
цифични спешни състояния. Препоръките 
също са свързани с идеята ‘Човешки ресур-
си’ да бъдат обучени за управление на об-
щото и психично здраве.

До голяма степен съществуващите евро-
пейски и национални политики за активира-
не на заетостта не са конкретно насочени 
към лицата с хронични заболявания, а 

обхващат по-широки категории, като напри-
мер хора с увреждания, дългосрочно без-
работни, уязвими групи и т.н. Трябва да се 
наблегне на факта, че стратегиите, насоче-
ни към хората с увреждания не винаги по-
срещат нуждите на пациенти с хронични и 
психични заболявания, тъй като потребно-
стите от заетост и подкрепа на тези гру-
пи не винаги съвпадат. Разработването на 
персонализирани програми за реалното 
включване на пазара на труда са в основа-
та за подпомагането на лицата с хронични 
заболявания. Те трябва да включват инте-
грирани услуги на здравната и социална 
система, психологическа подкрепа, както 
и по-голямото участие на работодатели-
те. Мултидисциплинарните интервенции 
са обещаващи стратегии, които биха могли 
да отговорят на сложността на нуждите на 
хората с хронични заболявания. 
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ИЗМЕРВАНЕ НА БОЛНИЧНАТА КУЛТУРА НА БЕЗОПАСНОСТ В БЪЛГАРИЯ 
- WEB-БАЗИРАНО ПРОУЧВАНЕ 

MEasuREMEnt OF hOspital patiEnt saFEty cultuRE in BulGaRia - wEB-BasED 
stuDy

Росица Димова1, Румяна Стоянова1, Миглена Търновска2, Татяна Боева3

Rositsa Dimova1, Rumyana Stoyanova1, Miglena Tarnovska 2, Tatyana Boeva3

Резюме. Целта на проучването е да се измери и оцени нивото на болничната култу-
ра на безопасност чрез валидиран на български език въпросник HSOPSC (В-HSOPSC). С 
помощта на специално разработена web-базирана платформа за регистриране и из-
мерване нивото на болнична култура се проведе национално он-лайн анкетно проучване 
с валидиран на български език въпросник B-HSOPSC, който съдържа 42 въпроса разпре-
делени в 12 панела. В проучването взеха участие 556 болнични здравни специалисти от 
16 области в страната.  Резултатите установиха, че през последните 12 месеца 73% 
(406) от участниците не са докладвали нито едно нежелано събитие или грешка,  а само 
15% са съобщили веднъж или два пъти. 90% от участниците оценяват степента на 
безопасност на пациента като добра, много добра или отлична, а 9% - задоволителна 
или слаба. Не се установиха съществени разлики между мнението на лекарите и спе-
циалистите по здравни грижи относно болничната култура на безопасност. Здравните 
специалисти от частните болници оценяват по-високо всички аспекти на болничната 
култура на безопасност, спрямо работещите в публични болници. Областите, които 
се нуждаят от подобрение в публичните болници са: работа в екип и открита комуни-
кация с прекия ръководител, докато в частните болници - организацията на работа и 
работното време. 

Summary. The aim of the study is to measure and assess the level of hospital safety culture by 
means of Bulgarian version of questionnaire HSOPSC (B-HSOPSC). Through a special elaborated 
e-platform for recording and evaluating the level of patient safety culture was carried out a national 
on-line survey by validated the B-HSOPSC. The questionnaire includes 42 questions, organized in 
12 domains.  In the study took part 556 hospital health professionals from 16 districts in the country. 
The results shown, that in the last 12 months, 73% (406) of the participants did not report any 
adverse events or errors, and only 15% reported once or twice. 90% of the participants assessed the 
level of patient safety as good, very good or excellent, and 9% - satisfactory or poor. No significant 
differences were found between physicians and other healthcare professionals on the hospital safety 
culture. Healthcare professionals from private hospitals evaluated all aspects of the hospital safety 
culture higher than those working in public hospitals. The domains that need improvement in public 
hospitals are teamwork and open communication with the line manager, while in private hospitals - the 
organization of work and working hours.

Ключови думи: безопасни здравни грижи, култура на безопасност, нежелано събитие, 
грешка

Key words: patient safety, patient safety culture, adverse event, error
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Увод
Понятието „култура на безопасност“ е по-

пулярно не само в здравеопазването. То при-
добива известност през 80-те години на ХХ 
в. след Чернобилската ядрена авария, кога-
то се доказва, че всяка организация може да 
редуцира нежеланите събития или инциден-
ти чрез създаване и поддържане на висока 
или позитивна култура на безопасност. В 
тази връзка постиженията в осигуряването 
на безопасност във високонадеждните ин-
дустрии, каквито са авиацията, ядрената и 
химическата енергетика и др., през послед-
ните години се заимстват и прилагат с успех 
и в здравеопазването. 

В научната литература концепцията за 
култура на безопасност в здравната органи-
зация се отнася до възприетите индивиду-
ални и групови ценности, убеждения, норми, 
компетенции  и поведение, насочени към 
осигуряване и поддържане на безопасни 
здравни грижи [3]. 

Според по-широка дефиниция на поня-
тието КБ се определя като възприети ин-
дивидуални и групови ценности, нагласи, 
възприятия и компетенции, както и модели 
на поведение, насочени към осигуряване и 
поддържане на безопасни здравни грижи в 
здравната организация или ЛЗ [1, 3, 4]. 

Soule (2011) смята, че културата на без-
опасност включва възприетите в организа-
цията ценности, отношения и модели на по-
ведение за осигуряване на безопасност на 
лечебния процес, а също така стимулиране, 
идентифициране, комуникиране и регистри-
ране на сериозни инциденти без страх от 
наказания, с цел извличане на поуки и пред-
приемане на мерки за подобрения [6].

Прегледът на специализираната литера-
тура разкрива, че позитивната или висока КБ 
в здравеопазването се отнася до действията 
на целия медицински и немедицински пер-
сонал, който намира смисъл в изискванията 
за безопасни здравни грижи и ги изпълнява 
в ежедневната си дейност [2]. В допълнение 
на това високата КБ означава ангажимент и 
отговорност на висшето ръководство за из-
граждане на КБ в рамките на всички упра-
вленски нива в лечебните и здравните орга-
низации [6].  

В международната специализирана лите-
ратура са описани значителен брой валиди-
рани инструменти, с помощта на които може 
да бъдат измерени нивата на КБ в здравео-
пазването и безопасния психоклимат [5, 7]. 

Целта на проучването е да се измери и 
оцени нивото на болничната култура на без-
опасност чрез валидиран на български език 
въпросник HSOPSC (В-HSOPSC). 

Материал и методи: С помощта на спе-
циално разработена web-базирана плат-
форма за регистриране и измерване нивото 

на болнична култура се проведе национал-
но он-лайн анкетно проучване с валидиран 
на български език въпросник B-HSOPSC, 
който съдържа 42 въпроса разпределени в 
12 панела. Към B-HSOPSC бяха добавени 
един отворен въпрос: „Ако желаете, моля 
опишете случай/и на нежелано събитие 
или грешка, на които сте били свидетел“ 
и един затворен въпрос: „Ако има въведена 
система за доброволно докладване на не-
желани събития или грешки при запазване 
на Вашата анонимност и без ответни на-
казателни действия, бихте ли съобщавали 
за събитие или друга свързана с безопас-
ността на пациента информация, която 
смятате за потенциална заплаха за здра-
вето му?“.

Преводът, лингвистичното валидиране 
и културално адаптиране на въпросника 
B-HSOPSC бяха извършени в рамките на 
вътреуниверситетски проект към Медицин-
ски университет –  Пловдив №11/2016, оза-
главен: „Въвеждане на уеб-базирана плат-
форма за регистрация и оценка нивото на 
болничната култура за осигуряване безопас-
ност на пациента в лечебните заведения и 
провеждане на представително проучване 
за страната “.  Етичното одобрение за про-
веждане на проучването беше получено от 
Университетската комисия за научни из-
следвания (№05/19.10.2017г.). 

В он-лайн проучването взеха участие 
556 болнични здравни специалисти от 16 
области в страната.  Относителният дял на 
медицинските сестри, акушерките, рентгено-
вите лаборанти и др., които бяха обединени 
под общото наименование други здравни 
специалисти, взели участие в проучване-
то, беше 61.3% (328), а този на лекарите 
– 38.7% (207). По отношение на работните 
им места повечето от участниците са отбе-
лязали, че работят във вътрешни отделения 
– 26.8% (142), следвани от работещите в хи-
рургични – 15.1% (80). Половината от учас-
тниците – 50.6% (272), са заявили, че сед-
мично работят между 41 и 60 часа, а 7.5% 
(40) – над 61 часа. Повечето от участниците 
–  38.8% (209), декларират, че са работили 
под 5 години в съответната болница, 24.1% 
(130) – между 6 и 10 години, а 27.2% (200) – 
над 11 години.

За да установим нивото на културата на 
безопасност в ЛЗ, общият брой точки за вся-
ка от 12-те дименсии в В-HSOPS беше из-
числена чрез сумиране на средните оценки, 
дадени от всеки един здравен специалист за 
формиращите я елементи.

Резултати и обсъждане: Резултатите ус-
тановиха, че общата оценка на болничния 
персонал у нас, относно културата на без-
опасност в ЛЗ е на едно доста високо ниво 
-  69.4% от максимално възможния резултат. 
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Най-ниско оценените дименсии са „Осигуре-
ност с персонал” и „Ненаказателен подход 
при съобщаване на грешки и нежелани съ-
бития”, а най-високо оценена е дименсията 
„Предаване на информация за пациента меж-

ду различни звена и работни смени” (Табл. 1).
Не се установиха съществени разлики 

между мнението на лекарите и специали-
стите по здравни грижи относно болничната 
култура на безопасност (Фиг. 1). 

Табл. 1. Средни оценки на всички здравни специалисти в ЛЗ по отношение на различни 
аспекти от КП.

Дименсии на КБ
Ми-
ни-
мум

Мак-
си-
мум

Средна 
ст-ст

Стан-
дарт. 

откло-
нение

Възмо-
жен брой 

макси-
мални 
точки

Съотноше-
ние на ср. 
към макс. 

възможния 
резултат

Очаквания и действия на ръководителя по 
отношение на безопасността 0 20 14.58 3.166 20 72.9

Обучение на персонала с цел непрекъснато 
усъвършенстване 0 15 10.76 2.591 15 71.7

Екипна работа в болничното отделение 0 20 14.20 3.296 20 71.0
Открита комуникация между персонала 0 15 10.61 2.898 15 70.7
Обратна връзка при съобщаване на нежелани 
събития или грешки 0 15 10.90 2.950 15 72.7

Ненаказателен подход при съобщаване на 
грешки и нежелани събития 0 15 8.99 2.661 15 59.9

Осигуреност с персонал 0 17 11.15 2.406 20 55.8
Подкрепа на болничното ръководство за 
осигуряването на безопасност на пациентите 0 15 10.59 2.800 15 70.6

Екипна работа между различните звена в 
болницата 0 20 13.91 3.452 20 69.6

Предаване на информация за пациента между 
различни звена и работни смени 0 20 15.03 3.160 20 75.2

Честота на съобщените нежелани събития или 
грешки 0 15 10.56 3.470 15 70.4

Цялостно разбиране за важността на 
безопасността на пациента от персонала  0 20 14.52 3.123 20 72.6

Култура на безопасност 0 199 145.80 24.464 210 69.4

Фиг. 1. Оценка на лекарите и специалистите по здравни грижи за нивото на културата 
на безопасност в ЛЗБП.
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Здравните специалисти от частните 
болници оценяват по-високо всички аспекти 
на болничната култура на безопасност, спря-
мо работещите в публични болници (Фиг. 2). 
Областите, които се нуждаят от подобрение 
в публичните болници са: работа в екип и 
открита комуникация с прекия ръководител, 
докато в частните болници - организацията 
на работа и работното време.

През последните 12 месеца 73% (406) от 
участниците не са докладвали нито едно не-
желано събитие или грешка,  а само 15% са 
съобщили веднъж или два пъти. 90% от учас-
тниците оценяват степента на безопасност 
на пациента като добра, много добра или от-
лична, а 9% - задоволителна или слаба. 

Заключение: В заключение можем да ка-
жем, че като цяло нагласите на медицински-
те специалисти в България относно култура-
та на безопасност в ЛЗБП са положителни. 
Това ни дава основание да продължим да 
работим и да отворим по-широко тази тема 
за открита дискусия сред цялото медицин-
ско съсловие. 

Създадената е-платформа подпомага 
по-лесно да се измерва нивото на болнична-
та култура на безопасност и да се регистри-
рат нежелани събития и грешки в медицин-
ската практика. В бъдеще също така е добре 
да бъдат проучени знанията и уменията, 
които професионалистите имат по отноше-
ние на осигуряването на безопасност на па-
циентите, за да се придобият по-задълбоче-
ни знания и да се предприемат по-конкретни 
мерки за подобряване на безопасните усло-
вия в ЛЗ. Това ще послужи като основа за 

реализиране на здравна политика за по-без-
опасни здравни грижи у нас. 
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SWOT-АНАЛИЗ НА ФИЗИКАЛНАТА МЕДИЦИНА И РЕХАБИЛИТАЦИЯТА В 
БЪЛГАРИЯ (ВКЛ. ОБУЧЕНИЕТО)

swOt-АНАЛИЗ OF thE physical MEDicinE anD REhaBilitatiOn in BulGaRia 
(incluDinG EDucatiOn)

Ивет Б. Колева

Ivet B. Koleva

Резюме: Представяме традициите и настоящето състояние на Физикалната меди-
цина (ФM) и рехабилитацията (Р) в нашата страна (включително обучението по меди-
цинската специалност Физикална и рехабилитационна медицина /ФРМ/). 

Обясняваме елементите на SWOT-матрицата, във връзка с ФМ и Р. 
Цитираме основните силни черти на ФМ и Р в България. Анализираме най-честите 

слабости. Представяме по-важните възможности за развитие на ФМ и Р. Предупрежда-
ваме за възможните опасности в развитието на рехабилитацията у нас.

Подчертаваме значимостта на университетското и следдипломното обучение; как-
то и специализацията на членовете на интердисциплинарния мулти-професионален ре-
хабилитационен екип. Подчертаваме необходимостта от правила за добра медицинска 
практика в областта на рехабилитацията.

Abstract: We present traditions and state-of-the-art of the physical medicine (PM) and 
rehabilitation (R) in our country (including education in medical specialty Physical and Rehabilitation 
medicine /PRM/). 

The elements of SWOT matrix (concerning PMR) are explained. 
We mention principal strengths of PM and R in Bulgaria. Common weaknesses are analyzed. 

We present major opportunities for development of PM and R. We advertise possible threats. 
We underline the importance of undergraduate and post-graduate education, including 

specialization of members of the interdisciplinary multi-professional rehabilitation team. We 
underline the necessity of rules in the field of rehabilitation for structuration of relationship between 
medical doctors.

Ключови думи: SWOT-АНАЛИЗ, физикална медицина, рехабилитация, медицински 
персонал

Keywords: SWOT-analysis, rehabilitation, physical medicine, medical staff 

1.УВОД
SWOT – анализ и SWOT матрица
SWOT анализ (или SWOT матрица) е 

техника за стратегическо планиране, при-
лагана за да подпомогне един човек или 
компания да идентифицира своите силни и 
слаби страни, възможностите и страховете, 
свързани с бизнес конкуренцията или про-
ектното планиране [5]. Техниката е насочена 
към подпомагане на процесите на вземане 
на решения в началните им стадии и може 
да бъде прилагана като средство за оценя-
ване на стратегическата позиция на град, 
организация или личност [1]. Използва се за 
формулиране на целите и задачите , стоящи 
при реализацията на бизнес идеи или про-
екти [2]. Може да подпомогне намирането на 
точните вътрешни и вътрешни фактори, кои-

то биха подпомогнали или попречили в този 
конкурентен процес.

Терминът SWOT  е акроним [4] от следни-
те характерни елементи на анализа (фиг.1): 

• Strengths: Силни страни, даващи пре-
имущество на съответния бизнес / ор-
ганизация над останалите. 

• Weaknesses: Слабости - характерис-
тики на бизнеса, които са безполезни 
или дори вредни за развитието му;

• Opportunities: Възможности - елемен-
ти на околната среда, които проектът 
може да експлоатира като предим-
ство;

• Threats: Рискове / Опасности - еле-
менти на околната среда, които могат 
да станат причина за смущения в раз-
витието на проекта. 
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ЦЕЛ, ЗАДАЧИ и МЕТОДИ
Цел на настоящата работа е извършване 

на обективен анализ на състоянието на ре-
хабилитацията в България, с оглед намира-
не на потенциалните пътища за развитие на 
специалността. Анализът е извършен на ба-
зата на основните класически и съвременни 
учебници и ръководства в тази тематична 
област, също и на базата на скромния ни над 
30-годишен практически опит в отделения и 
клиники по ФРМ.

АНАЛИЗ
Физикалната медицина стъпва на ста-

билната база на медицинските науки. Из-
вестна е приетата от Европейския съюз на 
лекарите – специалисти (UEMS) Европейска 
дефиниция на медицинските дейности [3], 
включваща „всички професионални дейнос-
ти, вкл. наука, преподаване, специализации 
и обучение, клинични и медико-технически 
стъпки; насочени към промоция на здраве, 
превенция на заболяванията, осигуряване 
на диагностика и на лечебно обгрижване 
на пациенти, индивиди, групи и общности”. 
Тази отговорност трябва да бъде упражня-
вана винаги от „регистриран лекар – лично 

Фиг.1. SWOT-анализ и SWOT-матрица

Фиг.2. Контингенти на рехабилитацията
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или под неговата (нейната) директна супер-
визия и/или прескрипция.”

Според Бялата книга на лекарите – спе-
циалисти по Физикална и рехабилитационна 
медицина (ФРМ) в Европа, специалистът по 
ФРМ е учител на пациента с временна или 
трайна нетрудоспособност, обусловена от 
увреда или заболяване [6]. ФРМ-лекарят има 
обучаващи функции при рехабилитацията 
на пациента, особено в контекста на съвре-
менните  концепции за корова пластичност, 
двигателно обучение и преобучение. 

Основна цел на ФРМ е да оптимизира со-
циалното участие и да подобри качеството 
на живот на пациентите. Това включва под-
помагане на болния да достигне възможните 
нива и патерни на автономност и независи-
мост, вкл. участие в професионални, соци-
ални и почивни дейности, които са нераз-
делна част от неговите човешки права. 

Основни задачи на рехабилитацията са: 
лечение на съществуваща патология; ре-
дуциране на нетрудоспособността или ув-
реждането; превенция и лечение на услож-
ненията; подобряване функционирането и 
активността; стимулиране на участието на 
пациента в различни дейности [7].

На фигура 2 са представени основни-
те контингенти на рехабилитацията - както 
здравите (физикална превенция), така и 
болните (физикална терапия и рехабилита-
ция).

Силни страни
Основните силни черти на физикалната 

медицина и рехабилитация в България са: 
достатъчен брой медицински, парамедицин-
ски и немедицински персонал; наличие на 
Медицински стандарт по специалност ФРМ; 
голям брой ФРМ-отделения в страната; по-
тенциал на физикалните фактори за превен-
ция и лечение на социално-значими заболя-
вания и техните рискови фактори. 

Възможностите за обучение и специали-
зация в областта са достатъчни и включват: 
Приет Медицински стандарт по специалност 
ФРМ; Обучението на студентите от специ-
алности „Медицина”, „Рехабилитация”, „Ки-
незитерапия” е регламентирано с Единни 
държавни изисквания (ЕДИ) и Закона за вис-
ше образование (ЗВО); Специализацията по 
ФРМ е регламентирана със съответни зако-
нодателни актове.

Особеностите на физикалните фак-
тори обуславят техните възможности за: 
Добра поносимост на рехабилитационните 
програми от страна на пациента; Капацитет 
на физикалните фактори /ФФ/ за комбини-

рано приложение помежду им; Възможнос-
ти на ФФ за широко приложение при голям 
брой нозологии, при липса на сериозни стра-
нични ефекти и противопоказания; Потен-
циал на ФФ за въздействие върху рисковите 
фактори на редица социално-значими за-
болявания; Утвърдени методики в областта 
предимно на преформираните фактори. 

Ресурсите на страната в тази насока са 
разнообразни – както що се отнася до кли-
матичните и балнео-ресурсите, така и нали-
чието в почти всяко лечебно заведение (за 
болнична и извънболнична помощ) на обо-
собени клиники / отделения / сектори ФРМ. 

Съществува потенциал за научно-при-
ложно развитие на кадрите, поради налич-
ни: Силна неврологична и неврорехабили-
тационна школи; Силни школи по Ревмато-
логия, по Ортопедия и травматология - ос-
нова за рехабилитация на заболяванията на 
опорно-двигателния апарат. 

Слаби страни
Основните слабости включват: липса 

на достатъчно финансиране за развитието 
на ФМ и Р; недостатъчен брой съвременни 
апарати и информационни технологии във 
всички ФРМ отделения и клиники в странта; 
ограничено участие в европейски и между-
народни научни проекти. 

Материално-техническата база за съ-
жаление е както недостатъчна, така и доста 
остаряла. Липсва съвременна апаратура, 
необходима за провеждане на качествена 
рехабилитация и за клинични проучвания. 
Недостатъчно са възможностите за осигу-
ряване на помощни средства и на средства 
за адаптация на дома и за преодоляваен на 
архитектурните бариери от хората с увреж-
дания.

Рехабилитационните дейности са систе-
матично недофинансирани. Трудът в об-
ластта на рехабилитацията е неадекватно 
заплатен – както на медицинскиет специа-
листи (лекари ФРМ), така и на здравните 
професионалисти (рехабилитатори, кинези-
терапевти, логопеди и т.н.). 

Недостатъчна теоретична и практи-
ческа подготовка на кадрите в насока: 
функционална оценка на пациента, реха-
билитационни алгоритми, ерготерапия, по-
мощни средства, адаптиране на околната 
среда. Недостатъчно се прилагат междуна-
родните класификации и европейските стан-
дарти. Кадрите не познават достатъчно и не 
прилагат ерготерапията като важен елемент 
на рехабилитационния подоход при хора с 
увреждания. Липсва достатъчен брой обуче-
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ни кадри – както лекари ФРМ; така и  кинези-
терапевти, рехабилитатори, логопеди и т.н. 

Липсва консенсус в гилдията; колабо-
рацията между между членовете на мулти-
дисциплинарния рехабилитационен екип е 
недостатъчна. 

Рехабилитацията няма лоби в държавни-
те структури, регламентиращи рехабилита-
ционната дейност; Недостатъчна колабора-
ция между различните клиники / отделения 
ФРМ и сродни катедри – в страната и в чуж-
бина; също и с други клинични специално-
сти. Ограничено е участието на специалисти 
от областта на рехабилитацията в нацио-
нални и европейски проекти..

Възможности
Най-важните възможности за разви-

тие на ФМ и Р: според нас, включват: пови-
шаване на професионалните компетенции 
на персонала чрез участие в следдипломно 
обучение и в научни прояви, международно 
сътрудничество, мобилност на студенти и 
преподаватели. Важно е разширяването на 
обществената подкрепа за каузата на реха-
билитацията - чрез активно включване на 
различните категории обучавани – студенти, 
дипломанти, специализанти. Огромен успех 
би било постигането на консенсус в гилди-
ята и между различните категории кадри 
- членове на мултидисциплинарния рехаби-
литационен екип. 

Опасности
Длъжни сме да предупредим и за въз-

можните опасности: ниско икономическо 
ниво на населението; редуцирана медицин-

ска компетентност на пациентите и техните 
семейства; подценяване на рехабилитация-
та от здравните институции и здравно-оси-
гурителните системи; противоречиви връзки 
между различните категории медицински и 
немедицински персонал. 

Обобщен анализ и потенциал на обра-
зованието за развитие на рехабилитаци-
ята 

Обобщеният анализ на рехабилитацията 
в България е представен на фиг.3.

Един от пътищата за развитие на рехаби-
литацията в страната е обучението – както 
студентско, така и следдипломно, на раз-
личните категории кадри от мултидисци-
плинарния рехабилитационен екип: лекари 
– специалисти и и специализанти по ФРМ, 
рехабилитатори, бакалаври и магистри по 
Медицинска рехабилитация и ерготерапия, 
Медицинска рехабилитация и балнеология, 
Кинезитерапия; медицински сестри, лекар-
ски асистенти и т.н.

Съвременните тенденции в развитието 
на университетското образование имат за 
цел изпреварващото му адаптиране към по-
требностите на обществото в перспектива. 
Налага се обучение на студентите и спе-
циализантите в умения за справяне с нова 
съвременна техника (както физиотерапев-
тична апаратура, така и информационни 
технологии), задължителни при актуалните 
информационни натрупвания. Понастоя-
щем, при спазване правилата на доказател-
ствената медицина и при навлизането на 
глобалната информационна мрежа и елек-

Фиг.3. Обобщен анализ на рехабилитацията в България
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тронните медии, се налагат нови форми на 
обучение с използване на Интернет, особено 
актуални в период на пандемия. 

При подготовката на преподаването по-
настоящем се налага съобразяване с из-
искуемите професионални компетенции на 
работещите в областта на клиничната реха-
билитация: теоретични знания, практически 
умения, умения за работа в екип, морал-
но-етични качества (фиг.4). Съгласно пред-
писанията на европейските образователни 
системи, се налага и решаване на клинични 
случаи. 

В процеса на обучение (дипломно и след-
дипломно) прилагаме различни методи и 
средства за развитие на професионалните 
компетенции на обучаваните студенти (ба-
калаври и магистри) и специализанти ФРМ; 
вкл. курсове за следдипломно обучение 
(фиг.5).

В последно време се оказа удачно струк-
турирането и предлагането на студентите и 
специализантите на електронни учебници, 
съдържащи както презентации, така и ви-
део-филми – с оглед както теоретична , така 
и практическа подоготовка. 

Фиг.4. Изискуеми професионални компетенции на работещите в областта на 
рехабилитацията

 

Фиг.5. Методи и средства за развитие на професионалните компетенции на 
обучаваните в областта на рехабилитацията
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Фиг.6. Електронни учебници с презентации /1/

Фиг.7. Електронни учебници с презентации и видео-филми /2/

На следващите фигури показваме изгот-
вените от нас електронни учебници и учебни 
помагала, които се оценяват като много по-
лезни в теоретичната и дори практическата 
подготовка на студентите и специализантите 
ФРМ. Разбира се, според нас, нищо не може 
да замени клиничната практика. 

Изготвили сме такива учебници по основ-

ните преподавани от нас учебни дисциплини 
и по тематиката на предлаганите курсове по 
СДО, а именно: Кинезиологичен и патоки-
незиологичен анализ, Преформирани фи-
зикални фактори, Мануална терапия, Кли-
нична ерготерапия; Физикална аналгезия, 
Рехабилитация на захвата и походката и др 
(фигури 6, 7 и 8). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В заключение бихме подчертали значи-

мостта на университетското и следдиплом-
ното обучение и специализацията на члено-
вете на интердисциплинарния мулти-профе-
сионален рехабилитационен екип и необхо-
димостта от правила за добра медицинска 
практика в областта на рехабилитацията 
– за регламентиране на  взаимодействията 
между лекари – специалисти и специали-
занти по ФРМ; рехабилитатори; бакалаври 
и магистри по Кинезитерапия, Медицинска 
рехабилитация и ерготерапия, Медицинска 
рехабилитация и балнеология. 

В обобщение: приложението на SWOT - 
анализа в областта на физикалната меди-
цина и рехабилитацията в нашата страна би 
могъл както да характеризира настоящото 
състояние, така и да посочи пътищата за 
развитие в перспектива. 
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КОНЦЕПТУАЛНА РАМКА ЗА ОЦЕНКА НА ФУНКЦИОНИРАНЕТО НА 
ЗДРАВНАТА СИСТЕМА В БЪЛГАРИЯ

cOncEptual FRaMEwORK FOR hEalth systEM pERFORMancE assEssMEnt in 
BulGaRia

Мария Д. Рохова, Стефка М. Коева, Елка И. Атанасова, Антония С. Димова, Тодорка И. 
Костадинова

Maria D. Rohova, Stefka M. Koeva, Elka I. Atanasova, Antoniya S. Dimova, Todorka I. Kostadinova

Резюме: Статията представя първоначалните резултати от научно-изследовател-
ски проект за оценка на функционирането на здравната система в България, с фокус 
върху разработената концептуална рамка за оценка на резултатите от работата на 
системата.

Предложената рамка е опит за концептуализация на самата здравна система, в коя-
то са отразени връзките между входящите ресурси, функциите на системата и резул-
татите от нейната работа. Основният акцент е поставен върху систематизиране 
на целите на системата, спрямо които се оценяват постигнатите резултати, за да 
се премине от по-високото ниво на абстрактност към по-конкретното приложение на 
модела. Предназначението на концептуалната рамка е да насочва и структурира оцен-
ката на функционирането на здравната система, което да позволи проследяване на 
напредъка в постигането на целите в дългосрочен период.

Summary: The paper introduces a conceptual framework, developed for health system 
performance assessment in Bulgaria. 

The proposed framework attempts to conceptualise the health system itself, reflecting the 
interrelations between the input variables, system’s functions, outputs and outcomes. The 
emphasis is put on systematising the goals, which are the main target of the assessment, 
facilitating the transition to the operationalisation of the conceptual model. The purpose of the 
conceptual framework is to guide and structure the performance assessment, tracking the long-
run progress in achieving the health system’s goals.

Ключови думи: концептуална рамка, оценка на функционирането, здравна система, 
България

Keywords: conceptual framework, performance assessment, health system, Bulgaria

Въведение – защо ни е нужна концеп-
туална рамка

Повече от 30 години изследователи, екс-
перти и политици се вълнуват от това как 
да оценяват здравните системи, тяхната 
работа и резултатите, които постигат. Още 
в последните десетилетия на 20-ти век ня-
кои държави като Канада, Австралия, САЩ 
и Великобритания (1, 11) полагат усилия да 
обобщят и в последствие да моделират ос-
новни области, към които трябва да се на-
сочи анализът и оценката на резултатите от 
работата на здравната система. Развитието 
на изследванията и опитите в тази насока 
се отразява в систематизиране на целите на 

системата, както и на факторите и предпос-
тавките, от които зависи как тя се „предста-
вя“ (23), интерпретирани в редица модели. 

Първата стъпка при оценката на функ-
ционирането на здравната система е свър-
зана с разработване на концептуална рамка, 
която отразява разбирането за това какво е 
здравна система като цяло и как тя работи. 
Рамката определя и очертава цялостния 
процес на измерване, анализ, оценка на ре-
зултатите и целенасоченото въздействие за 
подобряването им (17), служи като ориентир 
на самата оценка, внасяйки концептуална 
яснота в аналитичното и оперативно ми-
слене. Без надежден ориентир съществува 
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опасност оценката да се „изгуби“ в опити-
те да обхване множеството желани и чес-
то препокриващи се атрибути на здравната 
система, да се ограничи единствено до та-
кива измерители, които са налични, но не и 
подходящи (16) или да бъде пречупена през 
перспективата само на част от заинтересо-
ваните страни (13). Сложният характер на 
здравната система, множеството връзки и 
зависимости между нейните елементи и вза-
имодействията с други обществени системи, 
както и различните гледни точки на отделни-
те участници безспорно стоят в основата на 
това предизвикателство. 

На оценката на функционирането на 
здравната система се възлагат амбициозни 
задачи като гарантиране на прозрачност и 
подобряване на отчетността за постигнатите 
резултати, подкрепа при вземането на реше-
ния и избора на приоритети, формиране на 
обща визия сред заинтересованите страни 
относно развитието на системата (27) и не 
на последно място осигуряване на основа 
за международни сравнения, споделяне на 
опит и добри практики между държавите 
(22). Но ако предназначението и ползите 
от оценката са добре известни, то реално-
то - извършване е предизвикателство пред 
изследователи и експерти. Усилията за кон-
струиране на идеен модел, който да въплъ-
щава основните принципи на оценката и да 
систематизира онези резултати от функцио-
нирането на здравната система, върху кои-
то тя трябва да се съсредоточи, водят до 
разработване на редица концептуални рам-
ки. Сред тях, предложените от авторитетни 
международни организации като Световна-
та здравна организация (26, 30) и Органи-
зацията за икономическо сътрудничество 
и развитие (3, 4, 11) предоставят солидна 
основа. Различната конструкция на здравни-
те системи, спецификите на политическия, 
икономически и социален контекст, в който 
системите функционират, обаче, не предпо-
лагат директното им „копиране“, а по-скоро 
адаптиране и настройване към особености-
те на националните здравни системи и тях-
ното обкръжение (23, 28).

Съществуващите вариации на концепту-
ална рамка водят до още по-големи разли-
чия в опитите за тяхното операционализира-
не под формата на набор от показатели за 
оценка. Безспорно едно от големите предиз-
викателства е конструирането на концепту-

ална рамката, която едновременно да пред-
ставя комплексния характер на здравната 
система и да отразява специфичните нацио-
нални особености на нейното устройство и 
контекста, в който тя функционира. Такава 
рамка трябва да позволява проследяване 
на „представянето“ на системата в отделни 
програмни периоди – как постига целите си 
- и в същото време да е отражение на по-ши-
рок консенсус за приоритети и резултатите, 
които заинтересованите страни и общество-
то като цяло очакват.

Статията представя първоначалните ре-
зултати от научно-изследователски проект 
за оценка на функционирането на здравната 
система в България, с фокус върху разра-
ботената концептуална рамка за оценка на 
резултатите от работата на системата. Във 
връзка с това е предложена интерпретация 
за идентифициране на границите на здрав-
ната система, дефинирани са основните 
принципи и подход при конструирането на 
концептуалната рамка и са предложени ос-
новни направления, към които трябва да се 
насочи самата оценка.

Разработената концептуална рамка стъп-
ва върху обширен обзор на научни публи-
кации и доклади на международни и нацио-
нални организации, свързани с оценката на 
функционирането на здравната система, и 
анализ на модели за нейната концептуали-
зация. Представен е първоначален вариант 
на рамката, който предстои да бъде предло-
жен за по-широко обсъждане и консултации, 
и в последствие апробиран за здравната 
система в България.

Дефиниране на здравната система – 
граници и взаимодействия

За да се оцени работата на здравната 
система, трябва да се изясни какво точно ще 
подлежи на измерване и анализ или, както 
посочва Л. фон Берталанфи (1968), изучава-
нето на една отворена система предполага 
първо тя да се ограничи от заобикалящата 
я среда, т.е. „ясно да се дефинират граници-
те, отвъд които системата си взаимодейства 
със средата“ и да се отличи от други подоб-
ни системи (25). При това е необходима де-
финиция, която лесно може да бъде опера-
ционализирана и да се използва при упра-
влението на системата, включително и за 
оценка на нейното функциониране.

През втората половина на 20-ти век мно-
жество изследователи правят опити да де-
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финират здравната система, стъпвайки вър-
ху идеите на общата теория на системите. Х. 
Френк (1994) разграничава два основни под-
хода при дефиниране на здравната система 
– първият, наречен от него „инвентарен“, се 
свежда до определяне на градивните ком-
поненти (елементите) на системата, докато 
вторият, определен като „релационен“, ак-
центира по-скоро върху взаимодействията и 
връзките между елементите или функциите 
на системата (9). 

В опитите да се определят границите на 
здравната система също се установяват съ-
ществено различаващи се подходи. В една-
та крайност са онези, които ограничават 
здравната система само до предоставяне на 
медицинска помощ и изключват всички дей-
ности, насочени към общественото здраве. 
Този подход е твърде ограничаващ и води до 
излишна фрагментация, отделяйки от систе-
мата дейности като превенция и промоция 
на здравето. В другата крайност са дефини-
циите, които възприемат твърде широк под-
ход. Те се опитват да обхванат всички детер-
минанти, които пряко или косвено оказват 
влияние върху здравето, стъпвайки върху 
идеите за неговата многофакторна обусло-
веност, лансирани още в доклада на М. Ла-
лонд от 1974 г. (12) и впоследствие развити в 
множество изследвания. Този подход, обаче, 

не позволява да се очертаят граници, които 
могат да послужат не само за изучаването 
на системата, но и при нейното управление, 
включително и за ясно определяне на от-
говорностите при вземане на решения (7). 
Или ако дефиницията на здравната систе-
ма се ограничава само до лечебния сектор, 
от нея се изключват интервенции с голям 
потенциал за подобряване на здравето, до-
като твърде широкото определяне създава 
по-добро разбиране за ролята на различни 
фактори върху здравето, но трудно може да 
се използва на практика, включително и при 
измерване и оценка на постигнатите резул-
тати.

За да се преодолеят тези затруднения, 
Мъри и Френк (2000) предлагат идеята за 
„здравна дейност (инициатива)“ като набор 
от действия, чието основно намерение е по-
добряване на здравето (16). В този смисъл 
промените в заобикалящата среда могат да 
бъдат пренебрегнати, освен, ако не са пре-
дизвикани по организиран начин и насочени 
изрично към предпазване или подобряване 
на здравето. Но на практика критерият, из-
ползван за разграничаване на „здравната 
дейност“, води до доста широка дефиниция 
на здравната система, чиито граници се оп-
ределят отвъд грижите за индивидуалното 
и общественото здраве и се разпростират 

Фиг. 1. Три основни подхода при определяне на границите на здравната система

Източник: Murray § Evans, 2003
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в редица други области на обществени по-
литики (30). Подходът, предложен от Мъри и 
Френк и възприет от Световната здравна ор-
ганизация (СЗО) в доклада от 2000 г., макар 
и подходящ за целите на международните 
сравнения, не е много полезен в контекста 
на отделните държави и прилагането му би 
довело до смесване на отговорностите на 
различни институции, чиито действия и ре-
шения оказват влияние върху здравето на 
населението (7). Поради това не може да 
се твърди, че той внася по-голяма яснота 
при определянето на граници на здравната 
система, които да се използват за оценка на 
нейната работа.

Няколко години по-късно Мъри и Евънс 
(2003) обобщават подходите при дефинира-
не на здравната система и нейните граници 
в три основни групи (15):

Ограничаване само до здравните услу-
ги, свързани основно с лечението на забо-
лявания, или дейности, насочени към здра-
вето на индивидите под непосредствения 
контрол на министерствата, отговарящи за 
здравеопазването (представени от най-мал-
кия, вътрешен кръг на фигура 1);

Разширяване на границите с добавяне на 
здравни услуги с неделим ефект, т.е. свърза-
ни с общественото здравеопазване, но без 
да се включват инициативи под контрола на 
министерства, различни от непосредствено 
отговарящите за здравеопазването (средния 
кръг на фигура 1);

Обхващане на всички заинтересовани 
страни, институции и ресурси, свързани със 
здравни дейности (според дефиницията на 
Мъри и Френк), или включване на всички 
междусекторни инициативи, които са на-
сочени към подобряване на здравето, и са 
под контрола на различни министерства 
(най-широкия, външен кръг на фигура 1).

При оценката на функционирането на 
здравната система различните държави и 
организации възприемат различни подхо-
ди, вариращи от най-широкото възможно 
дефиниране на здравната система до огра-
ничаване на нейния обхват и изключване на 
отделни дейности, оказващи влияние върху 
детерминантите на здравето. Определянето 
на границите на сложни отворени системи, 
каквато е здравната, е трудно начинание 
поради множеството взаимодействия и вза-
имозависимости както между елементите 
на системата, така и между самата система 

и заобикалящата я среда. Именно поради 
това често границите са размити, препле-
тени и дори флуктуиращи в зависимост от 
различни събития и ситуации или както по-
сочват Мъри и Френк тяхното дефиниране 
често е доста „произволно“ (16). 

Установяването на баланс между твърде 
тясното и твърде широкото разглеждане на 
здравната система предполага определяне-
то на „допустими граници“ (8) или граници, 
които могат да бъдат управлявани и позво-
ляват да се въздейства целенасочено за 
подобряване на системата. В този смисъл 
Дюран и кол. (2012) предлагат към критерия 
„основно предназначение“ при определяне-
то на здравните дейности да се добави и 
по-прагматичната идея за „мандатност“ или 
„възложена отговорност“ (7). Мандатността 
отличава онези дейности, оказващи влияние 
върху здравето, които попадат под правомо-
щията на здравните власти (основно минис-
терства на здравеопазването и подчинените 
им структури) и върху които институциите, 
отговорни за здравеопазването, имат въз-
можност да влияят и да упражняват контрол. 
По този начин, според авторите, границите 
на здравната система могат да се адаптират 
към специфичния национален контекст в от-
делните държави и да се преодолеят някои 
от несъвършенствата на разгледаните по-го-
ре подходи. Идеята за мандатността или кои 
органи са определени като непосредствено 
отговарящи за здравето допринася също за 
елиминиране на ефекта на неясната отго-
ворност и споделянето ѝ между различни 
институции, а оттам - и за подобряване на 
отчетността в здравната система.

Смятаме, че подходът, предложен от 
Дюран и кол. (7), е най-подходящ за целта 
на настоящото изследване, тъй като от една 
страна позволява да се адаптира концепту-
алната рамка към спецификите на нацио-
налния контекст, а от друга съдейства за 
постигане на една от основните задачи на 
оценката – да допринася за по-добра от-
четност, по-ясна отговорност и по-голяма 
прозрачност в системата. При разработва-
нето на концептуалната рамка за оценка на 
функционирането на здравната система в 
България и основно при „насищането“ - с по-
казатели се придържаме към разбирането, 
че здравната система обхваща дейностите, 
чието основно предназначение е подобря-
ване на здравето, но границите - се огра-
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ничават до онези от тях, които попадат под 
правомощията на здравните власти. Тази 
дефиниция съответства предимно на вто-
рия подход (или средния кръг), отразен на 
фигура 1, но могат да се отбележат и някои 
изключения, при които границите обхващат 
и някои междусекторни дейности в обхвата 
на третия подход (най-външния кръг) в кон-
текста на ангажиментите на здравната по-
литика. Такива примери можем да открием 
по отношение на дългосрочните грижи или 
балнеологичните и спа услуги, при които 
отговорността е споделена между Минис-
терството на здравеопазването и други ре-
сорни министерства. Подобни ситуации не 
нарушават идеята за мандатност, тъй като 
ангажираните институции имат определе-
ни правомощия за въздействие и контрол, 
включително чрез средствата на здравната 
политика, върху посочените дейности.

Концептуална рамка – модел за оценка 
на здравната система в България

През последните десетилетия са предло-
жени много различни концептуални рамки, 
които могат да служат за оценка на функ-
ционирането на здравната система. Макар 
че в отделните случаи се използват с раз-
лично предназначение, те имат сходна цел 
– да представят ясен и разбираем модел на 
здравната система, отразяващ представата 
за самата система, нейните компоненти и 
факторите, от които зависят нейните резул-
тати. 

Най-общо могат да се разграничат две 
основни групи концептуални рамки – на са-
мата здравна система и за оценка на функ-
ционирането на здравната система (19). В 
първия случай рамката е по-обща, свързана 
с цялостния поглед върху системата, нейни-
те цели, структурни елементи, функции или 
концептуалната рамка „дефинира, описва и 
обяснява самата система“ (21). Концептуал-
ната рамка на здравната система предлага 
теоретична яснота, позволяваща да се под-
берат подходящи показатели, данни и ин-
формация за оценка на функционирането 
на системата (19) или подходът е „отгоре-на-
долу“ с идентифициране на концептуалната 
релевантност на основните компоненти на 
модела и подбор на подходящи измерители. 
Този подход е използван при конструиране-
то на рамките на СЗО и Организацията за 
икономическо сътрудничество и развитие 
(3, 11, 16, 26), както и в такива, предложени 

от Световната банка и Фонда на общността 
(The Commonwealth Fund) (5, 10). При вто-
рия случай концептуалната рамка се фоку-
сира върху основните области, в които тряб-
ва да се съсредоточи оценката на функцио-
нирането, изхождайки основно от наличната 
информация или е вид „карта“ на показате-
лите за оценка на резултатите от работата 
на системата. До известна степен този под-
ход следва посоката „отдолу-нагоре“, като 
предполага съпоставка на концептуалната 
рамка с наличните източници на данни, тях-
ната надеждност, както и с реалните въз-
можности за събиране на нова информация. 
Подобна рамка за мониторинг и оценка на 
здравните реформи е предложената от СЗО 
и Световната банка (29).

Подходът, който използваме при разра-
ботването на концептуалната рамка за цел-
та на настоящото изследване, е първият 
– усилията са насочени към създаване на 
цялостен модел на самата здравна система, 
отразяващ сложната мрежа от взаимовръз-
ки и зависимости между нейните структурни 
компоненти и цели, както и факторите, от 
които зависят постигнатите резултати. По-
добен холистичен подход при моделирането 
и представянето на здравната система оси-
гурява концептуална яснота и прецизност 
при анализа на състоянието и динамика-
та на системата и позволява да се положи 
надеждна основа за периодични оценки на 
нейното функциониране. Концептуалната 
рамка на здравната система предполага 
по-високо ниво на абстрактност при създа-
ване на модела, но не е пречка за неговото 
операционализиране.

Самото конструирането на рамката се ръ-
ководи от следните основни принципи:

Основният фокус на оценката е върху 
целите на системата, във връзка с които се 
оценяват постигнатите за определен период 
от време резултати. Това предполага да се 
отчитат и условията в самата система, които 
са създадени за постигане на целите, как-
то и факторите извън системата, оказващи 
влияние върху резултатите от нейното функ-
циониране, т.е. рамката трябва да отразява 
комплексния характер на множеството връз-
ки и зависимости в самата система и взаи-
модействията - с други обществени системи. 
По този начин оценката на резултатите се 
поставя в определен контекст и дава въз-
можност не само да се анализира степента, 
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в която постигнатото се доближава до мак-
симално възможното, но и да се прецени до-
колко промяната в условията би довела до 
по-добри резултати.

Рамката трябва да осигурява възмож-
ност за повтаряне на оценката във времето 
по начин, който позволява да се проследя-
ват и сравняват постигнатите от системата 
резултати в отделни периоди или да е на-
деждна основа за осъществяване на регу-
лярни оценки. Тя трябва да служи както за 
„моментна снимка“ на здравната система в 
определен ситуационен контекст, така и за 
проследяване на резултатите във времето. 
Това предполага осигуряването на устойчи-
вост при измерване на прогреса в постига-
нето на целите на здравната система. Из-
искването за проследяване на резултатите 
във времето не изключва и възможността 
за развитие на рамката и най-вече на пока-
зателите, които се използват. Тя трябва да 
стимулира усилията по набиране на нови, 
допълнителни данни и информация за мо-
ниторинг, анализ и оценка на функционира-
нето на здравната система. В този смисъл, 
концептуалната рамка трябва да осигурява 
устойчивост на оценката и едновременно да 
позволява гъвкавост и развитие при нейното 
извършване.

За предназначението на оценката на 
функционирането на здравната система кон-
цептуалната рамка трябва да отразява на-
ционалните специфики, като в същото вре-
ме дава възможност за сравнение с други 
държави и за трансфер на добри практики. 
В този смисъл при конструирането на сама-
та рамка трябва да бъде заложен известен 
баланс между специфичност, свързана с на-
ционалните особености на здравеопазване-
то и неговото обкръжение, и универсалност, 
която до голяма степен се задава от по-висо-
кото ниво на абстрактност при концептуали-
зиране на сложния характер на системата.

Въз основа на избрания подход концепту-
алната рамка, която предлагаме, представя 
един по-обхватен модел, който позволява 
да се опише здравната система и да се изя-
снят взаимовръзките и взаимоотношенията 
между ресурсите, тяхната трансформация 
при осъществяване на процеси и дейности 
в рамките на функционирането на система-
та, насочена към постигане на определени 
цели, и контекстуалните (извън здравеопаз-
ването) фактори (Фиг. 2). 

Концептуалната рамка, най-общо, може 
да се раздели условно на три основни час-
ти. Основната част, която е и централният 
фокус на рамката, са целите на здравната 
система, спрямо които се оценяват и постиг-
натите резултати за определен период от 
време. Това е стартовата позиция при само-
то разработване на концептуалната рамка, 
защото онова, което свързва отделни струк-
турни компоненти, кара ги да работят заед-
но и да си взаимодействат, са именно цели-
те или както посочва Деминг „без цел няма 
система“ (6). 

Безспорно здравната система съществу-
ва, за да подобрява здравето на хората и 
това е нейното определящо предназначение 
или основна цел, но наред с това могат да се 
разграничат и други цели, които са свързани 
с нейното функциониране. При определяне 
на целите възприемаме предложеното от 
Мъри и Френк разделение на вътрешнопри-
същи цели (intrinsic goals) и инструментални 
цели (instrumental goals) (16), спрямо които 
резултатите от работата на системата могат 
да се разглеждат като крайни (outcomes) и 
междинни (outputs). Или може да се каже, 
че инструменталните цели са стъпка към 
постигане на вътрешноприсъщите цели на 
системата, а междинните резултати – пред-
поставка за крайните. 

Като вътрешноприсъщи цели разглежда-
ме грижата за здравето на хората (предпаз-
ване и подобряване на здравето) и начина, 
по който здравната система отговаря на 
очакванията на потребителите, които не са 
свързани директно с медицинската помощ, 
т.нар. „чувствителност към очакванията на 
пациентите“ (responsiveness). Включването 
на „чувствителността към очакванията“ към 
крайните цели на системата е идея, залег-
нала още в първата концептуална рамка на 
СЗО (30), която се свързва с функционира-
нето на всички обществени системи и очак-
ванията на гражданите за това как институ-
циите и участниците в системата трябва да 
си взаимодействат с тях (16). Спазването на 
човешките права, зачитането на човешкото 
достойнство, свободата и независимостта, 
възможността за участие във вземането на 
решения са част от аспектите, заложени в 
идеята за „чувствителност към очакванията 
на пациентите“ (14). 

Като инструментални цели разглеждаме 
качеството на здравните услуги и достъпа до 
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тях или това са предпоставките, които са не-
обходими, за да се постигнат крайните цели 
на системата. Сами по себе си и качеството, 
и достъпът са сложни многоаспектни катего-
рии и при опитите да се измерват и оценяват 
се включват множество показатели, често 
препокриващи се помежду си. Поради това 
смятаме, че е необходимо и уместно да се 
обърне внимание на тяхната взаимосвърза-
ност и да се очертаят аспектите, в които те 
се преплитат. Според нас, това е времето от 
установяването на потребността до получа-
ване на помощ или грижа, което може да се 
определи като общо измерение на качест-
вото и достъпа – т.нар. своевременност при 
оказването на здравните услуги. Тази пре-
сечна точка дава възможност да се отрази 
взаимозависимостта между инструментал-
ните цели при самата оценка на функциони-
рането на системата.

Освен качеството и достъпа, формиращи 
ядрото на инструменталните цели, в концеп-
туалната рамка са очертани и още два раз-
реза (dimensions), които са свързани с ос-
таналите (междинни и крайни резултати от 
функционирането на системата). Първият е 
равнопоставеност (equity), която бихме мог-
ли да определим като всеобхватна дименсия 
по отношение на всички останали. Тя засяга 
всяка една от целите на системата, както ин-

струментални, така и вътрешноприсъщи, и 
отразява доколко постигнатите резултати са 
сравнително консистентни по отношение на 
различните групи в обществото. Равнопоста-
веността е израз на т.нар. „разпределителна 
справедливост“ (distributive justice) в обще-
ството (20) и се свързва по-скоро с всички 
цели на здравната система, а не с отделен 
„измерител“ на резултатите от нейното функ-
циониране (16). Втората дименсия, която за-
сяга всички останали, е издръжливостта на 
здравната система (resilience). Това е срав-
нително нова концепция в здравеопазване-
то, която се свързва със способността на 
системата да устоява на вътрешни и външ-
ни смущения, шокове и кризи, запазвайки 
основните си функции (1). Издръжливостта 
е динамичната компонента на предложената 
рамка, която е отражение на способностите 
на системата да се адаптира към промени 
или да се трансформира, когато условия-
та го налагат, и в този смисъл тя дава спе-
цифичен „разрез“ на функционирането на 
здравната система като сложен резултат от 
взаимодействията между системата и ней-
ното обкръжение (24). Макар доста условно, 
бихме могли да определим издръжливостта 
като предпоставка за постигане на вътреш-
ноприсъщите цели на системата.

Другата част на концептуалната рамка 

Фиг. 2 Концептуална рамка за оценка на функционирането на здравната система в 
България
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представя ресурсите (inputs) и процесите 
(или функциите) на здравната система. Те 
са условията, които трябва да се създадат, 
за да се постигнат резултатите – междинни 
и крайни. Логиката на самата концептуална 
рамка отчита изместването на тежестта от 
мобилизирането на ресурсите през начина 
на организация и съчетаване на тези ре-
сурси към крайните резултати. Важно е да 
се отбележи, че количеството на ресурсите 
определя до голяма степен равнището на 
постигнатите резултати, но постигането на 
максимално възможни резултати при даде-
но равнище на входящите ресурси зависи 
основно от организацията и самата кон-
струкция на здравната система (30). Поради 
това, различни национални системи, които 
имат сходно равнище на здравните разхо-
ди, често постигат различни резултати, кое-
то е отражение на едно от основните свой-
ства на обществените системите по прин-
цип – зависимост от пътя на развитие (path 
dependence) (18). Връзката между крайните 
резултати и входящите ресурси се задава 
от ефективността (efficiency), която ни поз-
волява да оценим постигнатото на „изхода“ 
спрямо условията, създадени на „входа“ на 
системата. Когато говорим за функциони-
ране (performance) акцентът пада основно 
върху степента, в която системата постига 
целите си (11), докато ефективността отчи-
та и заложените ресурси. Постигането на 
максимално възможен резултат при дадено 
равнище на входящи ресурси зависи от на-
чина, по който системата изпълнява своите 
функции, и в този смисъл ефективността се 
свързва с цялостната оценка на функцио-
нирането (16).

Третата част на концептуалната рам-
ка представя контекста, в който здравната 
система функционира, или обкръжението, с 
което тя си взаимодейства. Това са факто-
рите, извън определените граници на систе-
мата, оказващи въздействие върху нейната 
работата. Факторите на обкръжението вли-
яят върху ресурсите, които системата може 
да мобилизира и използва, върху начина, по 
който тя изпълнява своите функции, както и 
върху резултатите, които постига. Това вли-
яние основно е представено чрез детерми-
нантите на здравето, които са извън здрав-
ната система и до голяма степен не зависят 
от нейната работа.

Концептуалната рамка представя един 

по-общ модел на здравната система, но за 
оценката на функционирането акцентът се 
поставя върху целите на системата и съот-
ветно резултатите, които тя постига за оп-
ределен период от време. Това предполага 
и последващо „привеждане в действие“ на 
тази част от рамката или нейното операцио-
нализиране, т.е. определяне на набор от по-
казатели за оценка.

Заключение
Начинът, по който мислим за здравната 

система, се променя и развива във време-
то. Дефинирането на системата с нейните 
граници отразява знанията и достижения-
та на научните изследвания, еволюцията 
в схващанията и парадигмите. Сложният 
характер на здравната система постоянно 
отправя предизвикателства за създаването 
на концептуален модел, отразяващ множе-
ство зависимости и взаимовръзки. Неговото 
операционализиране предполага разработ-
ването на надежден набор от показатели за 
измерване и оценка на резултатите, който 
едновременно осигурява устойчивост при 
приложението и адаптивност към промени-
те в системата. Конструирането на рамка-
та с нейните дименсии и разрези, както и 
„населяването“ им с показатели неизбежно 
предполага баланс и в известен смисъл ком-
промис между концептуалната релевант-
ност и практическата осъществимост на 
оценката.

Концептуалната рамка трябва да насоч-
ва, систематизира и структурира оценката 
на функционирането на здравната система, 
което да позволи от една страна проследя-
ване на напредъка (или регреса) в постига-
нето на целите за по-дълъг период от време, 
а от друга да дава възможност за промяна 
или адаптация към промените в самата сис-
тема или нейното обкръжение. Това в крайна 
сметка е едно от основните предназначения 
на оценката - да се анализират постигнатите 
резултати, заложени в стратегиите и програ-
мите за определен период от време, и да се 
оцени тяхното изпълнение. Акцентът обаче 
не е върху ретроспективната преценка на 
планирането и изпълнението им, а по-скоро 
върху „уроците“, които трябва да се научат 
за следващия програмен период, за да се 
насочва здравната политика към целенасо-
чени интервенции, с които да се постигнат 
по-добри резултати в бъдеще.
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ДЪЛГОСРОЧНА ЗАВИСИМОСТ МЕЖДУ ПУБЛИЧНИТЕ РАЗХОДИ ЗА 
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И БРУТНИЯ ВЪТРЕшЕН ПРОДУКТ НА БЪЛГАРИЯ

lOnG-tERM RElatiOnship BEtwEEn puBlic hEalth ExpEnDituRE anD GROss 
DOMEstic pRODuct OF BulGaRia

Николай Г. Атанасов

Nikolay G. Atanasov

Резюме.
Цел. Целта на изследването е да се построи на емпирична основа (за периода 1990-

2019 г.) коинтеграционен модел на публичните здравни разходи с независима променли-
ва БВП.

Методи. Използват се статистически методи за измерване на дългосрочна за-
висимост между динамични редове – корелационен и регресионен анализ с метода на 
най-малките квадрати, проверка на хипотези за стационарност (разширен тест на Ди-
ки-Фулер), за серийна автокорелация и др.

Резултати. Изходните редове съдържат силно изразен тренд и не представляват 
стационарен във времето процес. С прилагане на разлики от първи порядък членовете и 
на двата реда стават независими. От своя страна тяхната линейна комбинация (инте-
грирани от първи порядък) осигурява стационарни остатъци. Налице е висок, статис-
тически значим коефициент на детерминация на коинтеграционната регресия.

Изводи. Открива се добре изразена дългосрочна обвързаност между публичните 
здравни разходи и номиналния БВП за периода след 1990 г. Резултатите от анализа 
потвърждават силната детерминираща роля на новосъздадения доход по отношение на 
изразходвания публичен ресурс за здравеопазване.

Aim. The aim of the study is to build on an empirical basis (for the period 1990-2019) a 
cointegration model of public health expenditure with an independent variable GDP.

Methods. Statistical methods are used to measure long-term dependence between time series 
- correlation and regression analysis with OLS, testing hypotheses for stationarity (extended 
Dickey-Fuller test), for serial autocorrelation, etc.

Results. The output series contain a  trend and do not represent a stationary process. By 
applying first-order differences, the values from both series become independent, the autocorrela-
tion is avoided. In turn, their linear combination (integrated with first order differences) provides 
stationary residuals. There is a high, statistically significant coefficient of determination of the 
cointegration model.

Conclusions. There is a well pronounced long-term relation between public health 
expenditures and nominal GDP for the period after 1990. The results of the analysis confirm the 
strong determining role of the newly generated income in relation to the spent resources for health 
care.

Ключови думи: стационарност, коинтеграция, здравна политика, публичен сектор.
Key words: stationarity, cointegration, health policy, public sector.

Въведение
Публичните разходи за здравеопазване 

могат да бъдат определени като сложна 
съвкупност от средства, които публични-
те тела – държавни органи и институции 
изразходват в здравната система. Целта 
на тези разходи е преди всичко пълно или 

частично възстановяване на оперативните, 
а в определени случаи и на инвестицион-
ните разходи на извършителите на здравна 
помощ. Освен това, с особено значение е 
ролята на публичните органи по провежда-
нето и финансирането на политики и реа-
лизиране на конкретни програми в областта 
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на превенцията, промоцията и скрининга на 
заболяванията. 

Обемът и структурата на публичните 
средства за здравеопазване са отражение 
на макроикономическата динамика, която 
бива измервана с новосъзданения доход, 
представян чрез брутния вътрешен продукт. 
Независимо от характерните окобености на 
здравната система брутният вътрешен про-
дукт е основен предиктор на финансиране-
то и разходите. Самият БВП, като измери-
тел на новосъздадения доход, е функция на 
обема на наличните ресурси в икономиката 
(най-вече на факторите на производстве-
ния процес), както и на степента на ефек-
тивност от използването им. Тъй като ново-
създаденият доход е източник на публични 
приходи бихме могли да очакваме, че меж-
ду здравните разходи на държавните инсти-
туции и динамиката на БВП ще съществува 
добре изразена, не само карткосрочна, но и 
дългосрочна зависимост. При много макро-
икономически променливи, като потребле-
нието, заетостта, безработицата, равнище-
то на заплати и БВП се открива наличие да 
дългосрочна взаимовръзка и са коинтегри-
рани.

Коинтеграцията е свойство на динамич-
ните редове, при което те са интегрирани 
от един и същи порядък „d“, а техният лине-
ен регресионен модел осигурява остатъци, 
интегрирани от порядък „d-1“. Счита се, че 
една времева променлива е интегрирана 
от порядък “d”, ако с прилагане на разлики 
от същия порядък тя придобива свойството 
стационарност (средната и дисперсията - 
остават постоянни във времето) (4, 10). 

Връзката между здравни разходи и иконо-
мическата динамика се изследвана от широк 
кръг от автори. Проблемът намира място в 
рамките на международни сравнителни ана-
лизи (5, 6). Причините са, че чрез различни-
те аспекти на изучаване на здравните разхо-
ди може да се оцени финансовата тежест на 
здравеопазването и чувствителността или 
еластичността им по отношение на дохода в 
националното стопанство (8). Наличието на 
стационарен процес в динамиката на здрав-
ните разходи за същите страни за продъл-
жителен период от време, но с отчитане на 
структурни промени/сътресения също пред-
ставлява интерес по темата (7). Подобни 
изследвания се правят за Индия, страни от 
Африка и др. (3). Сходни методология имат 
и изследвания за страни от балканския реги-
он, като се установява дългосрочна зависи-
мост между разходите за здравеопазване в 

Турция (публични, частни и общи) и БВП (9). 
Интересно място в изучаването на здравни-
те разходи заема хипотезата за „осигурява-
щото икономически растеж здравеопазване“ 
(health-led growth hypothesis), като изследва-
ния в тази връзка са правени също за Тур-
ция (2).

Целта на настоящото изследване е да 
се анализира поведението в дългосрочен 
план на динамичните редове на публични-
те здравни разходи и на брутния вътрешен 
продукт на България в периода след 1990 г. 
до 2019 г. и да се предложи  коинтеграцио-
нен модел на публичните здравни разходи с 
независима променлива БВП.

Материал и методи
Динамичният ред на публичните 

здравни разходи (PHE) е представен на 
консолидирана основа (правителство, НЗОК 
и общини) и стойностите му са с източник:
• за периода 1990-1997 г. „Статистически 

годишник на Р България”,
• стойностите след 1997 г. са с източник 

статистическата форма на МФ „Разходи 
по функции на консолидираната фискал-
на програма за периода 1998-2019”. 
Динамичният ред на БВП (GDP) е по-

строен с данни от интернет платформата на 
НСИ - Инфостат.

Стойностите на двата реда до 1997 г. са в 
деноминирани лева.

В рамките на настоящото изследване се 
използват следните методи на анализ:
• регресионен анализ по МНК;
• тестове за установяване на автокорела-

ция - Бокс-Пиърс Q тест;
• диференчен метод за преодоляване на 

автокорелация;
• тестове за установяване на стационарен 

процес - разширен тест на Дики-Фулер;
• графично представяне на логаритмува-

ните с натурален логаритъм значения на 
изходните редове.
Резултати и дискусия.
Традиционно публичните разходи за 

здравеопазване в България са със значите-
лен, преобладаващ обем в общите разходи 
на здравната система. Макар  частните таки-
ва да бележат по-голям темп на нарастване 
след 2003 г. (базисните им индекси са 223% 
в сравнение с 196% при публичните), тези на 
публичните институции доминират и без тях 
трудно бихме си представили съвременното 
здравеопазване. На фигура 1 е онагледена 
динамиката на общите разходи за здравео-
пазване и на техните две основни съставни 
части – публичните и частните. 
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От своя страна делът на публичните раз-
ходи варира от 51 % до 61 %, като няма ясно 
изразен тренд на развитие. Неговото средно 
равнище след 2003 г. е 57 %.

Тези данни показват относително неголя-
мо различие в „приноса“ на двата сектора от 
националното стопанство във формирането 
и изразходването на средства в здравната 
система (фигура 2). 

Доминирането на публичните източни-
ци за финасиране на здравната система е 
естествено отражение на факта, че макар 
медицинските услуги да са делими блага и 
ползите от тяхното потребление да могат 
да бъдат индивидуализирани, са налице 
и значими външни положителни ефекти, 
които се разпростират върху цялото обще-
ство.

Фигура 1. Общи, публични и частни здравни разходи след 2003 г. (фигурата е съста-
вена от автора по данни от НСИ и Евростат).

Фигура 2. Тегло на публичните разходи за здравеопазване в общите такива.
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Първата стъпка в детайлното изследване 
на дългосрочната зависимост е построява-
нето на двата динамични реда. Логаритму-
ваните с натурален логаритъм значения на 
публичните разходи за здравеопазване и на 
БВП за периода 1990 - 2019 г. са представе-
ни на фигура 3. 

Трендовите функции, описани с помощта 
на прави линии имат следните числови ха-
рактеристики:

PHE= 0,232 . t + 2,917 (1)
При R2 = 0,754 
и
GDP= 0,226 . t + 6,252 (2)
При R2 = 0,728
Коефициентът на наклона във времевата 

функция на публичните здравни разходи е 
малко по-голям от този при БВП. Този факт 
може да послужи за обяснение на относи-
телно по-бързото нарастване на разходите 
във времето в сравнение с новосъздадения 
в националното стопанство доход.

Стационарност на редовете на публич-
ните здравни разходи и на БВП. 

Автокорелационните коефициенти (ACC) 
за първите седем лага на двата реда могат 
да бъдат видени на следващата таблица. 
Във всички случаи те са статистически зна-
чими и приемат високи стойности, значител-
но по-големи от 0,3.

Таблица 1. Коефициенти на автокоре-
лация на динамичните редове.

Времеви 
лаг

Коефициенти на 
автокорелация (ACC)

Ln(PHE) Ln(GDP)
1 0,975 0,978
2 0,926 0,931
3 0,857 0,853
4 0,76 0,735
5 0,627 0,575
6 0,445 0,394
7 0,208 0,178

Налице е значителна автокорелационна 
зависимост между членовете и на двата ди-
намични реда – резултат, очакван при макро-
икономически променливи, каквито са ана-
лизираните в случая. Членовете на двата 
динамични реда не са независими. От фи-
гура 3 ясно проличава наличието на тренд 
в развитието на променливите във времето. 
По тези причини може да се очаква, че двата 
реда няма да са стационарни.

За проверка на хипотезата за стационар-
ност на изходните динамични редове е при-
ложен разширеният тест на Дики-Фулер. Те-
стът за единица корен е на база на помощен 
модел със забавена (лагвана) с една година 
зависима променлива, с времето, като неза-

Фигура 3. Натурални логаритми на публичните здравни разходи и номиналния БВП 
за периода 1990-2019 г.
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висими променливи и със свободен член. За двата динамични реда тестовите модели са 
както следва:

Ln(PHE)t - Ln(PHE)t-1 = β0 + β1.Ln(PHE)t-1 + β2.[Ln(PHE)t-1 - Ln(PHE)t-2] + β3.t + et (3)

Ln(GDP)t - Ln(GDP)t-1 = β0 + β1.Ln(GDP)t-1 + β2.[Ln(GDP)t-1 - Ln(GDP)t-2] + β3.t + et (4)

Причината за избора на такъв помощен модел е, че стойностите на редовете следват 
възходящ тренд на развитие. Освен това средната величина, около която се колебаят 
наблюдаваните значения е различна от нула (вж. фиг. 3).

Чрез метода на най-малките квадрати получаваме следното описание на моделите (в 
скобите е посочена стойността на t-критерия):

Ln(PHE)t–Ln(PHE)t-1=1,03–0,13.Ln(PHE)t-1+0,04.[Ln(PHE)t-1–Ln(PHE)t-2]+0,01.t+et  (5)
                           (3,169)  (-1,777)           (0,215)                                     (0,284)

Ln(GDP)t–Ln(GDP)t-1=1,33–0,11.Ln(GDP)t-1+0,08.[Ln(GDP)t-1–Ln(GDP)t-2]+0,001.t+et(6)
                         (2,811)  (-1,753)         (0,419)                                         (0,035)
За изходните редове на публичните здравни разходи и на БВП не може да се отхвърли 

нулевата хипотеза за наличие на единица корен, защото t-критерият на оценките на коефи-
циента пред лаговата променлива β1 (съответно -1,777 и -1,753) е по-малък по абсолютна 
стойност от приетото критично значение в рамките на теста. В случая за помощен модел 
със свободен член и тренд при 5% значимост граничната стойност е -3,40, а при 10%-на 
значимост е -3,13. Разширеният тест на Дики-Фулер потвърждава, че изходните редове на 
публичните здравни разходи и на БВП не притежават свойството стационарност (p-value > 
0,05).

За постигането на стоционарност би следвало да бъде отстранен тренда в редовете. 
Това може да стане с прилагане на разлики от първи порядък. На фигура 4 са представени 
преобразуваните динамични редове чрез разлики от първи порядък, съответно DIFF1[L-
n(PHE)] и DIFF1[Ln(GDP)].

Фигура 4. Разлики от първи порядък на публичните здравни разходи и на БВП.
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Динамичните редове, състоящи се от разлики от първи порядък не съдържат видимо из-
разен тренд и не са автокорелирани – Бокс-Пиърс статистиката още за първия лаг позволя-
ва да се приеме хипотезата за независимост на членовете на редовете. За динамичния ред 
на здравните разходи тя приема стойности Q(1) = 1,78 (p-value > 0,05), а за БВП съответно 
Q(1) = 3,15 (p-value > 0,05). Средната аритметична на разликите при двата реда е близка до 
нула, особено ако бъдат игнорирани значенията до 1998 г.

Липсата на тренд и наличието на средна, близка до нула, позволява провеждането на 
тестовете за стационарност с помощен модел без свободен член (β0) и без времето (t), като 
независима променлива. Оценките на регресионните модели, вече на база на редовете с 
разлики от първи порядък, приемат вида:

Ln(PHE)t – Ln(PHE)t-1 = –0,536.Ln(PHE)t-1 – 0,171.[Ln(PHE)t-1 – Ln(PHE)t-2] + et (7)
                                 (-2,691)               (-0,9489)

Ln(GDP)t – Ln(GDP)t-1 = –0,38.Ln(GDP)t-1 – 0,269.[Ln(GDP)t-1 – Ln(GDP)t-2] + et (8)
                                  (-2,115)                (-1,532)

Редовете, съставени от разлики от първи порядък издържат тестовете за стационарност 
(t – критерият, като оценка за равнището на значимост на коефициента пред лагваните про-
менливи приема по-големи абсолютни стойности от критичните нива (съответно -2,691<-
1,93 и -2,115<-1,93, p-value<0,05 при 5%-но равнище на значимост). На тази основа може 
да се приеме алтернативната хипотеза, че редовете с разлики от първи порядък предста-
вляват стационарен процес със средна близка до нула и постоянна във времето дисперсия. 
Следователно и двата динамични реда - на публичните здравни разходи и на БВП са инте-
грирани от един и същи – първи порядък, т.е. са от типа I(1). Този резултат е от съществено 
значение за дългосрочната връзка и вероятната коинтеграция на двата реда.

Коинтеграционен регресионен модел
Първото условие за потвърждаване на хипотезата за коинтеграция е налице – публични-

те здравни разходи и БВП са от типа I(1). За проверка на второто условие (техният линеен 
регресионен модел да е с остатъци, интегрирани в порядък по-нисък с една единица, т.е. 
да са от типа I(0)) е нужно построяване на т.нар. коитеграционен регресионен модел. За 
настоящото изследване, той представлява линейна зависимост между публичните здравни 
разходи и БВП, преобразувани с разликите от първи порядък или

DIFF1[Ln(PHE)] = λ0 + λ1. DIFF1[Ln(GDP)] + ut (9)

С метода на най-малките квадрати получаваме следните оценки на регресионния коефи-
циент и свободния член:

DIFF1[Ln(PHE)] = 0,0003 + 1,023. DIFF1[Ln(GDP)] + ut (10)
                                   (0,01)  (16,598)                 

Общата оценка за значимост на модела показва задоволителни резултати: F(1,27)=275,49 
(p-value < 0,05) и R2 = 0,911. Значим е и регресионният коефициент пред БВП (t-value = 
16,598; p-value < 0,05). Остатъците са без наличие на автокорелация – при първият и 
следващите лагове се приема нулевата хипотеза за независимост на членовете на реда 
(Q(1)=0,16; p-value > 0,05). Те не съдържат тренд и са със средна близка до нула (-9,57.10-

18), което виждаме от следващата фигура.
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Разширеният тест на Дики-Фулер с по-
мощен модел без свободен член и времето 
потвърждава наличието на стационарен про-
цес в реда на остатъците „ut“от уравнение 10 
(t-value = -4,083 < -1,93 при 5%-на значимост), 
т.е. те са от типа I(0). Следователно двете 
променливи са коинтегрирани с константа 
на коинтеграция λ1 = 1,023 или в дългосро-
чен план една единица промяна в ΔLn(GDP) 
би предизвикала промяна в размер на 1,023 
единици в равнището на ΔLn(PHE).

Интересен факт е че според предходно 
изследване с аналогичен инструментари-
ум, но с по-къси динамични редове (1990-
2010 г.), е получено по-ниско равнище на 
коинтеграционната константа – по-малко от 
единица (0,904) (1). Очевидно, че през по-
следните десет години публичните разходи 
за здравеопазване са станали относително 
по-чувствителни или еластични на промени-
те в новосъздадения доход в националното 
стопанство.

Изводи
Резултатите от направения емпиричен 

анализ потвърждават хипотезата, че между 
публичните разходи за здравеопазване и 
номиналния БВП е налице добре изразена 
дългосрочна зависимост. Икономическата 
интерпретация на този факт е, че ако съ-
ществуват определени временни колебания 
на тези променливи в краткосрочен план, то 
за продължителен период от време движе-
нието им е тясно обвързано чрез общ тренд.

Дългосрочната им обвързаност може 
да бъде оценена с коинтеграционната кон-
станта, която за разглеждания период е 
малко по-голяма от единица. Този емпири-
чен резултат, в сравнение с предходни из-
следвания, дава основание да се стигне до 
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Фигура 5. Остатъци „ut“ на коинтеграционния 
модел (уравнение 10) на публичните здравни раз-
ходи.

заключението, че през последното 
десетилетие публичното стопанство 
е осигурявало средства за здравна-
та система с по-голямо относително 
нарастване от колкото е растежа на 
номиналния доход.
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ДИСТРИБУЦИОННА ВЕРИГА НА ВАКСИНА СРЕщУ COvID-19 – 
ГЛОБАЛНО ЛОГИСТИЧНО ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО

cOViD-19 VaccinE supply chain - GlOBal lOGistics challEnGE

Светлин Г. Георгиев1

Svetlin G. Georgiev 

Резюме:
Въведение: Световният поглед на обществото е фокусиран върху разработването 

на ефикасна ваксини срещу Covid-19. Осигуряването на достатъчни количества ще из-
прави света пред глобално логистично предизвикателство, свързано със съхранението, 
разпространяването и ваксинацията на населението.

Цел: Целта на изследването е да се проучат възможните логистични предизвика-
телства, пред които ще се изправят дистрибуционните вериги, при официалната поя-
ва на ваксина срещу Covid-19.

Материали и методи: Чрез документален метод ретроспективно са разгледани 
данни от доклади от логистични проекти за разпространение на ваксини и уебсайтове 
на дистрибутори. За проучването са използвани данни от дискусии на СЗО, снабдител-
ните отдели на UNICEF, както и оповестените данни от инициативата за равен дос-
тъп до ваксинации - COVAX.

Резултати: Анализираната информация от дистрибуционни вериги на съществу-
ващи ваксини предполага наличието на конфликтни точки в логистичната мрежа. Не-
обходимо е финансиране на дистрибуторите, подсигуряване на инфраструктура за 
транспорт и съхранение и не на последно място човешки ресурс, за да се гарантира 
надеждност.

Заключения: Здравните системи в световен мащаб трябва да постигнат глобално 
единство, за да се осигури еднакъв достъп до ваксината навсякъде, където тя е необ-
ходима.

Abstract :
Background: The worldview is focused on developing effective vaccines against Covid-19. 

Providing sufficient quantities will present the world with a global logistical challenge related to 
storage, distribution, and vaccination.

Aim: The study aims to examine the possible logistical challenges that supply chains will face 
after the official launch of a Covid-19 vaccine.

Materials and Methods: Data from logistics projects for distribution of vaccines and 
distributors‘ websites were retrospectively examined through a documentary method. Information 
from discussions of the WHO, UNICEF procurement departments, and published data from the 
initiative for equal access to vaccinations - COVAX were analyzed through the study.

Results: The analyzed information from supply chains of existing vaccines suggests conflict 
points in the logistics networks. Funding for distributor, transport, and storage infrastructure and, 
last but not least, human resources are needed to ensure process‘s reliability.

Conclusions: Global health systems must achieve as one to ensure equal access to the 
vaccine, wherever it is needed.

Ключови думи: Ваксина, Covid-19, логистика, предизвикателства

Keywords: Vaccine, Covid-19, logistics, challenges
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Увод
Безпрецедентната ситуация в световен 

мащаб, причинена от пандемията COVID-19 
(SARS-CoV-2), привлече вниманието на 
световната общественост. Отнесено към 
19 март 2020 г., 51 от 53 държави от евро-
пейския регион на СЗО са докладвали по-
твърдени случаи на COVID-19. Всяка една 
от посочените държави инициираха реди-
ца мерки за смекчаване на предаването на 
SARS-CoV-2 и намаляване на въздействи-
ето на огнището върху здравните системи, 
включително пренасочване на здравни ре-
сурси и работна сила. 

При планирането на тези мерки трябва да 
се обърне дължимото внимание на  мини-
мизирането на излишния риск от заболева-
емост и смъртност от предотвратими с вак-
сини болести, които биха се получили, ако 
имунизационните услуги са нарушени. Всяко 
прекъсване на имунизациите, дори за кратко 
периоди, ще доведе до пациенти с компро-
метиран имунитет и по-голяма вероятност от 
поява на огнища на заразата. Това може да 
доведе до зачестяване на смъртните случаи 
и повишена тежест върху здравните систе-
ми, които вече са засегнати от новопоявява-
щите се огнища на COVID-19 (1).

Световният поглед на обществото е фо-
кусиран върху разработването на ефикасна 
ваксини срещу Covid-19. Осигуряването на 
достатъчни количества ще изправи света 
пред глобално логистично предизвикател-
ство, свързано със съхранението, разпрос-
траняването и ваксинацията на население-
то. В този ред на мисли дистрибуционните 
вериги следва да отделят ресурси и внима-
ние, за да задоволят бъдещото световното 
потребление. Веригата на доставки на вак-
сини предстои да оптимизира и реорганизи-
ра своите работни процеси, за да се гаран-
тира своевременно и надеждно снабдяване 
с ваксината до всички точки.

Към 16 септември 2020 г., статистиката 
предоставена от Университета „Джон Хоп-
кинс“ еднозначно показва глобалния мащаб 
на пандемията. Към посочената дата са за-
сегнати 188 държави, в които са регистрира-
ни 936 313 смъртни случая. Обнадеждаващ 
е броя на възстановилите се след проболе-
дуване - 20 129 145, същевременно броя на 
заразените към дадения момент ги превъз-
хожда с над 47%, а именно 29 624 865 зара-
зени (2).

Непрестанните усилия към намирането 
на ефикасна ваксина повлиява повсеместно 
на научната дейност в сферата, което води 

само по себе си до приноси за развитието на 
здравните политики по света. 172 държави 
се надяват на равен достъп до ефикасна и 
безопасна ваксина в лицето на COVAX под 
управлението на СЗО (3). 

Рисковете, които крие огромната нужда 
от навременно снабдяване с ваксината до 
всички нуждаещи се, изправя дистрибуцион-
ната верига на доставките пред глобално 
логистично предизвикателство. Повечето 
държави с висок доход участват в странични 
сделки за по-бързо снабдяване с ваксина-
та, което е предпоставка за възпрепятства-
не повсеместната и доставка. Друг подобен 
казус възниква поради предварителни пре-
говори за покупка на известни количества от 
ваксината за конкретни държави. Въпреки 
големия интерес към COVAX, на практика 
решението е предназначено основно към 
държави с нисък доход. 

Основен проблем се явява липсата на 
глобален логистичен план, който да осигури 
надеждност на снабдителния процес. Това 
поражда необходимостта от фокус към дър-
жавите с лоша логистична характеристика. 
Дистрибуционните вериги ще се сблъскат с 
необходимостта от специализирана логис-
тична мрежа, поради специфики в преноса и 
съхранението на ваксините. В повечето слу-
чай се изискват хладилни помещения, ниска 
температура при транспорт и избирането на 
оптимални маршрути, поради краткото вре-
ме за реакция.

Цел
Целта на настоящето изследване е да се 

проучат възможните логистични предизви-
кателства, пред които ще се изправят дист-
рибуционните вериги, при официалната по-
ява на ваксина срещу Covid-19, като бъдат 
дефинирани възможните проблеми, посред-
ством анализ на вече съществуващи вериги 
на доставките на разпространени ваксини. 

Задачи и методи
Проучването се базира на ретроспек-

тивен анализ на веригите за доставки на 8 
ваксини в държави с различни икономически 
показатели. Чрез документален метод са 
разгледани данни от доклади от логистични 
проекти за разпространение и уебсайтове 
на дистрибутори. За проучването са използ-
вани данни от дискусии на СЗО, снабдител-
ните отдели на UNICEF, както и оповестени-
те данни от инициативата за равен достъп 
до ваксинации - COVAX.

За изпълнение на целите на изследване-
то бяха поставени следните задачи:

1. Идентифициране на ваксини, пуснати 



56 ЧЕТВЪРТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ “ИНОВАЦИИ В ОБЩЕСТВЕНОТО ЗДРАВЕ”

на пазара, с достатъчно налична ин-
формация, по отношение на тяхната 
логистика;

2. Открояване на тенденции и критични 
точки на веригата на доставки на из-
браните ваксини.

Възможни отклонения: 
Недостъпност на информацията – част от 

информацията за точните графици, възник-
нали проблеми и резултати (ефективност) от 
дистрибуцията. 

Отклонение при селектирането – за про-
веждане на проучването бяха селектирани 
определен брой ваксини, чиито вериги на 
доставките послужиха за анализ. Възможни 
са отклонения поради неточност на избора и 
пропуск на добавяне на дадена логистична 
верига.

Отклонения при измерване на резулта-
тите – получените данни от разгледаните 
ваксини не са унифицирани по отношение 
на разглежданите показатели. Това създава 
предпоставка за неточно сравняване между 
отделните вериги.

Резултати
В конретика бяха разгледани 8 ваксини, 

между които Streptococcus pneumoniae (S. 
pneumoniae, също наречени пневмококи); 
Ваксина срещу ротавирус, жива (Rotavirus 
vaccine, live); Адсорбирана ваксина срещу 
дифтерия, тетанус, коклюш (безклетъчна, 
компонентна), полиомиелит (инактивира-
на) и Haemophilus influenzae тип b (коню-
гатна); HPV; Адсорбирана ваксина срещу 
менингококи група B (рДНК, компонентна) 
(Meningococcal group B Vaccine (rDNA, com-
ponent, adsorbed); Ваксина срещу холера 
(рекомбинантна, жива, перорална); Aдсор-
бирана ваксина срещу японски енцефа-
лит (инактивирана) Japanese encephalitis 
vaccine (inactivated, adsorbed); Полизаха-
ридна ваксина срещу коремен тиф Typhoid 
polysaccharide vaccine.

В допълнение базирано на публична ин-
формация, достъпна от СЗО, беше извър-
шен анализ на потенциалните претенден-
ти в надпреварата за бъдещата ваксина. 
Идентифицирани са 40 ваксини в стадии на 
клинична оценка, като 85% от тях предпо-
лагат двоен прием през средно над 20 дни. 
Голяма част от претендентите са термола-
билни, което допълнително затруднява бъ-
дещата верига на доставките. Отделно на-
лице са регистрирани 149 кандидат ваксини 
в предклиничен стадии. Често за тях липсва 
информация за методите на съхранение и 
броя дози (4).

След проведения анализ бяха идентифи-
цирани следните логистични предизвикател-
ства, благодарение на обобщения предхо-
ден опит:

Потенциални предизвикателства и риско-
ве
• Логистичните мрежи в световен мащаб, 

обслужващи доставката на ваксини, би-
ват класифицирани като слабо развити;

• Липса на глобален логистичен подход – 
не е предвиден общ подход, обобщаващ 
всички засегнати държави и техните бъ-
дещи действия. Бъдещата поява се тре-
тира като възможност за икономическо 
надмощие на частни логистични операто-
ри едни над други.
Управление на веригата за доставки на 

ваксини
Веригата за доставка на ваксини включ-

ва целия персонал, системи, оборудване 
и дейности, свързани с осигуряването на 
ефективна доставка на ваксини от мястото 
на производство, до лицето, което следва да 
бъде ваксинирано (5). 

Често процесът погрешно се възприема 
просто като доставка, съхранение и транс-
порт. За пълното разбиране на процеса и 
адекватната му координация е нужен по-
стоянен и надежден поток на информация 
по вертикала и хоризонтала на веригата, а 
синхронизацията на всички нива е задължи-
телен елемент.

Извършеният анализ на използваните 
подходи за доставка на ваксини през по-
следните години показа наличие на две, чес-
то несинхронизирани, вериги на доставка:

1. Сегментът, който премества вакси-
ните от доставчици до приемащата 
страна;

2. Сегментът, който транспортира вак-
сините в страна от пристигане, през 
националната и регионална система 
за съхранение и разпределение до 
доставчика на здравни грижи.

Независимо дали става въпрос за вакси-
ни или други материални потоци, веригите 
на доставка включват много повече от прос-
то доставка, съхранение и предаване на 
стоката до крайна точка. Най-ефективните 
вериги включват широка интеграция с про-
грамно и финансово планиране, прогнозира-
не, производство и процеси за възлагане на 
обществени поръчки, за да се създаде без-
проблемна, непрекъснато коригирана сис-
тема от край до край. Съвременните вериги 
на доставки могат да осигурят прецизност и 
прозрачност, за които те зависят от посто-
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янен поток от информация, за да запазят 
своята гъвкавост и отзивчивост.

Безпроблемно функциониращата верига 
за доставки изисква всяко звено във вери-
гата да бъде синхронизирано и да поддържа 
работата на веригата като цяло. Оптимизи-
рането само на един компонент от веригата 
за доставки, като международен транспорт 
или разходи, може да повлияе неблагопри-
ятно на общата ефективност на веригата на 
доставки.

Общите концепции за управлението на 
веригата на доставки се променят. Те все 
повече наблягат на движещите се продукти 
и по-малко на съхраняването им. Понастоя-
щем експертите по веригата на доставки счи-
тат, че прекомерният запас е неефективен, 
тъй като свързва ресурси, които биха могли 
да бъдат използвани по-добре другаде. Въ-
преки че може да е необходимо известно 
ниво на запасяване, за да се предпази от 
прекъсвания във веригата на доставки, ви-
соките нива на запаси са силни индикатори 
за несигурност на логистичната мрежа. Ко-
гато мениджърите на веригите за доставки 
имат достъп до надеждна информация за 
своите клиенти, нуждите, производството и 
графиците за доставка, осигуряват по-малка 
необходимост от запаси.

През последното десетилетие бяха на-
правени много промени във верижния сег-
мент, който премества ваксините от достав-
чици в приемащите страни, би могло да се 
направи много повече. Потенциалните подо-
брения биха дали възможност да се иденти-
фицират най-добрите методи за транспорт 
и създаването на регионални центрове за 
съхранение на ваксини в подготовка за пан-
демия и спешни случаи.

Възниква нуждата от подобряване син-
хронизирането на цялостната верига за 
доставка, със специален фокус върху това, 
което се случва, след като ваксините са в 
страната. 

Предизвикателства в началото на ве-
ригата 

Проведеният анализ показа, че решени-
ята, взети по-рано във веригата на достав-
ки, могат да окажат значително въздействие 
върху предотвратяването на недоснабдява-
не или свръх предлагане на ваксина. Тези 
ранни решения за веригата на доставки 
включват фактори като опаковка, която про-
меня начина на съхранението, използването 
и размера на различни палети и контейне-
ри за пренос. Това от своя страна влияе на 
оборудването, необходимо за преместване 

на ваксината и времето за доставка. Съот-
ветно тези често пренебрегвани характерис-
тики  могат да повлияят на възможността за 
получаването на ваксината до точката на 
доставка.

Освен това ваксините са чувствителни 
към топлина. Някои от тях са по-податливи 
на температурни промени, докато други на 
температури, близки до замръзване. Топло 
или студочувствителните ваксини могат да 
станат безполезни, ако тяхната температура 
не се контролира по цялата верига на дос-
тавки. Контролираният транспорт и съхране-
ние на ваксините се нарича „студена вери-
га на доставките“ и може да се приеме, че 
това е едно от основните предизвикателства 
пред бъдещата ваксина.

Ограниченият срок на годност на вак-
сината означава, че неточните прогнози, 
неефективното управление на наличностите 
или неефективните практики на разпростра-
нение могат да поставят страните в патова 
ситуация на наличие на достатъчен брой 
ваксини, които на практика са неизползва-
еми поради изтекъл срок на годност. Тези 
проблеми стават особено проявими в страни 
с ограничени или ненадеждни електроенер-
гийни системи, комуникации и транспорт-
на инфраструктура (страни с тропически 
климат), както и при умения за управление 
на веригите на ниско ниво или нестабилни 
правителства, предоставящи затруднения в 
транспорта и складирането.

Повечето държави имат сложни процеси 
по веригата на доставки с до седем стъпки: 
• временно съхранение на летището по 

време на митническо оформяне; 
• централното съхранение на ваксини; 
• регионално съхранение; 
• провинциално съхранение; 
• районно съхранение; 
• здравни центрове;
• медицински специалист пътуващ с авто-

мобил, автобус или пеша, за да стигне до 
отдалечено място на поставяне на вакси-
ната (наречено още „локация извън обсе-
га“). 
На всяка стъпка са необходими записи по 

отношение на характеристиките на съхра-
нение. Всеки трансфер увеличава риска от 
проблемни точки или увреда на стоката (за-
губване на свойствата на ваксината). 

Основни предизвикателства
Подходящ пример е Индия. В тази дър-

жава ваксината срещу морбили бе въведена 
през 1985 г. В последствие това доведе на 
въвеждане на друга нова ваксина за хепатит 
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В. До 2020 г., ако иска да реализира пълния 
потенциал на новите ваксини за подобрява-
не на общественото здраве, правителството 
на Индия ще трябва да завърши въвеждане 
на четири ваксини, които все още не се пред-
лагат в цялата страна, и три други ваксини, 
които все още не са въведени в Индия (6). 

Понастоящем някои ваксини се разпрос-
траняват в еднодозови флакони, а не в мно-
годозови флакони от съображения за без-
опасност и за намаляване на отпадъците, 
които възникват, когато частично използван 
флакон трябва да бъде изхвърлен в края на 
имунизационната сесия. Бе изчислено, че 
нуждите от съхранение на ваксини в стра-
ните, които въвеждат новите ваксини, могат 
да се увеличат с 500 или повече процента в 
близко бъдеще на база посочените предиз-
викателства.

Хората, които са участвали във веригите 
на доставки на ваксини през годините, обик-
новено се съгласяват, че има няколко основ-
ни предизвикателства, пред които са изпра-
вени страните с ниски и средни доходи. Те 
могат да бъдат формулирани както следва:

Прогнозиране на търсенето 
UNICEF е разработил инструмент за 

електронни таблици за оценка на триме-
сечното търсене. Много страни обаче нямат 
надеждни данни за употребата на ваксини 
в миналото или точни прогнози за целевите 
популации и техните местоположения.

Националното прогнозиране на вакси-
ните се прави, като се използват оценки на 
популацията, раждаемост, нива на детска 
смъртност, проценти на отпадъци от ваксини 
и оценки за употреба от предходната годи-
на. Дори и при наличие на тази информация 
все още има региони, в които не се използва 
това предимство. Виетнам и Бангладеш са 
регистрирали популации на деца и бебета с 
известен успех. Въпреки това двете страни 
все още използват по-традиционни, по-мал-
ко надеждни показатели.

Всички тези оценки са неточни до извест-
на степен, а понякога почти изцяло некоре-
ктни. Тъй като данните от преброяването 
обикновено се актуализират на всеки десет 
години, дори в най-добре организираните 
развиващи се страни, комбинацията от не-
точни оценки означава, че неправилните 
прогнози за ваксини се възпроизвеждат вся-
ка година. Ненужните вътрешни логистични 
тежести и разходи могат да доведат до твър-
де много или твърде малко ваксини в резул-
тат на неточностите.

Процеси на финансиране и обществе-
ни поръчки

Съществува значителна липса на коорди-
нация между хората и организациите, които 
финансират и набавят ваксини за експеди-
ция в развиващите се страни и онези ръково-
дители на веригите доставчици и складове-
те, отговорни за получаването и разпределе-
нието на пратките. Съществуват множество 
източници на финансиране и множество 
потоци на обществени поръчки. На лице е 
самостоятелно закупуване от държави и по-
купки от международни организации, покуп-
ки от различни спонсори, покупки от частния 
сектор и покупки от неправителствени орга-
низации. Тези заинтересовани страни по от-
ношение на финансирането и снабдяването 
имат лимитирани познания за ограничения-
та, пред които са изправени длъжностните 
лица по ваксините в развиващите се страни. 
Плановете, правени и в частност от мени-
джърите на веригите на доставки, рядко са 
консултирани с  или участват в плановете за 
входящи пратки с ваксини.

При анализа бе изведен пример с част от 
доставките на разглежданите ваксини, при 
които е регистрирана промяна от доставка 
в изолирани транспортни кутии към палети-
зирани пратки. В резултат на пременения 
начин на транспорт, пратките значително 
увеличават своето тегло и обем и разтовар-
ването им на ръка става практически трудно 
или невъзможно. При един от случите мото-
карите, необходими за обработка на новите 
пратки, не са били налични в приемащата 
държава и Министерството на здравеопаз-
ването се е принудило да откаже и експор-
тира обратно пратката.

Мениджърите на вериги на доставки в 
развиващите се страни и тези, които работят 
с тях от международни и неправителствени 
организации, редовно съобщават, че способ-
ностите за съхранение, разпространение и 
управление на запасите в много страни са 
ограничени и липсват ресурси. По същия на-
чин, същите тези мениджъри, които доклад-
ват планове и бюджети за подобряване на 
съхранението, разпределението и управле-
нието на ваксините, често не координират 
самите доставките на ваксини. Резултатът 
е несъответствие на веригите на доставка в 
страната и ваксините, с които те трябва да 
се справят.

Ако съоръженията за съхранение и дист-
рибуция са неадекватни или ако се поръчат 
твърде много бройки от дадена ваксина, тези 
ценни стоки могат да се окажат неправилно 
съхранявани и в крайна сметка да бъдат по-
хабени. Разхищението винаги е било част от 
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веригата за доставка на ваксини, но с много 
по-скъпи нови ваксини, предишните нива на 
отпадъци до 50% вече не могат да бъдат то-
лерирани (7). 

Съхранение и транспортиране 
Когато така очакваната ваксина за 

Covid-19 станe налична и се добави към 
съществуващите ваксинални режими, капа-
цитетът за съхранение и доставка в много 
страни може бързо да бъде претоварен. Ба-
зирайки се на световната практика по отно-
шение веригата на доставки, едно решение 
са по-честите доставки от производителите 
до страните и от националното ниво в от-
делните държави до местните райони. Но 
тези по-чести доставки изискват ефективна 
и споделена информация, достъпна не само 
за ръководителите на държавните органи от-
говорни за това, но и за спонсори и неправи-
телствени организации, участващи в достав-
ката на ваксини. Видно е, че в основната част 
от държавите класифицирани като страни с 
нисък доход на глава от населението, често 
липсва способността да се анализират и пла-
нират ефективни транспортни маршрути, да 
се разработват и експлоатират транспорт-
ни графици и мрежи или да се осигуряват и 
поддържат правилните превозни средства, 
които да отговарят на транспортните нужди. 
Разглежданите държави нямат умения, фи-
нансиране и оборудване, за да се справят 
с входящите пратки. Същевременно заку-
пуването на необходимото оборудване не е 
достатъчна предпоставка - необходимо е да 
се поддържат в технически изправно състоя-
ние. Преодоляването на институционалните 
бариери за ефективно използване и споде-
ляне на необходимите превозни средства и 
оборудване между различни програми също 
се явява като възможно решение на логис-
тичното предизвикателство.

В дадени случаи дистрибуторите допри-
насят за тези проблеми, като се изискват 
отделни процеси на управление за различ-
ни програми. В Кения например има твърде 
много организации с различни, некоордини-
рани процеси на веригата на доставки и ни-
коя организация няма познания за цялостна-
та картина. Едно проучване в Кения показа 
дванадесет различни вида здравни стоки, 
предоставени от най-малко осемнадесет 
различни дистрибуторски организации, до-
ставени от тринадесет различни агенции, 
изпратени в пет различни склада, доставе-
ни чрез седем различни вериги за доставки 
до един получател - Националната здравна 
система (подобно на НЗОК в България) (8).

Анализът показа, че държавните орга-
ни рядко наемат търговски оператори с цел 

професионално съдействие при доставката 
на ваксини, дори там, където има изобилие 
от търговски капацитет, който редовно се 
движи по едни и същи маршрути и места, 
необходими за правителствените операции 
по доставка на въпросните продукти.

Обучението на човешките ресурси 
Обучението по веригата за доставки 

обикновено е съсредоточено в тясна степен 
върху конкретни дейности, като складиране, 
поддържане на записи със студена верига и 
осигуряване на сигурност за стоки, а не план 
от по-висок порядък, анализ и управление 
на изпълнението умения, необходими на ме-
ниджърите на веригата за доставки. Напри-
мер модулите за обучение на СЗО за упра-
вление студената верига са насочени изклю-
чително към мениджъри на средно и високо 
ниво в насока ефективност и финансови ре-
зултати и като последствие не се набляга на 
по-стратегически от логистична гледна точка 
въпроси, свързани със самата веригата на 
доставки (8).

Необходимо е управленските кадри по 
отношение на логистичните процеси да са в 
постоянен контакт с мениджърите на  иму-
низационните програми, заинтересованите 
страни и доставчиците, поддържайки коор-
динацията на общите действия, както на 
местно, така и на международно ниво. По-
ставянето на по-висок приоритет по отноше-
ние на веригата на доставките в мениджър-
ски аспект е крачка, необходима за подобря-
ване на цялостното състояние на имуниза-
ционния статус.

Внедряване на технологията Block-
chain

Blockchain технологията би могла да 
обезпечи цялостната логистична мрежа на 
ваксините. На етап производство, техно-
логията намира място при проследяване 
на снабдяването, контрол при съхранение 
(температура, влага, светлина), срокове за 
изпълнение на поръчки и пр. Задължителен 
елемент от логистичните вериги на COVAX 
е транспортирането до крайните потребите-
ли, при което blockchain би могъл да бъде 
незаменим. Използването на технологията 
за автоматично прилагане на логистични 
правила позволява по-високо ниво на авто-
матизация и по-бързи процеси на достав-
ка (9) (10). Координирането на процесите 
чрез Blockchain може да намали значително 
разходите, повишавайки ефективността на 
веригата за доставки на ваксини и ползите 
за общественото здраве като цяло.

Технологията намира своето приложе-
ние и чрез използването на IoT (Internet of 
Thinks), чрез подобряване на стиковането в 
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работата между отделните участници в ло-
гистичната мрежа. 

Изводи 
За управление на веригите на доставка 

на бъдещата ваксина срещу Covid-19 и с цел 
оптимизация, е приложимо внедряването на 
Blockchain технология. Основните приноси 
за логистиката на ваксината от внедряване-
то на технологията са:
• Производство – проследяване от снабдя-

ване до доставка;
• Събиране на уникални кодове или се-

рийни номера от всяка първична или 
вторична опаковка;

• Отстраняване на нередности;
• Откриване на причини за връщане на 

стоки;
• Проследяване на срокове за изпълнение 

на поръчки; 
• Проследяване на транспортни маршру-

ти;
Контрол при съхранение - температура
От проведеното проучване могат да бъ-

дат обобщени следните основни изводи, с 
цел оптимизиране на веригите за доставка и 
минимизиране на логистичните предизвика-
телства, а именно:
• Необходимост от допълнително финан-

сиране на веригата;
• Изграждане на нови дистрибуционни точ-

ки, за разширяване на логистичната мре-
жа;

• Централизация;
• Внедряване на модерни технологии в ло-

гистиката на ваксини;
• Управление на човешкия потенциал чрез 

инвестиране в обучения и мениджърски 
програми – създаване на нови структури;

• Приоритизиране на логистиката като клю-
чов елемент за разрешаване на кризата;

• Анализ и непрестанна оптимизация на 
процеса.

Заключение
През последните 30 години, управлнието 

на веригите за доставка на ваксини се при-
ема за праволинеен процес, без особена 
сложност в изпълнението и координирането 
му. Въвеждането на редица по-нови и по-
скъпи ваксини оказа значителен натиск върху 
системите за снабдяване до степен, в която 
те не са подготвени изначално. В сравнение 
с инвестициите, направени за разработва-
нето и производството на ваксини, финанси-
те, необходими на дистрибуционните вери-
ги и логистичните мрежи, са незначителни. 
Инвестирането на време и ресурси в тези 
области ще даде възможност на вериги-

те за доставка да отговорят на нуждите от 
имунизации в условия на пандемия (11).

Това ще улесни страните при избора 
на решения, които не само отговарят на 
краткосрочни нужди, но и задоволяват 
дългосрочните изисквания на динамична-
та ситуация в световен план. Човечеството 
се намира в момент, в който логистичните 
подходи за снабдяване с ваксини имат по-
тенциалната възможност за изграждане на 
системи за доставки, които са ефективни, 
надеждни и  подсигурени от напредъка на 
съвременните технологии.
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БЪЛГАРИЯ В ЕРАТА НА ПЕРСОНАЛИЗИРАНАТА МЕДИЦИНА - 
ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И ВЪЗМОЖНОСТИ

BulGaRia in thE aGE OF pERsOnaliZED MEDicinE - challEnGEs anD 
OppORtunitiEs

Жаклин Ст. Стойкова-Вълчева

Zhaklin St. Stoykova-valcheva

Резюме: В ерата на иновациите и технологиите най-новите методи на лечение са 
представени от Персонализираната медицина, която се определя като „осигуряване 
на правилния пациент с правилното лекарство, в точната доза и в точното време.“ 
Персонализираните методи на лечение заемат все по-голямо място в диагностицира-
нето и лечението на различни заболявания, най-вече онкологични. България в ерата на 
персонализираната медицина е представена от голям брой таргетни лечения, които 
са разрешение за употреба и се реимбурсират от НЗОК. Целта на изследването е да се 
посочат предизвикателствата и възможностите за приложение на най-иновативните 
подходи за лечение, основани на персонализираната медицина в България. Проучването 
се базира на литературен обзор от научни печатни и електронни източници и собстве-
но проучване, пряко свързани с темата на изследване. Резултатите от проведеното 
изследване показват, че за периода 1997-2020 година са одобрени 157 броя таргетни 
терапии от  Американската агенция по храните и лекарствата (FDA) като, до този момент, 
89 от тях са разрешени за употреба в България, в това число 73 броя - за онкологич-
ните таргетни терапии. По наши проучвания, около 33,12% от персонализираните ле-
карства в световен мащаб, са за редки заболявания - лекарства сираци. В проведеното 
проучване са представени резултати е, че българската здравна система предлага едни 
от най-иновативните медикаменти за лечение, като най-предписваните таргетни те-
рапии  за онкологични лечения за периода 01.07.2020-31.07.2020 са 22 на брой. В докла-
да са дискутирани и анализирани  данни за оценка на икономическата ефективност на 
таргетните онкологични терапии. Едно от основните предизвикателства за България 
е, че от една страна в държавата се предлагат голям брой персонализирани онкологич-
ни лечения, но от друга, здравния профил на страната е с пет години по-нисък коефи-
циент на преживяемост от онкологични заболявания в сравнение с повечето европейски 
страни. Пред българското здравеопазване стои предизвикателството да се определят 
причините за тези резултати в условията на възможността от предлаганите най-ино-
вативни лечения.

Abstract: Abstract: In the age of innovation and technology, the latest treatments are presented 
by Personalized Medicine defines the term as “providing the right patient with the right drug at 
the right dose at the right time”. Personalized medicine already successfully applied in different 
areas such as the diagnosis and treatment of various diseases, especially oncological. Bulgaria 
in the era of personalized medicine represents many targeted therapies, which are marketing 
authorization and are reimbursed by the NHIF. The aim of the study is to identify the challenges 
and opportunities for application of the most innovative treatment approaches based on 
personalized medicine in Bulgaria. The study is based on a literature review from scientific printed 
and electronic sources and own research related to the research topic.The results of the study 
show that for the period 1997-2020 157 targeted therapies have been approved by the US Food 
and Drug Administration (FDA) and, so far, 89 of them have been approved in Bulgaria, including 
73 - for oncological targeted therapies. According to our research, about 33,12% of personalized 
medicines worldwide are for rare diseases - orphan drugs. The results of the study also appear 
that the Bulgarian health system provides some of the most innovative drugs for treatment, as the 
most prescribed targeted therapies for cancer treatment for the period 01.07.2020-31.07.2020 are 
22 in number. The report discusses and analyzes data for assessing the economic effectiveness 
of targeted cancer therapies. One of the major challenges for Bulgaria is that on the one hand the 
country offers many personalized cancer treatments, but on the other hand, the country’s health 
profile has a five-year lower survival rate from cancer compared to most European countries. 
Bulgarian healthcare faces the challenge of determining the reasons for these results in terms of 
the possibility of the most innovative treatments offered.

Ключови думи на български език - Персонализирана медицина, таргетни терапии, онко-
логични лечения

Ключови думи на английски език - Personalized medicine, target therapies, cancer treatments
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 Огромния принос на целевите онколо-
гични  терапии е таргетираното третиране 
само на раковите клетки, а здравите да бъ-
дат с минимално  увреждане. В допълне-
ние,  при персонализираното лечение има 
много по-малко странични ефекти, в сравне-
ние със стандартните методи (Krzyszczyk et 
al.,2019, Pierpont et al.,2018).

Зараждането на ерата на персонализи-
раната медицина датира от 1997 година, ко-
гато първата таргетна терапия - Ритуксимаб 
(Rituximab) е разрешена за употреба от Аме-
риканската агенция по храните и лекар-
ствата (FDA) (Стойкова, Коева-Димитрова, 
2019, American Society of Hematology, 2008, 
Pierpont et al.,2018).  

В резултат на собствените ни проучвания 
се установи, че за периода 1997-2020 година 
са одобрени 157 таргетни терапии от  Аме-
риканската агенция по храните и лекар-
ствата (FDA). FDA е основната институция, 
която първа разрешава за употреба новите 
таргетни терапии. Прогреса на персонали-
зираната и прецизирана диагностика започ-
ва със създаването на „Precision Medicine 
Initiative“ - „Инициативата за прецизна ме-
дицина“ - по инициатива на президент Оба-
ма през 2015 година, целта е революция в 
начина на лечение (The Precision Medicine 
Initiative, 2015). Президент Обама, през 2015 
година коментира - „Лекарите винаги са 
осъзнавали, че всеки пациент е уникален 
и те винаги са се опитвали да приспосо-
бят лечението си, доколкото е възможно, 
към хората. Можете да съпоставите кръ-
вопреливането с кръвна група - това беше 
важно откритие. Ами ако съвпадението на 
раковото лекарство с генетичния ни код 
беше също толкова лесно, също толкова 
стандартно? Ами ако установяването на 
правилната доза лекарство беше толко-
ва просто, колкото измерването на тем-
пературата ни?" (The Precision Medicine 
Initiative, 2015,Стойкова, Коева-Димитрова, 
2019).  

 Изследването на данните (Национален 
съвет по цени и реимбурсиране на лекар-
ствени продукти, 2020) за разрешените за 
употреба в България персонализирани те-
рапии показа, че към настоящия момент, те 
са представени от 89 броя таргетни терапии, 
или те представляват  56,68% от съществу-
ващите прицелни терапии в световен ма-
щаб. (виж фиг.1 и фиг.2)

УВОД
В ерата на иновациите и технологиите 

най-новите методи на лечение са предста-
вени от Персонализираната медицина, коя-
то се определя като „осигуряване на пра-
вилния пациент с правилното лекарство, 
в точната доза и в точното време.“ “(FDA, 
2019; Abrahams, 2008). Персонализираните 
методи на лечение заемат все по-голямо 
място в диагностицирането и лечението на 
различни заболявания, най-вече онколо-
гични (Krzyszczyk et al.,2019, Schilsky,2010). 
Персонализираната медицина в България 
е представена от голям брой таргетни лече-
ния, които са разрешение за употреба и се 
реимбурсират от НЗОК.

ЦЕЛ
Да се проучат достъпните таргетни тера-

пии и нивото им на реимбурсация в Бълга-
рия, като се изведат предизвикателства и 
възможности за развитие на персонализи-
раната медицина у нас.

ЗАДАЧИ
• Да се проучи всички разрешени за употре-

ба таргетни терапии в световен мащаб.
• Да се посочат разрешените за употреба и 

реимбурсирани таргетни терапии в Бъл-
гария.

• Да се проучат достъпните анализи на 
разходната ефективност на най-пред-
писваните таргетни терапии за периода 
01.07.2020-31.07.2020

МЕТОДИ
Направено е собствено проучване, което 

се базира на - контент анализ, сводиране и 
статистически методи за обработка на дан-
ни,  както и на обзор на научна литература 
и изследвания пряко свързани с темата на 
статията.

РЕЗУЛТАТИ И ИЗВОДИ
• БЪЛГАРИЯ В ЕРАТА НА ПЕРСОНАЛИ-

ЗИРАНАТА МЕДИЦИНА - ВЪЗМОЖНОС-
ТИ
Таргетната терапия е вид лечение, което 

използва медикаменти за идентификация, 
насочване и атакуване на специфични генни 
и протеини (National Cancer Institute,2020). 
Персонализираните методи на лечение са 
най-развити в онкологията, като резултат, 
в момента най-много таргетни терапии са 
представени в „Персонализираната онколо-
гия“ (Bode & Dong,2017).
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Фиг.1 Таргетни терапии

Фиг.2 Таргетни терапии

Резултат от наши проучвания е, че персо-
нализираната медицина предлага най-много 
таргетни лечения в терапевтична област 
онкология – 104 или 66,24%, терапии от 
всички разрешени за употреба. В допъл-
нение, останалите терапевтични области 
развивани от персонализираната медицина 
са: неврология, кардиология, инфекциозни 
заболявания, неонатология - общо предста-
вляващи (33,76%) от всички разрешени за 
употреба таргетни терапии. .(виж фиг.3).

Фиг.3 Таргетни онкологични медикаменти

От друга страна в България са разреше-
ни  73 онкологичните терапии от общо 89 
на брой (виж фиг4.) Следователно, водеща 
терапевтична област на персонализираната 
медицина в България е онкологията с 82%.

Фиг.4  Разпределение по терапевтични об-
ласти на персонализираната медицина

В допълнение 70,19% от всички онколо-
гичните таргетни терапии са разрешени за 
употреба в България, а 29,81% онкологични 
терапии не са разрешени към момента.(виж 
фиг.5 и фиг.6).
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Фиг.5 Персонализирана онкологична ме-
дицина

    

Фиг.6 Персонализирана онкологична ме-
дицина               

• ЛЕКАРСТВА СИРАЦИ В ПЕРСОНАЛИ-
ЗИРАНАТА МЕДИЦИНА
Закон за лекарствата сираци (The Orphan 

Drug Act (ODA) е приет през 1983 година в 
Съединените щати с основна цел е да се 
стимулира фармацевтичната индустрия в 
разработването на лекарства, които лекуват 
редки заболявания (Nabhan et al.,2018). Ле-
карствата сираци са предназначени за всяко 
рядко заболяване, което засяга по-малко от 
200 000 пациенти в САЩ (Brewer, 2009).

Регулацията на лекарствата сираци в 
европейския съюз започва с приемането 
от Европейският парламент на Регламент 
(ЕО) № 141/2000 на 16 декември 1999 г., за-
коновата рамка е официално публикувана 
във вестник на  Европейските общности на 
22 януари 2000 година (European Medicines 
Agency, 2020, Official Journal of the European 
Communities, 2000). Спрямо европейското 
законодателство редки заболявания са вся-
ка болест, която засяга по-малко от 5 души 
на 10 000 в Европейския съюз, или 246 000 
пациента, които са част от европейското 
пространство (European Commission, 2020, 
European Medicines Agency, 2020, Енцман et 
al.,2012).

Според литературата, развитието на ле-
карствата сираци се свързва тясно с прогре-
са на персонализираната медицина. Връзка-
та между редките заболявания и персонали-
зираната медицина е фокуса им в лечение 
съобразено с индивидуалните  нужди на па-
циента (Deuchars,2020, Bulera,2012).

По наши проучвания, 33,12% от персо-
нализираните лекарства в световен мащаб, 
са за редки заболявания - лекарства сираци 
или от 157 броя таргетни терапии, 52 тера-
пии са лекарства сираци (виж. фиг.7).

Фиг.7 Лекарства сираци в таргетните 
лечения

В резултат от наши проучвания 52 са 
общо одобрените лекарства сираци, а 24 
или 46% от тях са разрешени за употреба в 
България. През последните няколко години 
(2017-2020) се наблюдава значително уве-
личение в разрешените и реумбурсирани 
лекарства сираци в България.(виж. фиг.8).  
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Фиг.8 Лекарства сираци в България

• БЪЛГАРИЯ В ЕРАТА НА ПЕРСОНАЛИ-
ЗИРАНАТА МЕДИЦИНА-ПРЕДИЗВИКА-
ТЕЛСТВА

Едно от основните предизвикателства 
пред здравните системи са скъпострува-
щите таргетни терапии (Hsu& Lu,2016).   В 
резултат на нашите проучвания в  България 
таргетната терапия с най-висока цена, която 
е разрешена за употреба е Kymriah - лекар-
ство сирак (European Medicines Agency,2020) 
с цена на търговец на едро с ДДС – 65 
7170.88 лв., (Национален съвет по цени и 
реимбурсиране на лекарствени продукти, 
2020) медикамента е за лечение на остра 
лимфобластна левкемия (ОЛЛ) и Дифузен 
B-едноклетъчен лимфом (DLBCL) (European 
Medicines Agency,2020).

Реимбурсираната таргетна терапия на 
най-висока цена в България е Cerdelga- 
лекарсво сирак (European Medicines 
Agency,2020) с цена на търговец на едро 
с ДДС  - 38 835.23лв., (Национален съвет 
по цени и реимбурсиране на лекарствени 
продукти, 2020) терапията е за лечение на 
болест на Гоше тип 1(European Medicines 
Agency,2020). В резултат на наши проучва-
ния 97% от разрешените за употреба тар-
гетни терапии се реимбурсират от НЗОК и 
само 3% от терапиите не се заплащат. (виж. 
фиг.9).

Фиг.9 Реимбурсирани таргетни медика-
менти в България

В персонализираната медицина освен 
правилната диагностика и лечение към 
всеки отделен пациент е изключително ва-
жна икономията на общите разходи и подо-
бряване на качеството на живота (Gavan et 
al.,2018). (виж. таблица 1.)

Таблица 1.

№ Търговско наименование

Брой на 
ЗОЛ-

броени за 
периода

1 Xgeva – Лекарство сирак 175
2 Tasigna- Лекарство сирак 67
3 Imatinib Teva Pharma 52
4 Xtandi 44
5 Bortezocon 42
6 Herceptin 37
7 PERJETA 29
8 JAKAVI - Лекарство сирак 26
9 Keytruda 24

10 Avastin 23
11 Tecentriq 18
12 MabThera 17
13 Rixathon 17
14 Imbruvica-Лекарство сирак 16
15 Votrient 15
16 Lynparza- Лекарство сирак 13
17 Kyprolis- Лекарство сирак 13
18 Opdivo 10
19 Sprycel -Лекарство сирак 10
20 Nexavar- Лекарство сирак 9
21 Ibrance 9
22 KISQALI 7
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След проведено проучване от данни на 
НЗОК от справка „Разходи и брой болни за 
противотуморни лекарствени продукти 
и лекарствени продукти за вродени коа-
гулопатии, заплащани извън стойността 
на КП/АПр – по МКБ код на заболяването 
- Приложение 2_07.2020“(Национален съ-
вет по цени и реимбурсиране на лекарстве-
ни продукти, 2020), за периода 01.07.2020-
31.07.2020 най-предписваните таргетни те-
рапии за онкологични лечения са 22 на брой. 

1. Най-предписваната таргетна терапия 
за периода  01.07.2020-31.07.2020 
е Xgeva, лекарство сирак (European 
Medicines Agency,2020), на 175 здрав-
ноосигурени лица за периода. Спо-
ред, литературата този медикамент е 
разходно ефективен, при напреднали 
злокачествени заболявания, засяга-
щи костите като допринася с 7 години 
живот и QALYs 3.67., и води до нама-
ляване в дългосрочен план на общите 
разходи (Terpos et al.,2019, Rasulova, 
2013).

2. Следващата най-предписвана таргет-
на терапия за периода е Tasigna-ле-
карство сирак, (European Medicines 
Agency,2020), за лечение на хронична 
миелоидна левкемия (ХМЛ) предпи-
сана на 67 - здравноосигурени лица, 
ефективността на медикамента оп-
ределя очаквани 15 години спасен 
живот без прогресия на заболяване-
то (Romero et al.2014, Kantarjian et 
al.,2011).

3. Imatinib Teva Pharma е предписван на 
52 пациента за периода, медикамента 
е за лечение на хронична миелоидна 
левкемия (ХМЛ), (European Medicines 
Agency,2020). Терапията е генерик на 
Gleevec. Според, проучваната лите-
ратура таргетната терапия е разходно 
ефективна, особено след навлиза-
нето на генерици, очаква се следва-
щите 3 години намаление на общи-
те разходи (Nelson, 2016, Gorkin, & 
Kantarjian,2016, Campbell et al.,2019).

4. Xtandi е предписван на 44 пациен-
та за периода, терапията е лече-
ние на рак на простатата (European 
Medicines Agency,2020). Според, про-
учената литература терапията е раз-
ходно неефективна, поради високата 
си цена и ниската продължителност 
на добавени месеци живот (Pollard et 

al.,2017, Health Decisions, 2015).
5. Bortezocon, е предписан на 42 паци-

ента за периода, медикамента се из-
ползва за лечение на мултиплен ми-
елом (Cancer Research UK,2020). От 
проучената литература се разбира, че 
таргетната терапия е разходно ефек-
тивна и предпочитана от пациентите 
в сравнение с другите предлагани ле-
чения за даденото заболяване (Chen 
et al.,2016, Lassalle et al., 2016).

6. Herceptin е предписван на 37 пациен-
та за периода.  Това е една от първите 
одобрени за употреба таргетни тера-
пии през 1998 година (Dillman,1999) 
за лечение на рак на млечната жлеза 
и стомаха (Европейската агенция по 
лекарствата,2020).  Днес, Herceptin 
е една от най-предписваните тера-
пии в персонализираното лечение 
(Reynolds et al.,2014). Според, проуче-
ната литература, таргетната терапия 
е разходно ефективна, за това допри-
нася дългогодишната му употреба и 
създаване на генерици на терапията 
(Perez-Ellis et al.,2009).

7. Perjeta, е таргетна терапия пред-
писана на 29 пациенти за дадения 
период, терапията е за лечение на 
рак на гърдата (European Medicines 
Agency,2020).  След, анализ на про-
учената литература се установява, 
че от анализите за разход ефектив-
ност в други държави терапията е 
разходно неефективна, поради ви-
соката си цена (National Centre for 
Pharmacoeconomics,2016, Garrison et 
al.,2019).

8. Jakavi е лекарство сирак, (European 
Medicines Agency,2020), таргетната 
терапия е предписвана на 26 пациен-
та за дадения период, за лечение на 
Миелофиброза (МФ) и Полицитемия 
вера (ПВ) (Европейската агенция по 
лекарствата, 2020).  Според, проуче-
ната литература таргетната терапия 
е разходно ефективна сравнение в 
сравнение с най-добрата налична 
терапия при даденото заболяване 
(Jeremias,2020, Gómez-Casares et al., 
2017, National Institute for Health and 
Care Excellence, 2013).

9. Keytruda е таргетна терапия, пред-
писвана на 24 пациента за дадения 
период. Keytruda е противораково 



67ЧЕТВЪРТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ “ИНОВАЦИИ В ОБЩЕСТВЕНОТО ЗДРАВЕ”

лекарство, което се използва за ле-
чение на много типове рак: меланом, 
недребноклетъчен карцином на бели-
те дробове (НДКБД), рак на пикочния 
мехур и рак на бъбреците (European 
Medicines Agency, 2020). Според, 
проучената литература Keytruda е 
разходно ефективна терапия срав-
нение със предлаганата стандарт-
на (SOC) химиотерапия (Chouaid et 
al.2019).

10. Avastin е таргетна терапия, предпис-
вана на 23 пациента за дадения пери-
од, използва се за лечение на следни-
те видове рак: рак на дебелото черво, 
недребноклетъчен карцином на бе-
лите дробове (НДКБД), рак на бъбре-
ците, рак на яйчника, и рак на ший-
ката на матката (European Medicines 
Agency,2020). Според, проучената ли-
тература, Avastin е разход ефективен 
(Hinde et.al.,2016).

11. Tecentriq е таргетна терапия предпис-
вана на 18 пациента за дадения пе-
риод, за лечение на уротелиален кар-
цином (УК) и недребноклетъчен кар-
цином на белите дробове (НДКБД), 
(Европейската агенция по лекарст-
вата,2020). Според, проучената лите-
ратура Tecentriq е разходно неефек-
тивна сравнение с таргетни терапии 
- Bevacizumab(Avastin). Лечението с 
Tecentriq води до клинични ползи, но 
е необходимо понижаване на цените 
на тази 

12. и   13. MabThera и Rixathon са тар-
гетни терапии генерици на първото 
персонализирано лечение разре-
шено за употреба през 1997 година 
(Grillo-López,2000). Двете лекарства 
са предписани на един и същ брой 
пациенти - 17, за дадения период. 
Таргетните терапии са за лечение 
на няколко заболявания: Неходжки-
нов лимфом (НХЛ) Хронична лимфо-
цитна левкемия (ХЛЛ) Ревматоиден 
артрит и Пемфигус вулгарис (Евро-
пейската агенция по лекарствата, 
2020). Според, проучената литерату-
ра MabThera и Rixathon са с висока 
разходна ефективност сравнение с 
най-добрата предлаганата алтерна-
тивна терапия(Ray et al.,2010, Knight 
et al.,2004, Wexler, 2019, Davio, 2019, 
McConaghie,2017).

13. Imbruvica е лекарство сирак (European 
Medicines Agency,2020), предписвано 
на 16 пациента за дадения пациент, 
използва се за лечение на мантел-
ноклетъчен лимфом (Европейската 
агенция по лекарствата, 2020). Спо-
ред, литературата  Imbruvica е раз-
ходно неефективна терапия, поради 
високата си цена (Barnes,2018, Patel 
et al.,2020).

14. Votrient е таргетна терапия предпи-
сана на 13 пациента за дадения пе-
риод, за лечение на Бъбречнокле-
тъчен карцином (RCC) и Сарком на 
меките тъкани (STS), (Европейската 
агенция по лекарствата, 2020). Спо-
ред, проучената литература Votrient 
осигурява повече QALY, на по-добра 
цена в сравнение с Sunitinib (Delea et 
al.,2015). Votrient е разходно ефектив-
на терапия (Sinha, & Redekop, 2018).

15. Lynparza е лекарство сирак п р е д -
писано на 13 пациента за дадения 
период, за лечение на рак на яйчни-
ците с BRCA мутация и рак на фало-
пиевите тръби (Европейската агенция 
по лекарствата, 2020). Според, проу-
чената литература терапията е раз-
ходно неефективна с допълнителни 
разходи за лечение 93 447 евро за 
QALY-0,84 и допринасяне с 1,10 годи-
ни живот като увеличението на разхо-
дите за година живот е 84 908 евро. 
Тези резултати правят таргетната те-
рапия разходно неефективна (Zhong 
et al.,2018).

16. Kyprolis е лекарство сирак (European 
Medicines Agency,2020), което предпи-
сано на 13 пациента за дадения пери-
од, за лечение на множествен миелом 
(Европейската агенция по лекарства-
та, 2020). Според, проучената лите-
ратура Kyprolis е разходно ефективен 
в сравнение с Velcade (Amgen,2012, 
Jakubowiak et al.,2016).

17. Opdivo е таргетна терапия, която е 
предписвана на 10 пациента за даде-
ния период, за лечение на следните 
заболявания: меланом, рак на белия 
дроб, рак на бъбреците, класически 
Ходжкинов лимфом, сквамозноклетъ-
чен рак на главата и шията (SCCHN) 
и уротелиален рак (Европейската 
агенция по лекарствата, 2020). Спо-
ред, проучената литература Opdivo 
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е разходно ефективен и подобря-
ва качеството на живот в сравнение 
със Sunitinib (Wu et al.,2018, Meng et 
al.,2018).

18. Sprycel е лекарство сирак (European 
Medicines Agency,2020), предписано 
на 10 пациента за дадения период, 
за лечение на Xронична миелоидна 
левкемия (ХМЛ) и остра лимфобласт-
на левкемия (ОЛЛ) (Европейската 
агенция по лекарствата, 2020). Спо-
ред, проучената литература Sprycel 
е разходно ефективна таргетна тера-
пия сравнение с провалено лечение 
с Imatinib, поради резистентност на 
пациентите към лечението (Taylor et 
al.,2012).

19. Nexavar е лекарство сирак (European 
Medicines Agency,2020), предписвано 
на 9 за дадения период, за лечение на 
хепатоцелуларен карцином, хъбреч-
но-клетъчен карцином и диференци-
ран карцином на щитовидната жлеза 
(Европейската агенция по лекарства-
та, 2020). Според, проучената литера-
тура, Nexavar  е разходно ефективен 
в сравнение с най-добрата поддържа-
ща алтернативна терапия (Cammà et 
al.,2013, Motevalli et al.,2018).

20. Ibrance  е таргетна терапия, която е 
предписана на 9 пациента за дадения 
период, за лечение на рак на гърда-
та (European Medicines Agency,2020). 
Според, проучената литература 
Ibrance е разходно неефективен за 
лечение на HR + / HER2-метастати-
чен рак на гърдата (MBC), поради 
високата си цена, за да е разходно 
ефективен е необходимо намаление 
на цената (Zhang et al.,2019, Mamiya 
et al.,2017).

21. Kisqali  е таргетна терапия, която е 
предписана на 7 пациента за дадения 
период, за лечение на рак на гърдата 
(Европейската агенция по лекарства-
та, 2020). Според, проучената лите-
ратура Kisqali – INN(Palbociclib) е раз-
ходно ефективна терапия в комбина-
ция palbociclib+letrozole за лечение на 
рак на гърдата с мутация- HR+/HER2 
в сравнение с разходно неефективна 
терапия - ribociclib+letrozole (Galve-
Calvo et al.,2018, The Pharma Letter, 
2017).

Реимбурсирането на скъпоструващите 
таргетни терапии е истинско предизвика-
телство пред здравните системи. След на-
правен литературния обзор на разходната 
ефективност на 22-те най-използвани он-
кологични таргетни терапии в България за 
периода 01.07.2020-31.07.2020 се установя-
ва, че 77% таргетни терапии са  тях са раз-
ходно ефективни, а 5 или 23%  са разходно 
неефективни.(виж.фиг.10).

Фиг.10. Данни за оценка на икономиче-
ската ефективност на таргетните онко-
логични терапии.

В България се предлагат различни въз-
можности за персонализирано лечение, като 
по-голямата част (97%) се реимбурсира от 
НЗОК. Основните заболявания, за които се 
предписват тези лечения са: рак на гърда-
та, рак на белите дробове, рак на простата 
и рак на дебелото черво. (виж.фиг.11). Пред 
българската здравна система има редица 
предизвикателства, например в България 
„коефициента на преживяемост от онко-
логични заболявания е с 5 години по нисък, 
от колкото повечето европейски държа-
ви”. (Европейска комисия ,2019).

Друго предизвикателство е липсата на 
реимбурсация на съпътстваща диагностика, 
без която точният избор и доза на таргетната 
терапия е невъзможен. Следва да се рабо-
ти по посока установяване на причините за 
тези неблагоприятни резултати, като прео-
доляването им е възможно с осигуряване на 
липсващите терапии в България и адекватен 
механизъм за реимбурсация на съпътства-
щата диагностика.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Едно от основните предизвикателства за 

България е, че от една страна в държавата 
се предлагат голям брой персонализирани 
онкологични лечения, но от друга здравния 
профил на страната е с пет години по-нисък 
коефициент на преживяемост от онколо-
гични заболявания в сравнение с повечето 
европейски страни. Пред българското здра-
веопазване стой предизвикателството да се 
определят причините за тези резултати в ус-
ловията на възможността от предлаганите 
най-иновативни лечения.
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ИЗСЛЕДВАНЕ ПРИНОСЪТ НА ПАЦИЕНТСКОТО УЧАСТИЕ В ОЦЕНКАТА 
НА ЗДРАВНИ ТЕХНОЛОГИИ В БЪЛГАРИЯ

stuDy OF thE cOntRiButiOn OF patiEnt paRticipatiOn in hEalth 
tEchnOlOGy assEssMEnt in BulGaRia

Клаудия И. Георгиева, Антония Й. Янакиева, Велко Хр. Стоименов1

Claudia I. Georgieva, Antonia Y. Yanakieva, velko H. Stoimenov

Резюме:
Въведение: В световен мащаб пациентите биват ангажирани по различни начини в 

методиките на ОЗТ. В България до момента няма утвърдена практика за включване на 
пациентската гледна точка в процеса.

Цел: Целта на изследването е да се проучи приносът на пациентското участие в 
ОЗТ в ролята на експертна страна.

Материали и методи: Бяха проведени интервюта с пациенти в няколко големи гра-
да в България. Събраните данни са систематизирани и подложени на качествен ана-
лиз с помощта на софтуер NVIVO, следвайки концепцията на обоснованата теория 
(Grounded Theory).

Резултати: Ключови приноси на пациентското участие в ОЗТ са гарантирането на 
легитимност и прозрачност при вземане на решения, повишаване на доверието сред 
обществото и равнопоставеност сред пациенти и здравни специалисти.

Заключения: Гледната точка на пациента следва да бъде част от цялостната кар-
тина на ОЗТ, допринасяйки за уникалните перспективи на процеса.

Abstract :
Background: Globally, patients are involved in different ways in HTA methodologies. There is 

currently no established practice in Bulgaria for including the patient‘s point of view in the process.
Aim: The study aims to examine the contribution of patient participation in HTA in an expert‘s 

role.
Materials and Methods: Interviews were conducted with patients in several major cities in 

Bulgaria. The collected data are systematized and subjected to qualitative analysis using NVIVO 
software, following the concept of grounded theory (Grounded Theory).

Results: Critical contributions of patient participation in HTA are ensuring legitimacy and 
transparency in decision-making, increasing public confidence, and equality among patients and 
health professionals.

Conclusions: The patient‘s point of view should be part of the overall picture of HTA, 
contributing to the process‘s unique perspectives.

Ключови думи: Пациенти, Оценка на здравните технологии, пациентски принос;
Keywords: Patients, Health Technology Assessment, patient contribution;

1 Катедра по Оценка на здравните технологии, Факултет по Обществено здраве, Медицински уни-
верситет - София 

1  Department of Health Technology Assessment, Faculty of Public Health, Medical University – Sofia 

Увод
Напредъкът на съвременната медицина е 

белязан от развитието на нови направления 
като Mедицина основана на доказателства 
(МОД) и Оценка на здравните технологии 
(ОЗТ). Все по-активно се насърчава 
участието на пациента в собственото му 
лечение и съответно влиянието му върху 
процеса на ОЗТ.

Идеята за мястото на пациента в ОЗТ тър-

пи развитие през последните десетилетия, в 
резултат на различни социални, икономиче-
ски и политически промени, възникващи в 
сферата на здравеопазването. Участието и 
ролята на пациентите се трансформират от 
възможност, през право и отговорност, до не-
обходимост и принцип, заложен в здравната 
политиката на редица страни по света.

Приносът на пациентското участие в ОЗТ 
става все по-широко признат и варира значи-
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телно в различните организации и държави 
(1). Пациентите са пряко засегнати от реше-
нията, вземани при ОЗТ. В тази си роля те са 
ключови фигури в процеса и имат демокра-
тично право да участват като равноправни и 
легитимни заинтересовани страни (2).

Оценката на пациентската инициатив-
ност за участие е от решаващо значение 
за включването на пациента в ОЗТ, както и 
за влиянието му върху взимането на реше-
ния по отношение на здравните технологии 
и услуги и в крайна сметка върху здравните 
резултати.  Оценяването на  пациентското 
участие в ОЗТ е необходимо, за да се подо-
бри начинът, по който се осъществява учас-
тието на пациентите и да се гарантира, че то 
се придържа към най-добрите практики (2).

Цел
Целта на изследването е да бъде ана-

лизиран приносът на пациентското участие 
в оценката на здравните технологии, чрез 
проучване на готовността и нагласата на 
пациента за участие в ролята на експертна 
страна.

Публикацията е разработена във връзка 
с изпълнението на научноизследователски 
труд, част от проекта „Млад изследовател 
– 2019 г.“, финансиран от Медицински уни-
верситет София, Съвет по медицинска нау-
ка. Темата на проекта е „Изследване ролята 
на пациента в оценката на здравните техно-
логии чрез прилагане на обоснована теория 
(Grounded theory), с договор № Д-125/2019 г. 
за финансиране на научни изследвания.

Задачи и методи
Проучването се базира на обработка на 

качествени данни, събрани при интервюира-
нето на пациенти в различни лечебни заве-
дения в България.  Събраните данни се об-
работват и анализират чрез софтуер Nvivo. 
Методологията на проучването следва кон-
цепцията на обоснованата теория (Ground-
ed Theory), представляваща системна 
методология в областта на социалните 
науки. 

За изпълнение на целите на изследване-
то бяха поставени следните задачи:

1. Проучване на готовността и нагла-
сата на пациента за участие в про-
цеса на ОЗТ в България, на база про-
ведени интервюта;

2. Провеждане на качествен анализ на 
събраната информация, чрез соф-
туер за обработка на данни Nvivo;

3. Изграждане на концептуална рамка, 
очертаваща основните приноси на 
пациентското участие в ОЗТ;

Обект на проучване са пациенти на те-
риторията на Р. България. За периода сеп-

тември - декември 2019 г., бяха посетени 
болници в София и Бургас, с цел събиране 
на информация, относно готовността и на-
гласата на пациентите за участие в ролята 
на експертна страна в процеса на ОЗТ. Не-
обходимите данни са събрани посредством 
личното интервюиране на респондентите.

За целта бе изготвен въпросник, съдър-
жащ 10 (десет) отворени въпроса, свързани 
със спецификата и целите на разработката. 
В проучването вземат участие 30 (тридесет) 
пациента. Събраните данни бяха анализира-
ни с помощта на софтуера Nvivo. Подборът 
е случен – няма селекция на интервюирани-
те, което дава основание да се претендира 
за репрезентативност на резултатите. 

Софтуерът Nvivo е подходящ за провеж-
дане предимно на качествен и смесен тип 
анализи. В разработката са използвани ши-
рок кръг от описателни и аналитични методи, 
като фокус на проучването е извличането на 
информация чрез качествен анализ, посред-
ством обоснована теория (Grounded Theory). 
Не е приет конкретен методологичен подход 
при анализа на получените данни. По-ско-
ро са използвани ключовите механизми на 
софтуера, които могат да бъдат приложени, 
както за количествени, така и за качествени 
анализи. 

Обработването на информацията и ана-
лизът на данните минава през няколко етапа:
• Импортиране на аудио записите на про-

ведените интервюта в базата данни на 
софтуера;

• Предварителен анализ след всяко 
интервю - данните от интервютата трябва 
да бъдат закодирани и структурирани, 
за да бъдат обяснени. Кодирането е 
процес на групиране на отговорите в 
категории, които събират подобни (или 
противоречащи си) идеи, понятия или 
теми. Единици на кодирането: дума, 
изречение, параграф;

• Създаване на тематични възли за коди-
ране;

• Кодови данни, използващи тематични въ-
зли;

• Йерархия на възела за кодиране;
• Заключителен анализ – данните се 

организират, за да се формулират теми, 
да се изчистят и съединят понятията, 
след което да се направи описание или 
обяснение. Материалът се интерпретира 
в термини от съответната теория.

• Използване на два инструмента за интер-
претиране на кодовете и източници (диа-
грами и дървета с думи);

• Генериране на прости доклади за кодира-
не, които могат да се споделят;
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Резултати
С цел пълно разбиране и запознаване 

с различните пациентски нагласи, относно 
процеса на ОЗТ и евентуално участие от 
тяхна страна, беше проведено проучване, 
чиито резултати очертават настоящата ситу-
ация в позициите на пациентите в България.

На първия въпрос „Запознати ли сте как-
во представлява „Оценка на здравните тех-
нологии (ОЗТ)“, 40% от запитаните дават по-
зитивен отговор. Останалите 60% отговарят 
отрицателно (фиг. 1).  По-голямата част от 
пациентите споделят, че до момента на ин-
тервюиране не са чували за понятието оцен-
ка на здравните технологии.

Фиг. 1: Разпределение на пациентите, 
спрямо познаване на процеса по ОЗТ;

Пациентите отговарят предимно едноз-
начно на този въпрос с „да“ или „не“. Пове-
чето от респондентите, които не са наясно 
какво представлява ОЗТ, посочват: „…За 
първи път чувам за това понятие…“ или 
„…Не знаех, сега разбирам…“. За да бъде 
от полза включването на пациентската глед-
на точка в ОЗТ, от първостепенно значение е 
пациентите в България да бъдат запознати с 
базови стъпки в методологията на процеса. 
Само по този начин, пациентското участие 
би било легитимно и гарантиращо експерт-
ност от тяхна страна. Това означава здрав-
ните институции да насърчават провежда-
нето на обучителни кампании, посветени 
на основни принципи при ОЗТ. Те могат да 
бъдат реализирани чрез личните лекари или 
фармацевтите в аптеките, които се явяват 
едни от най-достъпните медицински специа-
листи у нас.

Относно готовността на пациентите да 
участват в обучения/семинари, организира-
ни за тях от ОЗТ институциите, интервюира-
ните категорично изразяват позитивна на-
гласа. Най-честите отговори са: „…Да, бих, 
с удоволствие…“, „Бих участвала, стига 
да мога да стигна физически до там…“, „…
Разбира се…“, „…Да, особено за теми, кои-
то ме интересуват…“. Количествено, раз-

пределението на отговорите показва 90% 
позитивни и само 10% негативни коментари.

Респондентите споделят, че за да участ-
ват в подобни дейности трябва да имат фи-
зическата възможност да присъстват. Това 
е свързано с изграждане на подходяща ин-
фраструктура, позволяваща пациенти с раз-
лични заболявания да имат равен достъп и 
възможност да присъстват. Институциите, 
организиращи подобни обучения следва да 
подсигурят транспорт на пациенти в затруд-
нено положение, платформи за достъп на 
хора с увреждания, онлайн мероприятия, в 
случаите, когато пациентите физически не 
могат да присъстват. Също така е важно, 
информацията да бъде поднесена на разби-
раем език и адаптирана спрямо нуждите и 
интересите на респондентите.

Подобни практики се наблюдават в реди-
ца страни по света. В Тайван се провеждат 
семинари за пациентите, на които се дис-
кутират основни принципи в ОЗТ, закони и 
правила при провеждане на процеса. Също 
така се организира международна конфе-
ренция, посветена на глобалния опит в ОЗТ, 
чиято основна цел е да насърчава участието 
на пациентите в процеса (3). 

Австралийската агенция по ОЗТ 
(Australian Department of Health and Ageing) 
разполага със секретариат, отговарящ за 
включването на пациенти в процеса. Тяхна-
та роля е да подпомагат пациентите, като 
дискутират техни проблеми, организират 
пътувания, поемат седалищни такси и пр. 
Отделът финансира провеждането на Фо-
рум на здравето, с цел възможност за среща 
между представители на потребителите, па-
циентите и правителството (4).

Пациентите, които интервюирахме са 
хора с различни заболявания или болестна 
симптоматика. Не рядко са носители на по-
вече от едно заболяване и имат значително 
влошено качество на живот (фиг. 2). Про-
блемите, за които лицата споделят, че имат 
опит в употребата на здравни технологии са 
в голямата си част социално значими забо-
лявания.

Хипертонията и диабетът са сред заболя-
ванията, от които най-често страдат интер-
вюираните. Следват белодробните (астма, 
ХОББ и пр.) и инфекциозни болести. Сред 
респондентите има пациенти  с онкологични 
заболявания и алергии. Заболяванията, кои-
то биват посочени, подсказват за компетент-
ност и опит от страна на пациентите, с който 
евентуално биха били полезни при процеду-
ри на ОЗТ.
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Проучването показва, че пациентите са 
готови да споделят опита си за дадено забо-
ляване и лично мнение с ОЗТ институции. На 
въпроса „Ако имахте тази възможност, бихте 
ли споделили Вашия личен опит и мнение 
относно използвано от Вас лекарство?“, 
всички 30 пациента дават положителен от-
говор.

Освен това, респондентите бяха попитани 
„Бихте ли споделили опита си за дадено за-
боляване, който да послужи за подобряване 
на възможностите за лечение и предотвра-
тяване на скрити нежелани ефекти?“, всички 
респонденти показват по-скоро позитивна 
нагласа. Сред отговорите фигурират: „…Да, 
разбира се, при всички положения…“, „…Да, 
винаги има какво да се подобри…“, „…Вина-
ги бих помогнал на някого…“. Готовността 
на пациентите открито да говорят за свои-
те здравословни проблеми би допринесло 
за вземането на информирани решения от 
страна на ОЗТ институциите и за равнопос-
тавеността между пациентите и останалите 
здравни специалисти.

На въпроса „Участвали ли сте до момента 
във вземането на решения, засягащи пред-
стоящи манипулации или здравни дейности 
(потребности), свързани с Вашето здраво-
словно състояние?“, почти всички запитани 
отговарят „да“ – 90%. Останалите 10% твър-
дят, че не са участвали (фиг. 3). 

Фиг. 3: Участие на пациентите във взе-
мането на решения, засягащи предстоящи 
манипулации или здравни дейности (по-
требности), свързани със тяхното здраво-
словно състояние?

Опитът от подобно участие би бил поле-
зен при евентуално включване на пациента 
в ОЗТ. По-активните пациенти имат по-ви-
соко ниво на компетентност и по-голям по-
тенциал, за да бъдат включени в ролята на 
експертна страна в ОЗТ. Ползата за процеса 
би била в предоставянето на компетентно 
мнение и страничен поглед над оценяваната 
здравна технология.   

На въпроса „Ако имахте тази възможност, 
бихте ли споделили Вашия личен опит 
и мнение относно използвано от Вас 
лекарство?“, всички 30 пациента показват 
позитивна нагласа и готовност да споделят. 
100% от запитаните дават положителен от-

Фиг. 2: Процентно разпределение на здравни проблеми, за които пациентите могат 
да споделят личен опит;
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говор и на въпроса: „Бихте ли споделили 
открито Ваше притеснение или мнение за 
дадено лечение или лекарство?“. Голяма 
част от пациентите отговарят „Задължител-
но“. Това показва готовността да се отзоват 
при поискано от тях мнение, особено, ако 
самите те се чувстват компетентни. Това би 
гарантирало по-голяма равнопоставеност 
между пациентите и здравните специали-
сти, участващи в ОЗТ. Споделянето на опит 
и гледна точка от страна на пациентите ще 
допринесе за един по-справедлив и прозра-
чен процес на вземане на решения. При ОЗТ 
това е изключетелно важно, тъй като компе-
тентността на лично засегнатите от използ-
ването на здравни технологии може да даде 
нагледна представа за рисковете и ползите 
от дадено лечение и да повиши доверието 
сред обществото.  

Направените интервюта дават ценна ин-
формация за това, какви са мотивите, които 
би имал пациентът, за да се включи като екс-
пертна страна в процеса (фиг. 4). Отговори-
те кореспондират с приносът, който би имал 
пациентът. Пациентите споделят, че биха 
се включили, „… За да се ограничи  безраз-
борното предписание на медикаменти на 
принципа „проба-грешка…“. Респондентите 
вярват, че тяхната гледна точка би оказала 
благоприятен ефект върху качеството на 
здравните услуги, респективно и на проце-
сите в сферата на ОЗТ. Те коментират, че 

споделянето на мнение и притеснения от да-
дено лечение или лекарство би допринесло, 
„… За да се намалят нежеланите ефекти 
от некоректно предписана терапия и по-
следиците от това…“. Един от основните 
мотиви за участие в процеса е продиктуван 
от надеждата за по-добър контрол на забо-
ляването и съответно повишаване качество-
то на живот на пациентите. Не малка част от 
запитаните имат желание да участват като 
експертна страна в процедури по оценка, „…
За да помогнат на други хора…“. 

Изложените мотиви показват готовност и 
желание от страна на пациентите да са част 
от процеса. Включването им в методология-
та на ОЗТ би допринесло за изграждането на 
капацитет от експертно мнение при вземане-
то на решения. Съвременните тенденции са 
насочени към преодоляване на бариерите 
за включване на пациентите в ОЗТ и за из-
граждане на капацитет за съвместна работа 
между пациенти и организациите по ОЗТ. 

Съвместната работа на институции и па-
циенти ще гарантира честен и прозрачен про-
цес на оценка. На въпроса: „Бихте ли се срещ-
нали с представители на ОЗТ институция, с 
които да обмените опит?“, респондентите ка-
тегорично изказват позитивна нагласа. Сред 
коментарите са „… Да, със сигурност…“, „… 
Разбира се, че бих участвала и разменила 
опит…“, „… Да, стига някой да се интере-
сува от мнението на пациента…“. 

Фиг.4: Мотиви за споделяне на мнение и притеснения от дадено лечение или лекар-
ство;
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Интерес за проучването представляват 
причините, мотивиращи пациентите да се 
срещат с представители на ОЗТ институция 
(фиг. 5). Сред най-често посочваните мотиви 
е желанието на пациентите да споделят лич-
ни впечатления от лечението си и евентуал-
но това да подобри процеса и респективно 
тяхното здравословно състояние. Друга при-
чина, пациентите да искат да се срещат с 
експерти в сферата е, за да научат повече за 
съвременните тенденции в лечението на да-
дено заболяване. Това отново е продиктува-
но от стремежа за подобряване на личното 
здраве и повишаване качеството на живот. 
Голяма част от пациентите биха участвали 
в подобни срещи, водени от желанието да 
допринесат за развитието на здравната сис-

тема, както и да разберат с какво могат да 
са полезни за процеса и съответно за обще-
ството.

Съвместната работа на пациенти и ОЗТ 
институциите ще допринесе за обменът на 
знания и опит с други пациенти и експерти. 
Пациентите бяха попитани какви ползи очак-
ват при участие от тяхна страна в ОЗТ (фиг. 
6). Повечето респонденти смятат, че обмяна-
та на опит и мнение с други заинтересовани 
страни ще им помогне при справянето с бо-
лестта. Други посочват, че се надяват да на-
учат повече за дадена здравна технология, 
свързана пряко с тяхното здравословно със-
тояние. Респондентите очакват, че тяхното 
участие в ОЗТ ще допринесе за правилното 
и ефективно прилагане на здравни техноло-

Фиг. 5: Пациентски мотиви за провеждането на срещи с ОЗТ институция;

Фиг. 6: Очаквани ползи за пациентите, при участие в ОЗТ процедури;
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гии върху техни близки, както и да получат 
знания, които да им помогнат при взимането 
на информирани решения.

На финала на интервюто, всеки пациент 
бе попитан каква е цялостната му нагласа за 
участие в процеса на ОЗТ. От получените от-
говори можем да заключим, че пациентите са 
категорично с позитивна нагласа за вземане 
на участие в ролята на експертна страна в 
ОЗТ. Сред коментарите се срещат: „…Имам 
абсолютно позитивна нагласа…“, „… Кол-
кото повече знае човек, толкова по-добре 
би реагирал при всякакви ситуации…“, „По-
ложителна… да получа повече познание и 
ако мога да помагам на хората…“.

Изводи 

Приносът на пациентското участие в про-
цеса на ОЗТ е обвързан до голяма степен с 
възможностите за комуникация и изгражда-
нето на връзка между пациента и здравния 
специалист. В общия процес по ОЗТ, пациен-
тите имат заслуги за:
• Предоставянето на уникални знания, кои-

то да просветлят процедурите по ОЗТ (5);
• Осигуряване допълнителна перспектива 

към тази на други експерти, споделяйки 

опита си от живот със заболяване и/или 
използването на здравни технологии;

• Уникална представа за здравеопазване-
то, което може да подобри преценките и 
решенията, взети в рамките на ОЗТ;

• Подобряване на прозрачността на проце-
са и повишаване на доверието на обще-
ството към съвременните здравни поли-
тики;

•  Предоставянето на собствена перспек-
тива за това какво е ценно в здравните 
технологии. Техният принос може не само 
да обогати експертния опит, но и да по-
могнат при изграждането на нормативна 
рамка, касаеща ОЗТ препоръки (6);

• Подобряване на социалната легитим-
ност; 

• Осигуряване на единна пресечна точка 
между пациентите и здравните специали-
сти, относно проблеми, дискутирани при 
ОЗТ;

• Провеждането на ОЗТ заседания в пуб-
лична среда, доколкото е възможно, кое-
то да допринесе за прозрачността на про-
цеса;

• Изготвянето на речник, на достъпен и 
разбираем език, включващ термини, спе-
цифични за ОЗТ.

Табл. 1.: Есенциални приноси от пациентското участие в ОЗТ;

Практическо значение Пациентите имат познания, перспективи и опит, които 
са уникални и допринасят за съществени  

доказателства за ОЗТ

Честност и прозрачност Статут на пациентите като равноправна страна в процеса 
на ОЗТ, редом с останалите заинтересовани страни и дос-
тъп до процеси, които позволяват ефективно ангажиране.

Равнопоставеност Участието на пациентите в ОЗТ допринася за равнопос-
тавеността, като се стреми да вникне в разнообразните 

нужди на пациентите със специфични здравни проблеми, 
балансирани спрямо изискванията на здравната система, 

която се стреми да разпределя ресурсите справедливо 
сред всички потребители.

Легитимност Участието на пациентите улеснява препоръките, които за-
сягат ОЗТ, допринасяйки за прозрачността, отчетността и 

доверието в процеса на вземане на решения.

Изграждане на капацитет Процесите са насочени към преодоляване на бариерите 
за включването на пациентите в ОЗТ и за изграждане на 
капацитет за съвместна работа между пациентите и орга-

низациите по ОЗТ.
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Заключение

Участието на пациента в процеса на 
ОЗТ, допринася чрез предоставянето на 
информация от личен опит, свързана с 
дадено състояние или заболяване. Ранното 
участие, обучението, изборът на подходящ 
метод за съвместна работа и подкрепа от 
институциите, улеснява възможностите за 
включванете на пациенти в процеса (7). От 
особено значение е правилната комуникация 
между пациентите и здравните специалисти 
и адаптирането и към контекста на ОЗТ (8). 
Мнението и оценката на пациента за неговото 
състояние, за това как се чувства като част 
от системата, работеща за подобряване на 
неговото здраве и качество на живот, трябва 
да бъдат включени в цялостната картина на 
ОЗТ. 
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МОБИЛНИ ПРИЛОЖЕНИЯ ЗА ПАНДЕМИЯТА ОТ COvID-19: ПРЕГЛЕД

MOBilE applicatiOns FOR cOViD-19 panDEMic: a REViEw

Кристина П. Килова, Антония Х. Янева, Нонка Г. Матева

Kristina Р. Kilova, Antonia H. Yaneva, Nonka G. Mateva

Резюме
Въведение: Пандемията от COVID-19 постави безпрецедентни предизвикателства 

пред правителствата и обществата по целия свят. И днес учени, здравни експерти и 
софтуерни разработчици продължават да търсят решения в мобилните технологии, 
които да подпомогнат борбата за ограничаване на пандемията от COVID-19. Възмож-
ностите за диагностициране, скрининг, мониторинг, проследяване на контактните на 
болни от COVID-19 с помощта на мобилни приложения е важен инструмент при контрол 
на инфекцията. Настоящото изследване има за цел да направи преглед и анализ на из-
ползваните мобилните приложения, използвани в борбата с COVID-19, техните предим-
ства, недостатъци и съществуващи ограничения.

Материал и методи: Осъществено е търсене в базите данни на ScienceDirect 
Database, Google Scholar, SpringerLink, PubMed, както и в официални сайтове на различни 
правителствени и неправителствени институции, разработчици на мобилни приложе-
ния.

Резултати: Направен е обзор на разработените мобилни приложения за COVID-19 
в различни страни. Проучени и анализирани са техните функционалности, предимства, 
недостатъци и съществуващи ограничения. 

Заключение: Разработени са редица приложения за мобилни телефони, предлагащи 
решения и помощ в условията на COVID-19. Събирането и анализ на голямо количество 
данни от мобилни телефони, представлява инструмент за подпомагане на здравните 
специалисти и власти при вземане на експертни решения и предприемане на действия-
та в областта на общественото здраве по време на пандемията COVID-19. 

Abstract
Introduction: The COVID-19 pandemic has posed unprecedented challenges to governments 

and societies around the world. Even today, scientists, health experts and software developers 
continue to look for solutions in mobile technology to help fight the COVID-19 pandemic. The pos-
sibilities to diagnose, screen, monitor, and track the contacts of COVID-19 patients using mobile 
applications is an important tool in infection control. The present study aims to review and analyze 
the mobile applications used in the fight against COVID-19, their advantages, disadvantages and 
existing limitations.

Material and methods: A search was performed in the databases of ScienceDirect Database, 
Google Scholar, SpringerLink, PubMed, as well as in the official websites of various governmental 
and non-governmental institutions, developers of mobile applications and others.

Results: An overview of the developed mobile applications for COVID-19 in different countries 
is made. Their functionalities, advantages, disadvantages and existing limitations have been stud-
ied and analyzed.

Conclusion: A number of mobile phone applications have been developed offering solutions 
and assistance in the context of COVID-19. The collection and analysis of large amounts of data 
from mobile phones is a tool which can assist health professionals and authorities in making ex-
pert decisions and taking action in the field of public health during the COVID-19 pandemic.

Ключови думи: мобилни приложения, мобилни телефони, COVID-19

Keywords: mobile applications, mobile phones, COVID-19
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Въведение
Коронавирусната инфекция (COVID-19) 

се разпространи бързо в световен мащаб от 
откриването й в провинция Хубей, Китай през 
декември 2019 г. [53]. Именно заради това 
на 30 януари 2020 г. Световната здравна ор-
ганизация (СЗО) определи заболеваемостта 
от COVID-19 като глобална неотложна ситу-
ация за здравето, а на 11 март генерални-
ят й директор Тедрос Аданом Гебрейесус я 
характеризира като пандемия [51]. Според 
процедурите и критериите на СЗО това е из-
вънредно събитие, което представлява риск 
за общественото здраве чрез международ-
ното разпространение на болестта и изисква 
координиран международен отговор [49]. 

И днес случаите на заболели в света про-
дължават да се увеличават. Цели държави 
се намират в извънредна ситуация, милиони 
хора живеят в екстремни условия, доказано 
заболелите са над 30 милиона, а починали-
те са над 960 хиляди (20.09.2020) [52]. Това 
поставя здравните системи пред изключи-
телно изпитание. Голяма част от тях изне-
могват, като се справят на ръба на възмож-
ностите си. 

В контекста на глобалната ситуация, в 
която светът се намира днес, много прави-
телства, компании и граждански движения 
са разработили различни инициативи, целя-
щи да информират населението и да помог-
нат за управлението на кризата. На сайта на 
Европейския център за мобилно здравео-
пазване може да се открие неизчерпателен, 
постоянно обновяващ се списък за разра-
ботени редица приложения за мобилни те-
лефони, включващи възможности за видео 
консултации на различни езици, съвети, на-
миране на център за тестване или лекар в 
близост и много други, предлагащи решения 
и помощ [28]. Възможностите за диагности-
циране, скрининг, мониторинг, проследяване 
на контактните на болни от COVID-19 с по-
мощта на мобилни приложения представля-
ват важен инструмент за контрол на инфек-
цията. 

В тези условия информационните и кому-
никационни технологии се явяват средство 
за ограничаване на заразата. От особена 
важност е гражданите да имат достъп до 
достоверна здравна информация. За крат-
ко време бяха създадени мобилни прило-
жения, които да информират пациентите 
за коронавирусната инфекция, начините за 
предпазване, хигиенните правила, близост-
та им до лекар или болнично заведение. 

Изкуствен интелект е интегриран в онлайн 
базирани мобилни приложения, с помощта 
на които всеки може да направи бърз тест 
за наличие на симптоми на коронавирусна 
инфекция [16]. 

Приложенията за мобилно здраве 
(mHealth) (приложения) са софтуерни ин-
струменти, които могат да бъдат инстали-
рани на мобилни устройства, обикновено 
смартфони. С нарастващото използване на 
технологиите приложенията се оказаха спо-
собни да разпространяват здравни знания и 
ресурси [7,15]. В опит да „изравнят кривата“ 
на нарастващия брой случаи на COVID-19 
са създадени множество приложения за 
COVID-19, които предоставят информация 
на всички граждани, за да могат впослед-
ствие да облекчат натиска върху здравните 
системи. Приложенията са създадени, за да 
улеснят самооценката у дома, проследявай-
ки статистически данни и предоставяйки ак-
туални данни.

С напредъка на мобилния софтуер и тех-
нологии мобилните приложения се превър-
наха във важен елемент от нашето ежедне-
вие [24]. Установено е, че използването на 
мобилни технологии и устройства е успешно 
в сферата на здравеопазването [5,17,21,41]. 
Терминът „мобилно здраве“ (mHealth) се из-
ползва за описание на всяка здравна прак-
тика, която се поддържа от мобилни устрой-
ства [6]. Например, приложението mHealth 
може да помогне на здравните специалисти 
при лечението на клинични заболявания и 
обучението на пациентите за самоконтрол 
на заболяването и придържането им към 
лечението [4,18]. Използването на приложе-
ния на mHealth направи здравеопазването и 
здравната информация лесно достъпни [50]. 
Освен това, използването на mHealth при-
ложения помага да се намали честотата на 
ненужни посещения в болница на пациенти 
в добро здравно състояние, както и мобил-
ността на пациенти, които са имунокомпро-
метирани до зони с висок риск от заразява-
не[2,27,48].

Внедряването на стратегически функции 
в mHealth, които могат да помогнат при диаг-
ностицирането или докладването на симпто-
мите, имат голям потенциал при лечението 
на инфекции. Освен това, интегрирането на 
съответните епидемиологични данни и гео-
графска информация за разпространението 
на преносимите болести в даден регион ще 
позволи проследяването на случаите, като 
това може да се използва като инструмент 
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за контрол на разпространението на инфек-
цията [34]. По-ефективно е предоставянето 
на здравна информация чрез приложенията 
на mHealth, тъй като тя може да се обменя 
бързо и да се актуализира динамично [4]. 
Мобилните приложения потенциално могат 
да предотвратят появата на определено за-
боляване [18,30]. 

Безспорен е положителният принос за 
опазване на здравето по време на пандеми-
ята, но тези технологии освен предимства 
имат и определени ограничения. 

Наскоро Американската администрация 
по храните и лекарствата издаде насоки и 
политика за приложението на mHealth, за да 
гарантира тяхната безопасност и ефектив-
ност [10]. Междувременно други предизви-
кателства, свързани със споделянето на ин-
формация и прозрачността на предлаганите 
услуги, могат да застрашат поверителността 
на потребителя [3,20]. Възможно е разпрос-
транението на дезинформация, която може 
да навреди на потребителите или читатели-
те, тъй като предоставените услуги и инфор-
мация не са в съответствие с медицинските 
насоки [27,46].

Настоящото изследване има за цел да 
направи преглед и анализ на използваните 
мобилните приложения, използвани в бор-
бата с COVID-19, техните предимства, не-
достатъци и съществуващи ограничения.

Резултатите от оценката на мобилните 
приложения могат потенциално да помогнат 
на разработчиците на мобилни приложения 
да подобрят или модифицират съществува-
щите си дизайни на мобилни приложения, за 
да постигнат оптимални резултати.

Материал и методи
Осъществено е търсене по ключови думи 

в App Store и Google Play Store, в базите дан-
ни на ScienceDirect Database, Google Scholar, 
SpringerLink, PubMed, както и в официални 
сайтове на различни правителствени и не-
правителствени институции, разработчици 
на мобилни приложения.

Търсенето беше проведено от 1 август 
2020 г. до 5 септември 2020 г. по ключови 
думи „Covid19“, „Coronavirus“, и „COVID-19“. 
Те бяха използвани за намиране на мобил-
ни приложения за COVID-19 в App Store и 
Play Store. За да се гарантира, че са включе-
ни всички съответни мобилни приложения, 
беше проведено и онлайн търсене в Google, 
в базите данни на ScienceDirect Database, 
Google Scholar, SpringerLink, PubMed, като 
са използвани ключовите термини „мобилно 

приложение“, „mHealth“, „COVID-19 mobile 
apps“, „COVID-19 apps“. След това всички 
мобилни приложения бяха филтрирани спо-
ред релевантността на COVID-19 и бяха до-
пълнително филтрирани според критериите 
за включване и изключване. Критериите за 
изключване включват мобилни приложения, 
които се стартират на други устройства като 
таблети и лаптопи; приложения, предназна-
чени да предоставят на потребителите на 
карантина техните хранителни стоки или ап-
теки в отговор на съдържанието на вируса; и 
приложения за предприемачество, предназ-
начени за събиране на средства в подкрепа 
на организации, засегнати от COVID-19.

Резултати и обсъждане
Пандемията от COVID-19 е най-голямата 

заплаха за общественото здраве, която све-
тът е виждал през последните 100 години. 
В отговор страните въвеждат различни нива 
на „блокиране“, за да намалят броя на но-
вите случаи. Последните епидемиологични 
модели прогнозират, че епидемията ще за-
почне отново, ако наложените мерки бъдат 
отменени [12]. Поради тази причина учени-
те обсъждат втори подход към поставяне на 
епидемията под контрол: проследяване на 
контактните лица на базата на мобилни при-
ложения [1]. 

Защо такова приложение изобщо би било 
полезно? Все още не знаем много неща за 
COVID-19. Досегашните данни обаче пред-
полагат, че около половината от всички ин-
фекции се появяват преди да се проявят 
симптомите на треска или постоянна ка-
шлица. Следователно не е достатъчно хора-
та да се поставят под карантина едва след 
като проявят симптоми. Когато човек бъде 
диагностициран с COVID-19, трябва да се 
действа бързо, за да се открият всички хора, 
с които този човек е бил в непосредствена 
близост. Така ще се намалят случаите на за-
разени лица. Рискът от инфекция е най-ви-
сок, ако човек, който не е носил предпазни 
средства (маска, шлем), е бил в рамките на 
1,5-2 м от заразен човек в продължение на 
поне 10-15 минути. Ако може да се опреде-
ли кой е бил в такава близост, тогава кон-
тактните все още без симптоми хора могат 
да се самоизолират и по този начин да се 
предотврати рискът от заразяване. Мате-
матическите модели на пандемията [11] 
показват, че бързото проследяване на кон-
тактите, комбинирано с мащабна програ-
ма за тестване на вируси, може не само да 
забави епидемията, но и да я спре изцяло. 
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Това също би означавало, че мерките за 
блокиране, които понастоящем съществуват 
по целия свят, могат бавно да бъдат разхла-
бени отново. Подобно бързо проследяване 
на контактите обаче не е възможно да бъде 
направено ръчно. Само цифрово, до голяма 
степен автоматично, решение би помогнало.

Някои биха могли да твърдят, че нужди-
те, свързани с COVID-19, оправдават дори 
екстремни контрамерки. В крайна сметка 
тук става въпрос за спасяването на живо-
та и опазването на здравето на колкото се 
може повече хора. Отслабването на защи-
тата на данните може да е за предпочитане 
пред всеобхватните ограничения на лична-
та свобода и пред икономическите разходи 
на текущото блокиране. В съответствие с 
това много страни започнаха да просле-
дяват телефоните на своите граждани и 
да използват данни за местоположението 
им, за да наблюдават разпространението 
на вируса, както и да налагат ограничения 
както за „заключване“, така и за ранна изо-
лация. Най-видният пример за това е Китай 
(https://time.com/5814724/china-health-code-
smartphones-coronavirus/), където влизането 
на много обществени места е ограничено до 
хора, които могат да покажат зелен здравен 
код на своите смартфони, че не са били в 
контакт с потвърден случай на COVID-19. 
Страни като Израел [42] или Южна Корея [9] 
също използват данни за местоположение-
то – в първия случай, за да наложат каран-
тинните правила и да уведомят контактите 
на заразен човек, а във втория – да преду-
предят хората, преди да влязат във „високо 
рискови“ зони. Въпреки това, дори и изпра-
вени пред екзистенциална заплаха, трябва 
възможно най-малко да се намесваме в ос-
новните права. Сред ефективните подходи 
трябва да изберем този, който най-малко 
компрометира основните права. Бързото и 
ефективно проследяване на контактите, без 
да се събират големи количества данни в 
централна база данни, е осъществимо. 

Широкото разпространение на смартфо-
ни и техните възможности допринасят за 
създаването на множество мобилни прило-
жения, които свободно могат да се изтеглят. 
Те позволяват географско проследяване и 
самоотчитане на заболяване, съответства-
що на COVID-19, разкриване на положителни 
и отрицателни тестове, ако са извършени, и 
предприети действия, включително самока-
рантиниране, или посещение в клиника или 
хоспитализация. Такива приложения могат 

да допълнят институционалното отчитане и 
да позволят на по-нататъшни принципи, ос-
новаващи се на населението, да реализират 
своя потенциал в съвременната епидеми-
ология на огнищата [25].

Тъй като броят на приложенията за 
COVID-19 продължава да расте бързо, по-
требителите трябва да са наясно с инфор-
мацията, която се предоставя, като направят 
критична оценка на приложения, преди да ги 
изтеглят. Измамни приложения за COVID-19 
инсталират рансъмуер и шпионски софтуер 
на устройства, в резултат на което Apple, 
Google и Amazon започват да блокират не-
официални приложения за коронавирус от 
магазини за приложения и отказват прило-
жения, които не са от „призната институция“ 
[31]. Apple, Google и Amazon насочват внима-
нието си към опасенията относно разпрос-
транението на заблуждаващи или вредни 
приложения, определяйки ограничения за 
това кои видове организации могат да доба-
вят свързани с коронавирус приложения към 
съответния App Store, като ги ограничават 
само до „официални“ или други уважавани 
организации. [39]

Понастоящем не съществува проучване, 
което качествено да оценява съдържанието 
на съществуващите приложения по отно-
шение на COVID-19. Този преглед изследва 
текущото състояние на мобилните прило-
жения за COVID-19, като предоставя кратка 
оценка на целите на приложенията и подхо-
дите, които те използват.  

Приложения за дигитално проследя-
ване на контакти 

Бяха изготвени или предложени множе-
ство приложения с официална държавна 
подкрепа в някои страни. Разработени са 
няколко рамки за изграждане на приложения 
за проследяване на контакти. Представени 
са опасения относно поверителността, осо-
бено относно системите, които се основават 
на проследяване на географското местопо-
ложение на потребителите на приложения.

По-малко натрапчивите алтернативи 
включват използването на Bluetooth сигна-
ли за регистриране на близостта на потре-
бителя до други мобилни телефони. На 10 
април 2020 г. Google и Apple съвместно обя-
вяват, че ще интегрират функционалност за 
поддръжка на такива базирани на Bluetooth 
приложения директно в своите операционни 
системи Android и iOS. Индийското приложе-
ние за проследяване COVID-19 Aarogya Setu 
става най-бързо развиващото се приложе-
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ние в света, побеждавайки Pokémon Go с 50 
милиона потребители през първите 13 дни 
от пускането му.

Проследяването на контактите е важен 
инструмент за контрол на инфекциозните 
заболявания, но тъй като броят на случа-
ите нараства, ограниченията във времето 
правят по-трудно ефективното контролира-
не на предаването на заразата. Цифровото 
проследяване на контакти, особено ако е 
широко разгърнато, може да бъде по-ефек-
тивно от традиционните методи за просле-
дяване на контакти. В модел от март 2020 г., 
разработен от екипа на Института за големи 
данни на Оксфордския университет на про-
фесор Кристоф Фрейзър, огнището на коро-
навирус в град с един милион жители може 
да бъде спряно, ако 80% от всички потреби-
тели на смартфони участват в система за 
проследяване [11,19]. Някои привърженици 
се застъпват за законодателство, освобож-
даващо някои COVID-19 приложения от об-
щите ограничения за поверителност [38]. 

Рос Андерсън, професор по инженер-
на сигурност в университета в Кеймбридж, 
изброява редица потенциални практически 
проблеми със системи, базирани на прило-
жения, включително фалшиви положителни 
резултати и потенциална липса на ефектив-
ност, ако използването на приложението е 
ограничено само до малка част от населе-
нието. В Сингапур само един от всеки трима 
е изтеглил приложението TraceTogether [43] 
до края на юни 2020 г. въпреки законовите 
изисквания за повечето работници; прило-
жението също бе недостатъчно използвано 
поради факта, че изисква от потребителите 
да поддържат приложението отворено по 
всяко време на Apple iOS. [40]

Предложеният план за проследяване 
на контакти на Google/Apple възнамерява 
да смекчи проблема с възприемането, като 
включи механизма за проследяване в тех-
ните операционни системи на устройства, 
разпределен чрез стандартни механизми за 
актуализация на софтуера. До втора фаза 
операционната система ще може да просле-
дява излагането на вируса, без да е необ-
ходимо изтеглянето на отделно приложение 
COVID-19 [32].

Екип от университета в Оксфорд симули-
ра ефекта на приложение за проследяване 
на контакти върху град с 1 милион жители. 
Те изчисляват, че ако приложението се из-
ползва заедно с екранирането на хората над 
70-годишна възраст, тогава 56% от населе-

нието ще трябва да използва приложение-
то, за да се потисне вируса. Това би било 
еквивалентно на 80% от потребителите на 
смартфони в Обединеното кралство. Те от-
криват, че приложението все пак може да 
забави разпространението на вируса, ако го 
изтеглят дори по-малко хора [19].

През август 2020 г. Американският съюз 
за граждански свободи (ACLU) нарича при-
ложенията „малко вероятно да помогнат“ 
[44].

Системата за проследяване на контакти 
може да бъде създадена по начин, който 
позволява по-голямата част от обработва-
нето на данни да се извършва локално на 
мобилните телефони на потребителите, а 
не на централния сървър. Единствено уве-
домяването на потребители, които са били в 
контакт със заразено лице, ще трябва да се 
координира централно. Дори и в този случай 
необходимите данни могат да бъдат обрабо-
тени по начин, който ефективно да попречи 
на централния сървър да идентифицира по-
требители. Системата също няма да изисква 
събиране на данни за местоположението.

Основната идея е проста: няма значение 
къде хората влизат в контакт със заразен чо-
век – било то в автобуса или на работа – ва-
жното е близостта до заразен човек. Това оз-
начава, че особено чувствителните данни за 
местоположението, като GPS или данни от 
радио клетки, всъщност не са нито необхо-
дими, нито полезни. Вместо това единстве-
ните данни, които имат значение, са дали 
двама души са влезли в достатъчно близък 
контакт, за да съществува риск от заразява-
не. Един пример за това би бил проследява-
нето на контакти въз основа на „точки за кон-
такт“, както се предлага от Yasaka et al [53]. 
Предложеното от тях приложение за смарт-
фон би позволило на потребителите да съз-
дават „контролни точки“, като генерират QR 
код, който може да бъде сканиран от всич-
ки останали потребители на приложението, 
когато се присъединят към тяхната контрол-
на точка. Ако са създадени контролно-про-
пускателни пунктове за някакво социално 
взаимодействие, било то сред приятели и 
семейство или в публични пространства 
като ресторант, тогава приложението може 
да използва както тази информация, така и 
доброволни известия от потребители, ако те 
бъдат диагностицирани с вируса, за да се из-
числят графики за предаване. Тези графики, 
от своя страна, могат да информират всеки 
потребител дали има някакви възможни пъ-
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тища за предаване, водещи до контролните 
пунктове, които са посетили, и реално какъв 
е рискът от заразяване. Приложението няма 
да се нуждае от данни за местоположение 
и всъщност дори няма да изисква от потре-
бителите да се регистрират. Това обаче ще 
изисква активното участие на потребите-
ли, които ще трябва да създадат или да се 
присъединят към контролно-пропускателен 
пункт, когато се доближат до някой извън 
домакинството си. По този начин този под-
ход разчита на високи нива на бдителност 
и желание за участие сред мнозинството от 
населението – не само първоначално, но и 
докато пандемията продължава.

Друг пример за този тип подход за про-
следяване на „поверителност по дизайн“ 
COVID-19 е приложението TraceTogether [43] 
от правителството на Сингапур. За разлика 
от системата за контактни точки, тя изисква 
само потребителите да активират Bluetooth 
на телефона си. Паневропейското просле-
дяване на близостта (PEPP-PT) от европей-
ския консорциум [35], както и обявената съв-
местна инициатива на Google и Apple [13] 
следват много подобна концепция. 

За да се установи дали двама души са 
се доближили достатъчно близо физически 
така, че да съществува риск от заразяване, 
човек може да използва Bluetooth техноло-
гия с ниска енергия. Общият недостатък на 
Bluetooth е, че той може да достигне само 
на няколко метра, се превръща тук в пре-
димство. Самото проследяване ще работи 
по следния начин: възможно най-много хора 
доброволно инсталират приложението на 
телефона си. Приложението криптографски 
генерира нов временен идентификатор на 
всеки половин час. Веднага щом друг теле-
фон със същото приложение е в непосред-
ствена близост двата телефона получават 
временния идентификатор на съответното 
друго приложение и го записват.

Веднага щом потребителят на приложе-
ние бъде диагностициран с COVID-19 лека-
рят, който поставя диагнозата, моли потреби-
теля да сподели своите локално съхранени 
данни с централния сървър. Ако потребите-
лят се съгласи, централният сървър получа-
ва информация за всички временни иденти-
фикатори, с които е бил в контакт „заразе-
ният“ телефон. Сървърът не е в състояние 
да дешифрира тази информация по начин, 
който позволява идентифициране на лица. 
Той обаче е в състояние да уведоми всички 
засегнати по техните телефони. Това е така, 

защото сървърът не се нуждае от лични 
данни, за да изпрати съобщение до нечий 
телефон. Сървърът се нуждае само от така 
наречения PushToken, вид цифров адрес на 
инсталация на приложение на определен те-
лефон. Този PushToken се генерира, когато 
приложението е инсталирано на телефона 
на потребителя. В същото време приложе-
нието ще изпрати копие на PushToken, как-
то и временните идентификатори, които из-
праща с течение на времето, на централен 
сървър. Сървърът може да бъде хостван 
например от Института „Робърт Кох“ – Гер-
мания или от Националната здравна служба 
на Обединеното кралство. По този начин би 
било възможно да се свържете с телефони 
само въз основа на временни идентифика-
тори и PushTokens, като същевременно на-
пълно запазите поверителността на лицето, 
което използва телефона.

Ако телефонът е бил в непосредствена 
близост до „заразен“ телефон, потребителят 
на този телефон получава известие заедно 
с искането за незабавно преминаване към 
карантина у дома. След това потребителят 
ще трябва да се свърже с местните здравни 
власти, за да се тества възможно най-скоро, 
така че, в зависимост от резултата, потреби-
телят или да може да спре карантинирането 
си, или всички негови контакти да бъдат ин-
формирани.

По време на целия процес никой не нау-
чава самоличността на потребителя на при-
ложението (напр. други потребители, които 
са имали близък контакт с тях, местните 
здравни власти, централният сървър), тъй 
като приложението не е свързано с иден-
тичност. Данните за местоположението не 
се записват, нито се съхраняват в нито един 
момент от процеса.

Както споменахме по-горе, ние не измис-
лихме тази концепция. Сингапур представи 
много подобно приложение, а няколко евро-
пейски страни [35] работят и върху сравними 
приложения. Не сме съгласни с всички аспе-
кти на приложението в Сингапур и тяхната 
практика за проследяване на контакти. На-
пример, всяка инсталация на приложение в 
Сингапур е свързана с телефонния номер на 
потребителя, което прави потребителя иден-
тифицируем – нещо, което не е строго не-
обходимо и поради това от съображения за 
защита на данните трябва да бъде отхвър-
лено. Въпреки това харесваме общата кон-
цепция. Неотдавна публикуваният PEPP-PT 
[35] изглежда обещаващ и може да се окаже 
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законно прилагане на подхода за проследя-
ване на поверителността, посочен по-горе.

Такова приложение може да реализира 
проследяване на контакти много по-ефек-
тивно от система, която разчита на данни за 
радиоклетка или местоположение, тъй като 
нито един от тези два източника на данни 
не позволява да се определи позицията на 
човек с необходимата точност от максимум 
2 м. В същото време подобна концепция би 
била в съответствие със съществуващите 
разпоредби за защита на данните. И накрая, 
би работило дори без потребителите да об-
ръщат постоянно внимание на потенциално 
рисковите взаимодействия, както би било 
необходимо в системата от точки за контакт. 
По този начин тази концепция е потенциал-
но по-устойчива на умора или невнимание. 

В случай на проследяване на контакти, 
подходът, който изисква най-малко коли-
чество данни, също изглежда епидемиоло-
гично най-ефективен. Това е така, защото 
приложение като описаното по-горе би било 
по-подходящо да определи кой всъщност е 
в непосредствена близост от което и да е от 
другите предложени решения. Освен това, 
дори цифровите системи за проследяване 
на контакти се нуждаят от сътрудничеството 
между потребителите (като инсталират при-
ложението и носят телефоните си със себе 
си), за да имат шанс за успех. Следователно 
ефективността на всяка система за просле-
дяване на контакти зависи от обществената 
подкрепа. Има основания да вярваме, че ни-
вото на подкрепа може да бъде увеличено, 
като се избере решение за минимизиране 
на данните. Представително проучване [33] 
в Съединените щати, Обединеното крал-
ство, Германия, Италия и Франция показва, 
че около 70% от анкетираните биха инстали-
рали приложение като описаното по-горе на 
телефоните си. Причината, която най-често 
се повдига срещу инсталация, е притесне-
нието, че правителството може да използва 
приложението като извинение за по-голямо 
наблюдение след края на епидемията. Ако 
правителството се стреми колкото се може 
повече хора да инсталират приложението, 
то трябва да приеме тези опасения сериозно 
и да се въздържа от използване на данни за 
местоположението. 

В настоящата криза ще трябва да търпим 
все повече и по-дълбоки посегателства вър-
ху основните права, отколкото сме свикнали. 
Все пак няма причина да се толерират по-
добни действия в по-голяма степен, откол-

кото е необходимо. Дори и под настоящия 
времеви натиск е важно да се намерят ре-
шения, които да сведат до минимум обра-
ботката на данните, доколкото е възможно. 
Това е възможно в случай на проследяване 
на контакти. С напредването на пандемията 
ще се появят много други предизвикател-
ства, като за всяко едно от тях ще трябва да 
се провери коя обработка на данните е не-
обходима, за да й се обърне внимание, и кои 
могат да бъдат избегнати.

Опитът да се намери начин за минимизи-
ране на данните не само защитава основни-
те права. Такива решения често повишават 
ефективността и ефикасността на съответ-
ната система за обработка на данни [47].

Мобилни приложения за COVID-19 в 
редица страни

Съвместна разработка на три фламанд-
ски технологични компании е приложение 
за ограничаване на разпространението на 
новия коронавирус „по-бързо и по-ефектив-
но“. Озаглавено „Изравняване на кривата“ 
и предлагащо се безплатно, приложение-
то предупреждава потребителите за места, 
където има високи нива на инфекция, и ги 
насърчава да посетят лекар, ако се появят 
някакви симптоми на COVID-19 [45].

В Япония Министерството на здравеопаз-
ването, труда и благосъстоянието предоста-
вя 2000 мобилни телефона на пътниците и 
екипажа, които са били в изолация на кру-
изния кораб Diamond Princess, за да е въз-
можна телеконсултация с лекар. В Южна 
Корея правителствената стратегия за кон-
трол на разпространението на болести се 
поддържа от мобилно приложение, което 
насочва хората да преминават през тестови 
центрове и следи движението на тези хора, 
които са тествани положително [33].

Виртуалният асистент Siri на Apple е ак-
туализиран, за да предоставя насоки, бази-
рани на симптомите и връзки към интернет 
страници за COVID-19. Ако потребителя по-
пита Siri „Как да разбера дали имам корона-
вирус?“ или „Мисля, че имам коронавирус“, 
инструментът инициира въпрос, за да опре-
дели текущите симптоми на потребителя. 
Ако потребителят каже на Siri, че симпто-
мите са сериозни, но не са животозастра-
шаващи, виртуалният асистент го съветва 
да говори с лекаря си и предоставя селек-
ция от телемедицински компании, която 
включва Amwell, Teladoc, Doctor on Demand, 
HealthTap, PlushCare, Sydney Care и MDLive 
[29].
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Докато правителствените ограничения 
за пътуване инициират социално дистанци-
ране, сега е възможно хората да продължат 
каузата, като използват специално приложе-
ние, което предоставя подробна простран-
ствена скала в подкрепа на информирани 
лични решения за самокарантина и търсе-
не на медицинско лечение [26]. Съвместно 
стартирано от Китайската национална коми-
сия по здравеопазване и China Electronics 
Technology Group Corporation, платформата 
„тесен контакт“ използва големи данни от 
публичните власти за движението на хора 
(данни за обществения транспорт, обхваща-
щи полети и влакове (резервиране на мяс-
то за влак в Китай изисква въвеждането на 
идентификационна информация)), както и 
записи на случаи на заболяване, за да се 
провери дали потребителят е имал някакъв 
близък контакт с лице, потвърдено или подо-
зирано, че е било заразено в близкото ми-
нало. Платформата може да информира по-
требителя въз основа на неговото местопо-
ложение и скорошни движения дали е рабо-
тил през последните 2 седмици (предпола-
гаемият инкубационен период на COVID-19), 
живял ли е в същата сграда или пътувал ли 
е с влак (всички пътници и членове на еки-
пажа в един и същ вагон) или самолет (ка-
бинен персонал и пътници в рамките на три 
реда от заразено лице) с лице, за което е 
потвърдено или подозирано, че има вируса. 
„Детектор за близък контакт“ може да бъде 
достъпен чрез три от най-популярните мо-
билни социални и платежни приложения в 
Китай, а именно Alipay, WeChat и QQ [36].

Corona-Warn-App е приложение за про-
следяване на контакти COVID-19 в Герма-
ния [8]. Институтът „Робърт Кох“ (RKI) като 
национален институт за обществено здраве 
публикува приложението Corona-Warn-App 
от името на федерално правителство на Гер-
мания. То използва технологията Bluetooth и 
API на Apple/Google Exposure Notification API. 
Приложението е предназначено да помогне 
за прекъсване на веригите за заразяване, 
като ви информира дали наскоро сте били 
близо до някой, който впоследствие е бил 
с положителна проба за COVID-19. Въпре-
ки ранните опасения относно неприкосно-
веността на личния живот и сигурността на 
данните, от 1 юли 2020 г. те са изтеглени от 
над 14 милиона души. Приложението в нито 
един момент не събира лична информация 
– поверителността е добре защитена. Това 
приложение не е предназначено за употре-

ба извън Германия. Corona-Warn-App е ос-
новното приложение COVID-19 за Германия, 
където е взаимосвързано с националната 
здравна система. 

Coronavirus Australia е приложение за ин-
формация, регистрация на изолация в Ав-
стралия (health.gov.au), докато COVIDSafe 
е приложение за проследяване на контакти, 
обявено от австралийското правителство на 
14 април 2020 г. за борба с продължаващата 
пандемия COVID-19. Приложението се осно-
вава на протокола BlueTrace, разработен от 
правителството на Сингапур (covidsafe.gov.
au).

Stopp Corona е приложение за проследя-
ване на контакти и медицинско докладване 
www.roteskreuz.at, публикувано от Австрий-
ския червен кръст от името на Федералното 
министерство на здравеопазването. Прило-
жението се поддържа както на платформи 
Android, така и на iOS. 

BeAware Bahrain е официалното мобилно 
приложение за Android и iOS, разработено 
от Информационната и електронна държав-
на администрация в сътрудничество с На-
ционалната работна група за коронавирус 
(COVID-19) в Бахрейн. Приложението има 
за цел да намали разпространението на 
COVID-19 чрез проследяване на контакти, 
за да идентифицира и проследи всички ак-
тивни случаи и техните контакти. Приложе-
нието използва данни за местоположението 
на гражданите, за да предупреди хората в 
случай, че те се приближават до активен но-
сител на вируса или място, посетено от този 
преносител, и за проследяване на наруше-
ния на 14-дневната карантината. Приложе-
нието публикува здравни съвети и данни в 
реално време за глобалното развитие на 
COVID-19.

Tô de Olho е мобилно приложение за 
Android и iOS за проследяване на контакти, 
индивидуална и регионална оценка на ри-
ска, селективно тестване на инфекции, мо-
ниторинг на нивата на изолация (https://
todeolho.mprn.mp.br/ )

Министерството на здравеопазване-
то Израел обявява „HaMagen“ – приложе-
ние за проследяване на контакти за iOS и 
Android, стартирано на 22 март 2020 г. [14]. 
Hamagen проследява местоположението на 
потребителя, използвайки стандартни API за 
местоположение, и след това ги сравнява 
с известните движения на хора, диагности-
цирани с COVID-19. Hamagen е специално 
проектиран с нов подход за поверителност, 
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тъй като информацията за местоположение-
то и времето се препраща към устройствата 
на потребителите и не се изпраща в облака. 

Правителството на Северна Македония 
стартира StopCorona! 13 април 2020 г., ста-
вайки първата държава в Западните Балка-
ни, която стартира приложение за проследя-
ване на COVID-19. Базираното на Bluetooth 
приложение следи излагането на потенци-
ално заразени хора и помага на здравните 
органи да реагират бързо. Приложението е 
разработено и предоставено от Skopje Soft-
ware Nextsense. Що се отнася до законите 
за защита на данните, приложението не 
използва местоположения на потребители 
или лична информация. Потребителските 
мобилни номера са единствените потреби-
телски данни, съхранявани на сървъри, екс-
плоатирани от Министерството на здравео-
пазването. 

Мобилни приложения за COVID-19 в 
България 

В началото на м. март 2020 г.  Европей-
ската комисия обяви, че търси стартиращи 
фирми, които могат да предоставят инова-
тивни решения за тестване, мониторинг и 
лечение на болестта COVID-19. В тази връз-
ка Българската професионална асоциация 
по роботика и автоматика публикува списък 
на решения, свързани с коронавирус, които 
попадат в областта на технологиите и ино-
вациите.

Несъмнена подкрепа в борбата с 
COVID-19 оказва българската технологична 
компания ScaleFocus. Специалистите разра-
ботват специализирано мобилно приложе-
ние само за две седмици, което е предоста-
вено безвъзмездно за ползване, включител-
но и от чужбина. Чрез приложението ViruSafe 
потребителите могат да въведат данните си, 
регулярно да въвеждат симптоми, ако имат 
такива, да получават актуална информация, 
свързана с COVID-19, да бъдат уведомени, 
ако са били в опасна близост до друг човек 
със симптоми. Данните са достъпни за На-
ционалния оперативен щаб, Регионалните 
здравни инспекции и личните лекари. При-
ложението има специализиран софтуер за 
анализи и визуализация през географски 
карти (https://virusafe.info/).

iHELP Bulgaria надгражда iHELP така, 
че здравите, потенциално болните, както и 
тези с вече установена зараза от COVID-19 
да споделят как се чувстват, каква е симп-
томатиката им, ако има такава, както и да 
създават свое виртуално досие (https://ihelp-

bulgaria.com/). Показва в реално време кол-
ко от потребителите на iHELP около нас са 
споделили своите симптоми – дали са на-
пълно здрави, в начален стадий на болестта 
или в тежко състояние. Чрез виртуалната 
карта може да се провери на колко безопас-
но мястo се намирате в момента, като ради-
усът може да бъде променян – от 1 км до 10 
км. Приложението е налично и безплатно в 
онлайн магазина на Google за устройства с 
Android, а скоро – и в този за потребителите 
с операционна система на iOS.

Чрез бързо меню, посветено на корона-
вируса, всеки потребител ще може да отбе-
лязва как се чувства. Всичко това се записва 
в персонално досие, което се пази в специ-
ална база данни, която при нужда да може 
да се предоставя на лекуващия си лекар. 
Освен основни симптоми като кашлица, от-
деляне на секрети и температура, всеки ще 
може неограничен брой пъти да отбелязва 
изменения в симптоматиката си, пулс, кръв-
но налягане, брой вдишвания. Приложение-
то вече е интегрирано успешно в Словения.

Заключение
Възможностите за диагностициране, 

скрининг, мониторинг, проследяване на кон-
тактните на болни от COVID-19 с помощта 
на мобилни приложения е важен инструмент 
за контрол на инфекцията. Разработени са 
редица приложения за мобилни телефони, 
предлагащи решения и помощ в условията 
на COVID-19. Събирането и анализ на голя-
мо количество данни от мобилни телефони, 
представлява инструмент за подпомагане 
на здравните специалисти и власти при взе-
мане на експертни решения и предприемане 
на действията в областта на общественото 
здраве по време на пандемията COVID-19. 
Затова все повече държави обмислят въ-
веждането на мобилни приложения, с които 
да се следи движението и състоянието на 
заразените с COVID-19. Приложенията за 
борба с коронавируса биха улеснили овла-
дяването на пандемията, но предизвикват и 
немалко полемики. Опасенията са, че, ин-
сталирайки такова приложение, потребите-
лите ще дадат достъп до прекалено много 
лична информация, която може да се из-
ползва неправомерно.
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ВЪЗМОЖНОСТИ НА СЪВРЕМЕННИТЕ ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИ-

КАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В ОБЛАСТТА НА КЛИНИЧНАТА РЕХАБИЛИ-

ТАЦИЯ (ВКЛ. ОБУЧЕНИЕТО)

pOtEntial OF cOntEMpORanEOus inFORMatiOn anD cOMMunicatiOn 
tEchnOlOGiEs in thE FiElD OF clinical REhaBilitatiOn 

(incluDinG thE EDucatiOn)

Ивет Б. Колева, Борислав Р.Йошинов, Радослав Р. Йошинов

Ivet B. Koleva,  Borislav R. Yoshinov, Radoslav R. Yoshinov

РЕЗЮМЕ: 
В последните години, наблюдаваме въвеждане на информационните и комуникационни 
технологии /ИКТ/ във всяка област, вкл. в рехабилитацията, с тематични полета 
обучение, диагностика и терапия. 
В клиничната рехабилитационна практика, ИКТ е полезна за диагностика и за лечение. 
За диагностични цели, прилагаме ИКТ за електроневрография и електромиография, 
ексцитомоторна електродиагностика, стабилометрия. За терапия, прилагаме ИКТ 
за трениране на движения чрез функционални електростимулации, трениране на 
походката с Екзоскелет с Хибриден асистивен крайник; трениране на захвата с помощта 
на виртуална компютър-базирана система TYRO-system, трениране на равновесието и 
походката с LOCOMAT. За илюстрация на горните твърдения са представени клинични 
случаи. 
Демонстрираме ползата от ИКТ в обучението – с електронни учебници и видео-
филми по основни учебни дисциплини; както и чрез електронно обучение с помощта на 
платформите ZOOM, Moodle, AdobeConnect. 

Abstract:
Ultimately, we observe an introduction of information and communication technologies (ICT) in 
every field, including in rehabilitation, sub-fields: education, diagnostics and therapy. 
In clinical rehabilitation practice, we introduce ICT in the fields of diagnostic and in the field of 
treatment, using preformed and natural physical factors. For diagnostic goals, we apply ICT 
in electroneurography, electromyography; excitomotory electrodiagnostics; stabilometry. For 
treatment, we use ICT for training of movements by functional electrical stimulations, gait training 
with Exoskeleton using Hybrid Assistive Limb (HAL), grasp and grip training through virtual 
computer-based rehabilitation with TYRO-system, balance and gait training using LOCOMAT. We 
present some clinical cases, proving these opinions.
We demonstrate the impact of ICT in education: using electronic books with video-films on some 
educational disciplines; and using electronic learning via different platforms: ZOOM, Moodle, 
Adobe Connect. 

Ключови думи: ИКТ, клинична рехабилитация, обучение 

Keywords: ICT, clinical rehabilitation, education
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ВЪВЕДЕНИЕ 
Рехабилитацията е функционална тера-

пия, основана на детайлна функционална 
оценка. В последните години, наблюдаваме 
въвеждане на информационните и комуни-
кационни технологии /ИКТ/ във всяка област, 
вкл. в рехабилитацията, с тематични полета 
обучение, диагностика и терапия. 

Международната конвенция за правата 
на хората с увреждания [3] за пръв път по-
ставя въпроса за достъпността на информа-
ционните и комуникационните технологии за 
хората с увреждания и за тяхното приложе-
ние в хабилитацията и рехабилитацията. 

Темата за ИКТ в областта на рехабили-
тацията получава по-нататъшно развитие в 
Световния Доклад на хората с увреждания 
[4]. В него се коментира както свързаните с 
ИКТ бариери за хората с увреждания, така 
и пътищата за разширяване на тяхната дос-
тъпност. В глава 4 на тема „Рехабилитация“ 
на Доклада се обсъждат възможностите на 
компютрите за създаване и подобряване на 
различни  помощни средства, асистивни тех-
нологии, телерехабилитация. 

ЦЕЛ И ЗАДАЧИ
Целта на настоящата разработка е под-

чертаване на потенциала на модерните ком-
пютър-базирани технологии в процеса на 
рехабилитация – в клиничната практика и в 
обучението. 

Представяме някои съвременни ИКТ, 
въведени в рехабилитационната клинична 
практика и в обучението у нас. 

За илюстрация на горните твърдения, ще 
представим някои клинични случаи. 

ТЕЛЕРЕХАБИЛИТАЦИЯ
Използването на информационни, ко-

муникационни и свързани с тях технологии 
за рехабилитация е един нов ресурс, чието 
приложение може да разшири капацитета и 
достъпа до рехабилитационни мерки чрез 
осигуряване на интервенции от разстояние 
[4].

Телерехабилитационните технологии 
включват [4,5]: 
• видео и телеконферентни технологии в 

достъпни формати; 
• мобилни телефонни връзки; 
• отместване на разстояние на устрой-

ствата за събиране на данни и телемо-
ниториране – напр. мониториране на сър-
дечната дейност. 
Технологиите могат да бъдат използвани 

както от хора с увреждания; така и от ра-

ботещи в областта на рехабилитацията; от 
обучаващи и наблюдаващи; от социални ра-
ботници и от членове на семейството.

На местата с достъп до Internet, елек-
тронното здраве (e-health - telehealth, 
telemedicine) и телерехабилитационни-
те техники (telerehabilitation techniques) 
подпомагат хората с увреждания от отдале-
чени райони да получат експертно мнение и 
специализирани здравни услуги от специа-
листи, които са на разстояние [4]. Привеж-
даме няколко примера за телерехабилита-
ция:
• телепсихиатрични услуги, кардио-ре-

хабилитация, говорна и логопедична 
терапия, когнитивна рехабилитация за 
хора с травми на главния мозък;

• осигуряване на оценка и предписание 
за модификации в дома за самотни въз-
растни хора;

• подпомагане и здравни грижи от съот-
ветен персонал;

• компютърни системи за подпомагане на 
клиницистите за приложение на някои 
високо-специализирани интервенции;

• консултации между болници от трето 
ниво и общински болници по проблеми, 
свързани с предписването на протези, 
ортези и инвалидни колички;

• осигуряване на професионална експер-
тиза между различни държави в извън-
редни ситуации като например след 
природни бедствия.

ИКТ В КЛИНИЧНАТА ПРАКТИКА НА РЕ-
ХАБИЛИТАЦИЯТА

В клиничната рехабилитационна практи-
ка, ИКТ е полезна за диагностика и за ле-
чение, чрез различни естествени и префор-
мирани физикални фактори. Привеждаме 
някои примери от собствения ни скромен 
30-годишен опит в областта на клиничната 
рехабилитация. 

ИКТ за диагностика
За диагностични цели, прилагаме ИКТ за 

електроневрография и електромиография, 
ексцитомоторна електростимулация, стаби-
лометрия / бароподометрия. 

На фигура 1 представяме стабилометрич-
но изследване на пациент с вертебро-бази-
ларна недостатъчност, с количествена оцен-
ка на биомеханичния постурален индекс, 
траекториите и осцилациите на центъра 
на тежестта при отворени и затворени очи. 
Изследването подпомага правилното струк-
туриране на рехабилитационния комплекс, 
вкл. тренирането на равновесието. 
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ИКТ за терапия
За функционална терапия, прилагаме 

ИКТ за функционална тренировка: трени-
ране на движения чрез функционални елек-
тростимулации, трениране на равновесието 
и походката с Екзоскелет с Хибриден асис-
тивен крайник или с LOCOMAT; трениране 
на захвата с помощта на виртуална компю-
тър-базирана система TYRO-system [1,2]. 

На следващата фигура 2 представяме 
случай на пациентка, прекарала исхемичен 
мозъчен инсулт в басейна на дясна средна 
мозъчна артерия, с левостранна централна 
хемипареза, лекувана с комплексна рехаби-
литационна програма, включваща електро-
стимулации за екстензорите на леви стъпа-
ло и пръсти, също и тренировка с Екзоске-
лет.

Фиг. 1. Резултати от дигитална стабилометрия

Фиг. 2. Рехабилитация на равновесието и походката с Екзоскелет
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На фигура 3 е показана 33-годишна па-
циентка с множествена склероза /цере-
бро-спинална форма, пристъпно-ремитен-
тен ход с вторична прогредиентност, 30 
дни след пристъп/, с оформена долна спас-
тична парапареза, лекувана с комплексна 
рехабилитационна програма, включваща 
функционални електростимулации и трени-
ровка с Локомат. 

На фигура 4 представяме някои възмож-

ности на виртуалната рехабилитация със 
системата Thyrotherapy. Демонстрираната 
пациентка е на 67 години, с десностранна 
спастична хемипареза, 8 месеца след мо-
зъчно-съдов инцидент по исхемичен тип. 
Системата дава възможност за трениране 
на практически всички видове захвати /пока-
зани са цилиндричен, върхов прецизен, ин-
тердигитален/, при подкрепа на движенията 
чрез виртуална реалност. 

Фиг. 3. Рехабилитация на равновесието и походката с Локомат

Фиг. 4. Трениране на различни видове захват със системата Thyrotherapy
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ИКТ В ОБУЧЕНИЕТО ПО РЕХАБИЛИТАЦИЯ
Демонстрираме ползата от ИКТ в обуче-

нието – с електронни учебници, видео-фил-
ми по учебните дисциплини кинезиология, 
мануална терапия, неврорехабилитация, 
балнеология, ерготерапия; а така също и 
чрез дистанционно /електронно/ обучение 
с помощта на платформите ZOOM, Moodle, 

Adobe Connect. 
На следващата фигура 5 показваме ня-

кои наши електронни учебници, съдържащи 
презентации и видео-филми, с цел подпома-
гане развитието на професионалните компе-
тенции на обучаваните студенти и специали-
занти в насока придобиване на теоретични 
знания и практически умения. 

Фиг. 5. Електронни учебници с презентации и видео-филми 

Фиг. 6. Лекции по време на карантината по повод COVID-19 пандемията – чрез 
електронни платформи Adobe Connect & Zoom
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Системната рехабилитация с помощта на 

съвременни информационни технологии по-
добрява качеството на живот на пациентите.

Комуникационните технологии са полез-
ни в обучението на студенти и специализан-
ти, особено по време на пандемия. 

В заключение бихме подчертали ефек-
тивността на ИКТ в рехабилитационната 
клинична практика и в обучителния процес 
на студентите и специализантите – насто-
ящи и бъдещи членове на мултидисципли-
нарния и мултипрофесионален рехабилита-
ционен екип. 
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ДЕЙНОСТИ У ДОМА НА БЪЛГАРСКИТЕ РОДИТЕЛИ И ТЕХНИТЕ ДЕЦА ОТ 
2 ДО 8 ГОДИНИ С ДИГИТАЛНИ УСТРОЙСТВА В ПЕРИОДА НА COvID-19

hOME actiVitiEs OF BulGaRian paREnts anD thEiR chilDREn FROM 2 tO 8 
yEaRs with DiGital DEVicEs in thE pERiOD OF cOViD-19

Катерина А. щерева

Katerina А. Shtereva

Резюме
Промените в света и България, които настъпиха в ежедневието на родителите и 

на децата по време на кризата с COVID-19, бяха изключително съществени. Децата и 
учениците останаха затворени в домовете си, а родителите се изправиха пред предиз-
викателството да се справят не само с образователните им нужди, а и да работят, 
да ги подкрепят и се дообучават на иновативните решения, въведени от училищата 
изцяло в домашна среда.

Дейностите с дигитални устройства у дома бяха изследвани с онлайн въпросник в 
периода март - април, 2020 година. Участие взеха общо 172 български семейства.

Изследователските въпросите, които се обсъждат в това изложение са: 1. До каква 
степен отношението на родителите към дигиталните устройства и толерантност-
та им към използването им от техните деца влияе върху разнообразието на дейности-
те с тях у дома? 2. В анализа на резултатите се обсъжда и влиянието на демографски-
те фактори, в това число: характеристиките на родителите -  възраст и образование; 
характеристики на децата - възраст; поредност и пол; характеристиките на семей-
ствата – семейства с едно или с повече деца. 

Препоръките, които са изключително важни, отчитайки продължаващата криза с 
COVID-19, трябва да се съсредоточат върху това, как родителите да могат да подпо-
магат ефективно развитието на децата си, възползвайки се от положителните аспе-
кти на дигиталните технологии и начина, по който могат да използват тези услуги, 
средства и устройства за обогатяване на опита за онлайн обучение у дома.

Abstract
The changes in the world and in Bulgaria as well, which took place in the daily lives of parents 

and children during the COVID-19 crisis, were extremely significant. Children and students 
remained locked in their homes, and parents faced the challenge of not only addressing their 
educational needs, but also working at the same time at home, supporting them and learning 
about the innovative solutions introduced by the schools.

Activities with digital devices at home were surveyed with an online questionnaire (Sonnenschein, 
Dowling, & Gay, 2019) in the period March - April, 2020. A total of 173 Bulgarian families took part.

The research questions discussed in this presentation are: 1. To what extent do parents' 
attitudes towards digital devices and their tolerance for their use by their children affect the 
variety of activities with them at home? 2. What is the relationship between children's attitudes 
towards digital devices and their use for learning and communication with relatives and friends? 
The analysis of the results also discusses the influence of demographic factors, including: the 
characteristics of the parents - age and education; characteristics of children - age; birth order and 
sex; characteristics of families - families with one or more children.

The recommendations, which are crucial given the ongoing COVID-19 crisis, should focus on 
how parents can effectively support their children's educational development, taking advantage of 
the positive aspects of digital technology and how they can use those services, tools and devices 
to enrich the online learning experience at home.

Ключови думи: дигитални устройства, онлайн обучение, деца, родители, Covid-19

Keywords: digital devices, online learning, children, parents, Covid-19
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между 3 и 5 години имат собствени табле-
ти, които използват за гледане на клипове, 
игри и рисуване [10]. Данните от Хърватия 
са сходни, като 6% от децата в предучилищ-
на възраст имат собствени мобилни телефо-
ни и средно по над 2 часа на ден по време 
на работната седмица и 3 часа на ден през 
почивните дни прекарват пред дигитални ус-
тройства [19]. Данни, касаещи Канада и Ав-
стралия по отношение на използването на 
цифровите технологии от много малки деца 
в домашни условия, потвърждават тенден-
цията за нарастване на употребата им [16]. 

В България също има данни от проучва-
ния относно използването на дигиталните 
технологии от децата до 8-годишна възраст. 
Изследването е проведено от Националния 
център за безопасен Интернет и е координи-
рано от Фондация „Приложни изследвания и 
комуникации“ и Асоциация „Родители“. Това 
проучване установява, че преди да навър-
шат 8 години повечето деца използват ин-
тернет, „за да играят, учат, гледат и слушат 
различни аудио и видео материали, както и 
за да комуникират с други потребители“ [1]. 
По данни на Националния статистически ин-
ститут още от 2011 година се потвърждава, 
че в София 62,9% от домовете имат интер-
нет, като 65,3% от семействата имат компю-
тър или лаптоп. Разликата между столицата 
и останалата част на България е значител-
на, тъй като само 43,9% процента от общото 
население разполага с интернет, а 46,6 % 
имат компютри. В малките градове тези нива 
са около 30%, като в селата процентът пада 
под 20% [12]. Трябва да се обърне внимание 
и на факта, че дигиталните устройства, кои-
то са част от живота на децата още от 3-4-го-
дишна възраст, се приемат противоречиво 
от родителите и се детерминират най-вече 
като форма на забавление за децата [1].

Въпреки че редица научни източници из-
тъкват положителната роля на мобилните и 
дигиталните устройства и отбелязват препо-
ръки за тяхното по-активно и широко използ-
ване с децата [3, 15], няма много изследва-
ния, обсъждащи факторите, които повлия-
ват върху тяхната употреба. Тези фактори 
са свързани най-вече с домашната среда, 
която е определяща в развитието както на 
безопасното, така и на опасното поведение 
на децата в Интернет.

Домашната среда е своеобразна екосис-
тема, в която детето израства. Отношенията 
и поведението на членовете на семейство-

Въведение в темата
През периода на COVID-19 наблюдаваме 

промени в ролята и изискванията към обра-
зователната система и родителите, в след-
ствие на факта, че за дълъг период от време 
децата не посещаваха детските учебни заве-
дения и съответно основната образователна 
дейност се извършваше онлайн в домашна 
среда с прякото участие на родителите. Това 
доведе до необходимост от взимането на ре-
шения за най-ефективното и целесъобразно 
навлизане на новите информационни техно-
логии в живота на съвременния човек.

Съвременните деца са обградени в до-
машната си среда от разнообразни диги-
тални устройства: компютри, плейъри за 
видеоигри и мобилни устройства, а също 
смартфони и таблети [4]. В същото време се 
увеличава гледането на видеоклипове, игри-
те в Интернет и търсенето на информация. 
Holloway подчертава, че се получава едно 
своеобразно социализиране на подраства-
щите във виртуалния свят [7]. Други автори 
също изтъкват, че дигиталната технологична 
среда е част от живота на децата от най-ран-
на възраст [6, 9]. „Дигиталната грамотност“ 
се определя като способност за справяне 
със знаци, икони, символи, изображения и 
др. и е тясно свързана с концептите какво, 
къде, кога и заедно с кого се случва. Дей-
ностите, които се включват в това понятие, 
са разбирането, използването и манипули-
рането с тези устройства в съответствие на 
социалните норми и очаквания [2, 5]. 

В проучване на децата от САЩ, прове-
дено от Common Sense [4], се отбелязва, 
че в домашна обстановка 75% от децата 
на възраст от 0 до 8 години имат достъп до 
мобилни цифрови устройства като таблети 
и смартфони. По данни, свързани с много 
европейски държави, се откроява тенденци-
ята за използването на интернет устройства 
(таблети и смартфони) за забавление и ко-
муникация от децата в предучилищна въз-
раст [7]. От изследването, проведено в Евро-
па, става ясно, че около 5% от децата между 
5 и 7 години имат собствени смартфони, а 
42% притежават собствен таблет, като 82% 
от тях прекарват седмично по над 9 часа в 
Интернет [13]. Marsh и неговият екип също 
обсъждат привлекателната роля на сензор-
ните екрани и увеличаването на тяхната по-
пулярност за децата на възраст до 5 години. 
Авторът отбелязва, че 25% от децата под 
тригодишна възраст и една трета от децата 



101ЧЕТВЪРТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ “ИНОВАЦИИ В ОБЩЕСТВЕНОТО ЗДРАВЕ”

то и на най-близкото обкръжение на детето 
имат уникална роля в подкрепата на позна-
вателното и социалното му развитие. Влия-
нието на социално-демографските фактори 
върху употребата на дигитални устройства 
е изследвано в редица европейски страни. 
Установено е, че използването на смартфо-
ни от децата на възраст между 9 и 16 години 
е в силна зависимост от фактори, свързани 
с ролята на родителите и семейството, кул-
турния и обществения контекст [8]. Доказва 
се, че родителската употреба на дигитал-
ни устройство и в частност на смартфони 
в значителна степен влияе върху използ-
ването и отношението на детето към тях 
[11]. Изследвания обръщат внимание и на 
семейните практики за употребата на тех-
нологии в домашни условия. В допълнение 
се оказват важни и обстоятелства относно 
достъпа до Интернет, кога е осъществено 
първото използване на Интернет от детето 
и др. [11, 17]. 

Обсъжда се и степента на родителския 
контрол във връзка с използването на ди-
гиталните устройства. Установено е, че при 
по-малките деца този мониторинг е сравни-
телно по-лесен. По-често срещано е малки-
те деца да използват дигитално устройство 
съвместно със свой родител, в сравнение с 
това да го правят сами [10]. Интересна кон-
статация е свързана с различията по отно-
шение на родителския контрол в отделните 
европейски страни. Правени са сравнения 
между родители от Ирландия, Великобрита-
ния и някои централни европейски държави. 
Активното посредничество се прилага в се-
мействата от северноевропейските страни, 
а родителите от източноевропейските са 
по-склонни да използват разнообразни дру-
ги стратегии или по-малко да осъществяват 
посредничество в тази област. Интересно е 
да се отбележи, че по отношение на полови-
те различия, контролът спрямо момичетата 
е по-силен в сравнение с този над момчета-
та [8]. 

От друга страна, самите деца растат и 
се развиват в обкръжение, което приема за 
задължително доброто ниво на владеене на 
дигиталните устройства [14]. Дори общува-
нето с връстниците включва дейности, из-
искващи дигитална грамотност и използва-
нето на екранни устройства като смартфони 
и таблети. В изследване, проведено в Бъл-
гария, е установено, че децата с по-големи 
братя или сестри стават по-рано потребите-

ли на дигитални устройства в сравнение с 
останалите си връстници [1]. 

Изследователски въпроси
1. Изследователските въпросите, които 

се обсъждат в това изложение са: 
2. До каква степен отношението на ро-

дителите към дигиталните устройства 
и толерантността им към използва-
нето им от техните деца влияе върху 
разнообразието на дейностите с тях у 
дома?

Каква е връзката между  отношението на 
децата към дигиталните устройства и из-
ползването им за обучение и комуникация 
със роднини и приятели? 

В анализа на резултатите се обсъжда и 
влиянието на демографските фактори, в 
това число: характеристиките на родители-
те -  възраст и образование; характеристики 
на децата - възраст; поредност и пол; харак-
теристиките на семействата – семейства с 
едно или с повече деца. 

Методика на изследването
Участници в изследването
В това проучване чрез онлайн въпросни-

ци участват 172 родители на деца от 2 до 8 
годишна възраст. Децата са на средна въз-
раст 5 години ( М=62,08; Std. Dev. = 27,6). 
От децата 91 на брой са момчета (52,9 %) и 
81 (47,1%) – са момичета. По отношение на 
поредността на децата 92 от тях са първо-
родни (53,5%), а 80 са най-малките в семей-
ството (46,5 %). Повечето деца посещават 
държавни детски градини или училища (153 
на брой - 89 %).

По отношение на родителите можем 
да отбележим следните характеристики: 
майките са на средна възраст 36 години 
(М=35,92; Std. Dev. = 5,02). Разпределението 
по възрастови категории за целите на това 
изложение е следното: 88 от майките са на 
възраст между 24 и 36 години (51,2%), а 84 
от тях са на възраст между 37 и 49 години 
(48,8%). По отношение на образователната 
степен бяха формирани следните три групи: 
15 участници (8,7%) с гимназиално образо-
вание, с висше образование - бакалавърска 
степен (22,7%) и с висше образование - ма-
гистърстка и докторска степен (68,6%). От 
своя страна бащите са на средна възраст 39 
години ( М=38,9; Std. Dev. = 5,5). Разпреде-
лението по възрастови категории за целите 
на това изложение е: 90 от бащите са между 
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22 и 39 години (52,3%), а 82 от тях са между 
37 и 54 години (47,7%). Степента на образо-
вание е в следните подкатегории: 70 учас-
тници (40,7%) с гимназиално образование, 
31 представители са с висше образование - 
бакалавърска степен (18 %) и с висше обра-
зование - магистърстка и докторска степен 
са 71 от тях (41,3%). 

Българското семейство не е многобройно 
и това изследване е своеобразно потвърж-
дение на този факт. 69 от участващите се-
мейства ( 40,1 %) имат само по едно дете, а 
103 (59,9 %) имат повече от едно, като по-го-
лям брой от 2 деца имат само 10 семейства. 
Семействата, взели участие в изследването, 
живеят в градска среда в големия си процент 
(М=162; 94,2 %), а в доста по-малък процент 
обитават селска среда (М= 10; 5,8%). Пове-
чето родители живеят в брак или съжител-
ство (95,3%), като само трима съобщават, че 
са самотни родители (1,7%) и 5, че са разве-
дени (2,9%).

Инструментариум
Дейности с дигитални устройства у 

дома (Activities with Digital Devices at Home; 
Based on Sonnenschein, Dowling, & Gay) []: 
Въпросникът има за цел да проучи дейност-
ите, които родителите и техните деца изпъл-
няват вкъщи, използвайки дигитални устрой-
ства. Част от въпросите целят да установят 
колко електронни устройства имат семей-
ствата, кои от тях приоритетно използват 
децата и с каква цел; по колко часа средно 
децата използват дигиталните устройства 
самостоятелно или със своите родители и 
др. Голяма част от въпросите изискват отго-
вори в 5-степенна скала. 

Процедура
Въпросниците бяха преведени на българ-

ски език и представени чрез Google Forms и 
разпространени в различни сайтове за соци-
ални медии (Facebook). Общо 172 български 
семейства попълниха въпросниците през 
месец април 2020 година. На участниците 
беше обяснено, че изследването има за цел 
да установи поведенията и дейностите на 
родителите у дома с малките им децата на 
възраст между 2 и 8 години по време на дни-
те на изолация поради COVID-19. Предвари-
телно беше осигурена анонимност относно 
събраната информация, като беше гаранти-
рано, че данните ще се използват единстве-
но за изследователски цели. Попълването 
на въпросниците отнема приблизително око-
ло 10 минути.

Анализ на данните – статистика
При извършването на статистическата 

обработка е приложена програмата SPSS. 
В анализа на резултатите са използвани да-
нните от дескриптивната статистика. Извър-
ши оценка на данните чрез статистически 
корелационен анализ и хи-квадрат на Пир-
сън (□2), чиято стойност показва дали има 
зависимост на значимо ниво между корели-
раните променливи (при р<0,05). 

Резултати от изследването
Честотни разпределения
По данните събрани от изследването мо-

жем да отбележим, че около 91, 3% от вклю-
чените в изследването семейства притежа-
ват над 3 мобилни телефона; 17,4 % имат 
над три таблета; 51,2% разполагат с над три 
компютъра в домовете си, а 65% имат над 
3 телевизора. В същото време предпочита-
нията на децата по отношение на използ-
ваните устройства са: 37,8% предпочитат 
да използват мобилни телефони, 29,1% се 
насочват към гледането на телевизия, 22,1% 
предпочитат таблети, а 11 % са привлечени 
от употребата на компютри.

При отчитане на резултатите за време-
то на ден, през което децата използват ди-
гитални устройства можем да отбележим 
обезпокоителния резултат за над 2 часа при 
приблизително около 80% от децата. В съ-
щото време 94,1% родителите определят, че 
допустимият брой часове за използване на 
дигитални устройства от техните деца тряб-
ва да е под 2 часа.

Друг интересен факт, който е важен за 
интерпретацията на резултатите е, че по от-
ношение на определянето на полезността 
от дигиталните устройства за развитието на 
децата наблюдаваме следните данни: 34,3% 
от родителите ги определят като вредни или 
много вредни; 16,% смятат, че те няма зна-
чение за развитието на децата, а 48, 8% от-
белязват, че тези устройства допринасят за 
развитието на децата. Това до известна сте-
пен определя и факта, че 77, 9% от родите-
лите взимат активно участие при подбора на 
съдържанието на дигиталната информация, 
която достига до децата.

Относно това до каква степен самите ро-
дители използват в работата и в свободното 
си време дигитални устройства се установи, 
че на 75% от родителите професионално им 
се налага във висока и в много висока сте-
пен да използват тези устройства, а 43,6% 
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ги използват много активно и в свободното 
си време.

Корелационен анализ
С отношението на родителите към диги-

талните устройства бяха съпоставени след-
ните променливи: възраст на децата; пол на 
децата; поредност на детето; брой на децата 
в семейството; възраст и образование на ро-
дителя, попълващ въпросниците. 

Статистически значими различия (при 
р<0,05) бяха установени по отношение на 
възрастта на децата, броя на децата в се-
мейството и образованието на родителите. 
Данните разкриха, че възрастта на децата 
определя до каква степен  родителите ще 
насърчават децата си да използват дигитал-

ни устройства, като се установи, че по-голе-
мите деца са по-силно подкрепяни в това 
отношение. От друга страна колкото  са по 
големи децата, толкова по-активно родите-
лите подбират съдържанието, до което де-
цата ще имат достъп чрез дигиталните ус-
тройства. По отношение на броя на децата в 
семейството трябва да се отбележи, че при 
по-големите семейства децата са по-силно 
насърчавани да използват дигитални ус-
тройства, отколкото при тези, които имат 
само едно дете. Друга важна констатация 
е, че по-образованите родители участват 
по-активно в подбора на съдържането, с 
което децата се ангажират пред екраните на 
дигиталните устройства (Таблица 1).

Таблица 1: Корелации – между отношението на родителите към използване-
то на дигитални устройства и характеристики на децата (възраст, пол и поред-
ност), характеристики на родителите (възраст и образование)  и характеристи-
ки на семейството (брой деца в семейството) 

Възраст на 
децата  

/месеци/
пол

Брой деца 
в семей-
ството

Поредност 
на децата

Възраст 
родител

Образование 
родител

До каква степен 
насърчавате де-
тето си да ползва 
посочените ус-
тройства?

Correlation 
Coefficient ,228(**) -,120 ,154(*) ,038 ,077 -,029

Sig. (2-tailed) ,003 ,117 ,043 ,618 ,313 ,707

До каква степен 
е важно децата 
в предучилищна 
възраст да из-
ползват дигитал-
ни устройства?

Correlation 
Coefficient ,072 -,011 ,133 ,003 ,043 ,012

Sig. (2-tailed) ,346 ,890 ,081 ,966 ,579 ,874

До каква степен 
Вие и детето Ви 
се занимавате 
с дигитални ус-
тройства заедно 
у дома?

Correlation 
Coefficient ,148 ,041 -,017 ,061 ,110 -,092

Sig. (2-tailed) ,053 ,593 ,823 ,427 ,151 ,228

В каква степен 
участвате в 
подбора на съ-
държанието на 
дигиталното ус-
тройство, което 
вашето дете из-
ползва? 

Correlation 
Coefficient -,221(**) ,000 ,035 -,041 -,047 ,154(*)

Sig. (2-tailed) ,004 ,996 ,650 ,596 ,543 ,044

Каква е степента 
Ви на употреба 
на дигитални ус-
тройства в сво-
бодното време?

Correlation 
Coefficient -,006 ,020 -,016 -,033 ,043 ,080

Sig. (2-tailed) ,940 ,798 ,833 ,664 ,578 ,295



104 ЧЕТВЪРТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ “ИНОВАЦИИ В ОБЩЕСТВЕНОТО ЗДРАВЕ”

Отношението на родителите към дигитал-
ните устройства и използването им от техни-
те деца е в значителна зависимост с редица 
характеристики на детското отношение към 
използването на дигиталните устройства, а 
именно: с времето, което детето прекарва 
в електронна среда, с това доколко дете-
то използва устройствата за комуникация 
с роднините и приятелите и доколко е са-
мостоятелно при употребата им. Можем да 
отбележим няколко интересни констатации. 
Родителите, които смятат, че е важно децата 
да използват дигитални устройства за тях-
ното развитие и ги насърчават за това, имат 
по-широки разбирания за времевите грани-
ци, в които децата употребяват тези устрой-
ства на ден; освен това, техните деца използ-
ват тези устройства по-често за общуване с 
роднини и приятели и проявяват по-голяма 
самостоятелност при използването им. Ва-

жно констатация от това изследване е свър-
зана с факта, че децата на родителите, кои-
то използват в свободното си време усилено 
дигитални устройства, всъщност ги включ-
ват доста по-често от останалите деца за об-
щуване в рамките на семейството (с братята 
и сестрите си и с възрастните роднини).  Не 
на последно място трябва да отбележим на-
личието една отрицателна корелация между 
участието на родителите в подбора на диги-
талното съдържание, до което имат достъп 
децата им, и времето за използване на тези 
устройства от децата, общуването с братята 
и сестрите чрез дигитални устройства и са-
мостоятелното манипулиране с тях, т.е. кол-
кото повече родителят е ангажиран с това, 
което прави детето му в електронната среда, 
толкова по отговорно  се отнася към преко-
мерното използване на дигиталните устрой-
ства от децата (Таблица 2).

   Таблица 2: Корелации – между отношението на родителите към използва-
нето на дигитални устройства и отношението на децата към дигиталните 
устройства 

Колко време 
средно на 

ден прекарва 
Вашето дете, 

ползвайки 
дигитални ус-

тройства? 

До каква сте-
пен Вашето 
дете ползва 
дигитални 

устройства у 
дома с братята 
и сестрите си?

До каква сте-
пен Вашето 

дете използва 
дигитални 

устройства у 
дома с прияте-

ли онлайн?

До каква степен 
Вашето дете 

използва диги-
тални у дома 
устройства с 

баба си и дядо 
си онлайн?

До каква сте-
пен Вашето 

дете знае как 
да манипули-

ра с дигитални 
устройства са-
мостоятелно?

До каква степен 
насърчавате де-
тето си да полз-
ва посочените 
устройства?

Correlation 
Coefficient ,490(**) ,269(**) ,177(*) ,161(*) ,293(**)

Sig. 
(2-tailed) ,000 ,000 ,020 ,034 ,000

До каква степен 
е важно децата 
в предучилищна 
възраст да из-
ползват дигитал-
ни устройства?

Correlation 
Coefficient ,249(**) ,167(*) ,085 ,159(*) ,239(**)

Sig. 
(2-tailed) ,001 ,029 ,269 ,037 ,002

До каква степен 
Вие и детето Ви 
се занимавате 
с дигитални ус-
тройства заедно 
у дома?

Correlation 
Coefficient ,462(**) ,426(**) ,377(**) ,333(**) ,420(**)

Sig. 
(2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000

В каква сте-
пен участвате 
в подбора на 
съдържанието 
на дигитално-
то устройство, 
което вашето 
дете използва? 

Correlation 
Coefficient -,263(**) -,160(*) -,110 -,005 -,216(**)

Sig. 
(2-tailed) ,000 ,036 ,149 ,943 ,004

Каква е степента 
Ви на употреба 
на дигитални ус-
тройства в сво-
бодното време?

Correlation 
Coefficient ,111 ,179(*) ,097 ,174(*) ,197(**)

Sig. 
(2-tailed) ,148 ,019 ,207 ,023 ,009
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Обобщение и заключение
В това изследване се постави за цел да 

се установи от една страна, до каква степен 
отношението на родителите към дигитални-
те устройства и толерантността им към из-
ползването им от техните деца влияе върху 
разнообразието на дейностите с тях у дома 
и от друга, каква е връзката между  отноше-
нието на децата към дигиталните устройства 
и използването им за обучение и комуни-
кация със роднини и приятели. Друг важен 
въпрос, който е изключително актуален осо-
бено в периода на COVID-19 е каква е връз-
ката между използването на дигиталните 
устройства с демографските и социалните 
характеристиките на родителите, децата и 
семейството.

Настоящото проучване разкрива, че бъл-
гарските деца от 2 до 8 години имат много 
високото ниво на използване на интернет и 
дигитални устройства: мобилни телефони; 
таблети; компютри и телевизори. Тези дадни 
са подобни на редица изследвания в Европа 
и света, т.е. децата и в България се разви-
ват и социализират във виртуалния свят [4, 
6, 7, 9, 13]. Предпочитанията за използване 
на устройства са насочени към мобилните 
телефони,  гледането на телевизия, таблети 
и употребата на компютри.  Тези резултати 
са своеобразно продължение и потвържда-
ване на тенденцията за използването на ин-
тернет устройства (таблети и смартфони) за 
забавление и комуникация от децата в пре-
дучилищна възраст в България, отразени в 
изследване от 2016 година [1]. 

Обезпокоителна е и тенденцията за на-
растване на броя на часовете на ден, през 
които децата от 2 до 8 години в България 
използват дигиталните устройства, а имен-
но - над 2 часа употреба при около 80% от 
децата, което показва нарастваща тенден-
ция, сравнено с 2016 година. Подобни са 
данните от Чехия, Канада, Австралия  и др. 
[16, 19], което е в противоречие с препоръ-
ката на СЗО от 2019 [20] година за използ-
ване на дигитални устройства от деца до 
5-годишна възраст в рамките на един час на 
ден. В същото време 94,1% родителите, взе-
ли участие в това изследване определят, че 
допустимият брой часове за използване на 
дигитални устройства от техните деца тряб-
ва да е под 2 часа. Всичко това утвърждава 
ролята на  семейните практики за употреба-
та на технологиите у дома [17].  

В това изследване се установи, че въз-
растта на децата детерминира до каква сте-
пен  родителите ги насърчават да използват 

дигитални устройства, като се констатира, 
че по-големите деца са по-силно подкрепя-
ни в това отношение. В редица източници 
също се отбелязва, че малките деца по-чес-
то използват дигитално устройство съвмест-
но със свой родител, отколкото по-големите 
[10]. От друга в настоящото проучване се 
установи, че колкото  са по-големи децата, 
толкова по-активно родителите подбират 
съдържанието, до което имат достъп те. Не 
на последно място, в това изследване се 
констатира, че по-образованите родители 
участват по-активно в подбора на съдържа-
нието, с което децата се ангажират пред ек-
раните на дигиталните устройства. 

Изследването потвърди, че семейната 
среда е силно повлияна от технологичните 
новости. Установи се, че на около 75% от 
попълнилите въпросниците български роди-
тели използват професионално във висока 
и в много висока степен тези устройства, а 
43,6% ги използват много активно и в сво-
бодното си време. В този смисъл е необхо-
димо да се изработят препоръки за адапти-
ране на родителските поведения спрямо но-
вите нужди и здравни насоки, допринасящи 
за развитието на децата. Потвърди се, об-
щата тенденция на българските родителите 
да имат положително отношение и да насър-
чават децата си да използват цифрови ус-
тройства, както и споделянето с тях на тези 
дейности. Отношението на родителите към 
дигиталните устройства и използването им 
от техните деца е в значителна връзка с ре-
дица характеристики на детското отношение 
към използването на дигиталните устрой-
ства. Децата на родителите, които използват 
в свободното си време усилено дигитални 
устройства, всъщност ги използват доста 
по-често от останалите за общуване в рам-
ките на семейството.  Това корелира с дан-
ни относно родителската употреба на диги-
тални устройство, която влияе в значителна 
степен върху използването и отношението 
на децата към тях [11, 17]. В допълнение се 
констатира, че активното участие на родите-
лите в подбора на дигиталното съдържание, 
до което имат достъп децата им и времето 
за използване на тези устройства от децата 
води до по-малкото им нецеленасочено из-
ползване и предпочитането на пряко общу-
ване с братята и сестрите пред използването 
на дигитални устройства. Това потвърждава 
констатираното и от други изследователи, че 
активната комуникацията между родителите 
и децата по отношение на използването на 
дигиталните устройства е важен фактор за 
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намаляването на вероятността децата да се 
развиват в неправилна посока по отношение 
на  електронната среда [1]. 

В заключение, ситуацията с COVID-19 
подчертава необходимостта от подкрепа на 
родителите в намирането на най-добрите 
начини за използването на дигиталните ус-
тройства от техните деца, без това да проти-
воречи на разбирането им и на препоръките 
на СЗО за активно участие в подбора на ди-
гиталното съдържание и времетраенето за 
използване на тези устройства.
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ПРОУЧВАНЕ НА НАГЛАСИТЕ ЗА ПРЕДЛАГАНЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА 
ТЕЛЕФАРМАЦЕВТИЧНИ УСЛУГИ СРЕД МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ 
В БЪЛГАРИЯ

suRVEy On thE attituDEs FOR OFFERinG anD usinG tElEphaRMacEutical 
sERVicEs aMOnG thE MEDical spEcialists in BulGaRia

Кристина П. Килова

Kristina Р. Kilova

Резюме
Прилагането на информационните и комуникационни технологии (ИКТ) във фармаци-

ята и здравеопазването отваря нови перспективи в предоставянето на здравни услуги 
и допринася за ограничаване на проблема с намалена наличност на здравни специалисти.

Целта на настоящата статия е да се проучат възможностите за предлагане и из-
ползване на телефармацевтични услуги сред медицинските специалисти в България. 

Материал и методи. Проведено е анонимно и доброволно онлайн анкетно проучване 
в периода от декември 2019 г. до февруари 2020 г. В него се включиха 285 медицински 
специалисти. 

Резултати. Над 90% от респондентите заявяват, че използват интернет за тър-
сене на здравна информация. Те биха закупили фармацевтични продукти от онлайн ап-
теки, чиито сайтове са одобрени и лицензирани от изпълнителната агенция по лекар-
ствата. Липсата на правно регулиране в онлайн продажбата на лекарства изписани 
с рецепта е причина за колебливи и негативни отговори. Добре се възприема идеята 
за предоставянето на телефармацевтични услуги от разстояние като консултация с 
фармацевт или използване на мобилно приложение за мониторинг на лекарствена те-
рапия.

Заключение. Прилагането на телефармацията в България се приема добре от меди-
цинските специалисти. Тя представлява решение на проблема с недостига на фармаце-
вти и аптеки, особено в малките и отдалечени населени места. 

Abstract
The application of information and communication technologies (ICT) in pharmacy and 

healthcare opens new perspectives in the provision of health services and contributes to limiting 
the problem of reduced availability of health professionals.

The aim of this article is to explore the possibilities for offering and using telepharmaceutical 
services among the medical professionals in Bulgaria.

Material and methods. An anonymous and voluntary online survey was conducted from 
December 2019 to February 2020. It involved 285 medical professionals.

Results. Over 90% of the respondents claim they use the Internet to search for health 
information. They would buy pharmaceutical products from online pharmacies whose sites are 
approved and licensed by the drug executive agency. The lack of legal regulation in the online 
sale of prescription drugs is the reason for hesitant and negative responses. The idea of providing 
telepharmaceutical services at a distance, such as consulting a pharmacist or using a mobile 
application to monitor drug therapy, is well received.

Conclusion. The application of telepharmacy in Bulgaria is well received by medical 
professionals. It is a solution to the problem of shortage of pharmacists and pharmacies, especially 
in small and remote settlements.

Ключови думи: здравни специалисти, телефармация, онлайн аптеки, фармацевти, те-
лефармацевтични услуги.

Keywords: health professionals, telepharmacy, online pharmacies, pharmacists, 
telepharmaceutical services.
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Въведение
Прилагането на информационните и ко-

муникационни технологии (ИКТ) във фарма-
цията и здравеопазването отваря нови перс-
пективи в предоставянето на здравни услуги 
и допринася за ограничаване на проблема с 
намалена наличност на здравни специалисти.

Терминът „телефармация“ означава фор-
ма на фармацевтична грижа, при която фар-
мацевти и пациенти не са на едно и също 
място и могат да взаимодействат, използ-
вайки средства за информационни и кому-
никационни технологии. Телефармацията е 
приета за предоставяне на фармацевтични 
услуги на отдалечени райони и за справяне 
с проблема с недостига на фармацевти [2].

Националната асоциация на борда на 
фармацевтите (National Association of Boards 
of Pharmacy) определя телефармацията 
като предоставяне на фармацевтична по-
мощ чрез използване на информационни и 
комуникационните технологии на пациенти 
от разстояние [5]. Това всъщност е прило-
жението на телемедицината в областта на 
фармацията.

Телефармацията се определя като „пре-
доставяне на фармацевтична помощ чрез 
използване на телекомуникации от регис-
трирани фармацевти и аптеки на пациенти, 
азположени на разстояние“ [17]. Телефар-
мационните услуги включват подбор на ле-
карства, преглед и разпределяне на поръч-
ки, консултиране и мониторинг на ациентите 
и предоставяне на клинична услуга [12;17]. 
Характерна особеност на телефармацион-
ната услуга е, че фармацевтът не присъства 
физически на мястото на аптечните опера-
ции или грижите за пациентите. Предим-
ството на телефармационните услуги е ши-
рокият обхват на фармацевтичната услуга и 
в области, които са недостатъчно достъпни 
поради икономически или географски про-
блеми [2]. 

Телефармацевтичните услуги включ-
ват мониторинг на лекарствената терапия, 
консултиране на пациенти, предварително 
изпратена рецепта по лекарско предписа-
ние и мониторинг на спазването на форму-
лировката с помощта на телеконференции 
или видеоконференции [7]. Следователно 
телефармацията използва съвременна тех-
нология, която позволява на квалифициран 
фармацевт, разположен в централата, да 
контролира друг фармацевт или помощник 
фармацевт в аптеката, разположен на отда-
лечен обект, при дозирането на лекарства 
чрез аудио и видео връзки [8;15].

Дистанционното разпространение на ле-
карства чрез автоматизирани системи за 

опаковане и етикетиране също може да се 
разглежда като случай на телефармация. 
Телефармационните услуги могат да се пре-
доставят в аптеки на дребно или чрез болни-
ци, старчески домове и други лечебни заве-
дения [1]. 

Телефармацията е алтернативна стра-
тегия за разширяване на обхвата на апте-
ките в области, където 24-часовите аптечни 
услуги не са достъпни [15]. Възникващите 
електронни здравни информационни сис-
теми и свързаните с тях технологии като 
електронни здравни записи дават по-лесно 
достъпна информация на фармацевта за 
даден преглед и за назначената лекарстве-
на терапия. Тези технологии допринасят за 
напредъка на телефармационните услуги 
и позволяват на фармацевта да допринесе 
ефективно за подобряването на употребата 
на лекарства [14].  

Основната задача на телефармацията 
е да предостави достъп до професионални 
фармацевтични грижи в по-малките райони, 
които не могат да поддържат фармацевт или 
няма аптека. Това може да намали разходи-
те и да подобри безопасността на пациента 
чрез по-добро консултиране на болните, мо-
ниторинг на прилагане на лекарствата, как-
то и мониторинг на спазването на правилен 
дозов режим [13].

Целта на настоящата статия е да се про-
учат възможностите за предлагане и използ-
ване на телефармацевтични услуги сред ме-
дицинските специалисти в България.

Материал и методи 
Проведено е анонимно и доброволно он-

лайн анкетно проучване в периода декември 
2019 г. – февруари 2020 г. В него се вклю-
чиха 285 медицински специалисти. Използ-
ван е собствен инструментариум – анкетна 
карта, състояща се от два панела. Първи па-
нел се състои от въпроси, свързани с демо-
графските характеристики на респондентите 
– пол, възраст, образование, местоживеене, 
медицинска специалност. Втори панел е от 
14 въпроса (за 11 е използвана 5 степенната 
скала на Ликерт, 3 са с повече от една въз-
можност за отговор), свързани с предлагане 
и използване на телефармацевтични услуги 
в България. 

Статистическата обработка на данните 
е извършена с помощта на софтуерен про-
дукт SPSS v.17. Използвани са описателна 
статистика, t-тест на Student и χ2-тест. За 
ниво на значимост на нулевата хипотеза бе 
прието p<0.05 при 95% интервал на довери-
телност. За графично представяне на резул-
татите е използван MS Excel 2016.
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Резултати
В проучването се включиха 285 респон-

денти, от които 75.4% (n=215) са жени, а 
24.6% (n=70) мъже. 

В анкетите възрастта е вписвана с цифри 
от попълващия, за целите на изследването 
и според стандартите на НСИ са оформени 
възрастови групи. Не е включена възрастта 
под 18 години, тъй като са анкетирани само 
пълнолетни лица. Липсват представители 
над 80 години. Получените резултати по-
казват, че болшинството респонденти са в 
активна работоспособна възраст - 25 до 64 
години (n= 218; 76.5%). Разпределението по 
възраст е представено на фигура 1.

Средната възраст изследваната извадка 
е 44.38±10.17 (Mean±SD). Най-младият ан-
кетиран е на 22 г., а най-възрастния - на 77 г.

Според образованието на анкетираните 
89.9% са с висша образователна степен, 
като 57.8% от всички анкетирани (n=166) са 
с магистратура. Данните за образователна-
та степен са представени на фигура 2.

Анализът на образователната степен, 
която притежават анкетираните лица показ-
ва, че респондентите са образовани хора, с 

нужните знания и опит.
Според нашето проучване 90.2% (n=257) 

живеят в град, а в село едва 9.8% (n=28). 
Фокусът на проучването ни бе насочено о 

към медицински специалисти, като 97 от тях 
заявяват, че са магистър фармацевти или 
помощник-фармацевти.

Над 90% (n=258) от респондентите зая-
вяват, че използват интернет за търсене на 
здравна информация. 

Значителна част заявяват, че четат ле-
карствената листовка/кратка характеристи-
ка на лекарствения продукт преди употреба 
(n=206; 72.3%). Установи се статистически 
значима разлика в отговорите, като по-
ниско образованите са по-доверчиви относ-
но изписаните им от специалист лекарства 
(χ2=45.526; р<0.05).

На въпроса: Считате ли, че достъпните 
в интернет хранителни добавки са доста-
тъчно ефикасни, безопасни и отговорят 
на необходимите законови изисквания на 
производство?, положителен отговор дават 
около 10% от анкетираните. В по-голямата 
си част респондентите са недоверчиви към 
продаваните в интернет хранителни добавки 

Фиг. 1. Разпределение на респондентите по възрастови групи

Фиг. 2. Разпределение на респондентите по образователна степен
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(72.6%). Не малък е дела и не тези, които ня-
мат мнение по въпроса (17.2%). По-младите 
са по-склонни към покупки на хранителни 
добавки от интернет (χ2=43.252; р<0.05). 

На въпроса с повече от една възмож-
ност за отговор: Откъде онлайн бихте си 
закупили лекарствени продукти, храни-
телни добавки и/или козметични сред-
ства?, 55.4% заявяват, че ще ги закупят от 
„онлайн аптеки, чиито сайтове са одобрени 
и лицензирани от изпълнителната агенция 
по лекарствата“, на второ място с 42.5% е 
„директно от сайта на фирмата производи-
тел/вносител“. Не малък процент заявяват, 
че не биха купили онлайн (12.6%). По-въз-
растните респонденти са по-консервативни 
относно покупките по интернет (χ2=105.788; 
р<0.01). Разпределението на отговорите е 
представено н фигура 3.

На въпроса Какви продукти в сферата 
на фармацията бихте закупили онлайн?, 
имаше възможност анкетираните да посо-
чат повече от един отговор. Половината от 
тях заявяват, че биха закупили козметични 

продукти (n=143; 50.2%), санитарно-хигиен-
ни средства (n=122; 42.8%) и медицински 
изделия и принадлежности (n=104; 36.5%). 
От закупуване на „лекарствени продукти без 
лекарско предписание“ биха се възползвали 
едва 24.6%, а от „лекарствени продукти по 
лекарско предписание“ - 12.3%.

На въпроса Бихте ли закупили онлайн 
или чрез мобилно приложение лекарствени 
продукти, отпускани по лекарско предпи-
сание, ако това е разрешено по закон?, по-
вече от половината от респондентите заявя-
ват, че не биха го направили (n=160; 56.2%). 
Предполагаме, че отговорите на въпроса 
са повлияни от липсата на правна рамка за 
онлайн продажба на лекарства в страната. 
Разпределението на отговорите е предста-
вено на фигура 4.

Не малка част от анкетираните заявяват, 
че биха се консултирали с фармацевт за 
предписана терапия от разстояние (n=157; 
55.1%), както и че биха използвали мобилно 
приложение за мониторинг на лекарствена 
терапия (n=117; 41.1%).

Фиг. 3. Разпределение на отговорите на въпроса: Откъде онлайн бихте си закупили 
лекарствени продукти, хранителни добавки и/или козметични средства?

Фиг. 4. Разпределение на отговора на въпроса: Бихте ли закупили онлайн или чрез мо-
билно приложение лекарствени продукти, отпускани по лекарско предписание?
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Обсъждане
В наши дни хората се нуждаят от по-ши-

рок достъп до лекарства поради увеличения 
дял на застаряващото население и съпът-
стващите заболявания [3]. Тази демограф-
ска промяна, която особено включва страни 
с високи доходи, води до по-голямо търсене 
на здравни работници, включително фарма-
цевти, за задоволяване на тези нови нужди 
[9]. Световната здравна организация (СЗО) 
посочва в своите доклади за глобалната 
фармацевтична работна сила, че в световен 
мащаб има по-малък на брой фармацевти 
и че тази тенденция се засилва в страни с 
по-ниски икономически показатели [4]. Евро-
пейските институции изчисляват, че се очак-
ва недостиг от 1 милион медицински специа-
листи към 2020 г. и че близо 10% от тях ще 
бъдат фармацевти. Тази обезкуражаваща 
информация ще бъде реалността в много 
близко бъдеще и наистина този процес вече 
е започнал. Ето защо е от съществено зна-
чение бързото внедряване на ефективни 
решения. Международната фармацевтична 
федерация (FIP) признава увеличеното из-
ползване на технологиите като един от клю-
човите фактори за справяне с недостига на 
фармацевти. Възможностите, предлагани от 
телефармацията, са големи и могат да пред-
ставляват подходящо решение за замества-
не на фармацевт на място.

В Република България единствено ле-
карствените продукти без лекарско предпи-
сание могат да бъдат разпространявани по 
интернет съгласно Закона за лекарствените 
продукти в хуманната медицина.

Продажбите на лекарствени продукти 
без лекарско предписание чрез интернет е 
разрешено само за аптеки, които притежа-
ват разрешение за търговия на дребно с 
лекарствени продукти и за дрогерии, прите-
жаващи удостоверение за регистрация на 
дрогерия. Дейността на тези аптеки и дро-
герии е уредена в Закона за лекарствените 
продукти в хуманната медицина и Наредба 
№ 28 на Министерство на здравеопазване-
то за устройството, реда и организацията на 
работата на аптеките и номенклатурата на 
лекарствените продукти.

Интернет предоставя на потребителите 
глобален достъп до здравна информация, 
услуги и поддръжка. Това дава възможност 
на потребителите да могат да избират са-
мостоятелно, да поръчват и купуват ле-
карства онлайн. Те често се доставят през 
национални и държавни граници, без да се 
изправят лице в лице с медицински специа-
лист. В България електронните аптеки са 
уебсайтове, които продават лекарства без 
рецепта, медицински изделия, хранителни 

добавки и козметика. Те са специално раз-
решени от Българската агенция по лекарст-
вата [10]. 

Като основна сила може да се отбележи, 
че интернет маркетингът е достъпен и удо-
бен метод, предлагащ конкурентни цени и 
възможност за доставка до отдалечени ра-
йони, където няма достъп до фармация. Но 
като слабост може да се посочи, че може да 
доведе до загуба на връзката между фарма-
цевта и пациента, което е фактор за непра-
вилна диагноза и лечение. За да задоволят 
клиентите на днешния си конкурентен елек-
тронен пазар, интернет аптеките трябва да 
разгледат по-отблизо този вид търговски 
услуги. За целта повечето онлайн аптечни 
компании биха били насочени към постигане 
на следните ключови моменти - отзивчивост, 
надеждност, лекота на използване и възпри-
емана цена [10].

От м. юли 2015 г. в Европейски съюз 
(ЕС) е въведено общо лого за лицата, които 
осъществяват търговия на дребно с лекар-
ствени продукти по интернет. Целта на въ-
веждането на общото лого в ЕС е по-лесно 
да се идентифицират легитимните интернет 
търговци на дребно и да се повиши осведо-
меността на гражданите за риска от закупу-
ване на лекарствени продукти от незаконни 
източници в интернет.

Онлайн аптеките, одобрени от другите 
държави-членки на ЕС, трябва да използват 
същото лого. Във всяка държава-членка ло-
гото трябва да включва националния флаг 
и текст на официалния език на съответната 
държава (Изпълнителна агенция по лекар-
ствата, https://www.bda.bg/ общо-лого-на-ин-
тернет-аптеки).

Нашите резултати потвърждават изслед-
ванията и на други автори. Намирането на 
достоверна информация в дигиталната ера 
е едно от най-големите предизвикателства, 
пред които е изправено нашето съвременно 
общество, още повече по време на глобална 
пандемия. Лесното разпространение на де-
зинформацията налага специалистите в об-
ластта на общественото здраве да разрабо-
тят стратегии за комуникация и ангажиране 
на обществеността в ерата на социалните 
медии. Ясното, точно и навременно предава-
не на информация от надеждни източници, 
проверката на достоверността на здравната 
информация в интернет, повишаването на 
медийната грамотност и критичното мисле-
не на гражданите, са от ключово значение в 
борбата за ограничаване на дезинформаци-
ята, свързана със здравето [6].

Може да се отчете, че интернет търговия-
та е удобен метод за снабдяване до пациен-
тите със затруднена подвижност и пациенти, 
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населяващи труднодотъпни райони на стра-
ната, но се забелязват пропуски, свързани с 
липсата на достатъчен персонал, и се отчи-
та прекъсването на връзката пациент-фар-
мацевт, което е предпоставка за неадекват-
но лечение. 

Тенденциите в развиващата се дистрибу-
ция на лекарствени продукти изисква да се 
проучи профилът на пациента и да се опре-
делят факторите, подтикващи употребата на 
лекарствени средства за самолечение, без 
да се консултират с лекар специалист, като 
по този начин могат да се изградят и въве-
дат нови пътища за осъществяването на 
снабдителен процес до пациентите, без по 
този начин да се застрашава тяхното здра-
вословно състояние [11]. 

Точно тук е мястото на телефармацията с 
основна цел скъсяване на дистанцията при 
доставяне на фармацевтични услуги.

Заключение
Интернет е място за търсене на здравна 

информация, включително за лечение и са-
молечение. Медицинските специалисти че-
тат лекарствените листовки и са недоверчи-
ви към продаваните в интернет хранителни 
добавки. Те биха закупили фармацевтични 
продукти от онлайн аптеки, чиито сайтове 
са одобрени и лицензирани от изпълнител-
ната агенция по лекарствата. Липсата на 
правно регулиране в онлайн продажбата на 
лекарства изписани с рецепта е причина за 
колебливи и негативни отговори. Добре се 
възприема идеята за предоставянето на те-
лефармацевтични услуги от разстояние като 
консултация с фармацевт или използване 
на мобилно приложение за мониторинг на 
лекарствена терапия.

Прилагането на телефармацията може да 
представлява решение на проблема с недос-
тига на фармацевти и може да допринесе за 
гарантиране на подходяща висококачестве-
на фармацевтична грижа и помощ в райони 
където липсва такава или не е достатъчна. 
Разпространението и приемането на теле-
фармацията представлява предизвикател-
ство, включващо сътрудничеството между 
публичния и частния сектор, както и научните 
институции и академичните среди, което е от 
първостепенно значение за постигане на под-
ходящи резултати и ефективно подобряване 
на услугите в здравеопазването..
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ПРИЛОЖЕНИЕ НА СЕРИОЗНИТЕ ИГРИ В СЪВРЕМЕННОТО 
ОБРАЗОВАНИЕ

sERiOus GaMEs applicatiOn in MODERn EDucatiOn

Антония Хр. Янева, Нонка Г. Матева, Кристина П. Килова

Antonia Hr. Yaneva, Nonka G. Mateva, Kristina P. Kilova 

Резюме: Масовата дигитализация значително променя културата на преподаване и 
учене през последните години. От една страна възможностите на цифровите образова-
телни ресурси се увеличават, а от друга става все по-сложно e да се избере правилната 
форма на разпространение на учебното съдържание за обучаващите се. В настоящата 
статия са разгледани възможностите за приложение на сериозните игри в съвременно-
то образованиe. Сериозните игри имат огромни възможности за приложение във всички 
области, в които трябва да се предават информация, знания и умения и могат да под-
държат различни видове обучение по-добре от лекции, видеоклипове или книги. Освен 
това те са подходящи за всички възрасти и могат да се използват в различни образо-
вателни институции. Това насочва вниманието на специалистите към по-задълбочено 
изследване потенциала на сериозните игри, за да се установи възможността за тяхно-
то утвърждаване като ефективен инструмент за предаване на знания в контекста на 
съвременното образование.

Abstract: In recent years mass digitalization has dramatically changed the culture of teaching 
and learning. On the one hand, the opportunities for digital educational resources are increasing, 
and on the other hand, it is becoming increasingly difficult to choose the right form of dissemination 
of educational content. Many studies of gamifying education have proven their great advantages in 
terms of increasing concentration and motivation; building professional competencies; developing 
of organizational and problem-solving skills, etc.  This article discusses the possibilities of serious 
games application in modern education and training. Serious games have great potential for 
application in all areas where information, knowledge, and skills need to be transmitted and 
can support different types of learning better than lectures, videos, or books. Besides, they are 
suitable for all ages and can be used in various educational institutions. All the advantages of this 
technology drew the attention of specialists to a more in-depth study of the potential of serious 
games to establish the possibility as an effective tool for knowledge transfer in the context of 
modern education and training.

Ключови думи: сериозни игри, образование, обучение, дигитализация

Keywords: serious games, education, training, digitalization

Увод
За първи път идеята за използване на 

игри или игрови технологии за цели, различ-
ни от обикновеното забавление е представе-
на в книгата „Сериозни игри“ на Кларк К. Абт 
(1975) (1). Дефиницията на термина „сериоз-
ни игри“ (serious games) не е еднозначна, тъй 
като зависи от контекста, в който се използ-
ва. От една страна, тази концепция звучи 
противоречиво, защото игрите са свързани с 
развлечения, които изключват възможност-
та да се възприемат като нещо сериозно. 
От друга страна, тези игри са разработени 

като инструменти за обучение и в повечето 
случаи играчите ги възприемат доста сери-
озно. Сериозните игри използват не само иг-
ровите елементи в сериозен контекст, но и 
нещо повече - опитът, натрупан по време на 
играта, може да помогне за постигане на ре-
ални цели. Затова не е задължително обра-
зователната цел да бъде част от дизайна на 
играта. Тя би могла да бъде включена като 
елемент в нейния контекст. 

В настоящата статия са разгледани въз-
можностите за приложение на сериозните 
игри в съвременното образованиe.
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Съвременните теории за обучението до-
казват, че то е най-ефективно в активна сре-
да, чрез преживявания свързани с решава-
не на проблеми в определени ситуации и с 
получаване на незабавна обратна връзка. В 
тази връзка се създават Edutainment Games 
– education & entertainment games. Интерес 
също предизвикват и т.н. „сериозни игри“ и 
игрите за убеждаване, използвани както в 
областта на образованието, така и в полити-
ката, комуникациите,  маркетинга, политика-
та и здравеопазването. Според общото мне-
ние на изследователи в областта на сери-
озните игри, основната цел е да се повиши 
мотивацията на играча да преследва реална 
цел чрез игрово изживяване. Други ефекти, 
които могат да бъдат постигнати, са: полу-
чаване на нови знания или разширяване на 
знанията за конкретен проблем, създаване 
на определени нагласи и отношения, разви-
тие на когнитивни способности, повишава-
не на физическите възможности, промяна 
в здравословното или психическото състоя-
ние на потребителя (7).

Сериозните игри в образованието
Бързото развитие на дигиталните игри, 

огромният ефект, който имат върху съвре-
менното поколение, както и някои специ-
фични характеристики, които биха могли да 
бъдат от полза в образователния процес, 
доведоха до увеличаване на интереса към 
сериозните игри на специалистите в облас-
тта на образованието.

Според Van Eck (2006) широкият инте-
рес към използването на игрите като учебни 
инструменти се дължи на няколко аспекта. 
Единият е свързан със стремежа на новото 
„дигитално“ поколение да се разграничи от 
традиционния начин на преподаване. Вто-
рият аспект е свързан с непрекъснато нара-
стващата популярност на дигиталните игри 
за забавление. Третият включва активното 
провеждане на научни изследвания за про-
учване ефективността на обучението бази-
рано на игри и сравнение с традиционните 
методи на обучение (4). 

Обучение базирано на игри
Обучението базирано на игри се отнася 

най-общо до използването на видеоигри 
в подкрепа на процеса на учене. Sanchez 
(2019) дефинира дигиталното обучение ба-
зирано на игри като сложна образовател-
на практика (8). То включва голям набор от 
игри, предмети и дисциплини, използвани 

във формален и неформален образовате-
лен контекст, на всички образователни нива, 
както и разнообразие от методи на препода-
ване или други образователни практики. Ос-
вен това, дигиталното обучение базирано на 
игри не се отнася само до използването на 
конкретна игра, а до учебен сценарий, в кой-
то играта има основна роля. Въпреки това 
обучението не се ограничава само до ней-
ното използване. Играта служи за инструк-
тиране на обучаваното лице, което е важен 
компонент за метапознанието и трансфера 
на знания.

Предимства на дигиталните образовател-
ни игри

Игрите имат жизненоважна роля в изграж-
дането на самочувствието на обучаващите 
се. Като образователни инструменти, игрите 
са конструктивни, тъй като дават нови въз-
можности на традиционните методи на пре-
подаване, които обикновено се определят от 
обучаваните като  скучни и досадни (5).

Boyle (3) очертава следните предимства 
на игрите за образователни цели:
• Ангажираност - основната цел на прило-

жението на игровия подход е да ангажира 
учениците и да ги насърчи да участват. 
Използването на игри в образованието 
е практически подход, който има важна 
роля за приобщаване на обучаваните и 
проява на ангажираност при изпълнение 
на поставените задачи.

• Подпомагане на процеса на запаметя-
ване - използването на игри в образова-
нието има за цел да помогне на ученици-
те да си спомнят наученото, тъй като се 
насърчава активното им участие. Ученето 
не трябва непременно да означава наи-
зустяване на учебното съдържание. Чрез 
играта те запомнят ключови елементи и 
се учат да прилагат знанията в реални 
ситуации.

• Следване на правила и изграждане на 
умения за справяне с различни житейски 
ситуации.

• Подпомагане на деца, страдащи от де-
фицит на внимание - използването на 
игри може да помогне за привличане на 
вниманието на учениците, тъй като това 
се смята за забавен начин на обучение. 
Резултатите от проведени научни проуч-
вания показват, че уеб-базираните игри 
могат да помогнат на деца, които изпит-
ват проблеми с вниманието (7). 

• Обучение за развиване на допълни-
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телни умения – игрите помагат да се 
развият и други допълнителни умения 
като критично мислене, решаване на про-
блеми, взаимодействие и сътрудничество 
с други участници за постигане на опре-
делена цел и др.

Ефективност на сериозните игри за 
обучение

През последните години се провеждат 
множество проучвания, целящи да обекти-
визират ефективността от използването на 
игрови подход в обучителния процес (2).

Tobias и съавт. представят обширен пре-
глед на изследванията на компютърни игри 
по отношение на тяхната ефективност и раз-
пределят проучванията в следните 7 катего-
рии според целите и знанията, които игрите 
успяват да постигнат (9): 
• Пренасяне на знания, умения и нагласи 

към изпълнението на задачи или справя-
не със ситуации от реалния живот.

• Постигане на определен ефект върху ког-
нитивните процеси като внимание, прос-
транствена визуализация, решаване на 
проблеми и т.н.

• Подпомагане на индивидуалното пред-
ставяне и обучението по различни теми.

• Използване на игри в различни учебни 
ситуации.

• Влиянието на игрите върху ученето в учи-
лище.

• Ефективност от приложението на игрите 
при справянето с агресията, враждебнос-
тта и мотивацията.

• Способност на игрите за промяна на от-
ношението.
Hays (6) прави аналитичен преглед на 

48 научноизследователски статии, относно 
ефективността на учебните игри. На тази 
база авторът счита, че емпиричните изслед-
вания на учебната ефективност на игрите 
не винаги са достатъчно добре издържани 
по отношение на методиката. Въз основа 
на този факт трудно би могло да се оцени 
тяхната значимост както в контекста на пре-
подаване, така при организирането на педа-
гогическите дейности чрез използването на 
игри.

Заключение
Сериозните игри имат огромни възмож-

ности за приложение във всички области, в 
които трябва да се предават информация, 
знания и умения и могат да подпомагат, в 
някои случаи, различните видове обуче-

ние значително по-добре от традицион-
но използваните лекции, видеоклипове 
или книги. Освен това те са подходящи за 
всички възрасти и могат да се използват в 
различни образователни институции. Това 
насочва вниманието на специалистите към 
по-задълбочено изследване потенциала на 
сериозните игри, за да се установи възмож-
ността за тяхното утвърждаване като ефек-
тивен инструмент за предаване на знания 
в контекста на съвременното образование. 
Мнението на по-голяма част от автори-
те е, че проведените научни изследвания 
потвърждават ефективността на сериозните 
игри и игровият подход при обучението. Въ-
преки това все още има известни затрудне-
ния при определяне естеството на връзката 
между игрите и ученето, тъй като няма общо 
мнение по отношение на това какви умения 
и области е необходимо да се анализират, 
за да се оцени категорично ефективността и 
необходимостта от приложението на игрите 
в образованието. 
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АДАПТИРАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА „ЦЕНТЪР ДОМАшНИ ГРИЖИ” ПРИ 

ОС НА БЧК-ВАРНА В УСЛОВИЯТА НА ПАНДЕМИЯ КОВИД-19

aDaptatiOn OF thE actiVity OF thE cEntER „hOME caRE“ at thE REGiOnal 
cOuncil OF thE BulGaRian RED cROss-VaRna in thE cOnDitiOns OF thE 

KOViD-19 panDEMic
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Резюме
Център „Домашни грижи“ при ОС на БЧК - Варна е структура с интегриран модел на ши-

роко-обхватни медико-социални грижи. От 2006 година центърът помага на хронично-болни 
и хора с трайно увредено здраве. Услугата включва дейности, подпомагащи пациентите за 
справяне с ежедневния бит и здравни грижи. Предоставят се в дома им, след извършване на 
индивидуална оценка на нуждите на всеки един от тях и при стриктно спазване на критерии 
за качество. Извънредното положение в РБ, предизвикано от пандемията Ковид-19, постави 
на изпитание функционирането на цялото общество, в т.ч. и Център „Домашни грижи“ при 
ОС на БЧК – Варна, който не само не спря дейност, а напротив – изправи се пред предизвика-
телството да работи още по-дисциплинирано и отговорно. Настоящата работа представя 
промените в организацията на работа и анализ на цифровите показатели на дейността на 
ЦДГ за периода Март-Юли 2020 година в сравнение със същите пет месеца от предходната 
година.

Abstract
The Center „Home Care“ at the Regional Council of the Bulgarian Red Cross-Varna is a structure 

with an integrated model of wide-ranging medical and social care. Since 2006, the center has been 
helping the chronically ill and people with permanently impaired health. The service includes social 
activities to help patients cope with daily life and health care. The services are provided directly in 
the home for the elderly, after an individual assessment of the needs of each of them and in strict 
compliance with quality criteria. The state of emergency caused by the Kovid 19 pandemic put to the 
test the functioning of the entire social structure, incl. and Center „Home Care“ at the Regional Council 
of the Bulgarian Red Cross-Varna. It was one of the few social institutions that not only did not stop 
working, but on the contrary faced the challenge of working even more strictly and responsibly. This 
paper presents the changes in the organization of work and analysis of the digital indicators of the 
activity of Center „Home Care“ for the period March-July 2020 compared to those of the previous 2019.
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Увод
Център "Домашни грижи" при ОС на 

БЧК - Варна е структура с интегриран мо-
дел на широкообхватни медико-социални 
грижи. От 2006 година центърът помага на 
хронично-болни и хора с трайно увредено 
здраве да преодолеят затрудненията си от 
здравословен характер и допринася за по-
добряване на техния психичен, социален 
и здравен статус. Услугата включва соци-
ални дейности, подпомагащи пациентите 
за справяне с ежедневния бит (поддър-
жане на хигиената в дома, хигиена на тя-
лото, хранене, пазаруване, придружаване 
при медицински прегледи и лабораторни 
изследвания или разходки) и здравни гри-
жи (ежедневно проследяване общото със-
тояние на бенефициентите, измерване на 
кръвно налягане, на кръвна захар и др.). 
Услугите се предоставят непосредствено 
в дома им, след извършване на индивиду-
ална оценка на нуждите на всеки един от 
тях и при стриктно спазване на критерии 
за качество (4).

«Ковид 19» се оказа тест за уменията 
за справяне и оцеляване на човечеството, 
който за здравните експерти не е неочак-
ван. Досега има немалко опити от отдел-
ни държави или наддържавни общности 
за разиграване на подобни сценарии с цел 
справяне с подобна възможна биозаплаха 
и/или биотероризъм (7, 8, 11, 13). Особено 
след атаките с антракс в САЩ през есен-
та на 2001 година. Биотерористична атака 
с предаващ се от човек на човек силно за-
разен биологичен агент (като SARS-CoV-2, 
напр.) е един от най-лошите такива възмож-
ни сценарии (7, 9). През 2015 г. за подобна 
възможност предупреди и Бил Гейтс, решен 
да пренасочи личната си ангажираност към 
общочовешки важни проблеми (10). Кон-
тагиозността, лесната разпространимост, 
относително високата смъртност, но недос-
татъчна за самоограничаване предаването 
на биоагента, както и липсата на лечебни 
средства за защита и противодействие на 
заболяването, правят подобна биотеро-
ристична атака или спонтанно зараждаща 
се епидемия изключително трудна за пре-
дотвратяване и овладяване. Досегашните 
обучения за справяне с биоатаки и рази-
граването на сценарии за биотероризъм се 
оказаха крайно недостатъчни за успешното 
й ограничаване и светът се оказа непод-
готвен за тази биозаплаха (7, 8, 11, 12, 13). 
Доказалото се през вековете предпазно по-
ведение – самоизолацията, карантината, 

хигиенните правила – отново се проявяват 
като най-важни мерки за оцеляване и спра-
вяне.

Извънредното положение, предизвикано 
от пандемията «Ковид 19» постави на изпи-
тание функционирането на цялото общество 
в т.ч. и Център "Домашни грижи" при ОС на 
БЧК – Варна. Той бе едно от малкото соци-
ални заведения, което не само не спря дей-
ност, а напротив – изправи се пред предиз-
викателството да работи още по-дисципли-
нирано и отговорно (3, 4).

Цел
Цел на настоящата разработка е анализ 

на механизмите за адаптиране на дейността 
на ЦДГ в условията на извънредна ситуа-
ция, чрез:

1. Промени в нормативите, регламенти-
ращи дейността на ЦДГ;

2. Оценка на възникналите трудности 
пред ЦДГ във връзка с променената 
обществена и работна среда в Бълга-
рия и Варна;

3. Преглед на методите за защита на 
служителите на ЦДГ и минимизиране 
на риска за потребителите;

4. Извличане на цифрова информация 
от архива на ЦДГ описваща работата 
на терен – в дома на потребителя, в 
търговската мрежа, в аптеки, в инсти-
туции;

5. Обработка и анализ на информация 
за първите пет месеца от периода на 
извънредното положение в страната;

6. Сравнителен анализ със сходен съиз-
мерим календарен период от пре-
дходната година;

Материал и методи
В месеците Юни и Юли 2020 година бе 

извлечена информация от официалните 
източници на правителство, Щаб НОЩ, Об-
щина, БЧК – Национален Съвет и Областен 
Съвет.

Прегледани са и са обработени 86 днев-
ни отчета на месеците Март-Юли на ЦДГ.

Проведени са индивидуални целенасоче-
ни разговори по темата на проучването с по-
требители на услугите, с различни категории 
служители на ЦДГ, със секретариата на ОС 
на БЧК-Варна.

Събраните цифрови данни са обобщени 
в таблици, анализирани, извършени са срав-
нения и е изработено графичното им пред-
ставяне. Използвана е стандартна програма 
от офис-пакет на служебен  PC.
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Резултати
През анализирания период не са устано-

вени случаи на инфектиране на потребите-
ли или служители на ЦДГ. Цифровите дан-

ни сочат че има леко нарастване в общия 
брой посещения на адреса на потребителя 
(1021), което е 103.6 % спрямо предходната 
2019 година (Фиг. 1).

Инструкция за работа в условията на извънредно положение във връзка с 
пандемията от коронавирус COVID 19 (4)

Потребителите и служителите на Център Домашни грижи при ОС на БЧК-Ва-
рна са в ситуация на особено изразен риск с оглед на това, че не могат да прекъс-
нат дейността на Центъра, свързана с множествени социални контакти. 

За контролиране на рисковата ситуация следва да се прилагат следните мерки:

Да се избягва всякакъв личен/телесен контакт с потребители.

Да се ограничи по всякакъв начин контакта с други лица, а когато не може да се 
избегне такъв – да се спазва препоръчваната социална дистанция – 1,5-2 метра.

Да се използват предпазни маски и ръкавици през целия работен ден.

При изпълнение на служебните ангажименти служителите на ЦДГ да са ясно 
различими със служебни облекла и баджове показващи принадлежността им към 
БЧК.

Да се избягва пътуването с градски транспорт. Пътуванията по повод дей-
ността на ЦДГ да се осъществяват само със служебния автомобил и пеша. За 
целта, социалният работник трябва да съобрази дневния график на служителите. 
При възможност, те трябва да започват работния ден от дома си и назначените 
адреси на потребители да са на подходящо разстояние и местоположение. Да се 
ограничат посещенията в офиса, като утвърдената документация се архивира 
без подпис. Да се използват максимално възможностите на служебните мобилни 
телефони за координиране на дейността.

Обслужването да се сведе до закупуване на стоки от първа необходимост, неот-
меними административни дейности и закупуване на медикаменти.

Заявките от потребители да се приемат по телефона и/или изписани на лист в 
чантата за пренос на продукти. Последните да се оставят до входната врата на 
дома. След закупуване на продуктите да се оставят по същия начин до входната 
врата. 

Там където служителите на ЦДГ нямат ключ за дома на потребителя да го пре-
дупреждават да остави отключено 5 минути преди посещението и да се отдалечи. 

При възникнала ситуация, изискваща влизане в дома на потребителя, служите-
лите информират незабавно социалния работник, управителя на ЦДГ, директо-
ра на секретариата на ОС на БЧК-Варна. Влизането в дома и контактуването с 
потребителя се извършва само за оказване на помощ при животозастрашаващи 
състояния, по определен начин, указан им от офиса, при спазване на всички стан-
дартни противоепидемични мерки. 

При наложително докосване на предмети и повърхности задължително да се из-
върши предварителна дезинфекция.

Служителите на ЦДГ, при ситуации поставящи изпълнението на дейността на 
ЦДГ или личната им безопасност в риск да информират незабавно социалния ра-
ботник, управителя на ЦДГ, директора на секретариата на ОС на БЧК-Варна.
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Сравнителният анализ показва, че не-
обходимостта от посещение от медицин-
ски консултант е почти непроменена спря-
мо същия период на 2019 година – 102 % 
повишение за 2020 година, за разлика от 
необходимостта от услуги от социален ра-
ботник – повишение със 108.9 % за 2020 

година. Посещаемостта от домашен по-
мощник е спаднала – 93.3 %, като в нача-
лото на периода – през март, април и май 
2020 година е 83.6%, след което се е пови-
шила – 107.1 % през юни и юли 2020 годи-
на спрямо същите месеци на 2019 година 
(Фиг. 2, 3).
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работник.
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Обсъждане
През анализирания период не са устано-

вени случаи на инфектиране на потребите-
ли или служители на ЦДГ: установените от 
нас резултати илюстрират ефикасността и 
смисъла на противоепидемичните мерки, 
ако те бъдат спазвани точно, дисциплини-
рано и самоосъзнато. Самоизолацията, фи-
зическата дистанция, носенето на маска и 
спазването на необходимите хигиенни пра-
вила и процедури са щит срещу биозапла-
хата и осигуряват предпазването от заразя-
ване (1, 3, 4, 5, 6).

Страхът от инфектиране и неизвестните 
за биозаплаха в началото на периода (март, 
април и май), може да обяснят изразено-
то въздържане от близки човешки контакти 
–намалява търсенето на услугите и посе-
щаемостта от домашен помощник (83.6%). 
Това намаление се компенсира, донякъде, 
чрез увеличаване броя на посещенията от 
социален работник (108.9%), с когото от 
една страна физическата дистанция може 
да бъде по-голяма в сравнение с тази с до-
машния помощник (2, 4) и от друга е предпо-
читан за специализирани компетентни кон-

султации от потребителите. С времето става 
видна и проличава ефикасността на преван-
тивните мерки, когато те се спазват стрикт-
но и добросъвестно, което, както изглежда, 
дава увереност и смелост на потребителите 
и на домашните помощници за осъществя-
ване на по-чести контакти – това довежда до 
повишената посещаемост от тези служители 
на Центъра (107.1%) през месеците юни и 
юли 2020 година (4, 5).

След първите 3 месеца, които практи-
чески апробират ефикасността на противо-
епидемичните мерки и ефективността на 
превантивното поведение, и доказват за-
щитния и предпазния му смисъл (9, 13) об-
щата посещаемост е малко по-висока спря-
мо предходния период – за сметка най-ве-
че на социалното подпомагане през март, 
април и май 2020 година (докато ефектът 
от мерките все още е очакван и не съвсем 
ясен), и на битовите, медицинските и здрав-
ни грижи през юни и юли 2020 година, когато 
вече става ясно, че предпазното поведение 
е надеждна защита от заразяване и гаранти-
ра до възможната степен предпазването от 
заболяване (8, 13).

628 615 595

605

689

511
569

457

672
714

0

100

200

300

400

500

600

700

800

март април май юни юли

Посещения домашен помощник

2019 2020

59
58

85

85 94
76

87 91

81
80

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

март април май юни юли

Посещения специалист социални дейности

2019 2020

200

156

199

166

226

166

196

168

209
227

0

50

100

150

200

250

март април май юни юли

Посещения медицински консултант

2019 2020

Фигура 3. Посещаемост от медицински консултант, домашен помощник и  социален 
работник – графично представяне.



123ЧЕТВЪРТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ “ИНОВАЦИИ В ОБЩЕСТВЕНОТО ЗДРАВЕ”

Изводи
1. Спазването на противоепидемични-

те мерки води до битови и социални 
неудобства и трудности, особено при 
хора със затруднено самообслужване 
(напр. при пазаруване, хранене и др. 
социално-битови услуги), което налага 
реорганизация на дейността на соци-
алните и доброволческите институции, 
чийто ангажимент е подпомагането на 
такива членове на обществото. 

2. За да се адаптира към изискванията 
на тези променени условия и начин на 
живот при извънредното положение 
във връзка с Ковид-19-епидемията/
пандемията, Център Домашни Грижи 
към БЧК – Варна пренастройва дей-
ността си адекватно на промените и 
спрямо нуждите на потребителите на 
дневни грижи.

Заключение
Предпазването както от неумишлена, 

така и от умишлена биозаплаха/биотерори-
зъм, в това число – и от заразяване с лесно 
предаващо се, силно контагиозно инфекци-
озно заболяване като Ковид-19, изисква про-
тивоепидемичните мерки да бъдат спазвани 
точно, дисциплинирано и самоосъзнато. 
Самоизолацията, физическата дистанция, 
носенето на маска и спазването на необхо-
димите хигиенни правила са оправдана и из-
ключително важна необходимост, макар да 
водят до известно затруднение на ежеднев-
ните дейности и обичайния начин на живот. 
Наред с категоричността на нормативните 
разпореждания от страна на държавните 
здравни и общинските власти, прилагането 
на превантивните мерки трябва да е инди-
видуализирано, съобразено с конкретните 
особености на всяка социална, здравна  или 
друга обществена структура с оглед, както 
на съхранение на здравето на служители и 
потребители, така и да се намалят отклоне-
нията от нормалния работен процес. 
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Осигуряването на здравословен начин на живот и насърчаването на благосъстояние-
то на всички хора, във всяка възраст, са важни компоненти на устойчивото развитие. 
Настоящата демографска картина в България е резултат от продължителното въз-
действие на множество фактори и влияния, част от които са валидни и за останали-
те страни от ЕС, а други кореспондират с национални особености. Разгледани са и 
здравните детерминанти и тяхното влияние върху социално-икономическите фактори 
и благополучие, културните фактори, степента на икономически растеж и развитието 
на трудовия пазар. Направена е аналитична характеристика на дейностите по обра-
щаемостта за здравна помощ, хоспитализациите, трайно намалената работоспособ-
ност/вид и степен на увреждане и умиранията на населението за хипертония, диабет и 
ХОББ, а възрастовите групи са от възрастовия диапазон 20–65 години. Данните са от 
изчерпателни изследвания, извършвани от НЦОЗА, НОИ и отчети на НЗОК.

Ensuring healthy lifestyles and wellbeing for every age group are key components for sustainable 
development. Present demographic state in Bulgaria is a results of long-term influence of numerous 
factors some of which are present in other member-states while others are national specific.  In 
addition to demographics, health determinants and their effect on social and economic wellbeing 
are studied coupled with cultural factors, economic growth and labor market development. The aim 
is to analyze the implementation of National Health Strategy 2014-2020. Methods: Critical analysis 
is undertaken of health system performance, hospitalization, long term reduced ability to work, 
mortality of specific groups and chronic diseases Hypertension, Diabetes and Chronic obstructive 
lung disease. Conclusion: While National Health Strategy is comprehensive, implementation has 
failed into fulfilling its goals.  Health expectancy has increased but without improving QALY scores 
and Bulgaria still lags behind on managing successfully health determinants.  

Ключови думи: здравни детерминанти, хипертония, диабет, ХОББ

Key words: health determinants, hypertension, diabetes, chronic obstructive lung disease

Доброто здраве на населението е основ-
на предпоставка за икономическо и социал-
но развитие и е от жизнено важно значение 
за всеки човек и обществото като цяло. Рав-
ният достъп до образование, достоен труд, 
жилище и доходи са фактори, които допри-
насят за здравето. От своя страна, здраве-
то допринася за увеличаване на произво-
дителността, за по-висока ефективност на 

работната сила, за здравословно остарява-
не и следователно за по-малко разходи за 
обезщетения по болест и социални разходи, 
и оттам за по-малко загубени постъпления 
в бюджета. Основните тенденции в демо-
графските процеси у нас през последното 
десетилетие са застаряване на население-
то, намалена раждаемост, засилена урба-
низация и, характерните за страните в пре-
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ход, висока смъртност и интензивна външна 
миграция предимно на млади и в активна 
възраст хора. Едно от основните предиз-
викателства на 21 век в глобален план и в 
Европейския съюз е застаряването на на-
селението и, съответно, застаряването на 
работна та сила. В сравнение с останалите 
държави в ЕС темповете на застаряване на 
населението в България са много по-високи. 
Нарастващият брой и дял на старите хора 
(на 65+ г.) поставя и ще поставя сериозни 
преди зви кателства пред социално-осигу-
рителната система, системата за социално 
подпомагане, здравеопазването, образова-
нието. Осигуряването на здравословен на-
чин на живот и насърчаването на благосъс-
тоянието на всички хора, във всяка възраст, 
са важни компоненти на устойчивото разви-
тие. Доброто здраве на населението е ценен 
ресурс и е основна предпоставка за иконо-
мическо, социално развитие и е от жизнено 
важно значение за всеки човек. Настояща-
та демографска ситуация в България е ре-
зултат от продължителното въздействие на 
множество фактори и влияния, част от които 
са валидни и за останалите страни от ЕС, 
а други кореспондират с национални особе-
ности. Здравето на индивида не трябва да 
се разглежда самостоятелно, защото е ре-
зултат от взаимодействието между редица 
фактори, действащи на различни нива1:
• В центъра на системата е човекът с него-

вите индивидуални особености (възраст, 
пол, ген), които обуславят здравния му 
потенциал 

• На второ ниво са неговият начин на живот 
и поведение

• На трето ниво в системата се нареждат 
влиянието на социалната среда и обще-
ството
Цел на настоящото проучване: Да се 

направи е аналитична характеристика на 
дейностите по обращаемост за здравна по-
мощ, хоспитализациите, трайно намалената 
работоспособност/вид и степен на уврежда-
не и умиранията на населението във възрас-
товия диапазон от 20 до 65 години по повод 
на някои хронични заболявания.

Задачи: 
• Анализ на здравното състояние на насе-

лението в България, здравни детерми-
нанти;

1  Дж. Далгрен и М. Уайтхед, 1993

• Аналитична характеристика на дейности-
те по обращаемост за здравна помощ във 
възрастова група 20-65 г за Хипертония, 
Диабет и Хронична обструктивна бо-
лест;
Методология на проучването:

• Включва проучване и анализ на здравно-
то състояние на населението в България; 

• Здравни детерминанти; 
• Аналитична характеристика на дейности-

те по обращаемост за здравна помощ във 
възрастова група 20-65 г. за Хипертония, 
Диабет и Хронична обструктивна болест; 

• Изплатени средства на ПИМП, СИМП, 
БМП за пациенти с хипертония, диабет и 
ХОББ за 2017-2018 г. общо и по възрасто-
ви групи.

• Източници на информация:(НЗОК, НЦО-
ЗА,НСИ)
Въпреки значителното подобрение на оч-

акваната средна продължителност на живота 
от 2000 г. насам, България отчита най-ниска-
та такава в ЕС. Широкото разпространение 
на рискови фактори като тютюнопушене, 
употреба на алкохол и нездравословно хра-
нене допринася за високата смъртност от 
инсулт, исхемична болест на сърцето и рак 
на белите дробове. Ограничаването на ши-
рокото разпространение на поведенческите 
рискови фактори представлява сериозно 
предизвикателство. Въпреки слабото нама-
ление на употребата на тютюн, равнище-
то на тютюнопушенето сред възрастните е 
най-високото в ЕС, като през 2014 г. достига 
28% (36,4% сред мъжете). Тютюнопушенето 
сред подрастващите също е разпростране-
но. Консумацията на големи количества ал-
кохол през 2014 г. е малко под средното рав-
нище за ЕС при възрастните, но се увеличава 
сред подрастващите момчета. Макар че про-
центът на затлъстяване сред възрастните е 
малко под средния за ЕС, проблемът сред 
децата нараства. Атмосферното замърсява-
не e най-мобилният и химически агресивен 
рисков фактор от околната среда, който за-
сяга всички региони, социалноикономически 
и възрастови групи. Идентифицира се като 
съществен, но предотвратим рисков за чо-
вешкото здраве фактор и се използва като 
маркер за устойчиво развитие. Системната 
експозиция на повишени нива атмосферни 
замърсители директно или индиректно про-
вокира диапазон от нежелани ефекти – от 
незначителни функционални смущения до 
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появата на сериозни заболявания на от-
делни органи и системи. Международните и 
европейските институции акцентират върху 
ролята и значението на атмосферното за-
мърсяване в структурата на заболеваемост-
та и смъртността и оценявайки високата му 
цена за обществото, апелират към разра-
ботване и прилагане на глобална стратегия 
по околна среда и здраве с водеща роля на 
здравния сектор в процеса на подобряване 
качеството на въздуха и минимизиране ри-
ска за здравето на населението. Осъществя-
ването на дейности за първична профилак-
тика и промоция на здравето е сравнително 
слабо застъпено, което намира отражение 
във високия коефициент на предотвратима 
смъртност. По подобен начин предотвра-
тимата с добро лечение смъртност в Бъл-
гария е четвъртата най-висока в ЕС, което 
показва, че системата на здравеопазването 

като цяло не успява да лекува пациентите 
ефикасно и своевременно. Слабото разви-
тие на първичната и профилактичната по-
мощ отчасти обяснява високите равнища 
на болничната дейност и хоспитализациите 
в България, но значителният ръст в броя на 
болничните легла в градските райони и в 
частния сектор също засилва акцента вър-
ху болничната помощ. Основните тенденции 
в демографските процеси през последното 
десетилетие са застаряване на население-
то, намалена раждаемост, засилена урбани-
зация и характерните за страните в преход 
висока смъртност и интензивна външна миг-
рация предимно на млади и в активна въз-
раст хора. Към 31.12.2018 г. населението в 
България е 7 000 039 души като в сравнение 
с предходната година то е намаляло с 49 995 
души (0.7%) и представлява 1.4% от населе-
нието на Европа.

Фиг.1 Възрастово разпределение на населението в Р. България

Източник: НСИ 2018

Фиг.2 Обща смъртност                                     Фиг.3 Структура на умиранията, 2018
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Високото ниво на смъртността в Бълга-
рия – обща и преждевременна в България 
е продължение на започналата преди 50 
години трайна тенденция на нарастване 
на този показател, който пред 2018 г. въз-
лиза на 15.4‰ и остава значително по-ви-
сок от средния за ЕС – 10.4‰. Запазва се 
тенденцията смъртността да бъде по-ви-
сока при мъжете (16.5‰), отколкото при 
жените (14.4‰) и в селата (21.8‰), от-

колкото в градовете (13.2‰). Запазват се 
и териториалните различия по области. 
България остава страна с най-висок стан-
дартизиран коефициент за обща смърт-
ност (1 601.81 %ооо) сред страните от ЕС, 
независимо от изразената тенденция за 
намаление (Фиг. 2). В повечето европей-
ски страни стандартизираният коефици-
ент за смъртност е по-нисък от средния за 
ЕС (1002.25%ооо).

Фиг.4 Показатели за раждаемост, обща смъртност, и естествен прираст (на 1000 
души)

ФИГУРА  5. ПОКАЗАТЕЛИ ЗА РАЖДАЕМОСТ,  ОБЩА СМЪРТНОСТ И ЕСТЕСТВЕН ПРИРАСТ (НА 1000 ДУШИ) 

 
Източник: НСИ 

  
 

Фиг.5 Средна продължителност на живота на населението през отделни времеви 
периоди
ФИГУРА  6. СРЕДНА ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ЖИВОТА НА НАСЕЛЕНИЕТО В БЪЛГАРИЯ ПО ПОЛ ПРЕЗ ОТДЕЛНИ ВРЕМЕВИ ПЕРИОДИ 

 
Източник: НСИ  
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Запазва се структурата на смъртността 
по причини в последните години, като про-
дължават да са водещи болестите на орга-
ните на кръвообращението (65.0%) и ново-
образуванията (16.1%) (Фиг. 3). Показателят 
на преждевременната смъртност (относите-
лен дял на умрелите лица под 65-годишна 
възраст от общия брой на умиранията) се 
увеличава с 0,1% за последната година и е 
21.0%.  При мъжете (27.6%) преждевремен-
ната смъртност е 2 пъти по-висока от тази 
при жените (13.8%).  От 1990 г. естественият 
прираст на населението в България е отри-
цателен и през 2018 г. е 6.5‰. Механичният 
прираст (разлика между заселени в страна-
та и изселени от страната) също е отрицате-
лен – минус 3 666 души, като намалението 
e в резултат на външна миграция, в която 
участват предимно лица от младите актив-
ни възрасти (66.1%). Достигнатото равнище 
на детската смъртност през 2018 г. (5.8‰) е 
най-ниското в цялата история на демограф-
ската статистика в България и въпреки това 
остава почти 2 пъти по-високо, от средното 
за ЕС (3.6‰).  Показателят за мъртвораж-
даемост в България намалява – 6.1‰, но 
е по-висок от средната стой-
ност за ЕС (4.7‰).Средна про-
дължителност на живота през 
периода 2016-2018 г. достига 
74.83 години. Показателят при 
мъжете остава по-нисък от 
този при жените – съответно 
71.37 и 78.39 години (Фиг. 5). 
Очакваната средна продължи-
телност на живота в България е 
по-ниска от тази в Европейския 
съюз (80.9 години) 2.

Защо Хипертония, Диабет, 
ХОББ ?

Хроничните незаразни болести са основ-
на причина за умиранията и инвалидността в 
света. Към групата на хроничните незаразни 
болести експертите на СЗО включват основ-
но болестите на органите на кръвообраще-
нието (БОК), злокачествените новообразу-
вания (ЗН), хроничната обструктивна бело-
дробна болест (ХОББ), диабета, психичните 
болести, болестите на мускулно-скелетната 
система и травмите, като особено внимание 
се отделя на първите четири групи болести, 

2  НСИ, Евростат, 2018

предвид високия дял умирания от тях (59%) 
– над 36 млн. души.  Болестите на органите 
на кръвообращението са една от основните 
причини за смърт и инвалидност на насе-
лението в света. Те обуславят 1/3 от всич-
ки случаи на смърт, като 7.3 милиона са по 
причина на исхемичната болест на сърцето, 
а 6.2 милиона на инсулт. Над 3 милиона от 
смъртните случаи са във възрастта до 60 го-
дини. Очаква се до 2030 г. смъртността от 
БОК да достигне 23.3 милиона души.  Стан-
дартизираният коефициент за смъртност от 
болестите на органите на кръвообращение-
то за България (1 094%ооо) е 3 пъти по-ви-
сок от средния за ЕС (358.34%ооо). Хро-
ничната обструктивна белодробна болест е 
заболяване с все по-нарастваща социална 
значимост и според прогнозата на СЗО се 
очаква до 2030 г. да се превърне в трета-
та водеща причина за смърт в световен 
мащаб. Бремето, което ХОББ налага на чо-
вечеството: 64 милиона страдащи и 3 млн. 
умиращи годишно (5% от всички причини 
за смърт). Захарният диабет е първото не-
инфекциозно заболяване, разпознато като 
световна заплаха.

Проблемът в световен мащаб показва, че: 
• 1 от 11 възрастни има захарен диабет 

или 463 000 000 души по света (9.3%).
• 1 от 10 възрастни ще има захарен диабет 

(2030 г.) или 578 000 000 души по света 
(10.2%).

• 1 от 9 възрастни ще има захарен диабет 
(2045 г.) или 700 000 000 души по света – 
(10.9%).

• Захарен диабет в Европа – 58 000 000 
души (8.9%).

• Всеки втори човек с диабет е не-диагно-
стициран или 232 000 000 души по света.

ФИГУРА 31. КАКВО НИ ЧАКА? 

 
Източник: Murray & Lopez, Lancet 1997 
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Обращаемост и хоспитализации. Хи-
пертонията, диабетът и хроничната обстру-
ктивна белодробна болест са основни со-
циално значими заболявания, които оказ-
ват силно влияние върху заболеваемостта, 
трайно намалената работоспособност/вида 
и степента на увреждане и смъртността на 
населението. Данните са от изчерпателни 
изследвания, извършвани от Националния 
център по обществено здраве и анализи, 
Националния статистически институт и отче-
ти на НЗОК. Избраните и наблюдавани забо-
лявания са хипертония, диабет и хроничната 
обструктивна белодробна болест (ХОББ), а 
възрастовите групи са от диапазона 20–65 
години. През 2018 г. са били извършени 
общо 3 340 618 прегледа при ПИМП (2017 
г. – 3 438 546) по повод на тези заболявания, 
като най-голям е делът на прегледите по по-
вод на хипертония (81.5%) (2017 г. – 81.1%), 
следват диабет (16.3%) (2017 г. – 16.7%), 
ХОББ (2.2%), чийто дял е на нивото на пре-
дходната година (Фиг. 6). 3

3  Източник , НЗОК,2018

ФИГУРА 35. ХИПЕРГЛИКЕМИЯ – ВЪРХЪТ НА АЙСБЕРГА ПРИ ЗАХАРЕН ДИАБЕТ 

  
Източник: Кръгла маса –Парламент, 06.11. 2019 г.  

 
Фиг.6 Структура на прегледите при 

ПИМП  

 

Фиг.7 Структура на прегледите при 
СИМП
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Общата структура по заболяванията се 
повтаря във всички възрастови групи, като 
прегледаните с хипертония във възрасто-
вите групи 55–64 г. имат най-висок дял от 
общо извършените прегледи по повод на 
разглежданите три заболявания – 82.6% 
(2017 г. – 82.1%), следва възрастовата група 
45-54 г. – 81.3% (2017 г. – 80.9%), възрасто-
вата група 35-44 г. – 78.3% (2017 г. – 78.2%) 
и възрастовата група 25-34 г., където относи-
телният дял на прегледаните с хипертония 
също е най-голям (67.3%) (2017 г. – 66.8%), 
но по-малък от този при останалите въз-
растови групи. През 2018 г. са били извърше-
ни общо 691 661 прегледа при СИМП (2017 
г. – 699 074) по повод на тези заболявания, 
като най-голям е делът на прегледите по по-
вод на хипертония (64.9%) ( 2017 г. – 64.7%), 
следват диабет (29.7%) (2017 г. – 30.1%), 
ХОББ (5.4%) (2017 г. – 5.3%) – Фиг. 7. Обща-
та структура на разглежданите заболявани-
ята се повтаря във всички възрастови групи, 
като във възрастовите групи 35-44 г., 45-54 г. 
и 55-64 г. прегледаните с хипертония са съ-
ответно 68.8% (2017 г. – 68.5%), 66.6% (2017 
г. – 66.4%) и 63.7% (2017 г. – 63.4%). В мла-
дите възрасти 25-34 г. най-голям през 2018 г. 
също е относителният дял на прегледаните 
с хипертония – 60.7% (2017 г. – 60.4%), но 
той е по-малък от този при останалите въз-
растови групи. 

Хоспитализации: През 2018 г. са били 
осъществени общо 38 352 хоспитализации 
(2017 г. – 36 136) по повод на разглежда-
ните три заболявания. Най-голям е делът 
на хоспитализациите по повод на диабет 
(76.1%) (2017 г. – 76.7%), следват ХОББ 
(17.3%) (2017 г. – 17.6%) и хипертония 
(6.6%) (2017 г. – 5.7%) – Фиг. 8. Данните по 
възрастови групи показват, че водещо мяс-
то в структурата на хоспитализациите има 
диабетът, като делът на хоспитализациите 
по повод на него е най-висок в възрастта 
25-34 г. – 90.4% (2017 г. – 90.9%), следван 
от тези на 35-44 г. – 80.8% (2017 г. – 80.9%). 
Във възрастовите групи 45-54 г. и 55-64 г. е 
съответно 75.3% (2017 г. – 77.0%) и 74.6% 
(2017 г. – 74.8%). 

Фиг.8 Структура на хоспитализациите 
2018 г.
 

С нарастване на възрастта се наблюда-
ва намалениe дела на хоспитализациите по 
повод на диабет и нарастване дела на хос-
питализациите по повод на ХОББ, като при 
това заболяване показателят от 3.4% във 
възрастовата група 25-34 г. (2017 г. – 3.7%) 
достига до 20.1% във възрастовата група 
55-64 г. (2017 г. – 20.7%).  Делът на хоспи-
тализациите по повод на хипертония, сред 
общия брой на хоспитализациите по повод 
на разглежданите заболявания, се колебае 
от 6.3% в младите възрасти 25–34 г. (2017 
г. – 5.4%) до 5.2% във възрастовата група 55-
64 г. (2017 г. – 4.5%), като най-висок е във 
възрастовата група 35-44 г. – 10.5% (2017 г. 
– 10.2%).

Трайно намалена работоспособност/
вид и степен на увреждане.  През 2018 г. 
броят на освидетелстваните лица с призна-
та трайно намалена работо способност/вид и 
степен на увреждане по повод на Захарен 
диабет, Хипертонични болести и Хронични 
болести на долните дихателни пътища от 
възрастовия диапазон 20-64 г. е 5 447, което 
съставлява 10.3% от броя на всички освиде-
телствани лица с призната трайно намалена 
работоспособност/вид и степен на уврежда-
не на възраст над 16 години и 15.8% от тези 
на възраст 20-64 г. Данните за 2018 г. показ-
ват, че най-голям е броят на освидетелства-
ните лица с призната трайно намалена ра-
ботоспособност/вид и степен на увреждане 
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по повод Захарен диабет сред лицата във 
възрастова група 50-59 г. (1147), следвани от 
лицата от възрастовите групи 60-64 г. (610), 
40-49 г. (505), 30-39 г. (243) и 20-29 г. (80). За 
2018 г. най-голям е броят на освидетелства-
ните лица с призната трайно намалена ра-
ботоспособност/вид и степен на увреждане 
по повод Хипертонични болести сред лицата 
във възрастовата група 50-59 г. (874), след-
вани от лицата във възрастовата групи 60-64 
г. (556), 40-49 г. (265), 30-39 г. (52) и 20-29 г. 
(2). Данните за 2018 г. показват, че най-голям 
е броят на освидетелстваните лица с при-
зната трайно намалена работоспособност/
вид и степен на увреждане по повод Хронич-
ни болести на долните дихателни пътища 
(ХБДДП) сред лицата във възрастова група 
50-59 г. (549), следвани от лицата от възрас-
товите групи 60-64 г. (283), 40-49 г. (190), 30-
39 г. (70) и 20-29 г. (21). 

През 2018 г. броят на умиранията по при-
чини Захарен диабет, Хипертонични болести 
и Хронични болести на долните дихателни 
пътища във възрастовия диапазон от 25 до 
64 г. е общо 1326 (Захарен диабет – 334, Хи-
пертонични болести – 791, Хронични боле-
сти на долните дихателни пътища – 201) и 
съставлява 1.2% от общия брой на умира-
нията по всички причини в страната, 6.1% от 
умиранията във възрастта 25-64 г. и 13.4% 
от общия брой на умиранията по причина 
тези заболявания за страната.

Фиг. 9. Умирания от Захарен диабет    

Фиг.10 Умирания от Хипертонични бо-
лести

 

Фиг.11. Умирания от ХБДДП
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Организацията и действията, насочени 
към всички фактори, свързани и влияещи 
върху разгледаните процеси, отнасящи се 
до тези важни социалнозначими заболява-
ния, значително биха подобрили здравния 
статус на населението в активна възраст 
и би спомогнало за осигуряване на добро 
здраве за пълноценен живот.

Изплатени средства от НЗОК за 2017 и 
2018 г за ПИМП И СИМП. По официални ста-
тистически данни на НЗОК за 2018 г. на из-
пълнителите на ПИМП за пациенти с хипер-
тония, диабет и ХОББ са изплатени общо 19 
239 121.21 лв. при 18 703 408.8 лв. за 2017 
г.   За 2018 г. най-висок е делът на изплате-
ните средства за хипертония – 16 401 176.3 
лв., което представлява 87.82% от общите 
разходи. Следват разходите за пациенти с 
диабет – 2 262 617. 66 лв. (11.76%). Най-ни-
ски са разходите за пациенти с ХОББ – 79 
811.55 лв. или 0.41% от общите разходи.  
На изпълнителите на СИМП за пациенти с 
трите заболявания са изплатени общо 11 
716 553,4 лв. за 2018 г. при 11 318 580.5 
лв. за 2017 г. За 2018 г. най-висок е делът 
на изплатените средства отново за хипер-
тония – 8 009 322 лв., което представлява 
2/3 от общите разходи (68.36%). Следват 
разходите за пациенти с диабет, които са 
2.5 пъти по-малко от тези за хипертония 
– 3 174 782.1 лв. (21.10%). Най-ниски за 
разходите за пациенти с ХОББ – 532 449.3 
лв. или 4.54% от общите разходи. Изпла-
тените средства на изпълнителите на ПИМП 
за пациенти с хипертония са два пъти по-
вече от тези, изплатени на изпълнителите 
на СИМП за това заболяване. За ХОББ на 
СИМП са изплатени 6.7 пъти повече сред-
ства, отколкото на ПИМП. Това има своето 
логично обяснение – хипертониците се дис-
пансеризират при ОПЛ, а пациентите с ХОББ 
– при пневмолог.  За изпълнителите на БМП 
за трите заболявания са изплатени общо 25 
670 688.4 лв. за 2018 г. при 22 559 159.6 лв. 
за 2017 г. За 2018 г. с най-висок относителен 
дял са изплатените средства за пациенти с 
диабет – 20 609 654 лв. или 80.28% от всич-
ки разходи. Следват разходите за пациенти 
с ХОББ – 3 478 508 лв. (13.55%) и хиперто-
ния – 1 582 526.4 лв. (6.16%) .

Изплатени средства по възрастови 
групи: Данните показват съществена раз-
лика в структурата на изразходваните сред-
ства за ПИМП, СИМП и БМП за отделните 
заболявания. За хипертония най-високи 
са разходите за изпълнителите на ПИМП; 
за диабет – за изпълнителите на БМП и за 
ХОББ – за изпълнителите на СИМП. С уве-

личаване на възрастта се увеличават изпла-
тените средства на изпълнителите на ПИМП 
и за трите заболявания. За хипертонията не 
се установяват съществени различия по го-
дини (2017 и 2018 г.) за отделните възрасто-
ви групи. За 2018 г. най-ниски са разходите 
за възрастовата група 25-35 г. – 363 050 лв., 
които постепенно се увеличават и достигат 
10 354 835 лв. за възрастта 56-65 г. Съща-
та тенденция се установява и по отношение 
на диабета, където разходите през 2018 г. за 
най-младата възрастова група (25-35 г.) е 49 
486.96 лв. и се увеличава 4 пъти за 36-45-го-
дишните, 12 пъти за 46-55-годишните и 28 
пъти за пациентите на възраст 56-65 г. За 
последните разходите са съответно 1 404 
504 лв. За пациенти с ХОББ увеличението 
на изплатените средства по възрастови гру-
пи е много по-голямо. За пациенти на 25-35 
г. разходите са 1134.9 лв., 4.7 пъти се увели-
чават за възрастовата група 36-45 г., 18 пъти 
за 46-55-годишните и 46 пъти за 56-65 г. (52 
392.44 лв.) .

Изводи и заключение
Според СЗО, във всяка от страните ини-

циативите, насочени към предизвикателство 
на хипертонията трябва да съдържат шест 
важни компонента: интегрирана програма 
за първичната медицинска помощ; финан-
сов разчет за реализация на програмата; 
основни диагностични методи и лекарства; 
намаляване нивото на факторите на риска 
сред населението; програми за укрепване на 
здравето на работните места; мониторинг и 
изпълнение на програмите. По официална 
статистика на Министерството на здравео-
пазването от 2018 г. между 5-10% от бъл-
гарите са с ХОББ, а едва 75 000 човека 
се лекуват. По неофициални данни броят 
на заболелите в страната е не по-малко от 
500 000 души. По данни от доклада на Ев-
ропейската комисия „Здравен профил за 
България“ за 2017 г. разпространението 
на тютюнопушенето сред българското 
население е най-високо в ЕС и е с почти 
седем процентни пункта над средното 
за ЕС. Не по-малко от 28% от възраст-
ното население, включително повече от 
един на всеки трима (35%) мъже, пуши 
ежедневно. Според оценките на Светов-
ната банка цената, която плаща здравната 
система на дадена държава за последстви-
ята за здравето от употребата на тютюневи 
изделия, съставлява между 0.1% и 1.1% от 
брутния вътрешен продукт на различните 
страни. Спирането на тютюневите изделия, 
съдържащи и не съдържащи тютюн има не-
посредствени и големи ползи за здравето 
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при мъже и жени на всички възрасти – тези 
ползи се проявяват, както при лица със свър-
зани с пушенето заболявания, така и при 
лица без такива заболявания. Основните 
цели в лечението на ХОББ са: да се подобри 
качеството на живот на пациентите, като се 
намалят симптомите и риска, да се редуци-
рат екзацербациите и се забави прогресията 
на заболяването, чрез което да се намали 
смъртността.  

През 2016 г. Европейският парламент 
прие Декларация, призоваваща ЕК и СЕ „..да 
дадат приоритет на диабета като европейски 
здравен, социален и икономически проблем 
от основно значение; да разработят страте-
гия на ЕС за превенция, диагностика и кон-
трол на диабета; да насърчават държавите 
членки да изготвят национални програми за 
диабета; да разработят стратегия за насър-
чаване на потреблението и производството 
на здравословни храни и ефективно да ко-
ординират и изпълняват всички мерки, раз-
работени до момента".  Изработването на 
Национална програма за борба с диабета в 
България ще бъде важна стъпка за изпълне-
ние горните препоръки, като освен ползите 
за пациентите ще доведе до по-ефективно 
използване на ресурсите и ще намали чувст-
вително разходите за лечение. Положително 
е, че в България има достатъчно ендокрино-
лози; бърз достъп до специалист; достатъч-
но болници; диспансеризация; съвременни 
лекарства; тест-ленти, инсулинови помпи, 
сензори; регистър на диабетно болни.

Остават предизвикателствата: Недос-
татъчно знания сред хората в риск и паци-
ентите; липса на сътрудничество и постоян-
ство при пациентите; като извод от анализи-
те от диабетния регистър за 2016, 2017 г. от 
прегледаните: средно с диабет тип 1 и 2 са 
около 473 000, новооткрити – средно годиш-
но 61 000; анализирани 38 000 000 амб. лис-
ти от 5 000 000 пациенти; най-много са нев-
рологичните усложнения и при двата типа; 
не повече от 50% от болните имат задоволи-
телна компенсация – тоест са компенсира-
ни през над 50% от времето през годината; 
компенсацията се подобрява над 60 годиш-
на възраст. 
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АНАЛИЗ НА ФАКТОРИТЕ, КОИТО ОКАЗВАТ ВЛИЯНИЕ ВЪРХУ  
ПОВЕДЕНИЕТО НА ДОНОРИТЕ ПО ВРЕМЕ НА КРЪВОДАРЯВАНЕ

analysis OF thE FactORs that inFluEncE thE BEhaViOR OF DOnORs DuRinG 
BlOOD DOnatiOn

Жанина Й. Иванова, Димитър Г. Ставрев

Janina Y. Ivanova, Dimitar G. Stavrev

Набирането и задържането на доброволни кръводарители е значително предизвика-
телство пред високата потребност от кръв и ниските нива на кръводаряване, особено 
в страните с нисък и среден доход като България. Целта на настоящото изследване е 
да се оцени влиянието на психосоциалните въздействия върху поведението на донори-
те в Районен център по трансфузионна хематология Варна. Материал и методи: Чрез 
анонимна анкета са проучени 3082 лица, посетили районния кръвен център.  Средната 
възраст е 28.2 г., като няма съществена разлика между мъжете и жените. Преоблада-
ват лицата със средно образование. Оценени са психоциалните фактори, включително, 
знания относно процеса на кръводаряване, кръводаряване от членове на семейството, 
социо-демографски показатели и страх от заразяване, от игли/убождане и страх от 
самата процедура.

Recruiting and retaining voluntary blood donors is a significant challenge to high blood demand 
and low blood donation levels, especially in low- and middle-income countries such as Bulgaria. 
The aim of the present study was to evaluate the influence of psychosocial influences on the 
behavior of donors in the Regional Center for Transfusion Hematology Varna. Material and 
methods: 3082 people who visited the regional blood center were surveyed through an anonymous 
survey. The average age is 28.2 years, and there is no significant difference between men and 
women. People with secondary education predominate. Psychological factors were assessed, 
including knowledge of the blood donation process, blood donation by family members, socio-
demographic indicators and fear of infection, needles / prick and fear of the procedure itself.

Ключови думи: страх, кръводаряване, поведение, бариери, изследване

Key words: fear, blood donation, behavior, barriers, research

Въведение: Набирането и задържането 
на доброволни кръводарители е значително 
предизвикателство пред високата потреб-
ност от кръв и ниските нива на кръводаря-
ване, особено в страните с нисък и среден 
доход като България. Стигмата и ниската 
информираност на обществеността относно 
процедурите и стандартите за кръводаря-
ване са основните фактори за намаляване 
на  кръвоснабдяването в страните  ниски и 
средни доходи [16, 17, 30].

Психосоциалните променливи са нераз-
делна част от съвременните модели, пред-
сказващи намерението и поведението на 
донорите [2, 22]. 

Информираността относно процесът на 
кръводаряване, религиозните вярвания, 

благосъстоянието и качеството на живот, 
както и положителното възприемане на 
здравето са посочени като основни мотиви-
ращи фактори от някои автори [1, 4, 5, 7, 13, 
21, 23, 26, 32].

Други изследвания също подчертават 
различни аспекти на страха като важни ба-
риери пред поведението на донорите и пов-
торното им връщане в кръвните центрове, 
като водещи са студентите, жените, млада 
възраст и лица с опит в кръводаряването [9, 
10, 11, 29].

Психосоциалните и поведенчески фак-
тори, които допринасят за поведението на 
кръводарителите, се различават между под-
групите и не са статични елементи, които мо-
гат да бъдат рутинно изследвани [3, 12]. Не-
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графски показатели и страх от заразяване, 
от игли/убождане и страх от самата проце-
дура. Данните са обработени с помощта на 
SPSS v. 20.0, като са използвани сравнител-
ни, вариационни и корелационни анализи и 
анализ за оценка на вероятностите.

Резултати: Над 2/3 (66.5 %) от анкети-
раните лица са посочили, че даряват кръв 
за пръв път. От друга страна над полови-
ната (59.9 % посочват, че в семейството им 
има членове, които са били кръводарители, 
а 17.1 % посочват, че в техните семейства 
няма подобна практика. Над 1/3 (27.1 %) не 
са запознати с процедурата по кръводаря-
ване, а 41.2 % изпитват страх по различни 
причини.

При изследването на връзката между об-
разованието и кръводаряването установи-
хме, че има съществена разлика в поведе-
нието на кръводарителите (р<0.001) (Фиг. 1).

Установихме умерена зависимост между 
образованието и кръводаряването (r=0.310 
p<0.001), която показва, че лицата с по-ви-
сока образователна степен са по-склонни да 
станат редовни кръводарители.

Един от факторите, които оказват вли-
яние е личният пример, който младото по-
коление получава от членовете на техните 
семейства, кръводаряването е една от об-
ластите, които се повлияват от личния при-
мер. Относителният дял на лицата, които са 
редовни кръводарители е по-висок в семей-
ствата, в които вече има изградена практика 
в тази посока (Фиг. 2).

обходими са проучвания с добре валидирани 
мерки, адекватен дизайн на инструментите 
за изследване и силен анализ, за да се по-
лучат по-последователни и обобщаващи ре-
зултати по отношение на поведението на кръ-
водарителите, особено като се има предвид 
общата популация, която е слабо проучена 
в страните  ниски и средни доходи. Мотива-
торите и възпиращите фактори за донорство 
се различават до известна степен между ли-
цата, които не са дарявали кръв до момента 
и редовните кръводарители [3], въпреки че 
някои психосоциални фактори, включително 
страхът, продължават да съществуват опита, 
които има кръводарителя [28].

Към момента проучванията, които из-
следват факторите, свързани с нежеланието 
за кръводаряването са ограничени  [5, 6, 24, 
33], което пречи за насочването на кампани-
ите за привличане и задържане на кръвода-
рители.

Цел: Да се оцени влиянието на психосо-
циалните въздействия върху поведението 
на донорите в Районен център по трансфу-
зионна хематология Варна.

Материал и методи: Чрез анонимна ан-
кета са проучени 3082 лица, посетили ра-
йонния кръвен център. Средната възраст е 
28.2 г., като няма съществена разлика между 
мъжете и жените. Преобладават лицата със 
средно образование. Оценени са психоциал-
ните фактори, включително, знания относно 
процеса на кръводаряване, кръводаряване 
от членове на семейството, социо-демо-

Фиг. 1. Връзка между образованието и кръводаряването
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Както вече беше посочено по-рано страхът е един от основните възпиращи фактори за 
кръводаряване (Фиг. 3), като водещ е страха от заразяване с 37.6 % следван от липсата на 
информация за нуждата от кръв – 33.90 %.

Фиг. 3. Причини, лицата да не даряват кръв

Повторният акт на кръводаряване корелира обратно пропорционално със страха от за-
разяване и страха от самата процедура (Фиг. 4).

Фиг. 4. Връзка между страха и повторното кръводаряване

Установихме правопропорционална умерена зависимост между информираността за 
процедурата по кръводаряване и желанието за повторно кръводаряване (r=0,406; p<0.001), 
като вероятността за привличане на лицето като редовен кръводарител е 21,9 пъти по-голя-
ма след като то се запознае подробно с процедурата по кръводаряване и се убеди, че няма 
риск за здравето и безопасността му (Фиг. 5).

В нашето проучване демографският профил на потребителите на първични здравни гри-

Фиг. 2. Даване на личен пример в семейството за кръводаряване (р<0.001)
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жи, които са по-склонни да дарят кръв, се 
различава от този в другите проучвания вър-
ху профила на кръводарители [24, 27, 31]. 

Сред по-младите популации проучвания 
показват, че липсата на информация за до-
норството и кампании, насочени към тази 
част от населението, могат да допринесат за 
ниската честота на кръводарителите на въз-
раст между 18 и 25 години в световен мащаб 
[7, 19]. Това се потвърждава и от нашите 
резултати, които показват, че лицата, които 
даряват за първи път са на средна възраст 
24.5 г., докато редовните кръводарители са 
на средна възраст 35.4 г. (р<0.001).

Като мотивиращ фактор за кръводарява-
не е  информираността за нуждата от кръв 
[5, 7,  14, 15, 25, 32], като в настоящото из-
следване липсата на информация в 33.9 % 
от случаите е свързана с липсата на желание 
за кръводаряване. В нашия прогнозен модел 
информираността е една от променливите, 
които най-много допринасят за поведение-
то на кръводаряване, което предполага съ-
ответна връзка с процента на даренията. 
Смята се, че някои хора с ниски познания 
относно процеса на кръводаряване се оце-
няват като неподходящи за донори и че това 
погрешно схващане се запазва в продълже-
ние на много години, намалявайки разпрос-
транението на донорите [18, 20]. Важно е, че 
справянето с тези погрешни схващания от-
носно дарителското поведение, стандартите 
и пригодността може да подобри набиране-
то и задържането на кръводарителите сред 
тази популация  [20]. По този начин ние счи-
таме, че информираността е важен фактор, 
на който трябва да се обърне внимание чрез 
организирането на образователните дейнос-
ти, кампаниите и при разработването на по-
тенциални интервенции, насочени към тези 
популации за повишаване на донорството.

Сред изследваните променливи страхът 
от процедурата и заразяването са важни 

бариери пред кръводаряването. Страхът 
и безпокойството са свързани с намалено 
желание за кръводаряване [10, 22]. В съот-
ветствие с настоящите констатации, в едно 
проучване се установява, че страхът от 
игли, кръв, болка и припадък са свързани с 
по-малко желание за кръводаряване, както и 
с повторно кръводаряване [9].

Според друга публикация [32] много по-
тенциални кръводарители вярват, че могат 
да се заразят с инфекциозно заболяване, 
докато даряват кръв или че даряването на 
кръв оказва влияние върху кръвните показа-
тели на донора.

В допълнение, страхът от процедурата, 
свързан с кръв и инжекции е посочен като 
релевантна бариера пред решението за да-
ряване на кръв, докато хората, които никога 
не са имали намерение да дарят, имат по-го-
ляма честота на този вид страх по време на 
дарителския процес [34]. Това налага необ-
ходимостта от допълнителни изследвания, 
за да се проучат възможните интервенции 
за справяне със страховете и заблудите.

Въпреки, че в настоящото изследване не 
е проучвано влиянието на религията върху 
поведението на кръводарителите, някои ав-
тори са установили, че религиозните убеж-
дения оказват значително влияние върху по-
ведението на донорите [4, 13, 35].

Представените резултати предполагат 
връзката между дарителското поведение и 
страха от процедурата, информираността и 
социодемографските променливи като пол, 
възраст и образователно ниво.

Изводи: Структурният модел посочва 
връзки между поведението на кръводаря-
ване и страха, знанието, възрастта, пола и 
образователното ниво. 

Страхът от заразяване, иглите/убожда-
нето  и липсата на познания за процеса на 
донорство са основните бариери пред реше-
нието за повторно даряване на кръв.

Фиг. 5. Връзка между информираността за процедурата по кръводаряване и повтор-
ното кръводаряване
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ЕРГОТЕРАПИЯ – ПРОФЕСИОНАЛНА АВТОНОМНОСТ И ИДЕНТИЧНОСТ 
В СФЕРАТА НА ОБщЕСТВЕНОТО ЗДРАВЕ

OccupatiOnal thERapy – pROFEssiOnal autOnOMy anD iDEntity in thE 
DOMain OF puBlic hEalth

Лилия Ас. Тодорова

Liliya As. Todorova

Резюме: В световен мащаб ерготерапията има стогодишна история, но в България 
нейните основи са поставени едва през 2006 г. Мястото и ролята на ерготерапевта 
у нас все още не са точно и еднозначно регламентирани. Докладът представя профе-
сионалния профил и идентичност на ерготерапията в глобален мащаб на базата на 
системен анализ на голям обем актуална информация от водещите в света професио-
нални организации. Основната цел на ерготерапията е осигуряване на възможност за 
пълноценно участие в дейностите от ежедневието въпреки наличието на дефицити 
от физическо и психосоциално естество. Ерготерапията е автономна професия с уни-
кална професионална идентичност, която допълва, а не припокрива утвърдените у нас 
професии. Това определя значимото й място в сферата на общественото здраве.

Abstract: Occupational therapy has a hundred-year history worldwide, while in Bulgaria its 
foundations were laid only in 2006. The place and role of the occupational therapist are not yet 
precisely and unambiguously regulated. The paper presents the professional profile and identity 
of occupational therapy globally, based on a systematic analysis of a large amount of up-to-date 
information from leading professional organizations in the world. The main goal of occupational 
therapy is to enable participation in everyday occupations despite physical and psychosocial 
disabilities. Occupational therapy is an autonomous profession with a unique professional identity, 
which complements rather than overlaps the established professions in the healthcare and social 
spheres in our country. Therefore it has a significant place in the domain of public health.

Ключови думи: ерготерапия, професионална идентичност, професионални компетенции

Key words: occupational therapy, professional identity, professional competences

УВОД
Общественото здраве се разглежда като 

наука и държавна политика за предпазване 
от болести, удължаване на живота и промо-
ция на здраве чрез усилия и информиран 
избор на обществото, организациите и инди-
видите.

Общественото здраве може да се опре-
дели и като процес на преминаване на съв-
купното здравно състояние на населението 
на дадена държава, регион или общност 
от едно равнище в друго в резултат на ком-
плекс от обективни условия и обстоятелства 
и на субективни фактори и решения по от-
ношение на даденостите, характеризиращи 
здравните параметри на обществото (1).

Здравето се влияе от комплекс от факто-
ри – генетични, социални, екологични, пове-
денчески нагласи и здравни грижи, от които 
най-важно значение има поведението, свър-

зано със здравето. 
В тези определения изцяло отсъства 

влиянието на дейностите върху човешкото 
здраве и благополучие. 

Ерготерапията е клиент-центрирана 
здравна професия, насочена към промоция 
на здравето и благополучието чрез участие 
в дейности (16). Фокус на ерготерапията е 
човешката дейност във всичките й форми – 
самообслужване, продуктивност и свободни 
занимания. Основна цел на професията е 
осигуряване на възможност за удовлетво-
рително изпълнение на дейности, които са 
важни или нужни на човека, а също така и 
за пълноценно социално приобщаване въ-
преки наличието на дефицити от физическо, 
психическо или социално естество както на 
отделни лица, така и на общности. Водещото 
убеждение в ерготерапията е, че човек може 
да повлияе на здравето си чрез овладяване 
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на дейности, посредством които опознава 
средата и се приспособява  към нея. Прила-
гани терапевтично дейностите допринасят 
за възстановяване и поддържане на здраве-
то и подобряване качеството на живот.

В света Ерготерапията е позната, при-
зната и утвърдена професия със стогодиш-
на история. В последните класации тя се 
нарежда между най-бързо развиващите се 
и най-добре платени професии в САЩ и Ка-
нада. В България мястото и ролята на ерго-
терапевта в здравните и социалните услуги 
все още не са точно и еднозначно регламен-
тирани въпреки присъствието й като профе-
сия под код 2269-6002 в Националната кла-
сификация на професиите и длъжностите в 
Република България – 2011 (3) и в редица 
други нормативни документи.

ЦЕЛ
Настоящата разработка има за цел да из-

ясни професионалната идентичност на ерго-
терапията като нова професия в сферата на 
общественото здраве с акцент върху нейна-
та социална отговорност и роля като агент 
на социална промяна.

ПРОФЕСИОНАЛЕН ПРОФИЛ НА ЕРГО-
ТЕРАПИЯТА

Професионалният профил и идентичност 
на ерготерапията в глобален мащаб е пред-
ставен на базата на задълбочен и системен 
анализ на голям обем актуална информация 
от водещите в света професионални органи-
зации.

Официалното становище на Световна-
та федерация на ерготерапевтите (World 
Federation of Occupational Therapists, WFOT) 
за обхвата на ерготерапията е отразено в до-
кумента Scope and Extension of Practice (18), 
който дефинира основните компетенции за 
входното ниво на професионална дейност. 
Ерготерапевтичната практика е насочена 
към осигуряване на промяна в личността, 
дейността, средата или комбинация от трите 
с цел подобряване на участието в дейности.

Канадската асоциация на ерготерапев-
тите (Canadian Association of Occupational 
Therapists, CAOT) определя ерготерапията 
като „изкуство и наука за осигуряване на въз-
можност за ангажиране в ежедневния живот 
чрез дейности; осигуряване на възможност 
за дейности, които укрепват здравето и бла-
гополучието и в осигуряване на справедли-
во и приобщаващо общество, в което всеки 
може да участва в дейностите от ежедневи-
ето в границите на своите способности” (14). 

Фигура 1. Професионални роли на ерго-
терапевта в Канада (по CAOT, 2012)

Профилът на професионалните компе-
тенции на ерготерапевтите в Канада е раз-
работен в документа Profile of Practice of 
Occupational Therapists in Canada 2012 при 
отчитане на широкия обхват от изисквания 
към ерготерапевта в съвременния контекст. 
Комплексът от необходими знания и умения 
е очертан по отношение на седем професио-
нални „роли“ (фиг. 1). В центъра е изобразе-
на ролята на експерт в осигуряване на въз-
можности, заобиколена от шест подкрепящи 
роли – комуникатор, сътрудник, управител 
на практика, агент на промяната, научнопод-
готвен практик и професионалист. За всяка 
роля е разписан подробен списък с компе-
тенции на двете нива – компетентност и ви-
соко ниво на компетентност.

Обхватът от професонални знания и 
практически умения, които трябва да прите-
жава начинаещият ерготерапевт, за да има 
право да упражнява професията в Англия, 
е представен в синтезиран вид в публика-
цията Входящо ниво на ерготерапевтични 
знания и практически умения (Entry Level 
Occupational Therapy Core Knowledge and 
Practice Skills  (8). В нея се набляга на факта, 
че в контекста на непрекъснати промени в 
здравеопазването, социалните грижи и ши-
рокия спектър от обществени услуги ерго-
терапията продължава да бъде динамично 
развиваща се, чувствителна и отзивчива към 
промените професия, способна да отговори 
на настоящите и бъдещи нужди чрез предос-
тавяне на качествени услуги. Централната, 
непроменяща се в годините философия, на 
която е подчинена ерготерапевтичната прак-
тика, е професионалното убеждение за въз-
действието на дейностите върху здравето и 
благополучието. Рамката от професионални 
компетенции и знания е разработена в съот-
ветствие с Международната класификация 
на функционирането, увреждането и здраве-
то (2). Тя е общовалидна за всички видове 
ерготерапевтични услуги (фиг. 2).
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Професионалният обхват на ерготерапи-
ята е разгледан в разгърнат вид в официал-
ния документ на Американската асоциация 
по ерготерапия Рамка за ерготерапевтич-
на практика: обхват и процес (Occupational 
Therapy Practice Framework: Domain & 
Process) (5). Документът служи като ръко-
водство за разбиране на градивните еле-
менти на ертерапевтичната практика в тях-
ната сложност и взаимосвързаност. Рамката 
се състои от два основни раздела – обхват 
и процес. Водещата идея при описанието 
на обхвата и процеса на ерготерапията в 
пълния им смисъл е постигането на здраве, 
благополучие и пълноценно участие чрез 
ангажиране в дейности. Обхватът включ-
ва съвкупност от знания, компетентности и 
експертен опит по отношение на дейност-
ите, факторите на клиента, изпълнителски 
умения, изпълнителски модели, контекст и 
среда. Ерготерапевтичният процес обхваща 
професионалните дейности на ерготерапев-
та при предоставянето на клиент-центрира-
ни услуги. Той включва етапи на изследване 
и интервенция за постигане на очакваните 
крайни резултати, базирани на компетент-
но приложение на обхвата от знания и под-
крепени от клинична обосновка, анализ на 
действия и дейности в терапевтично взаи-
модействие с клиента.

ПРОФЕСИОНАЛНА ИДЕНТИЧНОСТ И 
ПРИНОС НА ЕРГОТЕРАПЕВТА

Постигането на добро обществено здра-
ве е плод от колективните усилия на мулти-
дисциплинарен екип, включващ медицински 
и асоциирани медицински специалисти, как-
то и специалисти от помагащите професии. 

Всяка специалност има различен обект и 

обхват на дейност и прилага специфични те-
рапевтични средства. Медицинската помощ 
се изразява в диагностициране, лечение и 
предотвратяване на болести и травми с по-
мощта на медикаментозно и оперативно ле-
чение. Психологията изучава поведението, 
мисловните процеси и чувствата на хората, 
както и факторите, механизмите и законо-
мерностите на възникване, развитие и про-
явяване на психиката като субективно отра-
жение на света. Кинезитерапевтът провежда 
функционално-диагностична, профилактич-
на, лечебна и рехабилитационна дейност 
с методите на двигателната активност при 
лица със заболявания, дисфункции и огра-
ничени способности вследствие на увреди 
или недостатъчна двигателна активност. Ло-
гопедът извършва диагностика, корекционна 
терапия и профилактика при лица с комуни-
кативни нарушения с цел пълноценно разви-
тие, интеграция и социална реализация на 
лицата с увреждания.

Приносът на ерготерапията се изразява 
в интегриране и практическо приложение 
на постигнатите от различните специалисти 
резултати в изпълнението на дейности. Фи-
зическото и психическото здраве не са само-
цел, а предпоставка за пълноценно участие 
в дейности, които спадат в кръга на ценно-
стите, интересите или отговорностите на 
индивида. Водещото убеждение е, че дори 
и в случаи, когато всички възможности за 
физическо и психическо възстановяване са 
изчерпани, може да се постигне по-добро ка-
чеството на живот и благополучие. Най-яр-
кият пример в подкрепа на това убеждение е 
животът на Stephen Hawking.

Основната цел на ерготерапията е осигу-
ряване на възможност за пълноценно учас-

Фигура 2. Професионални умения за входно ниво (по COT, 2016)
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тие в дейностите от ежедневието въпреки 
наличието на дефицити от физическо и пси-
хосоциално естество. Дейността на ерготе-
рапевта е базирана на изследване на дина-
мичното взаимодействие между индивида, 
изискванията на дейността и условията на 
средата и прилагане на подходящи страте-
гии за подобряване на това съответствие. 
Интервенцията е насочена към промяна в 
способностите на индивида, характеристи-
ките на дейността или условията на средата, 
както и комбинация от трите. 

Дейностите представляват едновремен-
но крайна цел и средство в ерготерапевтич-
ната интервенция. Прилагани професионал-
но, те допринасят за развиване, възстано-
вяване, поддържане или модифициране на 
ежедневните умения за самообслужване и 
трудова дейност. Компенсирането на трай-
но увредени функции се постига чрез адап-
тиране на домашната, училищна и работна 
среда. Ерготерапията прилага строго инди-
видуален и същевременно холистичен под-
ход, насочен както към клиента, така и към 
другите заинтересовани лица. Отчитат се 
запазените способности на индивида, а не 
само наличните дефицити.

Ерготерапевтите обслужват клиенти от 
всички възрастови групи с широк диапазон 
от физически увреждания и психо-социални 
отклонения. Квалифицираният ерготерапевт 
владее и прилага комбинация от подходи 
както в индивидуален, така и в групов фор-
мат:
• Индивидуални подходи – развиване и 

възстановяване на умения, промяна в 
стила и начина на живот, запазване или 
връщане на работното място, консулти-
ране, обучение, адаптиране и др.

• Групови и общностни подходи – разви-
ване на общностите, здравна промоция, 
превенция, адаптиране на средата, из-
граждане на капацитета, застъпничество 
и др. 

• Общественоздравни подходи – първич-
на грижа, здравна промоция и превенция, 
универсален дизайн, промяна в нагласи-
те и др.
Специфичният принос на ерготерапията 

се изразява във формирането на достъпна и 
подкрепяща социално-икономическа среда, 
осигуряваща възможности за пълноценна 
трудова и личностна реализация на всички 

граждани в съответствие със специфичните 
им възможности и потребности.

Ерготерапевтичната практика е базира-
на на клиент-центриран подход, който се 
отличава от традиционния лечебен процес 
по това, че интервенцията се провежда не 
за, а с клиента и изисква неговото активно 
участие. Toва се постига чрез базиране на 
терапевтичния процес върху ценностите, 
смисъла и избора на клиента, определяне 
на потребностите и формулиране на резул-
татите от неговата лична позиция (13). 

Ерготерапевтът притежава широкопро-
филна подготовка в областта на медицин-
ските и психосоциалните науки, както и на-
бор от знания, умения и нагласи за работа с 
лица с дейностни ограничения, породени от 
нарушение в телесните структури и функции 
или социално изключени по културни, етни-
чески и други причини.

ЕРГОТЕРАПИЯ И СОЦИАЛНА ОТГО-
ВОРНОСТ

Като социално отговорна професия Ер-
готерапията е изправена пред глобалните 
предизвикателства пред човечеството. В 
световен мащаб се наблюдава значителен 
ръст на населението – очаква се до 2050 г. 
да достигне 9,7 млрд., докато през 2015 г. е 
било 7,3 млрд. (15). Това, заедно е недости-
га на храна и чиста питейна вода, поставя на 
изпитание изхранването на населението. В 
демографски аспект се наблюдава тенден-
ция към застаряване, последиците от която 
са нарастване на хроничните заболявания, 
включително психичните разстройства, 
както и растящ товар върху обгрижващи-
те и здравната система. Ерготерапията си 
поставя за цел да отговори на актуалните 
предизвикателства и потребности, основно 
в най-бедните страни, като премества фоку-
са от лечение към превенция на заболява-
ния, породени от дейностни ограничения. 

В този контекст индивидуалните подходи 
се оказват недостатъчно адкеватни да от-
говорят на социалните предизвикателства 
и потребностите на групи и общности (11, 
6). Научните среди отчитат настъпването 
на повратна точка в науката за дейностите 
(occupational science), която изучава дей-
ностите и изследва влиянието на участието 
върху здравето и благополучието, създа-
вайки научната основа на ерготерапията. Тя 
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отразява нарастващата отговорност към со-
циалната реформа в условия на трайна со-
циална несправедливост. Критичният поглед 
навътре към професията отчита, че индиви-
дуалният подход води до недооценяване на 
факторите на макросистемно ниво, които 
оказват влияние върху дейностите. Погле-
дът извън професията задълбочава разби-
рането за дейността като част от конкретен 
социален и политически контекст. 

На фона на миграционни процеси, де-
мографски и екологични промени, които са 
подвластни на човешката дейност, но и кои-
то формират човешката дейност, ерготера-
пията трябва да поеме посока към социална 
трансформация (12). Работата в общността 
все повече се налага като модел в ерготе-
рапевтичната практика, базирана върху цен-
ностите на общността, а ерготерапевтът е 
равноправен партньор на нейните членове. 
Дейностите се използват като основно сред-
ство и крайна цел и са насочени към човеш-
ките взаимоотношения и ангажиране в дей-
ности (10).

Съвременните тенденции в развитието 
на ерготерапията са в унисон с целите за 
опазване на общественото здраве, което оп-
ределя нейната значимост в тази сфера.

АКТУАЛНО СЪСТОЯНИЕ НА ЕРГОТЕ-
РАПИЯТА

В световен мащаб ерготерапията е ав-
тономна здравна професия, която изисква 
университетско образование – в повечето 
европейски страни с образователно-квали-
фикационна степен бакалавър, а в САЩ – на 
магистърско ниво. Право да заемат длъж-
ността ерготерапевт имат специалисти, 
придобили своята квалификация в образо-
вателни програми, които отговарят на стан-
дартите на Световната федерация на ерго-
терапевтите – WFOT’s Minimum Standards 
for the Education of Occupational Therapists 
(17). Тези програми получават сертификат 
за международно признаване на дипломите. 
Списъкът с всички сертифицирани програми 
е публикуван в страницата на Световната 
федерация на ерготерапевтите.

Ерготерапията е една от най-бързо раз-
растващите се професии. Проучвания на па-
зара на труда в САЩ и Канада в последните 
години нареждат професията сред най-тър-
сените и бързо развиващи се професии. В 

Европа годишно се дипломират около 10000 
ерготерапевти в над 430 образователни про-
грами, почти 300 от които са сертифицира-
ни от WFOT. По данни на Съвета на ерготе-
рапевтите от европейските страни (Council 
of Occupational Therapists for the European 
Countries, COTEC) за 2019 г. броят на прак-
тикуващите в Европа  ерготерапевти надми-
нава  182 000. На 100 000 жители се падат 
средно 38 практикуващи специалисти, като 
най-голям брой има в скандинавските стра-
ни – Дания (163), Швеция (120) и Норвегия 
(92), докато в България, Грузия и Русия са 
по-малко от 1 (9).

В България Ерготерапията е нова, но 
изключително обещаваща и перспективна 
професия в сферата на социалните и здрав-
ните услуги. 

Началото на академичното образование 
е поставено през 2006 г. с разкриването на 
бакалавърска програма в Русенския универ-
ситет помпроекта Улесняване участието 
на млади хора с увреждания в разраства-
ща се Европа (Facilitation and Participation of 
Young People with Disabilities in an Enlarged 
Europe, FPYPDEE) в периода 2003 – 2006 г. 
По настоящем тя е единствената програма 
в страната, сертифицирана от Световната 
федерация на ерготерапевтите. От 2013 г. 
университетът провежда обучение по магис-
търска програма Ерготерапия в общността. 

В периода 2006 – 2020 г. в Русенския уни-
верситет са дипломирани 140 бакалаври и 
44 магистри по ерготерапия. Предвид не-
благоприятните социално-икономически 
тенденции у нас числеността на квалифи-
цираните ерготерапевти в страната крайно 
недостатъчна – по-малко от 1 практикуващ 
на 100 000 жители, докато в повечето евро-
пейски страни този брой е между 15 и 20, а 
за скандинавските страни – над 80. 

На този етап в България ерготерапията 
все още е недостатъчно позната и оценена в 
системата на здравните и социалните услу-
ги. В най-голяма степен са застъпени работ-
ните позиции в резидентните услуги – инсти-
туции за пълнолетни лица, центрове за нас-
таняване от семеен тип, приюти. Най-голям 
е делът на ангажираните в услуги за деца 
(47%), следвани от работещите с лица с ум-
ствено изоставане (16%).

Мястото и ролята на ерготерапевта в 
здравните и социалните услуги в България 



145ЧЕТВЪРТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ “ИНОВАЦИИ В ОБЩЕСТВЕНОТО ЗДРАВЕ”

все още не са точно и еднозначно регла-
ментирани. Вероятно една от причините за 
това е дефицитът на специалисти с профе-
сионална квалификация „ерготерапевт“ на 
пазара на труда. Друга вероятна причина 
е липсата на достатъчно познания за същ-
ността и областта на приложение на профе-
сията. Тази празнота се запълва с изобилие 
от неверни твърдения относно ерготерапия-
та, които се разпространяват в публичното 
пространство.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Ерготерапията е автономна професия с 

уникална професионална идентичност, коя-
то допълва, а не припокрива утвърдените 
у нас професии в здравната и социалната 
сфера. 

В епоха на промяна в приоритетите на 
здравната система ерготерапевтите са изпра-
вени пред предизвикателството да продъл-
жат да бъдат експерти в дейностите. Между-
народната класификация на функциониране-
то, увреждането и здравето насърчава здрав-
ните специалисти да прехвърлят фокуса от 
увреждането към ангажиране и пълноценно 
участие чрез премахване на бариерите, во-
дещи до затруднения в дейностите и органи-
чено участие (2). Тази позиция на СЗО може 
да се разглежда като външно потвърждение 
на концепция за дейностно участие, заемаща 
централно място в ерготерапията (19), което 
определя нейното значимо място в сферата 
на общественото здраве.

Ерготерапията е дълбоко хуманна про-
фесия, която стимулира социална ангажи-
раност и творческо мислене и променя жи-
вота не само на хората с увреждания, но и 
на обществото като цяло. Това определя 
нейното значимо място на пазара на труда в 
България, а присъствието на ерготерапевт в 
професионалния екип ще подобри качество-
то и ефективността на услугите, както и пъл-
ноценното участие на хората с увреждания. 

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА
1. Горненски П., Обществено здраве и социално 

развитие, Е-списание Социална работа, 2018, 
брой 1, година VI, 29–41, www.swjournal-bg.com

2. Международна класификация на функционира-
нето, уврежданията и здравето: МКФУЗ (ICF), 
2018.

3. МТСП, Национална класификация на професиите 
и длъжностите в България, ИК „Труд и право“, 2011.

4. Тодорова Л. Ерготерапия. Професионален про-
фил и перспективи. Академично издателство 
„Русенски университет“, 2020.

5. American Occupational Therapy Association. 
Occupational Therapy Practice Framework: 
Domain and Process (3rd ed.). American Journal 
of Occupational Therapy, 68 (Suppl. 1), S1–S48, 
2014.

6. Bruggen v, H. Mind the Gap: Addressing inequalities 
in Health through Occupation-Based Practices, 
in Sakellariou D. and Pollard N., Occupational 
Therapies Without Borders, Integrating Justice with 
Practice, second edition, Elsevier London, 2017

7. Canadian Association of Occupational Therapists, 
Profile of Practice of Occupational Therapists in 
Canada, 2012. 

8. College of Occupational Therapists. Entry Level 
Occupational Therapy Core Knowledge аnd 
Practice Skills, London: COT, 2016.

9. COTEC, Summary of the Occupational Therapy 
Profession in Europe 2019: https://www.coteceurope.
eu/wp-content/uploads/2019/07/Summary-of-the-
Profession-2019.pdf 

10. Galvaan, R. Occupation Based Community 
Development Framework, 2013:  https://vula.uct.
ac.za/access/content/group/9c29ba04-b1ee-49b9-8c85-
9a468b556ce2/ OBCDF/pages/intro.html 

11. Laliberte Rudman D. Engaging the occupational 
imagination: Meeting in diversity, Journal of 
Occupational Science, 20:4, 298-313, 2013.

12. Laliberte Rudman D. Enacting the Critical 
Potential of Occupational Science: Problematizing 
the ‘Individualizing of Occupation’, Journal of 
Occupational Science, 26(2), 165-172, 2019.

13. Townsend, E.A. (ed.). Enabling occupation I: An 
Occupational Therapy Perspective, revised edition, 
CAOT Publications ACE, Ottawa, pp 49–51, 2002.

14. Townsend, E.A., Polatajko, H.J. Enabling occupation 
II: Advancing an Occupational Therapy Vision for 
Health, Well-Being & Justice Through Occupation, 
Ottawa, CAOT publications ACE, 2007.

15. United Nations Department of Economic and 
Social Affairs. The World Population Prospects: 
2015 Revision: https://www.un.org/development/desa 
/publications/world-population-prospects-2015-revision.
html

16. WFOT, Definition of Occupational Therapy, 2012.
17. WFOT, Minimum Standards for the Education of 

Occupational Therapists, 2016.
18. WFOT, Scope and Extension of Practice (position 

statement), 2014.
19. Wong, S.R., G. Fisher, Comparing and Using 

Occupation-Focused Models, Occupational 
Therapy in Health Care, 29(3):297-315. doi: 
10.3109/07380577.2015.1010130, 2015.

Адрес за кореспонденция:
Лилия Асенова Тодорова, Русенски 

университет „Ангел Кънчев“, Факултет 
Обществено здраве и здравни грижи,  

e-mail: litod@uni-ruse.bg

http://www.swjournal-bg.com
https://www.coteceurope.eu/wp-content/uploads/2019/07/Summary-of-the-Profession-2019.pdf
https://www.coteceurope.eu/wp-content/uploads/2019/07/Summary-of-the-Profession-2019.pdf
https://www.coteceurope.eu/wp-content/uploads/2019/07/Summary-of-the-Profession-2019.pdf
https://vula.uct.ac.za/access/content/group/9c29ba04-b1ee-49b9-8c85-9a468b556ce2/ OBCDF/pages/intro.html
https://vula.uct.ac.za/access/content/group/9c29ba04-b1ee-49b9-8c85-9a468b556ce2/ OBCDF/pages/intro.html
https://vula.uct.ac.za/access/content/group/9c29ba04-b1ee-49b9-8c85-9a468b556ce2/ OBCDF/pages/intro.html
https://www.un.org/development/desa /publications/world-population-prospects-2015-revision.html
https://www.un.org/development/desa /publications/world-population-prospects-2015-revision.html
https://www.un.org/development/desa /publications/world-population-prospects-2015-revision.html


146 ЧЕТВЪРТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ “ИНОВАЦИИ В ОБЩЕСТВЕНОТО ЗДРАВЕ”

НЕВЕРБАЛНИ НАРУшЕНИЯ НА УЧЕНЕТО (ОПИСАНИЕ НА СЛУЧАЙ) 
ДИЗАЙН НА ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА СТРАТЕГИЯ

nOn-VERBal lEaRninG DisaBilitiEs (a casE stuDy)
DEsiGn OF a REsEaRch stRatEGy

Диана М. Игнатова

Diana M. Ignatova

Въведение: Изложението поставя на обсъждане концепта „невербални нарушения на 
ученето“, които се характеризират с проблемно функциониране на личността в след-
ните сфери на компетентности: зрително-пространствена организация, двигателни 
умения, социална комуникация, академична успеваемост. 

Цел: Да се насочи вниманието към невербалните нарушения на ученето като 
валиден диагностичен концепт с ясни параметри и принадлежност към категорията на 
нарушенията на развитието. 

Материал и методи: Описание на случай; момче на 7 години с диагностични данни за 
невербални нарушения на ученето.

Резултати: Бяха установени уникални индивидуални характеристики, които 
допълват концептуалната рамка по проблема „невербални нарушения на ученето“. 
Констатациите подкрепят необходимостта от обособяването на нарушенията 
като самостоятелна диагностична категория и включването им в международните 
диагностични класификатори. Направен е опит за дизайн на изследователска стратегия, 
която да даде насоки на специалистите в процеса на диагностично оценяване и 
планиране на специализирано терапевтично и образователно въздействие. 

Заключение: Изложението поставя акцент върху значимостта на невербалните 
нарушения на ученето за образователната практика и въздействието им върху 
личността, което налага ранна идентификация и специализирано терапевтично 
въздействие.

Background: The concept of “Non-verbal learning disabilities” which is characterized by prob-
lematic functioning of the personality in the following areas of competence: visual-spatial organi-
zation, motor skills, social communication, academic achievement was discussed. 

Aim: The main purpose was to draw the attention of the specialists to the problem of non-ver-
bal learning disabilities as a valid diagnostic concept with specific parameters that belong to the 
category of developmental disorders. 

Materials and methods: A case study of 7-year-old boy with diagnostic characteristic features 
for nonverbal learning disabilities. 

Results: Unique individual characteristics were identified that complete the conceptual frame-
work of “non-verbal learning disabilities”. The findings support the need to differentiate the dis-
abilities as an independent diagnostic category and to include them in the international diagnostic 
cassifications. An attempt has been made to design a research strategy to provide guidelines to 
professionals in the process of diagnostic assessment and planning of specialized therapeutic 
and educational intervention. 

Conclusion: The report emphasizes the importance of non-verbal learning disabilities for ed-
ucational practice and their impact on the individual, which requires early identification and spe-
cialized therapeutic impact.

Ключови думи: невербални нарушения на ученето, зрително-пространствени дефицити, 
социокомуникативни дефицити, нарушения на моториката и координацията;

Key words: nonverbal learning disabilities, visual-spatial processing deficits, socio-
communicative deficits, motor and coordination disabilities;
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Увод
Невербалните нарушения на ученето 

се появяват за първи път като научна про-
блематика в изследванията на Johnson и 
Myklebust през 1967 г. Изследователите ги 
обозначават с термина „нарушения на со-
циалната перцепция“, като описват деца с 
добре формирани вербални умения, но с 
трудности във възприятията и обработката 
на зрително-пространствена информация. 
Те обаче, не успяват да дефинират ясно 
проблема, тъй като през 1975 г. Myclebust 
умира. 

Две десетилетия по-късно, Rourke 1987, 
1988, 1989 [16] [17] [18] провежда набор от 
изследвания, на базата, на които определя 
нарушенията като съвкупност от признаци в 
рамките на изолиран синдром. Той наблю-
дава и систематизира проявата на няколко 
базисни диагностични признаци: невропси-
хологични, социо-комуникативни и акаде-
мични дефицити. Изследователят устано-
вява набор от двигателни и зрително-прос-
транствени дефицити, които произтичат от 
нарушения в перцепцията на зрителни и 
тактилни стимули. Според него, тези деца 
възприемат и обработват по-лесно стимули 
от средата, доставени чрез слуховата мо-
далност. Rourke събира данни за ранните 
периоди в развитието им, като отчита проя-
ва на изразени признаци на слаба активност, 
тромавост и непохватност. Във възрастовия 
диапазон 0-3 години, децата не изследват и 
не желаят да опознават физически заоби-
калящата ги среда, което той тълкува като 
вторичен белег на първичен зрително-прос-
транствен дефицит. [18] Изследователят за-
дълбочава и обогатява наблюденията си, на 
базата, на което през 1995 представя симп-
томатичен модел за обяснение на описаните 
нарушения, които дефинира като „невербал-
ни нарушения на ученето“. [19]

Фигура 1 представя моделът на Rourke 
като съвкупност от базисни невропсихоло-
гични дефицити с причинно-следствен ха-
рактер.

От друга страна, изследователят прави 
систематизация на силните страни в когни-
тивното и поведенческо функциониране на 
децата с невербални нарушения на ученето, 
като предлага реципрочен йерархичен мо-
дел на способностите (т.е. силните страни в 
развитието на децата). 

Фигура 2 представя нагледно този модел.
Може да се каже, че Rourke прави пър-

вото подробно научно описание на синд-
рома „невербални нарушения на ученето“. 
Той представя нарушенията като резултат 
от базисни невропсихологични дефицити с 
локализация в бялото мозъчно вещество на 
невронни структури в дясната хемисфера. 
Тези дефицити обуславят проблемно функ-
циониране на ниво зрително-пространстве-
ни възприятия, волево внимание при пер-
цепция на зрителни и тактилни стимули, а 
също така проблемно функциониране на па-
метовите механизми (запаметяване, съхра-
нение и възпроизвеждане на информация, 
получена чрез зрителна и тактилна модал-
ности). Наред с това, изследователят реги-
стрира нарушения на абстрактно-логическо-
то мислене (сравнение, анализ и синтез на 
информацията, гъвкавост при решаване на 
проблеми и т.н.). Rourke установява от една 
страна, непълноти при преработката на зри-
телни, зрително-пространствени, времеви и 
тактилни стимули, а от друга – констатира 
възможности за преработка на слухови сти-
мули, което обяснява добрите показатели 
при перцепция на вербални слухови стиму-
ли. 

Тези особености се потвърждават и от 
наблюденията на други изследователи, кои-
то определят нарушенията като: нарушения 

Фиг.1 Йерархичен модел на невропсихологичните дефицити при деца с невербални 
нарушения на ученето, [19]

Фиг.2 Йерархичен модел на когнитивните способности при деца с невербални нару-
шения на ученето, [19]
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на ученето с водещ социално-емоцонален 
дефицит [6] [22] или синдром на дясно-хе-
мисферен дефицит [9] [25] [20]. Авторите 
разглеждат тази проблематика като субкате-
гория на нарушенията на ученето, за което 
свидетелстват и данните относно честотата 
на разпространение. 

Таблица 1 систематизира информацията 
от изследвания във връзка с разпростране-
нието на невербалните нарушения на учене-
то в масовата училищна популация.

Изложеното дотук дава основания да се 
приеме, че невербалните нарушения на уче-
нето представляват диагностична категория 
със специфична клинична изява. Някои от 
идентифицираните симптоми обаче, са по-
добни на описаните при други нарушения – 
синдром на Аспергер, прагматично езиково 
нарушение (семантично-прагматично езико-
во нарушение) и др. 

В този смисъл диагностичната оценка 
на невербалните нарушения на ученето се 
оказва предизвикателство за много от спе-
циалистите, тъй като липсва консенсус в 
научните среди по отношение на диагнос-
тичните критерии. по [11] [26] Синдромът 
не е включен в международните диагнос-
тични класификатори – МКБ-10 и DSM-V, 
което дава основание да се смята, че тези 
деца често са неправилно диагностицира-
ни. Сред най-срещаните некоректно поста-
вени диагнози в предучилищна възраст са 
хиперактивност с дефицит на вниманието 
и разстройство на рецептивния език. [4] [7] 
Нарушенията остават неразпознати и в учи-
лищна възраст, когато са налице значителни 
трудности в усвояването на учебното съдър-
жание по предметите от природо-научния 
цикъл и най-вече в обучението по математи-
ка. В този възрастов период, най-честите не-
точно установени диагнози са: дискалкулия, 
социално-емоционално разстройство, соци-
ално-комуникативно нарушение, синдром на 
Аспергер или друго разстройство на психич-
ното развитие с водещо нарушение на праг-
матиката на речта и общуването. [8] [7] 

Очевидно е, че сложният и комплексен 
характер на диагностичната изява на синд-

рома „невербални нарушения на учене-
то“създава сериозни трудности в процеса 
на диагностично оценяване, поради което 
много често диагнозата се забавя и назрява 
като необходимост едва в училищна възраст 
с възникването на сериозни трудности в уче-
нето и на база сравнение между поведен-
ческите прояви на децата с този сидром и 
техните типични връстници. В този смисъл, 
идентификацията на ранните диагностични 
маркери за нарушенията от тази категория 
в предучилищна възраст, има съществено 
значение. В литературата по тази пробле-
матика [10] [19] [21], както беше споменато 
по-горе, се описват ранни признаци (през 
първите три години от детството) в сферата 
на двигателното развитие - късно прохож-
дане, липса на двигателна активност, неже-
лание за обследване на околния свят, труд-
ности в координацията и равновесието. На 
по-късен етап, се проявяват значими труд-
ности във фините моторни движения – не-
възможност за манипулиране с пластелин, 
трудности при рязане, лепене, неправилен 
захват при рисуване и писане, значими труд-
ности в развитието на графичните умения. 
Според Davis, Broitman, 2011 [5], Palombo, 
2006 [14], Thompson, 1997 [21], в предучи-
лищна възраст много характерно за децата е 
изпреварващото езиково-говорно развитие. 
Наред с това, те с лекота запаметяват на-
бори от вербални стимули (стихотворения, 
фрази и изречения, които са чули в езико-
вата продукция на възрастните), формират 
добри фонологични умения и сравнително 
лесно запомнят букви и цифри, поради кое-
то по-късно усвояват бързо четивната техни-
ка и се научават да четат плавно, въпреки 
че имат ниска степен на разбиране на про-
четеното. Децата са изключително бъбриви, 
но самоцелни в словесната си изява, фоку-
сът на вниманието им е насочен към сфери, 
обект на собствени интереси. Още в ранно 
детство, се наблюдават специфични труд-
ности при осмислянето на емоции и прежи-
вявания, особености на взаимодействието 
с връстници, неспособност за разчитане на 
невербални знаци, липса на усет и гъвкавост 

Табл.1 Честота на разпространение на невербалните нарушения на ученето

Автор, година Честота на разпространение на невербалните наруше-
ния на ученето (НВНУ)

Ozolos, Rourke, 1991 [13]; Pennington, 1991 
[15]

НВНУ са в диапазона 0,1 – 1,0 % от общата популация на 
децата с нарушения на ученето (10%) 

Wajnsztejn, Bianco, Barbosa, 2016 [24] НВНУ формират 2% от общата училищна популация

Margolis, Broitman, Davis et al., 2020 [12] НВНУ се разглеждат в рамките на 0,05 – 3,75 % от общата 
училищна популация
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Табл. 2 Невербални нарушения на ученето – диференциално диагностични признаци

Диагностич-
ни критерии

Невербални нарушения на 
ученето

Синдром на Аспер-
гер

Синдром на хипе-
рактивност и дефи-
цит на вниманието

Социално-комуни-
кативно нарушение 
– DSM-V (Прагма-

тично езиково нару-
шение /семантично/
прагма-тично нару-

шение)

Двигателно 
развитие

Значимо изоставане в 
общата и фина моторика; 

Тромави, непохват-
ни; ниски показа-
тели на развитие 
на обща и фина 
моторика

Не се регистрират 
особености в дви-
гателното развитие; 
двигателно активни;

Няма данни за 
консистентна из-
ява на забавяне и 
трудности в двига-
телното развитие;

Зрител-
но-прос-
транствени 
умения

Значими трудности в 
зрително-пространстве-
ната организация; често 
се блъскат в заобикалящи 
ги предмети; трудно се за-
държат на едно място; 

Значими труднос-
ти в зрително-прос-
транствената орга-
низация;

Не се регистри-
рат трудности в 
зрително-прос-
транствената 
организация; не 
ги свърта на едно 
място, трудно могат 
да останат седнали; 
или в покой, когато 
се изисква волево 
зрително внимание; 
лесно отвлекаеми, 
импулсивни, липс-
ват сформирани 
умения за планира-
не и организация;

Няма данни за 
консистентна из-
ява на трудности в 
зрително-простран-
ствената организа-
ция;

Езиково-го-
ворно раз-
витие

 Изпреварващо езико-
во-говорно развитие; 
особености в развитието 
на рецептивната езикова 
функция;
 

В рамките на онто-
генетичните нор-
ми за възрастта;

Типично езико-
во-говорно разви-
тие;

Забавено езико-
во-говорно разви-
тие; в някои случаи 
се регистрира заек-
ване или запъване;
Особености в раз-
витието на експре-
сивната езикова 
функция;

Интелекту-
ално разви-
тие

Средни и над средните 
стойности на IQ; по-висо-
ки стойности на вербален 
интелект; 

Средни и в някои 
сфери над сред-
ните стойности на 
IQ; по-високи стой-
ности на вербален 
интелект;

В границите на 
нормата;

Средни и в някои 
сфери над средни-
те стойности на IQ;
по-високи стой-
ности на неверба-
лен интелект;

Социална 
перцепция

Няма данни за ограниче-
но/рутинно поведение;
Трудности по отношение 
на разбирането и интер-
претирането на социални 
ситуации; Трудности при 
осъществяването на соци-
ални взаимодействия - за-
почване и поддържане на 
разговор; Фокусирани вър-
ху разговори, свързани с 
обекти на интересите им;
Доверчиви, поддават 
се на манипулации; пе-
дантични по отношение 
на детайлите; Трудно се 
адаптират и избягват нови 
ситуации; бъбриви;
Сензитивни към текстури, 
мирис, вкус, шум, светли-
на и др.

Стереотипно пове-
дение; Ограничен 
кръг интереси; Зна-
чими трудности 
по отношение на 
разбирането и 
интерпретирането 
на социални си-
туации; Сензитив-
ни към текстури, 
мирис, вкус, шум, 
светлина и др.

С ентусиазъм при-
емат новостите; 
авантюристично, 
рисково поведе-
ние; манипула-
тивни; прекалено 
разговорливи, 
нетърпеливи; почти 
не забелязват де-
тайлите;
Преобладаващо хи-
посензитивни;

Няма данни за 
ограничено/рутин-
но поведение;
Липса на усет и 
гъвкавост в со-
цио-комуникативен 
ситуация; бъбриви; 
трудно разбират 
контекста на соци-
алните ситуации;
Фокусирани върху 
разговори свързани 
с обекти на интере-
сите им; сензитив-
ни към текстури, 
мирис, вкус, шум, 
светлина и др.

(По Muggleton, 1997 [27], Volden, 2004 [23], Bishop, 2000 [3])
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в социални ситуации, трудна адаптируемост 
при промени в ежедневния ритъм [21] [19] 
[10]. Според Johnson, 1987 [10] и Weintraub, 
Mesulam, 1983 [25], най-знаковата диагно-
стична характеристика на нарушенията е 
несъответствието между по-високите стой-
ности на вербален интелект за сметка на 
ниските стойности на невербален интелект.

От изложеното дотук се налага идеята, че 
в процеса на идентификация и диагностична 
оценка на нарушенията, определящо значе-
ние имат някои базисни диференциално-ди-
агностични признаци, които дават основна 
насока на диагностичните заключения. 

Таблица 2 представя основни диферен-
циално-диагностични характеристики, които 
са отправна точка при уточняване на диагно-
зата.

Цел 
Целта на изследването е да се насочи 

вниманието към специфичната изява на 
синдрома „Невербални нарушения на учене-
то“. Във връзка с това, ще бъде представено 
описание на случай от практиката на 7-го-
дишно момче с диагностични признаци за 
невербални нарушения на ученето. По този 
начин ще се очертаят някои практически на-
соки при идентификацията на тази субкате-
гория на нарушенията в ученето. 

Данни от анамнезата
Момче на 7 годишна възраст с данни за 

затруднения във фината моторика – непра-
вилен захват на молив и прибори за хране-
не, трудно рисува и оцветява. Тревогите на 
родителите датират от по-ранна възраст на 
детето, когато трудно се адаптирал към гру-
повите занимания в детската градина.

Роден на предвидения термин с тегло – 
2700 г, с лека цианоза, поставен в кувьоз на 
кислород през първите два дни. До 6 месеч-
на възраст е кърмен, спокойно и усмихнато 
бебе. След шестия месец става по-нервен. 
(много плачел, искал да бъде постянно но-
сен и люлян, трудно заспивал;)

Седнал без чужда помощ на 9 м. ; прохо-
дил самостоятелно на 1,3 г., т.е. налице са 
данни за забавяне в двигателното развитие 
на детето.

Изгражда контрол над тазово-резервоар-
ни функции между 2,0 г. и 2,6 г. 

Облича се, храни се и поддържа лична 
хигиена сам, но има затруднения поради не-
сръчност.

По информация на майката, първите 
думи се появяват на около 8 месеца („кола“, 
„това“, „няма“); първите фрази се регистри-
рат на около 1,6 г. („няма нищо“, „патето пад-
на“). На 2 години говори като възрастен. С 
лекота запаметява рими. 

На около 4 годишна възраст бързо се на-

учава да разпознава буквите от азбуката. 
Справя се със задачи за спелуване. Към 
момента говори много, има богата лекси-
ка. Обстоятелствен и многословен е когато 
обяснява инетересни за него факти, като 
често не се интересува дали събеседникът 
проявява същият интерес или не. 

След 3,0 г. посещава детска градина – 
често боледувал, първоначално трудно се 
адаптирал, не се заигравал с децата, тичал 
напред – назад встрани от групата.

Към момента е в подготвителна предучи-
лищна група, добре приобщен към връстни-
ците си, като децата често се включват в не-
говите занимания (напр. наблюдават мравки 
или др. насекоми) в които той е водещ.

Данни от логопедичното изследване
Момче на видима възраст, отговаряща на 

календарната. Отговаря на поздрав и общи 
въпроси, без особено желание. Поведение-
то е структурирано, съобразява се с въведе-
ните правила. 

Има сериозен лицеизраз, мимиката е 
сравнително еднообразна. 

Графомоторните умения са под очаква-
ните за възрастта, регистрират се наруше-
ния на фината моторика, зрително-мотор-
ната координация и ориентацията в прос-
транството. В разговора с изследователя, 
използва сложни думи и изрази, чието зна-
чение често не разбира. 

При съставяне на разказ по серия от кар-
тини, разглежда и описва частично всяка 
картина, без да я обвързва с преходната. 
Пресъздава сравнително точно случващото 
се на картините, разпознава емоциите на 
героите, но липсва разбиране за социални-
те взаимодействия между тях. Не може да 
създаде фабула и финал на случващото се. 
Силно се напряга и е фрустриран при опит 
за подкрепа от страна на изследователя. В 
хода на разказа педантично настоява да се 
спазва определена последователност.

Оставен да разказва любима история, 
момчето започва многословен монолог, в 
който, разхождайки се из стаята и без да 
поддържа очен контакт със събеседника, 
разказва за измислен от него град и трудно 
може да бъде прекъснат. В разказа на дете-
то се установяват някои синтактични греш-
ки, регистрира се употребата на шаблонни 
изрази и неологизми. Разбирането на соци-
ални ситуации е буквално и ограничено. На 
моменти липсва разбиране и ясно разграни-
чаване на фантазия и реалност. Спонтанно 
не инициира интеракция с изследващия. От-
говаря на зададените въпроси, но поддър-
жането на двупосочен диалог е затруднено. 

Възможностите на детето за вербална 
експресия са с висок показател. Вербали-
зира активно по теми към, които проявява 
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интерес. Коментарите му са пространни и 
продължителни. 

Не е склонен да инициира спонтанен раз-
говор и не надгражда изказванията на събе-
седника по предложени други теми. В опре-
делени ситуации се ангажира прекомерно с 
дадена дейност, като педантично настоява 
да я завърши докрай. В такива случаи става 
трудно достъпен за общуване – не отговаря 
на поставените въпроси, отказва външна по-
мощ и намеса.

При преразказ на прочетен текст, трудно 
проследява смисловата нишка. Наблюдават 
се нарушени семантични връзки. (напр. „Ка-
мъкът е лош и е изстудил човека и го е на-
правил болен“.).

Налице се трудности при употребата на 
антоними (на „дълъг“, дава отговор „нисък“, 
на „тъмен“ → „бял“, „смешен“ → „тъп“, „ве-
сел“ → „тъп“, „ядосан“ → „спокоен“) 

Регистрира се специфика в тълкуването 
на метафори и думи с преносно значение 
(„Ледено сърце означава да си лош с хората 
и да се държиш сякаш те е облинала леде-
ната вълна и си станал студеноледен“.). 

Момчето показва склоннност да създава 
неологизми, които в една или друга степен 
фонологично се доближават до конвенцио-
налните думи („...ще отвратя тази радиоак-
тивна течност в моя цепелин“ – в смисъл на 
„ще отстраня, ще премахна“, „облинала“ – в 
смисъл на „обляла“). 

Налице са особености при разбиране 
на езикови ситуации. При посочване на съ-
ответната сред няколко сходни картини, се 
наблюдава проблемна интерпретация на 
семантичните отношения, отразени в нея. 
/“Кой?“, „Кого?“, „На кого?“/Това е признак за 
нарушение на социалната перцепция, и не 
се тълкува като резултат от проблемна пре-
работка на граматични конструкти.

При изпълнение на невербални проби, 
се установяват зрително-перцептивни на-
рушения и дефицити в зрително-моторната 
координация. Възможностите за констру-
иране на фигури по модел („Мозайка“, „Кон-
струиране“) са под очакваните за възрастта 
и под установеното общо ниво на функцио-
ниране. Регистрираните трудности засягат 
възможностите за пространствен анализ и 
синтез – детето трудно разграничава част от 
цяло и конструира невярно зададени по об-
разец фигури, дори след демонстриране от 
страна на изследователя. При предоставяне 
на зрителна опора, представянето не се по-
добрява значително. 

Финните моторни движения и графичните 
умения са затруднени в значителна степен 
– захватът с дясна ръка е неправилен, ри-
сунъкът – незрял, възможностите за прери-
суване на прости геометрични фигури отго-

варят на по-ниска хронологична възраст. На-
лице са трудности при: рисуване на фигури 
и следване на модел по пунктир, ляво-дясна 
пространствена ориентация-определяне на 
посоки и разграничаване на позиции в прос-
транството (надясно-наляво), разбиране 
на пространствени отношения (един срещу 
друг, един до друг, преди...., след), при въз-
произвеждане на ритмови последователно-
сти. 

Регистрират се затруднения по отноше-
ние на аритметичното мислене. Момчето 
познава цифрите, автоматично брои вярно, 
но се затруднява при извършване на прости 
аритметични операции (отброяване, смята-
не с пръсти и т.н.). 

Няма данни за значим дефицит в харак-
теристиките на вниманието.

Резултати
Данните от анамнезата, преките наблю-

дения и логопедичното изследване, устано-
вяват дефицити и особености в езиковото 
функциониране по отношение на семанти-
ка и прагматика. Налице е дисхармоничен 
профил между вербални и невербални по-
стижения. Регистрирани са особености в ка-
чеството на общуване с другите, които могат 
да се интерпретират като рисков фактор за 
малтретиране и манипулиране от страна на 
недобронамерени връстници. Ресурс при 
момчето са като цяло добрите интелектуал-
ни възможности, неговата добронамереност 
и желание да учи и да се харесва на другите.

Бяха установени уникални индивидуал-
ни характеристики, които допълват концеп-
туалната рамка по проблема „невербални 
нарушения на ученето“. Констатациите под-
крепят необходимостта от обособяването на 
нарушенията като самостоятелна диагнос-
тична категория и включването им в между-
народните диагностични касификатори. 

Направен е опит за дизайн на изследова-
телска стратегия, която да даде насоки на 
специалистите в процеса на диагностично 
оценяване и планиране на специализирано 
терапевтично и образователно въздействие.

Заключение и прогнози за развитие
Допуска се хипотеза за диагноза „Невер-

бални нарушения на ученето“.
В бъдещото развитие на детето се очаква 

в процеса на училищно обучение, да се про-
явят трудности в успеваемостта по дисци-
плините от хуманитарния цикъл (български 
език и литература, история, изобразително 
изкуство и др.) и значими проблеми в усво-
яването на предметите от природо-научния 
профил (математика, биология, химия, фи-
зика, география).

Към момента е уместно включването на 
момчето в специализирани занимания с 
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връстници в малка група, като акцентът да 
бъде насочен към поощряване на спонтан-
ността и креативността в игрите и общува-
нето с другите, разпознаване и осмисляне 
на нюанси в социално-комуникативния акт, 
както и диференциране на фантазия от ре-
алност.

Съгласно действащата в България зако-
нова и нормативна база за приобщаващо 
ообразование, детето може да бъде обуча-
вано на територията на масово училище по 
индивидуален план за подкрепа и развитие 
в условията на системна екипна работа със 
специалисти - ресурсен учител, логопед, 
психолог. 

В условията на бъдеща класно-урочна 
работа, е необходимо по-често припомняне 
и разясняване на правилата в групата, по-
зитивни, ясни и точни инструкции, подкрепа 
при участие в колективни игри, особено в 
хода на занимания, изискващи изчакване и 
редуване. 

В семейна среда детето следва да бъде 
стимулирано, мотивирано и подкрепяно в 
общуването и игрите, като се регламентира 
ясно водещата роля на родителите.
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ЗАщИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО ПРИ РИСК ОТ ПОЖАРИ

pOpulatiOn pROtEctiOn in FiRE RisK

Николина Р. Радева, Христианна А. Романова

Nikolina R. Radeva, Hristianna A. Romanova

Резюме
Инцидентите, причинени от пожар, могат да доведат до сериозни травми и наранявания, 

както и до увреждане на личното имущество. Опасностите от пожар не винаги са очевидни 
в и около дома и офиса, така че злополуките, свързани с тях, често са неочаквани и вне-
запни. С цел запазване живота и здравето на хората са разработени, систематизирани и 
обобщени основни препоръки за правилни и рационални действия при пожари.

Предложени са превантивни мерки, включващи планове за ранно предупреждаване и 
реагиране при риск от пожари в сграда.

Разработени препоръчани са мерки за намаляване на риска включващи:
Годишно актуализиране на плановете за действие при пожар и евакуация от сграда.
Ежегодни обучения на населението и служителите за правилни действия при пожар.
Ежегодни обучения на населението и служителите за правилни действия при евакуация 

от сграда.

Summary
Accidents caused by fire can lead to serious injuries and damage to personal property. Fire 

hazards are not always obvious in and around the home and office, so the accidents associated 
with them are often unexpected and sudden. In order to preserve human life and health, 
basic recommendations for correct and rational actions in case of fires have been developed, 
systematized and summarized.

Preventive measures have been proposed, including plans for early warning and response to 
the risk of fires in a building.

Risk reduction measures have been developed and proposed including:
• Annual update of fire and evacuation action plans from a building.
• Annual training of the population and employees for proper actions in case of fire.
• Annual training of the population and employees for proper actions in case of evacuation from 

a building.

Ключови думи: пожар, евакуация при пожар, защита при пожари

Key words: fire risk, evacuation in case of fire, fire protection

Увод
Пожарите са определяни като природни 

и антропогенни опасности. (16) Независимо 
от своята природа, за да изпълни целите си, 
настоящата разработка разглежда пожари-
те като антропогенен риск. За да се намали 
риска, следва да се засили контрола върху 
уязвимостта. Важна нейна особеност е, че 
тя е нехомогенна за дадени географски ра-
йони или общества. Поради тази причина, 
защитата на населението цели да предпази 
всички членове на обществото от причине-
ните вреди чрез засилване способностите 
на отделните системи да реагират бързо 
и ефективно при текущо или предстоящо 

опасно събитие. (7)
Един от най-важните елементи на защи-

тата на населението при пожари е възмож-
ността за навременна и безопасна евакуа-
ция. Съоръженията за пожарна безопасност 
(ПБ) следва да осигуряват независими и 
адекватни реакции на всички засегнати лица. 
Според редица проучвания (18, 13) мерките, 
които понастоящем се изискват по закон, не 
винаги осигуряват подкрепата, от която се 
нуждаят хората в горящите сгради. Следо-
вателно, в случай на пожар, от съществено 
значение е лицата да имат необходимите 
познания и умения за правилно поведение/
реагиране, базирани на предварително раз-

http://www.worldscientific.com/worldscibooks/10.1142/6442
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работените планове за пожарна безопас-
ност, включващи планове за действие при 
пожари и планове за евакуация. (9)

Целта на изследването е да се проучат, 
анализират и обобщят мерки за пожарна 
безопасност, способстващи ограничаване 
броя на нараняванията, материалните загу-
би и разходите за защита и като цяло нама-
ляването на риска от пожари.

Материали и методи
Използваните материали са: законови и 

подзаконови нормативни актове, стратеги-
чески документи, национални и общински 
програми и международни проучвания от-
носно пожарната безопасност и евакуацията 
от сгради.

Използвани са документален и аналити-
чен метод, като са проучени и анализирани 
изследвания и доклади на национални и 
международни експерти и ведомства, в т.ч. 
Министерство на вътрешните работи, Ми-
нистерство на здравеопазването, Министер-
ство на околната среда и водите, Община 
Варна, Регионална здравна инспекция (РЗИ) 
Варна и др. и на тяхна база са систематизи-
рани и обобщени здравния риск и основните 
мерки за защита при пожари.

Управление на пожарната безопасност. 
План за действие при пожар

В концепцията за осигуряване на пълна 
безопасност в сградите, управлението на по-
жарната безопасност има водещо значение. 
За новите сгради, управлението на пожар-
ната безопасност трябва да се планира на 
етапа на проектиране на сградата. (10, 11) 
Целите на пожарната безопасност трябва 
да бъдат ясно посочени в ръководството за 
пожарна безопасност. (17) За конструирани 
сгради следва да се оценят съществуващите 
разпоредби и да се изгради устойчива про-
тивопожарна защита, включваща изготвяне 
на план за пожарна безопасност, съобразен 
с философията за защита. (14)

Преимуществата на плана се състоят в 
това, че той е писмен документ, които уле-
снява и подпомага организацията и реаги-
рането по време на пожар. Основното му 
предимство е, че редуцира „объркването“ и 
хаотичните действия. Изпълнението на пла-
на намалява или минимизира тежките нара-
нявания и броя на пострадалите. Щетите по 
сградата също намаляват.

Целта на плана е да се опише действи-
ята, които трябва да бъдат предприети за 
осигуряване на безопасност на лицата при 
инцидент. Да се използват планове/карти на 
етажи, показващи пътищата за бягство. Да 

оказва действията на отделните лица. Да 
описва отделните причинители на пожари и 
съответните рискове.

Задължителни елементи на плана са: на-
чин за докладване, процедурите по евакуа-
ция и пътищата за евакуация, процедури за 
критични операции, броя на обитаващите 
сградата и максимален брой посетители, 
спасителни операции и медицинско осигуря-
ване, лице за контакт.

Основните задачи на плана за действие 
при пожар следва да включват:
• Разработване оценка на обстановката 

при пожар.
• Да се извърши организация за работа и 

дейността на ръководството, при възник-
ване на пожар, застрашаващ живота и 
здравето на служителите и гражданите, 
след оценка на обстановката.

• Да се набележат мероприятия за намаля-
ване на опасностите при възникване на 
пожар.

• Да се запази живота и здравето на служи-
телите и гражданите.

• Да се предложат мерки за намаляване 
риска от пожар.

За изпълнение на основните задачи се 
създава организация и готовност за провеж-
дане на защита, както и спасителни дейст-
вия при възникване на пожар и аварийни си-
туации в даден обект:
• Поддържат се в готовност сили, средства 

и управление на аварийно-спасителната 
дейност в екстремални ситуации (пожар).

• Изработва се подробна схема на обекта, 
която описва неговите най-застрашени 
части и възможностите за евакуация на 
персонала и гражданите.

• Оценява се вероятността и степента на 
риска при възникване на пожар.

• Точно се определят отговорностите и за-
дълженията на ръководителите и екипи-
те, участващи в провеждането на спаси-
телните работи, както и на лицата, подле-
жащи на евакуация.
Планът трябва да бъде достъпен. Посто-

янно обитаващите трябва да се запознаят 
с него и да бъдат провеждани периодични 
учения за запознаване с рисковете и въз-
можните усложнения.

Плановете за безопасност включват 
също и планове за евакуация. Под евакуа-
ция на хора от сгради и помещения трябва 
да се разбира самостоятелно или колектив-
но напускане на помещението или сградата, 
в които са подложени на опасностите от въз-
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никналата бедствена ситуация (пожар). 
Безопасност на хората в процеса на ева-

куация се постига чрез специални планиро-
въчни и конструктивни решения на сградата, 
съчетани с планирани организационни ме-
роприятия. (15) Условието за безопасна ева-
куация е изпълнено, ако времето за което 
хората напускат опасното помещение (сгра-
да), е по-малко от максимално допустимото 
време. Времето за което хората напускат 
(биха напуснали) сградата или помещението 
се нарича ,,фактическа продължителност на 
евакуацията“, а времето през което могат да 
останат (да се забавят) в помещението или 
сградата, в която се е развила критична си-
туация без опасност за здравето или живота 
им, се нарича според някои автори ,,допус-
тима продължителност на евакуацията“. (8)

Всяко от тези времена може да се опре-
дели по разработени методики, а тяхното 
добро познаване позволява да бъде преце-
нявана безопасността на евакуацията, как-
то в обитавани сгради, така и при такива в 
стадий на проектиране или реконструкция. 
При всички положения фактическа продъл-
жителност на евакуацията не трябва да над-
вишава допустимата. (12) 

Здравни рискове при пожари
Рисковете за здравето, свързани с изла-

гането на дим и токсични вещества, отде-
ляни при пожари, са очевидни, но точните 
подробности са несигурни, тъй като димът 
често съдържа комбинация от вещества, 
които се променят с температурата на огъня 
и чрез взаимодействие с други замърсители. 
Съществува риск продуктите от горенето да 
действат като дразнители на дихателните 
пътища и е възможно да причинят кашли-
ца, задавяне, хипоксия и белодробен оток. 
Контактът с продуктите от горенето може да 
причини дразнене на кожата и очите, както 
и повърхностни и дълбоки изгаряния. Трав-

мите са също често срещана симптоматика.
Здравните рискове за отделните групи, 

условно могат да се разделят на:
• Риск за здравето на населението и слу-

жителите от сградата (отравяния, изгаря-
ния).

• Риск за здравето на спасителните екипи 
(отравяния, изгаряния).

• Риск за здравето на населението от срут-
ване на сградата (травматизъм).

• Риск за здравето на спасителните екипи 
от срутване на сградата (травматизъм).

• Риск за здравето на населението при ева-
куацията.

• Риск за здравето на спасителните екипи 
при евакуацията.
Експозицията определя нивата на уязви-

мост и здравните рискове, поради тази при-
чина следва да се предвидят всички опас-
ности, да се заложат в плана и да се опреде-
лят особено уязвимите групи като лица със 
сърдечни и белодробни заболявания, диа-
бетици, възрастни, деца, хора с увреждания 
и бременни жени.

Разработване на планове
Разработване на план за действие при 

пожар (Табл. 1)
Основни препоръки за запазване здра-

вето на служителите и населението в го-
ряща сграда:
• При гасенето с вода да се изключи напре-

жението на електроуредите и на съответ-
ния етаж.

• Да се избягва влизането в силно задиме-
ни зони, поради опасност от отравяне.

• При напускане на помещенията да се за-
тварят вратите и прозорците за огранича-
ване достъпа на пожара и неговите фак-
тори към помещенията.

• Да не се гасят с вода електроуреди под 
напрежение, леснозапалими течности, 
масла, олио, нафта, разредители.

Табл. 1 Информиране и действия при пожар в сграда

Длъжност Информира Действия при пожар

Първият открил по-
жара

Пожарна безопасност и за-
щита на населението (ПБЗН) 
на тел. 112

Съобщава на живущите, гаси с ръчните противо-
пожарни уреди (пожарогасители).

Охрана или служител Работници или население Организира останалия персонал за гасене на за-
палването и организира ЕВАКУАЦИЯ на служите-
ли, работници или население.

Служител или случа-
ен гражданин

Гражданите в близост до 
обекта

Посреща автомобилите на пожарната и ги насочва 
към мястото на пожара.

Собственик Началника на пожарогасене-
то от РДПБЗН

Координира дейността си с ръководителя на пожа-
рогасенето. Организира ликвидиране на послед-
ствията.
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• При напускане на помещенията да се из-
ползват памучно-марлени маски напоени 
с вода и защита на главата с дреха.

• При силна задименост да се напуска 
сградата, като се пълзи по пода.

• Да не се скача от прозорците и терасите.
• Да не се пръскат хората с пожарогасите-

ли, а да се завиват с дрехи или одеяла.
Разработване на план за действие при 

евакуация (Табл. 2)

Табл. 2 Ред и последователност на действията при пожар в сграда

№ 
по 

ред

Наименования на дейст-
вията

Ред и последователност на действията Отговорник/
длъжност на 
изпълнителя

1. Уведомява на телефон 
112, ръководителя на обек-
та (отговорника по ПБ) и на 
хората в сградата за въз-
никнал пожар

След констатиране на пожар се уведомява по те-
лефон 112. Описва се мястото, адреса, какво точ-
но гори, има ли застрашени или пострадали хора.

Открилият по-
жара

2. Организиране на евакуа-
цията

Отговорникът ПБ дава сигнал за напускане на 
сградата по указани маршрути в схемата за ева-
куация.

Отговорник ПБ

3. Евакуация - последовател-
ност

Напускане на мястото на пожара.
Придвижване по пътя за евакуация, без създава-
не на напрежение.
Напускане на сградата.
Проверяване дали всички служители са напусна-
ли сградата.

Отговорник ПБ

4. Евакуация при силно за-
димена обстановка

Напускане на сградата по резервни (аварийни) 
пътища за евакуация, които не са задимени без 
паника.
При невъзможност от евакуация е необходимо 
изчакване на служителите на РСПБЗН на място.
Препоръчително е придвижване до мокри поме-
щения и уплътняване на фугите със мокри кърпи 
или др. материали.

Отговорник ПБ

5. Евакуация през нощта Евакуационният път трябва да е осветен посред-
ством евакуационно осветление.
Напускане на сградата без паника
Придвижване по пътя за евакуация в колона.

Домоуправител 
или служител 
(охрана)

6. Евакуация през зимата Да се организира пункт за настаняване на еваку-
ираните.
Съобщаване на тел. 112 при влошаване здраво-
словното състояние на някой от евакуираните.

Отговорник ПБ 
или охрана

7. Евакуация при опасност от 
разлив на лесно-запалими 
течности (ЛЗТ)

Опит за ограничаване на разлива.
Изолиране на всички възможни източници на за-
палване.
Евакуиране на гражданите по маршрутите, оказа-
ни в схемата на евакуация.

Домоуправител 
или охрана

8. Пожарогасене – действия 
за гасене на пожара

Използване на наличните противопожарни уреди 
и съоръжения

Домоуправител 
или охрана

9. Спасяване и защита Спасяване и защита на население и имущество Отговорник ПБ

10. Посрещане на служители-
те от органите на ПБЗН

След напускане на сградата се отваря входа за 
посрещане служителите от дежурната част на РД-
ПБЗН

Отговорник ПБ

11. Изпращане на органите на 
ПБЗН

След загасяване на пожара, оглед на сградата от 
дежурен на ПБЗН.

Домоуправител 
или охрана.
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Заключение
От направените проучвания и анализи 

могат да се изведат следните предложени за 
намаляване на риска от пожари, включващи 
приоритетно последователното и ефективно 
управление на пожарната безопасност, с цел 
намаляване на пострадалите и материални-
те загуби: ежегодно актуализиране на пла-
новете за действие при пожар и плановете 
за евакуация от сграда, ежегодни обучения 
за правилни действия при пожари, както и 
ежегодни обучения за правилни действия 
при евакуация, елементи от адекватното и 
навременно реагиране.
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АНТРОПОГЕННО ЗАМЪРСЯВАНЕ НА ВЪЗДУХА И ЗДРАВНИ 
ПОСЛЕДИЦИ ЗА НАСЕЛЕНИЕТО

anthROpOGEnic aiR pOllutiOn anD hEalth cOnsEQuEncEs FOR thE 
pOpulatiOn

Мария Н. Пантелеева, Христианна А. Романова

Maria N. Panteleeva, Hristianna A. Romanova

Резюме:
Наблюдаваме засилване на антропогенното влияние върху биосферата. Голям дял в 

отрицателния екологичен ефект има замърсяването на въздуха. Значението на този 
проблем се определя от значителните социални и здравни последици за населението – 
заболяемост, смъртност, но и повишена миграция от засегнатите региони.

Целта на проучването е да се установи ефекта на замърсяването на въздуха върху 
здравето на населението и тенденциите в периода 2014-2018 г. за България.

Обсъдени са източници на замърсяване на въздуха, главните замърсители и техния 
ефект върху здравето на населението. Установени са тенденции за намаляване ефек-
та от замърсяването на въздуха поради приложените екологични мерки и спазването на 
Директивите на ЕС и националното законодателство. 

Abstract
We observe an increase in the anthropogenic impact on the biosphere. The negative 

environmental effect of air pollution contributes a great deal to it. The significance of this problem 
is due to serious social and health consequences for the population - morbidity and mortality, as 
well as increased migration .

The aim of the study is to establish the effect of air pollution and trends in the period 2014-2018 
for Bulgaria.

Sources of air pollution, the main pollutants and their effect on the health of the population are 
discussed.

There are trends in reducing the effect of air pollution due to the implemented environmental 
measures in compliance with EU Directives and national legislation. Recommended actions to 
overcome the harmful effects of air pollution on the resilience of ecosystems have been identified.

Ключови думи: замърсяване на въздуха, здравни последици, замърсители

Key words: air pollution, health consequences, pollutants

Увод
 Наблюдаваме засилване на антропоген-

ното влияние върху биосферата. Стреми-
телното нарастване на броя на населението 
на планетата, научно-техническият прогрес 
и въоръжените конфликти коренно проме-
нят екологичната ситуация, особено през 
двадесет и първи век. (3) В последните годи-
ни се установява „ефект на бумеранга“, при 
който  последиците от антропогенното влия-
ние върху околната среда водят до неблаго-
приятни повлиявания върху здравето на на-
селението. (2) Голям дял от отрицателното 
екологично въздействие се дължи на замър-
сяването на въздуха. То представлява вна-
сяне на нови, нехарактерни за атмосферния 

въздух химични, механични или дори биоло-
гични вещества, както и промяната на тях-
ната средногодишна концентрация. Ефектът 
им върху живите същества и околната среда 
е изключително вреден. 

През 2016 г. е публикувана оценка на СЗО 
на качеството на атмосферния въздух в раз-
лични страни и ефектът му върху здравето 
на населението. По данни от интернет стра-
ницата на организацията, 92% от население-
то в света живее на места със замърсяване 
на въздуха, което надвишава препоръчител-
ните граници на Световната здравна орга-
низация. Това са най-подробните и пълни 
здравни данни досега, свързани със замър-
сяването на атмосферния въздух на откри-
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то, събрани чрез използване на сателити, 
посредством моделиране на въздушния 
транспорт и повече от 3000 наземни монито-
ри, разположени в селски и градски райони. 
Резултатите показват, че замърсяването на 
атмосферния въздух води до приблизително 
3 милиона смъртни случаи годишно, а това 
на въздуха в закрити помещения - 4,3 мили-
она. Средно едно от 8 умирания се дължи на 
вредния ефект на замърсения въздух и това 
е вероятно най-голямата екологична здрав-
на криза за човечеството. Като непосред-
ствени причини за смърт от замърсяване 
на атмосферен въздух се сочат: транспорт, 
ТЕЦ-ове, изгаряне на боклук, депонирането 
на отпадъци и животновъдството. При за-
мърсяване на въздуха в помещения основна 
роля за смъртните случаи играят мръсните 
готварски печки, непреработените  въглища, 
керосинът и дизеловите горива. 

Почти 90 % от свързваните със замърся-
ване на въздуха смъртни случаи са в страни 
с нисък и среден доход, като средно 2 от 3 
смъртни случаи са в Юго-Източна Азия и ре-
гиона на Западния Пасифик. 

През 2019 г. Европейската агенция по 
околната среда (EEA) публикува доклад за  
качеството на атмосферния въздух в Евро-
па (Air quality in Europe — 2019 report - 1994-
2019-EEA Report- No 10/2019). В него са об-
общените данни и анализи за периода 200 
– 2017 г. и се разглеждат аспекти на ефекта 
от замърсяването върху здравето на хората.

Цел
Настоящето проучване цели да се ус-

танови вида на замърсяването на въздуха 
ефекта му върху здравето на населението и 
тенденциите в периода 2014-2018 г. за ЕС, 
България, Варна и Варненска област.

Материали и методи
Използвани са документален и истори-

чески методи, при които са проучени, ана-
лизирани и обобщени данни от нормативни 
документи, касаещи проблема, литературни 
източници от български и чуждестранни ав-
тори и статистически  данни от последните 
години за наличие на замърсители във въз-
духа в ЕС, България и в частност - Варнен-
ска област.

Замърсители
Продължителното неблагоприятно антро-

погенно въздействие върху околната среда 
причинява екологичното й поразяване и в 
особено тежки случаи може да доведе до 
екологична катастрофа. При екологичното 
поразяване щетите се проявяват по-бързо 
или по-бавно, в зависимост от вида на бед-

ствието, но промените в екосистемите не 
винаги са трайни и може да се преодолеят.  
При екологичната катастрофа обикновено 
увреждането на околната среда е свързано 
с необратимо разрушаване на екосистеми-
те, поради настъпилите промени в околна-
та среда. Това е резултат от въздействието 
на екологоопасните фактори (тези фактори, 
които влияят отрицателно върху организми-
те). Подразделят се на две основни групи: 
екологично вредни източници и екологично 
опасни вещества. Източниците са отпадни 
води, вредни емисии и отпадъци от човеш-
ката дейност (битова и промишлена), които  
попаднали в околната среда, отделят за дъ-
лъг период от време вредни вещества. (2)

Антропогенните замърсители се разде-
лят в три основни групи – физични (шум, то-
плина, електромагнитни и други), биологич-
ни (биогенни и микробиологични) и химични. 
Най-често са комбинирани, което усложнява 
точното определяне на степента на влияние 
на отделните замърсители. (2). В много слу-
чаи ефектът им се потенцира  при взаимо-
действието им.

Основният проблем е, че химичният със-
тав на атмосферата се променя с течение на 
времето и замърсителите влияят върху хо-
рата, екосистемите, климата и впоследствие 
върху обществото и икономиката.

Основни екологично вредни източни-
ци

1. Промишлени източници
Най-голямо замърсяване причинява про-

изводството на енергия. Електрическите  
централи, горенето на дървесни маси за 
отопление, работата на петролни станции, 
органични отпадъци, които освобождават 
метан при разпадането си и други доприна-
сят съществено за влошаването на еколо-
гичните условия в района. Освен изгарянето 
на мазут, нафта, природен газ и въглища, за-
мърсяване се причинява и при работата на 
предприятията на черната и цветната мета-
лургия, обогатителните заводи, химическите 
предприятия и други. При работата им се от-
делят големи количества дим, прах, токсич-
ни вещества.

Твърдите горива се използват главно за 
отопление (с дърва и въглища) и производ-
ство на електроенергия (основно ТЕЦ на 
въглища). Освен големи количества въгле-
роден диоксид, въглероден оксид, серен ди-
оксид и други вредни газове, при изгарянето 
им се отделят така също и фини прахови 
частици (ФПЧ) с различни размери. Замър-
сяването на атмосферния въздух със се-
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рен диоксид и ФПЧ на единица произведен 
киловат час електроенергия в България в 
топлоелектрическите централи е най-високо 
в Европа. Независимо от изискването да се 
монтират специални филтри за улавяне на 
серен диоксид и азотни окиси, приложено в 
по-голямата част от работещите към момен-
та ТЕЦ, все пак се наблюдава много силно 
замърсяване на околната среда. От атмос-
ферно замърсяване от българските топлое-
лектрически централи само за една година 
(2012) над 2000 души са починали прежде-
временно, което е 4 пъти повече от смърт-
ните случаи при пътни инциденти за същия 
период. (1)

Попадането на сяра и азот в резултат на 
човешката дейност в атмосферата води до 
поява на киселинни дъждове, които влоша-
ват състоянието на екосистемите.

2. Урбанизацията като източник на замър-
сяване на въздуха

Урбанизацията променя структурата на 
населените места вследствие на индус-
триализацията, развитието на транспорта, 
жилищното строителство и комуникациите. 
Това води до увеличаване на населението 
в градовете и има отрицателни последици 
за екосистемите и здравето на хората. За-
мърсяването на въздуха е свързано и с кли-
матичните промени, с липсата на зелени 
площи в населените места и води до пови-
шена заболеваемост сред населението. От 
значение са вида на замърсителите, метео-
рологичните условия, релефа на околността 
и други. 

3. Транспортни източници на замърсява-
не

Към антропогенните източници на замър-
сяване на атмосферния въздух спадат: отра-
ботени газове от моторни превозни средства 
(сухоземни, въздушни, речни и морски). Ус-
тановено е, че транспортът е основен източ-
ник на замърсяване на въздуха в градовете. 
Най-важни от антропогенните замърсители 
на атмосферата се отделят при изгарянето 
на течни и твърди горива. Течните горива 
имат основно значение в транспортния сек-
тор. При изгарянето им се отделят големи 
количества въглероден диоксид, въглероден 
оксид, серен диоксид и други. Въглеродният 
диоксид засилва парниковия ефект, а комби-
нацията от азотен оксид и серен оксид, кои-
то се разтварят добре във вода, при попа-
дане в атмосферата водят до образуване на 
киселинни дъждове, които увреждат сгради, 
скали, убиват растения и животни. Получени 
в големи концентрации в отделни райони на 

населени места с интензивен трафик, тези 
газове могат да представляват сериозна 
заплаха за здравето на населението.  Бен-
зиновите двигатели отделят олово, бром, 
фосфор и други вещества, а дизеловите – и 
голямо количество сажди.(8)

4. Затворени помещения  - качество на 
въздуха

Освен въздействието на замърсителите 
в атмосферата, за здравето на хорта голя-
мо значение има и качеството на въздуха в 
затворени помещения, тъй като те прекар-
ват по-голямата част от живота си в тях. 
За работна среда има норми на безопас-
ност, но за жилищата няма такива. От зна-
чение са какви дейности се извършват в 
тях. Голям принос за неблагоприятно въз-
действие имат тютюнопушенето, отопле-
нието с печки на твърдо гориво и камини, 
открити газови печки, както и използване-
то на почистващи материали, бои, лакове, 
лепила, дезинфекционни средства, инсек-
тицидни и други. Изграждането на промиш-
лени предприятия и безиностанции в бли-
зост до жилищни райони също влошава 
състоянието на въздуха. (1)

Основни екологично опасни вещества 
Най-чести замърсители на въздуха са 

следните вещества: въглероден оксид и 
диоксид; фини прахови частици – ФПЧ 10 
и ФПЧ 2,5; серен диоксид; азотни оксиди; 
озон; алдехиди; радиоактивни вещества и 
тежки метали

В България се изследват 7 показатели: 
два вида фини прахови частици с различна 
големина, СО, NOx, SOx, озон и амоняк. В 
зависимост от региона преобладават раз-
лични замърсители. В големите градове, 
където са съсредоточени повече производ-
ства, както и по-голяма част от населението, 
замърсеността на въздуха е по-голяма. 

1. Въглероден окис
Излагането на европейското население 

на концентрации на въглероден окис над 
граничната стойност на ЕС и на СЗО е ло-
кализирано и рядко. Само четири измерва-
телни станции (от които три са извън ЕС-28) 
регистрират концентрации над граничната 
стойност на ЕС през 2017 г. Въглеродните 
оксиди съставляват около 52% (по тегло) от 
всички замърсители на атмосферата. Въ-
глеродният окис има голямо значение, по-
стъпва във въздуха главно от транспортните 
средства. Основният механизъм за самопо-
чистване на атмосферата от СО е миграция-
та на газове. (6)

2. Прахови частици
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Концентрациите на прахови частици (ПЧ) 
продължават да надвишават граничните 
стойности на ЕС и СЗО в големи части на 
Европа през 2017 г. За ФПЧ с диаметър 10 
μm или по-малък (ФПЧ10) са регистрирани 
концентрации над дневната гранична стой-
ност на ЕС в 17 от 28-те държави-членки 
на ЕС (EU-28) и в шест други докладващи 
държави. За ФПЧ 2,5 концентрации над го-
дишната гранична стойност са регистрирани 
в седем държави-членки и три други доклад-
ващи държави. Общо 17% от градското на-
селение на ЕС-28 е било изложено на нива 
на ФПЧ10 над дневната гранична стойност, 
а 44% са били изложени на концентрации, 
надвишаващи по-строгата стойност на СЗО 
за ФПМ10 през 2017 г. 

По отношение на PM2.5, около 8% от 
градското население в ЕС-28 е било изло-
жено на нива над годишната гранична стой-
ност на ЕС, а приблизително 77% са били 
изложени на концентрации, надвишаващи 
стойността на СЗО за ФПЧ2,5 през 2017 г. 
Фините прахови частици във въздуха могат 
да проникнат дълбоко в белите дробове и 
да влязат в тялото, засягайки сърдечно-съ-
довата система и други жизнено важни ор-
гани. Хроничното излагане на въздействието 
на фини прахови частици води до повишен 
риск от преждевременно смъртност от ин-
фаркт, инсулт, респираторни инфекции и рак 
на белия дроб. Измерванията на ФПЧ10 и 
ФПЧ2,5, т.е. частици с аеродинамичен диа-
метър по-малък от 10 или 2,5 микрона съот-
ветно, служат като показатели за качеството 
на въздуха. В проучване на ЕЕА, за 2017 г. 
стойностите на ФПЧ10 в България надви-
шават тези в останалите страни-членки, с 
изключение на Унгария, Гърция и Норвегия, 
които не са предоставили достатъчно данни. 
В същото време се забелязва, че стойности-
те са намалели в сравнение с 2011 г. (7)

3. Серни и азотни съединения
Серните съединения са едни от най-раз-

пространените замърсители в атмосферата. 

Най-голям дял има серният диоксид. При 
частичното му разтваряне от дъждовна вода 
се образува киселинен дъжд, който попада 
обратно в почвите и водите на региона. Поч-
вите се  подкисляват и се развиват ацидо-
филни микроорганизми , някои – патогенни, 
които унищожават флората и предимно дър-
ветата.

Азотните съединения в атмосферата са 
най-често NO и  NO2. В ниски концентрации 
са относитело безвредни за човека, но при 
по-високи стойности водят до кашлица, съл-
зене, а при засягане на сърдечната дейност 
– и смърт. Участват във фотохимични реак-
циии при които се образуват токсични проду-
кти, основни компоненти на фотохимичния 
смог. 

Постъпването на амоняк в атмосфера-
та от техногенни източници е много малко 
сравнено с биологичните източници. (6,7)

4. Озон
Озонът също е сериозен замърсител на 

въздуха в Европа. Той е голямо значение не 
само за здравето на хората, но и за разви-
тиено на растенията. Измерените стойности 
на озон през 2017 г. показват концентрации 
над пределната стойност спрямо лимити-
те на ЕС за защита на човешкото здраве. 
Пиковите повишавания на озон са обвър-
зани с метеорологичните условия и се 
благоприятстват от високо налягане на 
топъл, застоял въздух. Това обикновено 
се случва през лятото и се причинява от 
антропогенни емисии на прекурсори (азотни 
оксиди, NO2 и летливи органични съединения 
и др.). От значение за измерените стойности 
на озон е и че 2017 г. е по-хладна от 2016 
г., най-топлата година, но все пак 2017 г. е 
една от трите най-топли години в регистъра 
и е най-топлата година, не повлияна от Ел 
Ниньо. България е в зона без замърсяване с 
озон и с единични (по изключение) повиша-
вания на стойностите му. (7)

Варна и Варненска област
Контролът на основните показатели, ха-

Таблица 1. Показатели за качеството на атмосферния въздух по данни от пунктове-
те за мониторинг за 2019 г. във Варненска област (от Регионален доклад за състояние-
то на околната среда на РИОСВ-Варна за 2019 г.)

Показател за КАВ ФПЧ10 ФПЧ2,5 O3 CO NO2 NH3 SO2

Норма (ПДК) 40 μg/m3
 

ср.год.

25 μg/m3
 

ср.год.

180 μg/
m3

 ПИН

10 mg/m3  
 

8 ч.пл.

40 μg/m3
 

ср.год

0,1 mg/m3 

ср.дн.

125 μg/m3
 

ср.дн.

АИС “СОУ Ангел Кънчев” 30,66 18,43 59,04 0,35 36,68 - 17,40

АИС „Чайка“ 24,74 - - 0,29 18,12 - 8,20

АИС “Изворите” 21,33 - 46,38 0,26 18,74 0,0019 6,16
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рактеризиращи качеството на атмосфер-
ния въздух в приземния въздушен слой във 
Варна и Варненска област се извършва от 
РИОСВ-Варна. През 2019 г. се осъществява 
от четири стационарни пункта от  НАСККАВ 
(Национална автоматизирана система за 
контрол на качеството на атмосферния 
въздух) и в два временни пункта с мобилна 
автоматична станция. (4,5)

Пунктовете в гр. Варна са градски фоно-
ви, а в гр. Девня е промишлено ориентиран, 
разположен в центъра на химическа про-
мишленост. От таблицата се вижда, че няма 
превишаване на нормите за наблюдаваните 
замърсители през 2019 г. 

Община Варна е класифицирана като 
“гореща” екологична точка, тъй като в нея 
съществува потенциална възможност от 
влошаване здравето на населението, вслед-
ствие от замърсяването на атмосферния 
въздух. Затова е разработена програма за 
намаляване на нивата на замърсителите 
(основния констатиран наднормен замърси-

тел е фини прахови частици), която се при-
лага успешно. (4,5)

Най-голям брой превишения на ПС за 
СДН (пределна стойност за средноденонощ-
ната норма – това е пределно допустимата 
концентрация, измерена в продължение на 
24-часова експозиция) на ФПЧ10 са реги-
стрирани през месеците януари, февруа-
ри, март, ноември и декември. През месец 
февруари е регистрирана и най – високата 
средноденонощна стойност от 110,17 μg/m3. 
Средногодишната концентрация от 30,66 μg/
m3 не превишава средногодишната норма 
от 40 μg/m3.

При серния и азотния диоксиди се наблю-
дава тенденция на понижаване на концен-
трациите. За останалите показатели – амо-
няк и въглероден оксид, не са регистрира-
ни превишения на съответните допустими 
концентрации. За озона не са регистрирани 
стойности превишаващи прага за преду-
преждение на населението от 240 μg/m3. 
(4,5)

Фиг. 1 Данни от АИС СОУ Ангел Кънчев, Варна за 2014 – 2018 г.

Фиг. 2 Данни от АИС Изворите, Девня за 2014 – 2018 г.
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Социални и здравни последици 
Според Европейската агенция по окол-

ната среда замърсяването на атмосферния 
въздух днес е най-важният екологичен риск 
за човешкото здраве и е на второ място като 
екологичен проблем за европейците след 
промяната на климата (Европейска комисия, 
2017). На замърсяването на атмосферния 
въздух се обръща голямо внимание, поради 
значителните социални и здравни последи-
ци за хората - заболеваемост, смъртност, 
миграция. В силно замърсените райони се 
увеличава броят на заболяванията на ди-
хателната система, на сърдечно- съдовата 
система, има повече кожни и очни заболява-
ния. Най-уязвими са жените, малките деца 
и възрастните хора. По данни на СЗО 94% 
от смъртните случаи в света са поради неза-
разни болести - като сърдечно-съдови забо-
лявания, инсулт, ХОББ и рак на белия дроб, 
като замърсяването на въздуха допринася 
за увеличаване на риска от остри респира-
торни заболявания. Освен това замърсени-
ят атмосферен въздух създава усещане за 
дискомфорт. Необходимо е да се отбележи 
обаче, че при болестите на дихателната 
система водеща може да бъде и друга етио-
логия (например тютюнопушене, алергична 
диатеза или професионална експозиция), 
а атмосферното замърсяване най-често е 
само потенциращ фактор.(6,7,8)

Влошеното качество на въздуха води съ-
ответно до влошено състояние на екосис-
темите и изменението на климата, което е 
свързано с повишена смъртност и заболева-
емост сред населението. 

Изводи:
За да се ограничи замърсяването на въз-

духа, трябва да се поддържа сътрудничест-
во и координирани действия на междуна-
родно, национално и местно равнище, в ко-
ординация с други екологични, климатични и 
секторни политики. 

Необходими са и цялостни решения, 
включващи технологично развитие, струк-
турни промени и промени в поведението, 
заедно с интегриран мултидисциплинарен 
подход.  

Замърсяването на въздуха с ФПЧ10 все 
още е проблем за качеството на атмосфер-
ния въздух през зимния сезон в град Варна. 
Съществен принос за това има широкото 
използване на твърди горива за битово ото-
пление и транспорта, затова е необходимо 

да се намерят варианти за подмяна на отоп-
лителните тела с по-екологични такива. 

Необходимо е в областта да продължи 
прилагането на програми за подобряване ка-
чеството на атмосферния въздух, както и да 
се засили работата по озеленява на градски и 
извънградски среди, и особено залесяването.

Да се търси решение за подновяване на 
автопарка на градския транспорт, и стимули-
ране ползването на екологичен транспорт. 
Да се прилагат по-строго съществуващите 
мерки срещу превозни средства, силно за-
мърсяващи околната среда.
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РАБОТА ПО ГРАФИК ИЗВЪН БИОЛОГИЧНИЯ И ОБщЕСТВЕН РИТЪМ И 
ПРЕВЕНЦИЯ НА ХРОНИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ СРЕД РАБОТЕщИ В СРЕДА 
С ВИСОК ПСИХОСОЦИАЛЕН РИСК

wORK On a schEDulED OutsiDE thE BiOlOGical anD sOcial RhythM anD 
pREVEntiOn OF chROnic DisEasEs aMOnG wORKERs in a hiGh psychOsOcial 

RisK EnViROnMEnt

Марина Н. Самунева-Желябова1, Каролина Д. Любомирова1, Тодор Г. Кундуржиев1

Marina N. Samuneva - Zhelyabova1, Karolina D. Lyubomirova1, Todor G. Kundurjiev1

Резюме: Работата в центровете за спешна медицинска помощ се характеризира 
с висок психосоциален риск за работещите. Един от факторите, оказващ негативни 
промени върху здравето, подпомагащ възникването на редица заболявания е работата 
по график извън биологичния и обществен ритъм. Проведеното проучване е сред 468 
работещи в два областни центъра за спешна помощ. Резултатите показват, че делът 
на анкетираните, които твърдят, че работата по график извън биологичния и общест-
вен ритъм влияе негативно върху тяхното здраве е 30.8%, а страдащите от хронични 
заболявания са 25.7%. Делът на анкетираните с хронични заболявания и смятащи, че 
работата по график извън биологичния и обществен ритъм влияе негативно върху тях-
ното здраве е 28.4%.

Abstract:  The work in the emergency healthcare centers is characterized by a high psychosocial 
risk for the employees. One of the factors that have negative changes in health, supporting the 
emergence of a number of diseases is the work on a scheduled outside the biological and social 
rhythm. The study was conducted among 468 workers in two emergency healthcare centers. The 
results show that the share of respondents who claim that working on a schedule outside the 
biological and social rhythm has a negative impact on their health is 30.8%. 25.7% of the respon-
dents suffer from chronic diseases. The share of respondents who suffer from chronic diseases 
and believe that working on a schedule outside the biological and social rhythm has a negative 
impact on their health is 28.4%.

Ключови думи: работещи в среда  с висок психосоциален риск, хронични заболявания, 
превенция 

Keywords: workers in an environment with high psychosocial risk, chronic diseases, prevention

1 Катедра „Трудова медицина“, Факултет по обществено здраве, МУ – София
1 Department of Occupational Medicine, Faculty of Public Health, Medical University – Sofia

Увод: Редица изследователи се занима-
ват с идентифициране и оценка на психосо-
циалните рискове [5]. Те, заедно със стре-
сът на работното място оказват значително 
въздействие върху здравето на работещите. 
Характеристиката на труда при здравните 
специалисти в спешна помощ ги определя 
като работещи в среда с изключително ви-
сок психосоциален риск. 

Работата по график извън биологичния и 
обществен ритъм, включваща сменна рабо-
та и нощен труд може да доведе до развитие 
на сърдечно – съдови заболявания, заболя-
вания на гастроинтестиналния тракт, диабет, 

психологически проблеми, ендокринни на-
рушения, онкологични заболявания [4] и др. 
Симптомите са различни в зависимост от 
предразположеността на индивида [9].

Установена е връзка между сменен труд 
и затлъстяване при медицински сестри в Ко-
рея [6]. Според друго проучване нарастване-
то на телесната маса при работещите нощ-
ни смени в сравнение с работещите само 
дневна смяна е сигнификантно [2]. Прове-
дено е проучване сред здравни работещи в 
Норвегия, според което се установяват по-
вишен риск от диабет тип 2, при жени здрав-
ни работещи с нощни смени. Твърди се, че 



165ЧЕТВЪРТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ “ИНОВАЦИИ В ОБЩЕСТВЕНОТО ЗДРАВЕ”

предиктор на диабета е повишено телесно 
тегло [7]. 

По данни от мащабно проучване за връз-
ката между сменен труд и хронични забо-
лявания [10] става ясно, че работещите на 
смени са изложени на умерено повишен 
риск по отношение на затлъстяване и хи-
пертония. Според проучване, проведено в 
България съществува връзка между нощ-
ния труд и затлъстяването [1]. Лошото фи-
зическо здраве може да доведе непряко до 
психологически проблеми, които могат да 
намалят качеството на работата [8]. Според 
проучване в Дания, спешните медици съоб-
щават два пъти повече за недобро здраве в 
сравнение с основната работна сила [3]. 

Всички фактори на работната среда, съ-
пътстващи ежедневно всеки работещ в цен-
тър за спешна помощ, предизвикват разви-
тието на множество заболявания.

Според Комисията по хронични заболя-
вания към Световната здравна организация 
(СЗО) хроничното заболяване представля-
ва «всякакви нарушения или отклонения 
от нормата, които имат една или повече от 
следните характерни черти: персистиращи 
са, водят до инвалидност, предизвикани са 
от необратими патологични промени, изис-
кват специализирана рехабилитация или 
според всички очаквания ще изискват дълъг 
период на надзор, наблюдение или грижи». 

Едни от най - често срещаните хронични 
заболявания са: сърдечно – съдови забо-
лявания, болести на дихателната система, 
новообразувания, диабет, ревматоидни за-
болявания, автоимунни заболявания, епи-
лепсия, остеопороза и др. Интересно е да се 
знае, че затлъстяването също се разглежда 
като хронично заболяване. Отскоро се гово-
ри за хронична болест на бъбреците.

Цел: Целта на нашето проучване е из-
следване на влиянието на работата по гра-
фик извън биологичния и обществен ритъм 
върху появата на хронични заболявания 
сред работещи в среда с висок психосоциа-
лен риск. Също, да проучим зависимостта 
между работата по график извън биологич-
ния и обществен ритъм /работа на смени, 
нощни смени и др./ и наличието на хронични 
заболявания сред работещите. Предвид по-
лучените резултати сме изготвили програма 
за намаляване на влиянието на сменния ре-
жим на работа и нощните смени върху хро-
ничните заболявания. 

Задачи:
1. Изследване на субективното усещане 

на работещите за влиянието на рабо-

тата по график извън биологичния и 
обществен ритъм върху здравето;

2. Изследване чрез анкетно проучване 
за наличието на хронични заболява-
ния;

3. Проучване на зависимостта между 
работата по график извън биологич-
ния и обществен ритъм и наличието 
на хронични заболявания;

4. Анализ на здравното състояние на 
работещите в среда с висок психосо-
циален риск – анализ на моментната 
болестност и на временната работос-
пособност;

5. Изготвяне на препоръки за намалява-
не влиянието на работата по график 
извън биологичния и обществен ри-
тъм върху здравето на работещите.

Методология: Използван е социологи-
чески метод - анкетен. Резултатите от из-
следването са представени с помощта на 
описателна, дескриптивна статистика и Хи 
– квадрат тест. Проведеното проучване е 
сред 468 работещи в два областни центъра 
за спешна помощ (област София и област 
Пазарджик) за периода декември 2017 – 
януари 2018 г. Участниците от женски пол са 
58.3%, а от мъжки – 41.7%. Средната въз-
раст на участниците е 50,65 +/- 9,45, като 
за жените е 50,01 +/- 9,18 и 51,53  +/- 9,77 
за мъжете. Най – голям е делът на меди-
цинските сестри, участвали в проучването - 
35.8%, последвани от шофьорите на линей-
ка с 26.1%, лекари - 18.1%, мед. фелдшери 
- 14.2%  и санитари – 5.8%. С общ трудов 
стаж над 10 години са 88% от участниците, 
а с трудов стаж на сегашната длъжност над 
10 г. са 63.6% от участниците. Разпределили 
сме участниците в 4 възрастови групи – до 
35 години, 36-45 години, 46-55 години и над 
55 години. 

Резултати: Представените резултати са 
на база анкетно проучване сред работещите 
в 2 центъра за спешна медицинска помощ в 
България, както и данни от здравните анали-
зи (от моментна болестност и от временна 
неработоспособност) за 5 годишен период.

На въпроса „Считате ли, че работата по 
график извън биологичния ритъм и извън 
обществения ритъм влияе негативно върху 
Вашето здраве?“ положителните отговори са 
30.8%, а отрицателните 38.1%. Разпределе-
нието по пол на отговорите на въпроса не по-
казва статистическа зависимост [X2(4)=9.34, 
p=0.053]. 

Разпределението по област на въпро-
са дали участниците считат, че работата 
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по график извън биологичния и обществен 
ритъм влияе негативно върху тяхното здра-
ве откриваме статистическа зависимост 
[X2(4)=12.721, p=0.013] (фиг. 1). 

Работата по график извън биологичния 
и обществен ритъм влияе негативно върху 
здравето на работещите според 34.4% от ан-
кетираните на възраст до 35 г., участниците 
на възраст 36-45 г. дават 33.3% положител-
ни отговори, 28.3% във възрастовата група 
46-55 г. и 31.8% в групата над 55 години. Не 
открихме статистическа зависимост между 
отговорите на въпроса и разпределението 
по възраст [X2(4)=10.287, p=0.591].

Работата по график извън биологичния 
и обществен ритъм крие риск за здравето 
на работещите според 51.2% от лекарите, 
33.9% от шофьорите, 29.2% от фелдшерите, 
23.8% от медицинските сестри и нито един 
от санитарите. Най – голям е делът на сани-

тарите, дали отрицателен отговор на въпро-
са – 81.5%, а средният дял на отрицателни-
те отговори 38.2%. При анализа на връзката 
между длъжността на работещите и рискът 
за психическото им здраве от работата по 
график, извън биологичния и обществен ри-
тъм откриваме статистическа зависимост 
[X2(16)=59.794, p<0.001].

При изследването на хроничните 
заболявания установихме, че 59.8% от анке-
тираните не страдат от такива. Положителен 
отговор дават 25.4%. При анализа на 
връзката между въпроса относно наличието 
на хронични заболявания на работещите и 
пола установихме статистическа зависимост 
[X2(4)=14,44, p=0,006]. Делът на жените, дали 
положителен отговор на въпроса е 29.3%, 
а с „по – скоро да“ отговарят 4.4% от тях. 
Мъжете, твърдящи, че страдат от хронични 
заболявания са 19.8%. Отговор „по – скоро 

Фигура 1. Влияние на работата по график извън биологичния и обществен ритъм – 
разпределение по области

Фигура 2. „Страдате ли от хронични заболявания?“ – разпределение по възраст
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да“ са дават 7.3% от тях.
На въпроса относно наличието на хронич-

ни заболявания на участниците в проучване-
то и връзката между двете области открива-
ме статистическа зависимост [X2(4)=9.618, 
р=0.047], като 22.6% от област Пазарджик 
дават положителен отговор, а 27.3% от об-
ласт София. Отрицателен отговор на въпро-
са дават 62.6% от участниците от област Па-
зарджик и 57.8% от област София.

С напредване на възрастта на участници-
те, нараства и вероятността от развитието 
на хронични заболявания. Делът на анке-
тираните на възраст до 35 г., страдащи от 
хронични заболявания е 6.3%, 20.5% при 
участниците на възраст 36-45 г., 26.3% от 
групата 46-55 г. и 31.8% на възраст над 55 г. 
Анализирахме връзката между възрастта на 
участниците и наличието на хронични забо-
лявания и открихме статистическа зависи-
мост р=0.20 (фиг. 2).

Откриваме статистическа зависимост на 
връзката между длъжността на анкетира-
ните и наличието на хронични заболявания 
р=0.003. Прави впечатление, че най – голям 
е делът на страдащите от хронични заболя-
вания фелдшери – 35.4%, последвани от ле-
карите – 32.1%, медицинските сестри 28.3%, 
санитарите 14.8% и шофьорите с 12.6% 
(фиг. 3).

Потърсихме статистическа зависимост 
между наличието на хронични заболявания 
сред работещите и влиянието на работата 
по график извън биологичния и социален ри-
тъм върху здравето на работещите. Коефи-
циентът на контингенция е 0,193, а връзка-
та е умерена, р=0,327. Анкетираните, които 
смятат, че работата по график извън биоло-
гичния и обществен ритъм влияе негативно 
върху тяхното здраве са 28.4%, отрицателен 
отговор и на двата въпроса едновременно 
дават 62.7% от анкетираните (фиг. 4).

Фигура 3. „Страдате ли от хронични заболявания?“ – разпределение по длъжност

Фигура 4. Зависимост между влиянето на работата извън биологичния и обществен 
ритъм върху здравето на работещите и наличието на хронични заболявания 
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Изследвахме здравното състояние на ра-
ботещите за 5 – годишен ретроспективен пе-
риод 2014-2018 год.
• Данни от моментната болестност: Сред 

откритите заболявания на профилактич-
ните прегледи преобладават  болестите  
на сърдечно – съдовата система, на око-
то и придатъците му, болестите на ендо-
кринната система, на костно – мускулната 
система.

• Данни от временната неработоспособ-
ност: За целия период се наблюдава 
една и съща тенденция на заболявания-
та с временна неработоспособност. Най – 
много са отсъствията по болест по повод 
заболявания на дихателната система, 
последвани от заболяванията на нервна-
та система, костно – мускулната система 
и съединителната тъкан, а на трето място 
са заболяванията на сърдечно – съдова-
та система. Голям е делът и на онколо-
гични заболявания.
Изводи: 

• Работата на смени, извършвана при про-
менливо и продължително „необичайно“ 
работно време, както нощният труд водят 
до засилен риск от здравословни и со-
циални проблеми. Основните въздейст-
вия на работата през нощта и на смени 
са свързани с изморяване, непрекъсна-
ти проблеми със съня, хронична умора, 
гастроинтестинални нарушения и др. 
Симптомите са различни в зависимост от 
предразположеността на индивида. 

• Наблюдава се повишена консумация на 
алкохол, намалено физическо натоварва-
не, нездравословна диета, злоупотреба с 
различни медикаменти. 

• Лошото физическо здраве може да дове-
де непряко до психологически проблеми. 

• Доказано е, че кратката продължителност 
на съня  увеличава апетита и теглото, на-
блюдава се хормоналнен дисбаланс, как-
то и повишен риск от диабет тип 2.

• Често се срещат сърдечно – съдови забо-
лявания и заболявания на гастроинтести-
налния тракт.

• Някои изследвания констатират наличие-
то на връзка между работата на смени и 
засиления риск от развитие на онкологич-
ни заболявания. 

• Всички изброени по – горе данни, как-
то и резултатите от нашето проучване 
потвърждават негативното влияние на 
работата по график извън биологичния и 
обществен ритъм и ни мотивират да  из-
готвим мерки за намаляване на вредните 
фактори с цел ограничаване на хронични-
те заболявания сред работещите в среда 
с висок психосоциален риск.

• Основавайки се на изложените по – горе 
резултати от проучването, можем да из-
готвим препоръки, целящи превенция на 
хронични заболявания сред работещите 
в среда с висок психосоциален риск:

• Изготвяне на съобразени със специфика-
та на труда физиологични режими на труд 
и почивка;

• Оборудване на специални места за от-
дих, съобразени с индивидуалните нужди 
на персонала;

• Поддържане на интензивно осветление в 
работните помещения за нощните смени;

• Подмяна на работното оборудване, съо-
бразено с индивидуалните нужди на ра-
ботещите, целящо по – малка умора;

• Изготвяне не обучителни програми за 
работещите, като част от промоцията на 
здраве на работното място;

• Редовно извършване на задължителни 
периодични профилактични медицински 
прегледи, съобразени със спецификата 
на труда на всеки работещ, целящо ранно 
откриване и превенция на заболявания.
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Въздействията на бедствията върху жи-
вота и здравето на населението  продължа-
ват да стават все по-мащабни и по-разруши-
телни. Всяка година милиони хора са засег-
нати от болести, смърт на роднини и прияте-
ли и други последици от бедствия, водещи 
до рязка промяна в начина на живот или 
принудително напускане на родното място. 
В този смисъл проблемът за екстремалните 
ситуации и влиянието им върху психиката 
на хората е свързан с проблеми като тре-
вожност, агресивно поведение, стрес, постт-
равматични стресови разстройства и др. От 
психологична гледна точка бедствието може 
да се определи като поява на травмиращо 

събитие, което нарушава ефективното и 
адаптивно поведение на човека.[3,12]

Материал и методи. Използвани са до-
кументални и изследователски методи за 
събиране и обработка на научни източници, 
свързани с темата.

Целта на настоящото изследване е да се 
анализира психологията на човек, засегнат 
пряко и косвено от бедствие. Изследват се 
причините, промените в мисленето и пове-
дението на хората, преживели бедствие, как-
то и изграждането на устойчиви стратегии за 
справяне с емоционалното преживяване на 
промените в житейската им ситуация

В екстремни ситуации личността изпроб-

СОЦИАЛНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКА ПОДКРЕПА СЛЕД БЕДСТВЕНИ 
СИТУАЦИИ

Десислава А. Тодорова, Цветелина Ст. Михайлова, Румяна Н. Етова

sOcial psychOlOGical suppORt aFtER DisastERs

Desislava A. Todorova, Tsvetelina St. Mihailova, Rumyana N. Etova

Резюме. Бедствията може да се определят като травмиращи събития, които нару-
шават ефективното и адаптивно поведение на човека. Целта на настоящото изслед-
ване е да се анализира психологията на човек, засегнат пряко и косвено от бедствие. 
Материал и методи. Използвани са документални и изследователски методи за съби-
ране и обработка на научни източници, свързани с темата. Резултати: За намаляване 
на последиците от бедствията своевременно предоставената специализирана помощ 
има благоприятен клиничен, икономически и социален ефект. В условията на критич-
ната ситуация интервенциите са насочени към редуциране на симптомите на острия 
стрес и превантивна работа в посока на предотвратяване на посттравматично стре-
сово разстройство. Изводи и заключение: Добрите социални практики за преодоляване 
на последствията от бедствия успоредно с медицинската помощ и спасяване включват 
и психологическа помощ и подкрепа. Колкото по-рано след критичното събитие хората 
се насърчават за участие в процес на социална работа с група, толкова по-устойчиви 
във времето са техните стратегии за справяне. За подходящо въздействие е необхо-
димо е да се прилага личностно - индивидуален психологичен подход.

Summary. Introduction.  Disasters can be defined as traumatic events that disrupt effective 
and adaptive human behaviour.  The aim of the present study is to analyse the psychology of a 
person directly and indirectly affected by a disaster.  Material and methods.  Documentary and 
research methods have been used to collect and process scientific sources related to the topic.  
Results: Immediately specialized assistance plays a crucial role in reducing the consequences of 
disasters.  It has a beneficial clinical, economic and social effect.  In the conditions of the critical 
situation, the interventions are aimed at reducing the symptoms of acute stress and preventive 
work in the direction of prevention of post-traumatic stress disorder. Conclusions: Good social 
practices for dealing with the consequences of disasters along with medical care and rescue 
include psychological help and support.  The earlier after the critical event people are encouraged 
to participate in a process of social work with a group, the more sustainable over time are their 
strategies for coping.  For appropriate impact it is necessary to apply a personal – individual 
psychological approach to the victims / patients and those involved in dealing with disasters.

Ключови думи: бедствие, неадаптивно поведение, психосоциална подкрепа
Key words: disaster, maladaptive behaviour, psychosocial support
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ва на практика границите на своята емоцио-
нална устойчивост, критичност и инстинкт за 
самосъхранение.[15] По разрушителността 
на въздействие върху личността екстре-
малните ситуации принципно се отличават 
от трудните ситуации в ежедневния живот: 
при бедствия човек преживява неща, които 
излизат извън пределите на нормалния му 
опит. Възможностите на субекта да контро-
лира успешно въздействията на средата 
чертаят границата между сигурността и не-
сигурността. Усещането за сигурност отсъст-
ва в процеса на развитие на бедствената си-
туация. Това кара личността да се чувства 
неуверена, тревожна, нестабилна – т.е. пси-
хологически неустойчива.[1,2,20]

Екстремните ситуации свързани със за-
плаха за живота, променя се образът за 
света и човек започва да дели живота си на 
две части - до събитието и след него. Вслед-
ствие на преживяното се появяват чувство 
на безпомощност, страх от повторение на 
събитието, разрушаване на илюзията за 
справедливост на света. В паметта може да 
се фиксират отделни картини, свързани със 
събитието и пострадалият отново и отново 
да си представя най-страшните моменти от 
случилото се. Негативните преживявания 
често са съпроводени от чувство за вина, 
безпомощност, страх и гняв, което е нормал-
на реакция на застрашаващо събитие.[5,6,7]

В  ситуации  на  риск,  глобална  и  ло-
кална   заплаха,  съчетани  с  индивидуална  
заплаха,  индивидът  не  може  да   контроли-
ра  свободно  своя  собствен  живот  и  себе  
си  като  индивидуалност,  защото  няма  на  
какво  да  се  опре  като  перспектива  за  
бъдещето,  изпада  се  в  плен   на  ситуаци-
ята  и  нейните  всекидневно  променящи  се  
параметри. Оптимизмът  напуска  индивида  
–  той  живее  с  усещането  (особено   в  слу-
чаите  на  глобален  риск),  че  от  него  не  
зависи  нищо,  че  съграденото  от  него  ще  
бъде  разрушено,  разпиляно  и  обезсмис-
лено. Той  престава  да  планира  живота  си,  
да  гради  житейски  планове  особено  в  си-
туация  на  перманентен  риск  –  бъдещето  
се   обезсмисля,  подчинява  се  изключител-
но  и  само  на  изграждането   на  стратегии  
и  тактики  за  справяне  с  риска.[23]  

Всеки човек реагира по различен начин 
в ситуации, в които се сблъсква с риск, с   
нещо непознато и стресиращо. Начинът  на  
живот  и  поведение, ценностната   система,  
опита   в  предишни  ситуации  на  опасност,  
влиянието  на  околните,  информацията  за  
самия  риск  и  неговите  последици  и др. 

определят индивидуалното възприятие на 
риска. Реакциите  в  рискови  ситуации  са  
различни,  възприятието  на  риска  е  раз-
лично,  оценката,   средствата  за  реагиране  
са  различни в  зависимост  от  пола,  възрас-
товата  група, образованието на индивида.
[6,7] 

Реакцията на кризата с коронавируса е 
едно много по-подчертано индивидуалис-
тично поведение в сравнение с предишни 
бедствия. Нестабилността и липсата на яс-
нота за утрешния ден стресира много хора 
и това понякога ги кара да действат ирацио-
нално. Коронавирусът постави света в неси-
гурност и постоянните новини за пандемия-
та могат да окажат влияние върху психично-
то здраве чрез честотата на повторенията.
[4,20] Страхът от това, нещо да излезе извън 
контрол и невъзможност да се толерира си-
гурността са общи характеристики на много 
тревожни разстройства. Непреките последи-
ци от изолацията се натрупват във времето 
и обезпокоително се увеличава тревожност-
та и депресията сред населението. Влияние-
то върху психичното здраве е особено силно 
при хора, които вече живеят със състояния 
като тревожност и обсесивно-компулсивно 
разстройство. Много хора с предшестващо 
безпокойство са изправени пред предизви-
кателства. Някои типове стресиращи съби-
тия могат да предизвикат кризи или даже 
клинично значими разстройства при някои 
хора. В някои случаи поради внезапността 
на бедствието и неговата сила адаптивните/
възстановителни способности и защитните 
механизми са поставени на голямо изпита-
ние. С това е свързана и необходимостта от 
оказване на помощ.[17,19]

Помощта може да се окаже чрез използ-
ване на различни механизми за справяне, 
ако пострадалия желае да си помогне или 
да му се помогне:   

• Адаптивни - въвличане на социалното 
обкръжение, мобилизиране на близки и род-
нини, търсене на помощ от професионалисти;  

• Неадаптивни - оттегляне, изолация, де-
пресия, злоупотреба с психоактивни веще-
ства, различни прояви на регрес, вкл. пози-
ция на силна зависимост от други, предиз-
викателно поведение или директна агресия, 
дезориентация и др.[5,12] 

В своето поведение всеки човек, в зави-
симост от индивидуалните си особености, 
може да избере едната от двете възможнос-
ти - да се научи правилно да реагира и да 
преодолява стресовите състояния или да 
избягва стресовите ситуации. Втората въз-
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можност в екстремални ситуации е трудно 
осъществима. Това означава, че е нужен 
подход насочен към формиране на умения 
за правилна оценка на ситуациите и на въз-
можности за преодоляване на отрицателни-
те емоционални състояния.[9,10]

За намаляване на последиците от бед-
ствията и благополучния изход от бедстве-
ната ситуация, решаваща роля играе свое-
временно предоставената специализирана 
помощ. Тя има благоприятен клиничен, ико-
номически и социален ефект. В условията 
на критичната ситуация интервенциите са 
насочени към редуциране на симптомите на 
острия стрес и превантивна работа в посо-
ка на предотвратяване на посттравматично 
стресово разстройство.[22,24]

Като дейност насочена към преодоляване 
последиците от преживяването на бедствие, 
кризисната психологическа интервенция се 
налага успоредно с дейността на медицин-
ските и спасителни екипи, специализирани-
те държавни структури за защита на населе-
нието при бедствия, аварии и катастрофи и 
други, като не изземва, а допълва системата 
от неотложни грижи за пострадалите. Психо-
логическа интервенция е необходима, още в 
първите минути и часове след травмиращото 
събитие, наред с оказването на физическа-
та и материална подкрепа на населението. 
В частност при бедствени ситуации психоло-
гическата помощ и подкрепа се изразява в 
бърза емоционална подкрепа на базата на 
споделяне, даване, успокояване, облекча-
ване и съпреживяване на трагичния опит на 
оцелелите. Основната задача на психологи-
ческата помощ и подкрепа е да се намалят 
възможно най-бързо (още през първите ми-
нути и часове) параметрите на преживява-
не на психически състояния на паника, шок, 
ужас, страх и тревожност, чувство за вина и 
съмнения, които обикновено стават причи-
на за неадекватен и нерационален отговор 
на ситуацията  и водят до дезорганизация 
в поведението. Впоследствие задачите и се 
свързват с редукция на реакциите на човека 
към бедствието, оказване на консултативна, 
терапевтична и профилактична помощ.[8] 

Различните видове извънредни ситуации 
представляват голямо предизвикателство за 
оказващите помощ – от една страна те об-
щуват с хора, преживели силен стрес, които 
са объркани, безпомощни, в състояние на 
вцепененост или хиперактивност, от друга 
-  самите помагащи са изложени на преко-
мерен емоционален стрес, който може да 
превиши възможностите им за възприемане 

и осмисляне на случилото се. [14,21]
В литературата се сочат възможните пъ-

тища способстващи за преодоляване на 
отрицателните емоции на личността в екс-
тремална ситуация – чрез провеждане на 
предварителна подготовка – предварително 
обучените индивиди по-лесно се справят в 
условия на екстремална ситуация; групо-
вата солидарност – в екстремални условия 
положително въздействат върху личността 
чувството за принадлежност и отговорност 
към групата. [18]

Психосоциалната подкрепа е насочена 
към изграждане на стратегии за справяне, 
които целят: 

1. Да се помогне в индивидуален план на 
всяка личност да преодолее кризата 

2. Да се отработят и усвоят стратегии за 
справяне в групова среда, за да се подпо-
могне възстановяване на общността. 

Водещ принцип на социалната работа е 
„помощ за самопомощ“ - да научим човека 
да си помогне сам, да го мотивираме и на-
сърчим да търси и развива собствени ресур-
си за справяне, а не да разчита само на по-
мощ от вън. Помощта отвън идва само, за да 
подпомогне откриването на силните страни 
на личността и осъзнаването на какво може 
да разчита човекът в нужда в процеса на сп-
равянето със своята житейска ситуация.[11] 

Социалната работа с група представля-
ва специфична организация и дейност за 
оказване на помощ и подкрепа при преодо-
ляването на трудности както на цялостни 
групи, така и отделни индивиди. В социална-
та работа групата се възприема като начин 
за взаимопомощ. Обикновено членовете на 
групата са със сходни проблеми. Смисълът 
на работата с групата е постигане на пози-
тивна промяна у всеки един член. Промяна-
та е повишаване възможността за социално 
функциониране. Преминаването през групов 
процес за по-голямата част от участници-
те предизвика промяна, показваща пътища 
от травматичното възприемане на света 
към значително повишаване на усещане-
то за социално приемане и възможност за 
възвръщане на благосъстоянието на ли-
чността и семействата. Хората, които успя-
ват да преминат през кризата, в резултат на 
включването в група, променят поведението 
си в различни насоки. Хората споделят, че 
най-добрия “урок”, който са “научили” чрез 
участието в такива групи е свързан със спо-
собностите да си помагат сами и едни на 
други постоянно, не само по време на бед-
ствия.[13] 
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Изводи и заключение.
Добрите социални практики за преодо-

ляване на последствията от бедствия успо-
редно с медицинската помощ и спасяване 
включват и психологическа помощ и подкре-
па, която допълва системата от неотложни 
грижи за пострадалите. 

Колкото по-рано след критичното събитие 
хората се насърчават за участие в процес на 
социална работа с група, толкова по-устойчи-
ви във времето са техните стратегии за спра-
вяне и развитието на резилентност към бъ-
дещи негативни и травматизиращи ситуации. 

За подходящо въздействие е необходимо 
е да се прилага личностно - индивидуален 
психологичен подход към пострадалите/па-
циентите и към участващите при справяне-
то с бедствени ситуации за формиране на 
умения за правилна оценка на ситуациите 
и на възможности за преодоляване на от-
рицателни емоционални състояния в тежки 
ситуации. 

Установените резултати дават основа-
ние да се направи заключението, че ако при 
групи от хора има положителна промяна, то 
психосоциалната подкрепа и нейното раз-
пространение са безусловно ефективни за 
възстановяването на общност, пострадала 
от бедствие. 
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ЛИЧНОСТНО-ОРИЕНТИРАНИЯТ ПОДХОД В ТЕРАПИЯТА НА БОЛНИ С АФАЗИЯ 

THE PERSONAL-ORIENTED APPROACH IN THE THERAPY OF PATIENTS WITH APHASIA

Нели Цв. Василева

Neli Tsv. Vasileva 

Резюме. Проблемите на възстановителната терапия при афазия не са загубили ак-
туалност през целия период на развитие на афазиологията. Дълго време акцентът е 
придимно върху разработка и апробиране на лингвистични и когнитивни методи, адек-
ватни на патологичните механизми и симптоми в клиничната картина при отделните 
афазични форми. Основна роля в този процес се отрежда на логопеда, докато паци-
ентът (клиент) е обект на директно въздействие и подобно на ученик изпълнява за-
дачи за слушане, повторение и генериране на вербален материал. Съобразяването с 
отражението на болестта върху преморбидния психологичен профил (мотивационен, 
професионален, емоционално-личностен) на пациента започва да се коментира едва в 
края на ХХ век. От позиция на модела за центрирана върху болния терапия, матери-
алът обобщава концептуални идеи за ролята на  личността на логопеда и отражение-
то на интеракциите логопед – пациент върху ефекта от възстановителната терапия 
при афазия. Обсъжда се необходимостта от специфична организация на работата на 
логопеда, обединяваща подходи с невропсихологична и психотерапевтична насоченост. 

Abstract. The problems of rehabilitation therapy for aphasia have not lost relevance 
throughout the period of development of aphasiology. For a long time the emphasis has been 
on the development and testing of linguistic and cognitive methods, adequate to the pathological 
mechanisms and symptoms in the clinical picture of the individual aphasic forms. The main role 
in this process is assigned to the speech therapist, while the patient (client) is subject to direct 
influence and, like a student, has to perform tasks for listening, repetition and generating verbal 
material. Consideration of the impact of the disease on the premorbid psychological profile 
(motivational, professional, emotional-personal) of the patient began to be commented only at the 
end of the ХХ century. From the standpoint of the patient-centered therapy model, the material 
summarizes conceptual ideas about the role of the speech therapist‘s personality and the impact 
of the speech-therapist-patient interactions on the effect of rehabilitation therapy in aphasia. 
The need for a specific organization of the speech therapist‘s work, combining approaches with 
neuropsychological and psychotherapeutic orientation, is discussed.  

Ключови думи: афазия, пациент-центрирана терапия, тревожност, възстановителна те-
рапия, личност на логопеда, психотерапевтична насоченост    

Key words: aphasia, patient-centered therapy, anxiety, rehabilitation therapy, speech therapist 
personality, psychotherapeutic focus

Афазията е комплексно разстройство 
на висшите психични функции, централни-
ят дефицит при което се свързва с разпад 
на знаково-комуникативните способности 
на човека в рамките на устната и писмена-
та реч. Нови изследвания в различни науч-
ни области водят до разширяване на опре-
делението за това нарушение. Според тях 
към придобитите нарушения в равнищата 
на езика и неговата комуникативна функция 
се добавят също: нарушение на основните 
психични процеси, промяна на личността 
и личностната реакция на болестта [Цвет-

кова, 1988]. Изводът е, че като резултат от 
локализирана церебрална увреда афазията 
води до дезинтеграция на цялата психична 
сфера и сериозно затруднява адаптацията 
на човека в социалната среда. 

Разнообразието от симптоми (невроло-
гични, езикови, когнитивни, двигателни, лич-
ностни) очертава сложния синдромен харак-
тер на афазията и е предизвикателство пред 
специалистите по логопедия от гледна точка 
на диагностичната оценка и планирането на 
терапевтичния процес. Разнообразието от 
етиологични фактори и централно-мозъчни-
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ят характер на нарушенията допълнително 
усложняват както работата по възстановява-
не на езика и говора, така и психосоциална-
та реинтеграция на болните. В същото вре-
ме данните сочат повишен брой на мозъчни-
те инциденти сред населението (предимно 
различни видове инсулт и мозъчни тумори) и 
разширяване на границите им към по-млади 
възрастови групи. 

През последните години мозъчно-съдо-
вите заболявания са сред тези с най-голяма 
социална значимост. Въпреки липсата на на-
ционален регистър на пациентите с инсулт, 
статистиката сочи повече от 55 000 случая 
годишно, което поставя България на второ 
място в света по честота на този тип инци-
денти [Цалта-Младенов и съавт., 2019]. Го-
ляма част от случаите (около 6 000) завърш-
ват летално, а при останалите е налице раз-
лична степен на инвалидност, включваща 
обикновено и афазия. За сравнение, на го-
дишна база от 110 000 инсулти, изследвания 
на английски автори [Northcott S. et al.2019] 
изнасят данни за 45% ранна постинсултна 
афазия, която в 15% от случаите преминава 
в хронично състояние и остава до края на 
живота. Изнесените факти показват важната 
роля на логопедичната помощ в процеса на 
рехабилитация на болни с мозъчно-съдови 
заболявания.  

Настоящият анализ представя коментар 
на някои актуални аспекти в речевата те-
рапия при афазия, основани на идеята за 
интеграция на логопедичните със социал-
но-психологически подходи, ориентирани 
към емоционалния ефект на патологията 
върху личността и поведението на болните.  

Отражение на афазията върху емоцио-
нално-личностния статус на болните

И до днес афазиологията не отделя дос-
татъчно внимание на отражението на нару-
шената речева компетентност върху емо-
ционалния статус и личността на индивида. 
Анализът на проблема кореспондира с баз-
исни за психологията понятия като „комуни-
кация” и „общуване”. Въпреки еквивалентна-
та им употреба между тях съществуват ня-
кои концептуално-съдържателни различия. 
На първо място следва да се спомене, че 
комуникацията се определя като като една 
от страните на по-глобалния процес на об-
щуване, в който наред с комуникативен при-
състват също перцептивен и интерактивен 
аспект [Леонтьев, 1997; Глозман, 2000]. 

Информационният обмен, свързан с  пре-
даване и уточняване на съдържанието на 
посланията, е генетично обвързан с комуни-
кацията. В същото време той има и специ-
фично личностно измерение, тъй като въз-
действа върху поведението и отношенията 
на участниците в комуникативния процес 
[Леонтиев, 1997]. Тази специфика обясня-
ва генетичната връзка между нарушената 
вербална комуникация и емоционално-лич-
ностните промени на болните с афазия. Съ-
щите се свързват с тезата за бицентрична 
организация на човешкото самосъзнание, 
водещи елементи в която са „Аз” и „Другия”, 
обединени чрез процеса на общуване [Глоз-
ман, 2000]. Целта на общуването е другият 
човек, чиято  оценка и отношение към гово-
рещия имат пряко отражение върху неговото 
самочувствие и удовлетвореност от процеса 
на взаимодействие.  

Като свойство на личността, човешката 
индивидуалност интегрира огромно разно-
образие от психични функции и състояния, 
детерминирани от голям брой социално-ико-
номически и здравни фактори. Личностните 
смислови системи са динамични структури 
и зависят от характера на обществените и 
персонални взаимодействия. Това корес-
пондира с тезата на Рубинщайн [2017] за ли-
чността като съвкупност от вътрешни усло-
вия, през които се пречупват външните вли-
яния. Отнесено към контекста на афазичния 
синдром това означава, че комбинациите от 
неговите проявления очертават порочния 
кръг „афазия – личност – афазия”, в който 
променения под влияние на афазията со-
циален статус рефлектира върху самооцен-
ката и емоциите на болния и влияе на моти-
вацията за участие в терапевтичния процес.  

След 70-те години на ХХ век интересът 
на учените постепенно се насочва към лич-
ностните и поведенчески промени при афа-
зия. Експерименталните изследвания се 
концентрират върху ролята на личността на 
болния за ефекта от възстановителната те-
рапия и необходимостта от разработване на 
адаптирани психотерапевтични подходи.  

Емоционално-личностното отражение на 
патологията включва данни за различни пси-
хогенни състояния, променящи качествено 
жизнената позиция и взаимодействието  със 
средата (семейна, социална, професионал-
на). Неочакваната и травмираща загуба на 
реч обяснява разнопосочните реакции на ин-
дивида към нарушенията в семейните дис-
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позиции, социалния статус и професионал-
но-трудовата пригодност, проявяващи се под 
формата на изолация и отчуждаване, поява 
на „страх от речта” (логофобия), тревожност, 
фиксиране върху заболяването и говорния 
проблем [Цветкова, 1988; Northcott, Simpson, 
Moss, 2018]. Осъзнаването на собствената 
инвалидност и честите промени в отноше-
нието на другите към болния (снизхождение, 
съжаление, пренебрежение, отхвърляне) 
влияят върху преморбидния характер на 
личността и са причина за вътрешни кон-
фликти, емоционална лабилност, неувере-
ност във възможностите за възстановяване 
и агресия. 

Екпериментални данни [Northcott еt al, 
2019] сочат, че нарушената самооценка, 
особено през първите месеци след заболя-
ването, е основен предиктор за развитие на 
депресивни състояния. Коментират се и слу-
чаи, в които емоционалните бариери пречат 
на болните да демонстрират подобрените 
си речеви способности в реална комуника-
тивна среда [Цветкова, 1988]. Една от при-
чините е липсата на подходяща подкрепа за 
справяне с негативните отражения на със-
тоянието, което води до формиране на меха-
низми на психологическа защита във вид на 
личностни промени и поява на логофобия.   

Според Глозман [2000] личностните де-
виации при афазия са резултат от взаимо-
връзката между три основни звена на общу-
ването: операционално-технически възмож-
ности, речева мотивация и контрол върху ко-
муникативната ситуация. Нарушенията във 
всяко от тях, в частност в операционалното 
звено, имат специфично отражение както 
върху останалите, така и върху качествата 
на личността.  

Тревожността се определя като най-ти-
пична психологическа последица след мо-
зъчно-съдови инциденти. За разлика от дру-
гите психогенни реакции, тя има универса-
лен характер и не се влияе от особеностите 
на преморбидната личност, отношенията в 
семейството, перцептивните и когнитивните 
дефицити на болния. Отделят се три кате-
гории реакции на афазичното нарушение 
[Sarno, 1981]: 1. Нормална реакция като на 
събитие, променило изцяло живота на бо-
лния; 2. Невротична реакция, резултат от 
особености на преморбидната личност (не-
увереност, депресивни настроения, труднос-
ти в адаптацията); 3. Психотична реакция на 
стресогенната ситуация, сигнализираща за 

признаци на психоза. И трите типа реакции 
сочат разстройство, провокирано от стресо-
генна ситуация. 

Сарно предполага, че емоционалната ла-
билност в случаи на афазия (отчужденост, 
депресия, тревожност) е следствие от ха-
рактерните за нея лявохемисферни увреди.  
Това се базира върху неврофизиологични 
данни за инхибиращо действие на лявата 
хемисфера върху лимбичната система и 
свързаните с нея афективни функции. Изво-
дът на автора е, че при афазия страда кон-
тролът върху емоционалните реакции, без 
да е нарушена емоционалната система като 
такава. 

Мащабно изследване [Глозман 2000] 
потвърждава двойствения характер на лич-
ностните промени и тяхната динамика при 
афазични пациенти. Разграничават се два 
вида тревожност като реакция на заболя-
ването: реактивна (структурна) и личностна 
(функционална). Реактивната е характерна 
за острата фаза на мозъчния инцидент, явя-
вайки се спонтанен отговор на загубата на 
реч. Има преходен характер и е специфич-
но обвързана с формата на афазия: много 
по-висока при моторни афазии и по-ниска 
при сензорни. Обратно, личностната тре-
вожност се наблюдава на етапа на хронифи-
циране на афазичното състояние, свързана 
е със структурни промени в преморбидната 
личност и не зависи от формата на афазия. 
Поради постоянния си характер, тя се пре-
връща в индивидуален начин на възприема-
не и реагиране, което оказва негативно вли-
яние върху мотивацията за общуване.  

Въпреки връзките помежду си, двата типа 
личностна промяна имат съществени раз-
лики: реактивната тревожност се базира на 
дезинтеграция на цялата психична сфера, 
докато личностната касае основно инди-
видуалната перцепция на заболяването и 
промените в социалните отношения. Глоз-
ман констатира значително редуциране на 
личностната тревожност след провеждане 
на индивидуална и групова терапия, което 
потвърждава нейния ефект за психосоциал-
ната адаптация на болните с афазия.     

Психологически аспекти на логопедич-
ната терапия при афазия (личностно-ори-
ентиран подход) 

Сложната неврологична природа на афа-
зията обяснява традиционната насоченост 
на диагностичните и рехабилитационни 
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методи към разнообразието от неврокогни-
тивни дефицити, свързани с разпад на вер-
бални и невербални функции. За разлика от 
други случаи на речева патология, терапия-
та при афазия е пряко обвързана с етапа на 
заболяването, водещите симптоми и свърза-
ния с тях клиничен риск. Последният включ-
ва степента на предвидимост на последи-
ците от увреждането (болестта), а ролята 
на клинициста/терапевта е да прецени до-
колко рискът се съгласува с неговата компе-
тентност. Отделят се три категории увреди, 
кореспондиращи с три вида клиничен риск 
[Malcomess, 2005]: 1. Физически увреди (ви-
сока степен на нарушение; физически риск); 
2. Психични увреди (намалено благосъстоя-
ние; психологически риск); 3. Функционални 
увреди (инвалидност; функционален риск). 

Физическият риск е типично свързан с 
прогресиране на болестния процес и фи-
зиологичните промени (инфекции, мозъчно 
увреждане, усложнения – дехидратация, 
недохранване, самонараняване и др.). Про-
явленията на психологическия риск са с 
най-голямо разнообразие и се идентифици-
рат чрез: намалено благосъстояние, загуба 
на достойнство (срам, алиенация, загуба на 
компетенции, нарушена самооценка, страх, 
липса на увереност), загуба на социален 
статус и социална идентификация, семеен 
провал, десоциализация (изолация, липса 
на подкрепа и социални контакти) и дистрес 
(гняв, страх, депресия, отчаяние). Към во-
дещите функционални рискове се отнасят 
липса на самостоятелност и независимост 
(невъзможност за самостоятелен живот), на-
малена трудоспособност и невъзможност за 
печелене на пари (загуба на професионални 
умения, ограничен мисловен и паметов ка-
пацитет). Практиката показва, че на ранната 
постинсултна фаза водещо място заема фи-
зическият риск, след стабилизиране на па-
циента той се измества от психологическия, 
а по-късно и от функционалния риск.  

Знанията за психологическото съдър-
жание и феноменологията на личностните 
нарушения при мозъчно-съдови инциденти 
(психологическия риск) са особено важни за 
логопеда и невропсихолога от гледна точка 
на уточняване на синдрома и планиране на 
терапевтичното въздействие. Емоционал-
но-личностното отражение на патологията 
и значението му за възстановяване и со-
циална реинтеграция на болните привлича 
вниманието на изследователите едва през 

последните години. Налага се мнението, че 
личностните промени са важен показател 
както при оценка на характера на афазич-
ното нарушение (неговата степен и форма), 
така и при планиране на терапията. Психо-
социалният характер на тези промени на-
лага използване на нови подходи, допъл-
ващи лингвистично-когнитивната терапия и 
включване на по-широк кръг от специалисти 
в работата с пациентите. 

Данни от изследване сред езикови тера-
певти за психосоциалното въздействие при 
постинсултна афазия красноречиво говорят 
за състоянието на оказваната психологиче-
ска помощ [Northcott еt al, 2017]. По-голяма 
част от респондентите определят като част 
от работата си въздействието върху емо-
ционално-личностното благополучие (93%) 
и социалната активност (99%) на болните. 
Сред основните използвани методи са  под-
крепящо слушане и съвместен подбор на 
холистични цели, в това число и на социал-
ни цели. Прави впечатление обаче, че само 
42% от анкетираните езикови терапевти се 
чувстват уверени при оказване на адекватна 
помощ по задоволяване на психологически-
те нужди на клиентите. Сред причините за 
несправяне с психосоциалното благосъс-
тояние на болните се посочват недостиг на 
време, недостатъчна психологическа подго-
товка по време на обучението, неувереност 
при подобен тип терапия и липса на текуща  
подкрепа от други специалисти. Последна-
та предполага екипна работа на езиковия 
терапевт със специалистите по психично 
здраве (клинични психолози и социални ра-
ботници). Според анкетираните малка част 
от здравните специалисти притежават готов-
ност и опит за работа с афазия, което пречи 
на осигуряването на дългосрочна психоло-
гическа помощ. Това затруднява и работата 
по социалния контекст на комуникацията на 
болните, предполагащ ангажиране и участие 
на членове от семейството в терапевтичния 
процес. 

През последните десетилетия все по-чес-
то се обсъжда необходимостта от промени 
в медицинските модели на терапия при ин-
султно болни. Един от подходите на изслед-
ванията в тази посока е този на „свързано 
със здравето качество на живот” (health-
related quality of life - HRQoL). Повечето ав-
тори постигат консенсус и се обединяват 
около четири основни области, определя-
щи качеството на живот: физически капа-
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цитет, психическо благополучие, социални 
контакти и контрол върху жизнената среда 
[Swinburn, 2005]. Издига се идеята за кли-
ент-центрирана грижа (client-centered care), 
свързана с промяна на ролята на терапев-
та и активно участие на клиента (пациента) 
в реализирането и контрола на терапията. 
Социалната насоченост на модела поставя 
нови изисквания пред терапевтите, свърза-
ни с търсене и предлагане на по-широк спек-
тър от експлицитни подходи. На дискусия се 
подлагат и други модели за включване като 
споделено вземане на решение и пациент-
ско партньорство. 

Подходящ инструмент за планиране на 
психосоциалната насоченост на терапията 
е  Протоколът на Code-Müller, който оценява 
възможностите за бъдеща социална адапта-
ция и се прилага както при болни с афазия, 
така при техни близки и специалисти в об-
ластта [Code, Müller, Herrmann, 1999]. Включ-
ва 10 психосоциални фактора (области) с 
водещо значение за адаптацията на пациен-
тите и ранжирани в следния вид: 1. Работос-
пособност; 2. Ефект от езиково-говорната 
терапия; 3. Самостоятелност (Независимост 
от другите); 4. Срещи и общуване с прияте-
ли; 5. Справяне с депресията; 6. Следване 
на интереси и хобита; 7. Разговор с непозна-
ти; 8. Справяне с разочарованието; 9. Съз-
даване на нови лични връзки; 10. Справяне 
с неудобството от заболяването. Отговорите 
се оценяват по петстепенна скала (от 0 до 4) 
в зависимост от признаци на влошаване или 
подобряване в  съответната област.  

Като най-подходящ и отговарящ на акту-
алното развитие на логопедичната помощ у 
нас може да се определи личностно-ориен-
тираният подход. Сред предимствата му са 
достъпност, свобода на избор на прилага-
ните методи и съобразеност с подготовката 
на специалистите. Основните съдържател-
но-методически насоки на подхода включ-
ват:
• Интегриране на възстановителната тера-

пия с личността на болния и социалния 
ефект на афазията; 

• Комбиниране на езиково-говорната тера-
пия с подходи за стимулиране на мотива-
ционната и емоционално-поведенческа 
сфера на пациентите; 

• Организиране и провеждане на групови 
терапевтични сеанси;

• Работа със семейството и близките на бо-
лния. 

Според Л. С. Цветкова [1988], въпреки 
промените от неврозоподобен тип, ядро-
то на личността при афазия остава съхра-
нено и следва да се отчита при планиране 
на психосоциалните аспекти на терапията. 
Това означава, че стимулирането на соци-
ално-поведенческата мотивация и емоцио-
налния настрой на пациента трябва да се 
превърнат в допълнителна цел на речевата 
терапия. Основанието се базира на генетич-
ната връзка и взаимодействието между емо-
ции, комуникация и личностна мотивация. 
Подобряването на един от тези компоненти, 
в частност на комуникативните способности, 
води до генерализиран ефект, повишавайки 
самооценката и социалната мотивация на 
човека с афазия. 

Особено място в този контекст заема ор-
ганизирането на групови терапевтични сеан-
си с доказано в практиката психосоциално 
въздействие. Целта е създаване на малки 
терапевтични групи, работата в които има 
различна насоченост от тази на индивиду-
алните логопедични сесии. Малкият формат 
на групата (до 5 души) улеснява сближава-
нето и спонтанното общуване, намалява 
емоционалните бариери и логофобията и 
стимулира желанието за вербално изразява-
не. Препоръчително е участниците в групата 
да са достигнали различно ниво на речева 
рехабилитация, тъй като присъствието на 
лица с по-добри комуникативни способности 
оказва видимо психотерапевтично и мотиви-
ращо  въздействие върху останалите. Важен 
елемент от терапията е мястото на логопе-
да като равнопоставен участник в груповото 
общуване. Тъй като по време на груповите 
сеанси то не е строго планирано, логопе-
дът има за задача да следи за активността 
на всеки член на групата и задава темите и 
моделите на комуникация (семейство, про-
фесия, спорт, хоби и др.). Груповата терапия 
предполага също разнообразяване на общу-
ването с по-широк спектър от дейности из-
вън рамките на вербална комуникация. 

Глобална цел на сеансите остава лич-
ностно-ориентираният подход, при който 
всеки участник формира индивидуални на-
чини на себеизразяване. Същите следва 
постоянно се приветстват и поощряват от 
членовете на групата, с което се затвържда-
ва желанието за общуване. Като въздейства 
едновременно върху лингвистично-когни-
тивната и емоционално-личностната сфера 
на лицето с афазия, груповата терапия по-
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стига комплексен ефект с определена пси-
хосоциална насоченост. 

Организирането на сеанси в малки тера-
певтични групи постига своя резултат само 
при задължителна работа на логопеда със 
семейството на болния. Нуждата от това 
се подкрепя от данни за честа промяна на 
симетричните и равноправни отношения 
между съпрузите с комплиментарни такива, 
предполагащи функционално неравенство. 
Променената семейна йерархия се обусла-
вя и от фактори като преморбидна роля и 
позиция на болния в семейството, възраст, 
образователен ценз, тежест и продължител-
ност на заболяването [Глозман, 2000]. На-
лице е тенденция за отрицателна динамика 
на емоционалните отношения в сравнение 
с преморбидния период, както и за нару-
шена обратна връзка при общуване между 
съпрузите, особено ако болният е глава на 
семейството. Парадоксален е и фактът за 
по-голяма степен на негативни отношения в 
семейства с високо образование и социален 
статус, в сравнение с такива със средно об-
разование. 

Изнесените данни поставят високи изиск-
вания пред компетентностите на логопеда 
в качеството му на консултат и терапевт на 
семейните диспозиции. Основната му зада-
ча е да информира подробно близките за 
отражението на мозъчно-съдовото заболя-
ване върху преморбидната личност, което 
е гаранция за по-лесно приемане на наблю-
даваните поведенчески промени и нормали-
зиране на семейния климат. Положителна 
стъпка към социалната реадаптация на бо-
лния е ангажирането му с достъпни дейнос-
ти и  постепенно връщане към активния жи-
вот на семейството.     

Заключение 
Повишената честота на мозъчно-съдови-

те заболявания и тяхното комплексно въз-
действие върху психосоциалното функцио-
ниране на индивида налагат разширяване 
на изследванията както по посока на линг-
вистично-когнитивната, така и на емоцио-
нално-личностната рехабилитация. Данните 
сочат, че наред с функцията на езиково-гово-
рен терапевт, логопедът има ключова роля 
и за справяне с психологическия риск от бо-
лестното състояние. Това предполага уме-
ния, които излизат от рамките на индивиду-
алните логопедични сесии и са насочени към 
подобряване на благосъстоянието и соци-

алния статус на афазичния пациент. Добър 
пример в тази посока е личностно-ориенти-
раният подход, насочен към организиране 
на групови терапевтични сеанси. Въпреки 
своя допълващ характер, груповата терапия 
при афазия има доказан и беспорен психо-
социален ефект. Той се базира на усещане-
то на участниците като част от общност на 
хора с близки проблеми и нужди, което сне-
ма чувството на неувереност и тревожност, 
помага за преодоляване на емоционалните 
бариери и улеснява социалната реадапта-
ция при афазия.       
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ОРОМОТОРИКА, ОРОСЕНЗОРИКА И ИЗБИРАТЕЛНОСТ КЪМ ХРАНИ: 
ПРОТОКОЛ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ ПРИ ДЕЦА С ГОВОРНИ НАРУшЕНИЯ

ORal-MOtOR, ORal-sEnsORy sKills anD FOOD sElEctiVity: a DiaGnOstic 
pROtOcOl FOR chilDREn with spEEch DisORDERs

Елена K. Бояджиева-Делева

Elena K. Boyadzhieva-Deleva

Резюме. Целта на проведеното изследване е да установи какво е състоянието на 
оромоторните и оросензорните способности по отношение на храненето на деца с 
говорни нарушения, които проявяват устойчива избирателност към храни. Приложен 
като метод е Протокол за изследване на оромоториката и оросензориката, който е 
интегративна част от авторската Тестова батерия за орални моторни способности 
(ТОМС). Изследвани са 182 деца на възраст 5-7 години. Резултатите показват, че про-
блемите с храненето и избирателността към храни не са рядко явление при деца с 
говорни нарушения и те се срещат по-често в тази популация, отколкото при деца с 
типично говорно развитие. Заключението е, че ранната оромоторна хранителна тера-
пия може да се окаже фактор за превенция на говорни нарушения.

Abstract. The aim of the study was to determine the state of oromotor and orosensory abilities 
in relation to feeding of children with speech disorders who show sustainable food selectivity. 
The method is the Oral Motor and oral Sensory Protocol, which is an integral part of the author‘s 
Test Battery for Oral Motor Skills (TOMS). 182 children aged 5-7 years were studied. The results 
show that problems with feeding and food selectivity are not uncommon in children with speech 
disorders and they are more common in this population than in children with typical speech 
development. The conclusion is that early logopedic oromotor and feeding therapy may be a 
factor in the prevention of speech disorders

Ключови думи: оромоторика, оросензорика, говорни нарушения, избирателност към храни

Key words: oral-motor, oral-sensory, speech disorders, food selectivity

В професионалния профил на логопеда 
компетентностите за диагностика и терапия 
на говорни и езикови нарушения са пряко 
обвързани с тези за работа с нарушения на 
храненето и гълтането. Докато неврогенната 
по произход дисфагия при възрастни съпът-
ства не малка част от придобитите говорни 
или езикови нарушения (съответно дизарт-
рии или афазии), нарушенията на орофа-
рингеалните хранителни механизми при де-
цата и връзката им с говорното развитие не 
винаги е толкова еднозначна. В случаите, в 
които се касае за вродена карниофациална 
малформация (цепнатини на устната и/или 
небцето) или рано диагностицирано невро-
развитийно нарушение, състояние или ге-
нетичен синдром (ДЦП, синдром на Даун, 
синдром на чуплива Х-хромозома, разстрой-
ство от аутистичния спектър и др.) са налице 
определени очаквания както към начина, по 
който ще се проявят маладаптивните меха-

низми на оралната моторика за хранене и 
говор, така и към адаптациите, които лого-
педите като терапевти могат да предложат 
на детето и семейството. В редица други 
случаи, при които не се отбелязва неврораз-
витийно или генетично нарушение и не се 
регистрират явни проблеми с храненето на 
кърмачето, е възможно да настъпят затруд-
нения при захранването или прехода към 
обща храна – време, съвпадащо с началото 
на говорното и езиковото развитие [8, 9].

Връзката между говора (в частност, раз-
витието на артикулацията и нейната разби-
раемост) и храненето (по-конкретно, изби-
рателността към определени храни и орал-
ната им обработка) се търси в общите сен-
зо-моторни основи на двата процеса още в 
най-ранното детство. Оромоториката и оро-
сензориката са неделими и подпомагат във 
взаимовръзка развитието на хранителните 
механизми на говора [2, 3, 14].
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Под оромоторика се разбира както из-
пълнението на прости движения на устни-
те, бузите, долната челюст, езика и мекото 
небце, така и на координирани помежду си 
и с дишането по време на хранене и говор 
сложни двигателни комплекси на органите 
на устната кухина. Оромоториката условно 
се разделя на три групи способности, нами-
ращи се в отношения на относителна субор-
динация и появяващи се последователно в 
онтогенезата (макар и в много кратки сроко-
ве) до края на първата година от живота: 1) 
орална вегетативна моторика – вродените, 
рефлекторно базирани сукане и гълтане, 
с автоматична координация с дишането, и 
развиващите се до 36-ия месец волево дъв-
кане, захапване, отхапване, плюене, пиене 
от чаша и сламка, облизване на лъжица; 
2) орален праксис – волевите, съзнателни 
движения на органите на устната кухина, из-
вършвани по подражание или по инструкция 
извън непосредствения акт на храненето 
или говора, към които се добавят и мимиче-
ските движения; 3) артикулационен праксис 
– движенията, пряко свързани с артикула-
цията и говора. Артикулационният праксис 
влиза в състава на още по-сложния говорен 
праксис, който предполага прецизна коорди-
нация между дихателни, фонаторни и арти-
кулаторни движения и е подчинен на висше 
езиково планиране.

Оросензорика е обобщаващо понятие за 
усещанията за допир, натиск, болка, тем-
пература, вкус и текстура, както и кинесте-
тичната сетивност на органите на устната 
кухина и глътката. Оросензориката влияе 
силно върху развитието на оромоториката 
на хранителните механизми и говора. От 
една страна, вкусовите, температурните и 
текстурните качества на храната, големина-
та и консистенцията на хапката повлияват 
както желанието, така и отказа от прием на 
последваща хапка и храна от същия вид. От 
друга страна, артикулаторните кинестезии, 
получавани по време на лепета (7и-8и ме-
сец), оказват ефект над овладяването на 
фонемния инвентар на езика, съизмерим по 
значение с този на слухово възприеманата 
говорна и езикова информация.

Първичната функция на устната кухина 
– храненето, става основа за развитието на 
артикулационната биомеханика и овладя-
ването на ранния фонемен инвентар [14]. 
Оралната вегетативна моторика доприна-
ся за появата на първите съгласни звукове 
през гукането и ранния лепет: билабиалният 
контакт при сукането довежда до появата на 

билабиалните съгласни П, Б и М; повдига-
нето на върха на езика към горния алвеола-
рен ръб при засукването и гълтането води 
до артикулиране на Т, Д и Н (фиксирани 
като алвеолни окончателно след пробива 
на горните резци);  гълтането и движение-
то на гърба на езика към мекото небце се 
свързва с повата на К, Г и Х. Диференцира-
нето на гласните звукове се подпомага от 
координираните при сукане и ранно дъвка-
не движения на езика и долната челюст, при 
които се оформя различен челюстен ъгъл, 
устните усвояват модел на придвижване в 
протрузия-ретракция, а езикът се движи и 
позиционира  нагоре-надолу и назад-напред 
[5]. Така необходимата за разбираемата 
артикулация координация в движенията на 
долната челюст, езика и устните се постига 
най-напред при хранене, а по-голямата част 
от позициите, заемани от езика при говор се 
оформят по време на съзряването на моде-
лите на дъвкане и прием на различни храни 
до 36-ия месец. Според данни от изследва-
ния [7: 413] наборът от форми и позиции на 
езика, използвани първично при хранене, е 
матрица и за останалите двигателни модели 
на орофациалния комплекс и изключително 
за говора.

Освен най-ранните, общи за говора и хра-
нителните механизми орални сензо-моторни 
предпоставки до края на първата година се 
добавят и общи моторни и когнитивни: уме-
нието за задържане на предмет и поднася-
нето му за „изследване“ с уста и език, лапа-
нето на ръчичките и играчките от 3-4 м. [1]. 
Една от най-важните моторни предпоставки 
за овладяването както на говорното дишане, 
така и на интегриране на координираните 
цикли дишане-гълтане, е овладяването на 
стабилната поза на самостоятелен седеж 
около 7и месец, която осигурява постурал-
ния контрол на торса, нужен за изграждане 
на динамичния контрол над говорния меха-
низъм [4].

От своя страна, развитието на предпо-
читания към определени вкусове и храни 
и оформянето на индивидуален набор от 
любими и нелюбими храни зависи от много 
по-широк спектър основания, който излиза 
извън рамките на оросензориката. Тук зна-
чителна роля играят обонянието, зрителни-
те възприятия на предложената храна, так-
тилните усещания при допира й с ръката, 
докато малкото дете манипулира с нея и не 
на последно място емоционалният фон, на 
който се разиграва ситуацията на хранене. 
Имитацията на поведението на грижещите 
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се възрастни и отношението им към хране-
нето като комплексна ситуация на социално 
взаимодействие при усвояването на семей-
ните и културални общностни особености 
също са от голямо значение за оформянето 
на предпочитания или избирателност към 
различни храни.

Децата, определяни като „проблемни“ 
при хранене, могат да проявят затруднения 
както с моторните, така и със сензорните 
компоненти на хранителните механизми 
[9]. Сред тях са непълноценно развитие на 
дъвкателните движения, лиспваща латера-
лизация на езика, слаба координация между 
дъвкане и гълтане, съдвижения на оралната 
и лицевата мускулатура при преглъщане и 
силна избирателност към текстура, консис-
тенция и вкус на храната, проявявани устой-
чиво в различни ситуации [10, 11].

Целта на проведеното изследване е да 
установи какво е състоянието на оромотор-
ните и оросензорните способности по отно-
шение на храненето на деца с говорни нару-
шения, които проявяват устойчива избира-
телност към храни.

Протоколът за изследване на оромотори-
ката и оросензориката е интегративна част 
от авторската Тестова батерия за орални 
моторни способности на 5-7-годишни деца 
ТОМС, която към момента е в процес на 
стандартизация [3]. Протоколът е структури-
ран в две скàли (оромоторика и оросензори-
ка). Те са оформени като анкети, предназна-
чени за родители и специалисти-логопеди, 
и търсят потвърждение или отхвърляне на 
твърдения относно налични орални моторни 
умения или сензорно обусловени поведения 
на детето по време на хранене. Твърдени-
ята са изведени на базата на онова, което 
се смята за типично/нетипично в развилата 
се оромоторика на детето след 36-месечна 
възраст и онова, което обикновено се про-
явява като нетипично за оросензориката, 
при отчитане на индивидуалните вариации 
при оформянето на вкуса и предпочитания-
та към храни, както и възможни промени в 
млечното или смесеното съзъбие. Така на-
пример, сред твърденията в Скàла оромото-
рика са следните: Може да си отхапе парче 
от мека храна; Може да си отхапе парче 
от твърда храна; Дъвче добре твърда хра-
на; Лигави се и от устата изтича слюнка; 
Отказва да дъвче твърда храна и изплюва 
несдъвканата храна; Когато дъвче, офор-
мя „тапа“ от сдъвканата храна и я задър-
жа в бузата си или на небцето и не преглъ-
ща дълго време; Може да отдели мека от 

твърда част в залъка; Може да преглътне 
течността на поетата лъжица супа, до-
като още дъвче зеленчуците/месото или 
да преглъща течност (вода, сок), докато 
задържа залък в устата си; Гълта цели, 
несдъвкани залци; Пие от чаша, без да се 
задавя; Когато пие, движи силно долната 
си челюст напред и назад, и други. В ан-
кетната скàла за оросензорика са включени 
твърдения като: Има усилен фарингеален 
рефлекс (поставянето на храна, прибор за 
хранене или четка за зъби в средната 1/3 
на устата или по-напред предизвиква пози-
ви за гадене); Непрекъснато лапа предме-
ти или ръцете си; Дъвче продължително 
време, без да преглътне сдъвканото; Чес-
то съобщава за дискомфорт при преглъ-
щане и/или усещане за чуждо тяло (буца в 
гърлото), прочиства гърлото си известно 
време след всяко хранене; Има предпочи-
тания към вкуса на храната (напр. търси 
само сладки храни за сметка на солени или 
пикантни, или обратното), които пречат 
на организацията на храненето и на разви-
тието на уменията за дъвкане, гълтане и 
пиене; Има постоянни предпочитания към 
консистенцията на храната (напр., търси 
само кашави и пасирани храни за сметка 
на хрупкави храни или обратното) и други. 
Важно е при попълването анектиращият да 
има предвид, че това следва да са поведе-
ния, които са характерни за детето към мо-
мента на изследване и са били наблюдава-
ни за период не по-малък от 6 месеца преди 
това. Те не трябва да се отдават на време-
нен дискомфорт (напр., никнене на постянни 
зъби, прекарана стомашно-чревна или друга 
инфекция с отражение над апетита), както 
и трябва да са постоянно проявявани, във 
всички ситуации, като не са зависими от кон-
текста (напр., вариативност спрямо хранене-
то в детската градина или в училище, вкъщи, 
на гости, на заведение и т.н.).

В първоначалния си вид анкетата беше 
структурирана като 5-степенна Ликертова 
скала за марикране на съответно твърдение 
относно честотата на проява на поведение 
като „винаги“, „често“, „от време на време“, 
„рядко“ и „никога“. След първоначалната ап-
робация на протокола анкетата доби вид, 
в който на всяко твърдение има само един 
възможен отговор, съответно ДА или НЕ. 
Оценяването е чрез придаване на точки, при 
което с 1 точка се маркира отговор-норма, а 
с 0 точки отговор-патология.

В апробацията на батерията са включени 
182 деца, подбрани на случаен принцип, като 
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от тях 13 са с мономорфна форма на специ-
фично артикулационно нарушение (м-САН), 
29 са с полиморфна форма на специфично 
артикулационно нарушение (п-САН), 16 са с 
биомеханично артикулационно нарушение 
(БАН), 10 са с предполагаема детска говор-
на апраксия (ПДГА), 2 са с детска смесена 
дизартрия (ДСД), а останалите са с типично 
говорно развитие. От общо 70 деца с различ-
ни говорни нарушения, за 17 в анамнезата 
се посочват данни, че проявяват устойчива 
избирателност към храни и се описват като 
„злояди деца“, „деца, трудни при хранене“ и 
„проблемни с храненето“. По отношение на 
логопедичните диагнози от тези 17 деца, 4 са 

със специфични артикулационни нарушения 
(1 с мономорфна и 4 с полиморфна форма), 
5 са с биомеханични артикулационни нару-
шения, 8 са с предполагаема детска говорна 
апраксия. Всички деца са с интелектуални 
и когнитивни способности в рамките на въз-
растовата норма. Съотношението между го-
ворните нарушения и устойчиво проявените 
проблеми в храненето в апробационната из-
вадка от 182 деца са представени във фиг. 1.

В групата на деца с говорни нарушения 
и устойчива избирателност към храни (n=17) 
се наблюдават следните прояви по отноше-
ние на състоянието на артикулацията и фо-
немния инвентар (табл. 1).

Фиг. 1. Процентно съотношение между децата с типично говорно развитие и с го-
ворни нарушения, със и без проблеми в храненето (N=182)

Табл. 1. Симптоми на нарушена артикулация при изследваните лица (n=17)

Под-група Симптоми

САН
(n=4)

Веларен или увуларен ротацизъм; билабиален ламбдацизъм; параротаци-
зъм; параламбдацизъм; парасигматизъм на съскави; призъбен сигматизъм 
на шушкави.
Постоянни и устойчиви грешки на всички равнища на продукция.

БАН
(n=5)

Билабиален ротацизъм; устойчив и постоянен междузъбен изговор на пред-
ноезични съгласни; страничен сигматизъм; аротацизъм; веларен ротаци-
зъм.
Постоянни и устойчиви грешки на всички равнища на продукция.

ПДГА
(n=8)

Интензивно опреградяване на проходни звукове; тенденция към фронтира-
не на задноезични съгласни; затвърждаване на задна артикулация (изнася-
не на предноезични в задноезични, веларни и палатални съгласни); замени 
на билабиални с лабиодентални съгласни звукове.
Непостоянни, неустойчиви, вариативни грешки в различни равнища на про-
дукция и при различна дължина на изказването.
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Качествените резултати от скàлите показ-
ват следното състояние на оромоториката и 
оросензориката по отношение на храненето 
и при трите под-групи изследвани деца (пред-
ставени количествено във фиг. 2 и фиг. 3):

1. Област оромоторика – незрял модел на 
дъвкателни движения, съответен на по-ра-
нен развитиен етап (наличие само на прим-
ляскващи, само на хоризонтални или само 
на вертикални дъвкателни движения при 
липса или слаба на латерализация на езика 
и ниска активност на мускулите на бузите, 

поради което хапката се оформя като тапа 
и се задържа на бузата или се притиска към 
твърдото небце); непълноценност и незавър-
шеност на дъвкателните цикли и гълтане на 
цели, несдъвкани залци или изплюване на 
непълно сдъвканата храна; силно намалена 
възможност за прием на храни със смесена 
консистенция (като бульон с парченца, супа 
с твърди месни хапки и по-меки зеленчуко-
ви кубчета и др.), при което детето не е в 
състояние да задържи в устата си твърдата 
част на хапката докато преглъща течната и 

Фиг. 2. Състояние на оромоториката при хранене при деца с говорни нарушения и 
избирателност към храни (резултатите са представени в %)

Фиг. 3. Състояние на оросензориката при хранене при деца с говорни нарушения и 
избирателност към храни (резултатите са представени в %)
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отказва подобен род храни; чести епизоди 
на задавяне и кашляне по време на хранене 
и пиене; позиви за гадене при прием на „не-
желана“ храна (според различните случаи 
кашава или със смесена консистенция).

2. Област оросензорика (свързана с про-
яви на начално затвърждаване на вредни 
навици в оралната област, като смукане на 
палец или силна съпротива към отказване 
от залъгалка, склонност към непрестанно 
лапане на ръцете или на различни предме-
ти, дишане през устата и инфантилно гълта-
не) – силни предпочитания към определена 
текстура, консистенция, вкус и температура 
на храната, устойчиви при различни усло-
вия и в различни ситуации (напр., желание 
за хранене само с пасирани и пюрирани, 
меки храни и отказ от твърда или със смесе-
на консистенция храна или обратно, пълен 
отказ от прием на пюрета и каши и търсене 
само на сухи, хрупкави храни).

Получените резултати показват, че про-
блемите с храненето и избирателността към 
храни не са рядко явление при деца с говор-
ни нарушения (24 % от групата деца с говор-
ни нарушения, n=70) и те се срещат по-чес-
то в тази популация, отколкото при деца с 
типично говорно развитие (9% от децата с 
говорни нарушения спрямо 1% от децата с 
типично развитие и докладвани проблеми в 
храненето, N=182).

В област оромоторика прави впечатле-
ние, че за децата с по-проста говорна пато-
логия (специфични и биомеханични артику-
лационни нарушения) по-силно изявените 
трудности са свързани с оралната фаза на 
преработка на храната – дъвкателни дви-
жения и дъвкателни цикли, насочване на 
хапката с помощта на латерални езикови 
движения, докато при децата със сложна 
говорна патология (предполагаема говорна 
апраксия) по-сериозните трудности се от-
насят до прехода към фарингеалната фаза 
на гълтането (затруднения с преглъщането 
на храна, задържане на хапката, изплюва-
не, позиви за гадене), като тук се добавят 
и признаци за възможна дисфагия (често 
задавяне по време на хранене и кашляне 
и прочистване след хранене). Задържането 
на „тапа“ от несдъвкана храна на небцето е 
най-характерна за подгрупата деца с биоме-
ханични нарушения, което се обяснява не 
толкова с оромоторни по характер наруше-
ния, колкото със структурните особености на 

артикулационния апарат на децата от тази 
група (в 4 от докладваните 5 случая се касае 
за високо твърдо небце, тип „готическо“, кое-
то създава предпоставки за макар и времен-
но задържане на сдъвкана храна). Структур-
ните особености на артикулационния апарат 
при същата подгрупа (БАН) може да обясни 
и наличието на съдвижения на долната че-
люст и езика при пиене (изключително в слу-
чаите на прогения и къса подезична връзка, 
които се наблюдават както изолирано, така и 
в комбинация при всички деца от тази подр-
гупа). Лошата координация дъвкане-гълтане 
при децата с биомеханична артикулационна 
патология е възможно да се обясни с налич-
ните при 80% от децата в подгрупата пато-
логични орални навици (в 3 случая – смука-
не на палец или предмет по време на сън, в 
1 случай – увеличена трета сливица, воде-
щи до системно дишане през устата и слаб 
билабиален контакт по време на покой, при 
говор и хранене). Люпопитен е фактът какво 
предизвиква наличието на незрели дъвка-
телни движения при децата със специфич-
ни артикулационни нарушения, при които 
липсват каквито и да било структурни изме-
нения на артикулационния апарат. Вероятно 
отговорът се крие в анализа на други фак-
тори от социално-психологическо естество, 
свързани с навиците за хранене на детето 
и стратегиите на родителите за предлагане 
на разнообразна по консистенция и текстура 
храна.

В област оросензорика подгрупата на де-
цата с предполагаема говорна апраксия про-
явява най-силно изразените затруднения с 
приема на различна от обичайната за всяко 
дете консистенция, текстура, вкус и темпе-
ратура. Тези трудности кореспондират и с 
демонстрираните прояви в област оромото-
рика при същата подгрупа. Сензорно-търсе-
щите поведения (лапане на палец, ръка или 
предмети) са най-характерни за подгупата 
деца с биомеханични артикулационни на-
рушения, като в случая тези поведения са в 
причинно-следствена връзка със структур-
ните нарушения на артикулационния апарат. 
Интересен факт е, че както при първите два 
показателя за оромоториката (свързани с 
дъвкателните и езиковите движения), така 
при оросензорика, децата със специфични 
артикулационни нарушения са по-„капризни“ 
към текстурата, консистенцията и вкусовите 
качества на храната от подгрупата деца с 
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БАТ, които по характер на говорната патоло-
гия са по-близки до специфичните артикула-
ционни нарушения, отколкото до говорната 
апраксия. Предвид големината на извадка-
та, отворен засега стои въпросът дали има 
връзка между характера и степента на те-
жест на говорното нарушение и проявите на 
нарушена оромоторика и оросензорика.

Подгрупата на децата с предполагаема го-
ворна апркасия е най-голямата от анализира-
ните три. Характерът на нарушението все още 
е дискусионен и предизвиква редица проти-
воречия в научните среди. Някои изследова-
тели не признават съществуването му, други 
предлагат разнопосочни теории за неговата 
етиопатогенеза [6, 13], докато трети са готови 
да представят диференциално-диагностичен 
маркер с достатъчна доказателствена стой-
ност, за да докаже категорично характера на 
нарушението [12]. Предвид тези разногласия 
за по-голяма коректност е прието наруше-
нието да се означава „предполагаема детска 
говорна апраксия“. Тук, за разлика от децата 
със специфични и биомеханични артикула-
ционни нарушения, много трудно може да се 
направят еднозначни изводи за причините за 
проявяваните поведения. Именно тази пато-
логия е една от най-предизвикателните за 
логопедичната теория и практика, като опи-
санието и анализът й ще бъдат предмет на 
бъдещи изследвания.

Заключение
Затрудненията с оралните хранителни 

механизми и спецификата на оросензорката 
при деца с говорни нарушения извън синд-
рома на ДЦП и генетичните синдроми на са 
за подценяване. Значението на проблема за 
функционирането на детето и семейството 
му поставят въпроса за популяризиране на 
ранната логопедична диагностика и консул-
тирането на патологичните орални навици. 
Ранната оромоторна и/или хранителна тера-
пия може да се окажат фактори за превен-
ция на говорните нарушения.
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КОРЕЛАЦИОННИ ВЗАИМОВРЪЗКИ МЕЖДУ ВЕРБАЛНИЯ ПРАКСИС И 
ГРАМАТИКАТА ПРИ ДЕЦА СЪС СПЕЦИФИЧНО ЕЗИКОВО НАРУшЕНИЕ

thE cORRElatiOns BEtwEEn VERBal pRaxis anD GRaMMaR in chilDREn with 
spEciFic lanGuaGE iMpaiREMEnt

Деница А. Кръстева

Denitsa A. Krusteva

Изключително отговорна и сложна задача се явява отделянето, но също така и 
разкриването на взаимовръзките между праксисните механизми и езиковите аспекти в 
контекста на цялостното нормативно овладяване и развитие на речта в детска възраст. 
При наличие на първична патология на езиковото развитие, обаче, разграничаването 
между равнищата на говора и тези на езика в сферата на логопедията, се налага с оглед 
на специфичната и прецизна насоченост на диагностичния процес и терапевтичното 
въздействие.  В този смисъл целта на изследването е да разкрие корелационните 
взаимовръзки между тези два аспекта и ако е възможно, да намери логично обяснение. 
Организация и методи: Участват общо 170 деца с диагноза за специфично езиково 
нарушение и без такава, разпределени в три възрастови групи: 4-5, 5-6 и 6-7 години. 
Контролните групи са съответни на експерименталните.

Подобно изследване се провежда за първи път за българския език.

History of the problem: An extremely responsible and complex task is the separation of verbal 
praxis mechanisms from the language levels in the context of the overall normative mastery and 
development of speech in childhood. However, in the presence of primary pathology of language 
development, the distinction between speech levels and those of language in the field of speech 
and language therapy is necessary in view of the specific and precise focus of the diagnostic 
process and therapeutic impact. In this sense, the aim of the study is to reveal the correlations be-
tween these two aspects and, if possible, to find a logical explanation. Organization and methods: 
A total of 170 children with a diagnosis of specific language impairement and without it, divided 
into three age groups: 4-5, 5-6 and 6-7 years. The control groups corresponded to the experimen-
tal ones.

Such a study is conducted for the first time for the Bulgarian language..

Ключови думи: корелация; специфично езиково нарушение; вербален праксис; граматика;

Key words: corelation; Specific Language Impairment; verbal praxis; grammar;

Като част от съвременната логопедия на-
рушенията в развитието на говоримия език 
и в частност специфичното езиково наруше-
ние представляват динамично развиваща се 
област, в която информацията непрекъснато 
се обновява. Въпреки това актуален остава 
въпросът за  разкриването на корелацион-
ните взаимовръзки между развитието на ре-
чевия праксис и развитието на синтаксиса и 
морфологията при овладяването на езика 
от децата. Важно е да се каже, че са много 
редки системните изследвания, които да оч-
ертават взаимовлиянията между артикула-
ционните, чисто говорни механизми и функ-
ционирането на граматичните компоненти. 

Това се отнася до децата в норма, но липса-
та на такива проучвания засяга особено сил-
но онези деца, диагностицирани с първична 
патология в овладяването на устната реч. 
Ето защо си поставихме за цел да  разрабо-
тим изследване, чрез което да разберем ни-
вото на корелационни връзки и отношения 
между аспектите на вербалния праксис и 
езиковите параметри. По този начин потър-
сихме отговор на въпроса какво е влиянието 
на развитието на говора върху развитието на 
езика и обратното. Също така се опитахме 
да приведем данни в посока на допускането, 
че има взаимосвързани функции, съответно 
езикови и говорни, които са пряко зависими 
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изискванията на изследването избрахме да 
приложим корелационен анализ. Целта на 
използвания анализ е да докаже математи-
чески степента на връзка и взаимовлияние 
между вербалния праксис и граматиката на 
езика. Коефициентите на корелация могат 
да приемат всяка стойност от интервала 
[-1.0; +1.0], като абсолютната стойност на ко-
ефициента показва силата на връзките. При 
тълкуване на получените коефициенти на 
корелация (R), се спряхме на едно от често 
използваните разпределния, съответно:

• 0 < R < 0,3 – слаба корелация;
• 0,3 < R < 0,5 – умерена корелация;
• 0,5 < R < 0,7 – значителна корелация;
• 0,7 < R < 0,9 – висока корелация;
• 0,9 < R < 1,0 – много висока корела-

ция.
Оценяването на говорният праксис се 

състои от общо седем задачи, организирани 
по трудност:

1. Многократно произнасяне на една от-
ворена сричка.

2. Многократно произнасяне на две отво-
рени срички.

3. Многократно произнасяне на три отво-
рени срички.

4. Назоваване на съществителни имена 
по картинки.

5. Назоваване на действия по картинки.
6. Повторение на изолиран лингвистичен 

материал (съществителни и глаголи).
7. Повторение на римувани словосъчета-

ния.
В самото начало се оценява състоянието 

на артикулационния праксис на ниво една 
сричка (тип СГ) и артикулационния праксис 
на ниво диадохокинеза. Тук основен фокус 
заемат максималната скорост и продължи-
телност на произнасяне на една, две и три 
срички от отворен тип. Артикулационният 
праксис се изследва в неговия кинетичен 
(динамичен аспект). Търси се информа-
ция, отнасяща се до плавността, скоростта 
и превключването. Целта е да се установи 
дали има дефицити в мозъчните механизми, 
които контролират планирането на волевите 
моторно-речеви умения. Описаните проби 
се отличават с определена абстрактност, т.е. 
при тяхното изпълнение детето няма никак-
ва езикова опора, свързана с комуникация 
или картинки, което означава пълно изключ-
ване на смисловия код. От серийно произ-
насяне на срички постепенно се преминава 
към оценка на артикулацията на ниво дума и 
ниво фраза. 

една от друга в своето развитие. От гледна 
точка на практиката също така основно зна-
чение има въпросът дали първично е нару-
шено езиковото развитие и като следствие 
се изявяват дефицити в речевия праксис, 
или изначално е нарушен вербалният прак-
сис, което довежда до затруднения във фор-
мирането на езиковите умения. Насочихме 
се към предучилищния период, 4-7 годишна 
възраст, който е особено сензитивен, тъй 
като се извършва усвояване на по-сложни 
артикулационни модели, усъвършенстване 
на синтаксиса и автоматизиране на употре-
бата на граматиката.

Организация и методи: В изследването 
взеха участие  общо 170 деца с диагноза 
„специфично езиково нарушение” (СЕН) и 
без такава. Всички те бяха разделени в три 
възрастови групи, както следва: 35 деца на 
възраст между 4 и 5 години, 30 деца на въз-
раст между 5 и 6 години и 20 деца  в преду-
чилищна възраст (6 - 7 години). Трите експе-
риментални групи (ЕГ1, ЕГ2 и ЕГ3) са съста-
вени от деца с доказана езикова патология 
на развитието. Контролните групи (КГ) са 
огледални на експерименталните като брой 
и възраст на децата. Проучването се прове-
де в три детски заведения на територията на 
страната, две от които специализирани ло-
гопедични градини в градовете София и Ва-
рна, и една неспециализирана целодневна 
детска градина. Изследването   протичаше 
индивидуално с всеки един от участниците, 
след подписана декларация за съгласие от 
родителите. Протоколът, чрез  който бяха 
изследвани децата, е еднакъв за всички въз-
расти и не зависи от наличието или отсъст-
вието на патология.

Основната структура на проучването е 
заимствана от А. Н. Корнев (6). С изричното 
разрешение на автора пробите бяха адап-
тирани за българския език, като в съответ-
ствие с това се наложиха промени.

За целите на изследването беше фор-
мулирана следната хипотеза, чрез която се 
прави опит да се разкрият допирните точки 
между езиковите функции и функциите на 
речевия праксис:

При децата със специфично езиково на-
рушение е налице положителна корелация 
между състоянието на вербалния праксис и 
това на граматичното функциониране.  

Статистическата обработка на първич-
ните данни се извърши чрез компютърната 
програма Statistical Package for the Social 
Sciences (SPSS), като според спецификата и 
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Важно е да се поясни, че при шестата 
задача за повторение на изолиран лингвис-
тичен материал, количественият анализ се 
извършва в три направления –  оценка на 
звуковия състав, на сричковия брой и на 
сричковия състав на думите. Това означава, 
че детето получава за всяка една повторена 
дума по три вида количествени оценки. Това 
се прави, защото съществуват логични зави-
симости между звуковото и сричковото ниво. 
Когато на фонетично ниво детето е пропус-
нало един, два или повече звукове от една 
дума, неминуемо сричковата структура бива 
опростена чрез промяна на вида, състава 
на сричките. Ако е добавило гласна фоне-
ма, се получава опростяване на сричковата 
структура, чрез увеличаване на броя срички. 
Както посочихме, всяка произнесена от де-
тето дума се оценява и по трите параметъра 
и всеки един от параметрите бива подложен 
на корелационен анализ, съпоставен съот-
ветно към аспектите на граматиката.

За проучване на равнището на граматич-
но функциониране приложихме следните 
осем на брой проби: 

1. Повторение на различни по дължина 
изречения – проба за синтаксис

2. Назоваване на предлози.
3. Определяне на изречения („Правилно 

и неправилно”).
4. Коригиране на сгрешени изречения.
5. Време на глагола.
6. Съгласуване на съществително с при-

лагателно име.
7. Образуване на множествено число 

(„Едно – много“).
8. Преразказ на приказка по картинки 

(„Трите котета” по В. Сутеев). 
Първата задача за повторение на раз-

лични по дължина изречения представлява 
проба за проверка на нивото на развитие 
на синтаксиса. Останалите седем проби из-
следват аспектите на морфологията, а имен-
но равнище на овладяване на употребата на 
предлози, спрежение на глагола по лице и 
число („Правилно и неправилно“), съгласу-
ване между подлог и сказуемо в изречение-
то и между съществително и прилагателно 
име („Коригиране на сгрешени изречения“), 
образуване на множествено число. Осмата 
задача от изследването се оценява на две 
нива -  колко от семантичните звена на сю-
жета детето пресъздава и ниво граматика 
на преразказаното съдържание. Посочените 
равнища представляват различни позиции 
при преценката на преразказания от децата 

текст и затова се изчисляват отделно. 
В рамките на представеното проучване 

бяха създадени общо петнадесет на брой 
таблици, доказващи по математически път 
корелационните взаимовръзки между вер-
балния праксис и граматиката на езика. В 
настоящия доклад ще представим само тези 
от тях, които според нас са обект на по-зна-
чителен интерес.

Резултатите от проведеното изследване 
ясно посочват, че стойностите на корела-
циите при децата със специфично езиково 
нарушение са в диапазона от значителни 
към високи като степен на взаимовлияние 
между компонентите на вербалния праксис 
и равнището на овладяност на граматиката. 
Това означава, че хипотезата за положител-
на връзка между състоянието на вербалния 
праксис и граматичното функциониране се 
потвърждава.

Таблица 1 показва наличието на значи-
телни корелации между задачата за синтак-
сис и някои от пробите за вербален праксис.  

Таблица 1. Коефициенти на корелация 
между задачата за синтаксис и пробите за 
вербален праксис при децата от експери-
менталните групи

Задачи за изследване на вербален 
праксис

Коефици-
енти на 

корелация с 
пробата за 
синтаксис

Назоваване на съществително по 
картинка 0,76

Повторение на познат лингвисти-
чен материал (сричков състав) 0,71

Назоваване на глаголи по картинка 0,70
Повторение на римувани словосъ-
четания 0,70

Повторение на познат лингвисти-
чен материал (звуков състав) 0,68

Повторение на познат лингвистиче-
ен материал (брой срички) 0,46

Многократно произнасяне на три 
отворени срички 0,46

Многократно произнасяне на две 
отворени срички 0,44

Многократно произнасяне на една 
отворена сричка 0,43

Най-високи са тези между синтаксиса и 
пробите за назоваване на съществително 
по картинка – r = 0,76, повторение на познат 
лингвистичен материал (сричков състав) - r 
= 0,71, назоваване на глаголи по картинка 
- r = 0,70 и повторение на римувани слово-
съчетания - r = 0,70. Следващ по значимост 
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се явява коефициентът на корелация между 
синтаксиса и пробата за повторение на по-
знат лингвистичен материал по параметъ-
ра за звуков състав - r = 0,68. Останалите 
стойности на R говорят за умерени корела-
ции. Наблюдава се, че между различните 
компоненти на вербалния праксис и синтак-
сиса съществуват корелационни връзки със 
значимост, разгръщаща се в диапазона от 
умерена - r = 0,43 до значителна и висока - r 
= 0,76. Това означава, че развитието на вер-
балния праксис и синтактичното овладяване 
са процеси, които имат в основата си сходни 
механизми.  

На таблица 2 са показани корелационни-
те връзки между компонентите на вербалния 
праксис и задачата за преразказ по параме-
търа за оценка на граматиката. 

Таблица 2. Коефициенти на корелация 
между задачата за преразказ (оценка на 
граматичното съдържание) и пробите за 
вербален праксис при децата от експери-
менталните групи

Задачи за изследване на верба-
лен праксис

Коефици-
енти на 

корелация с 
пробата за 
преразказ/
оценка на 

граматично-
то съдържа-

ние/
Назоваване на глаголи по картинка 0,67
Назоваване на съществително по 
картинка 0,67

Повторение на познат лингвисти-
чен материал (сричков състав) 0,60

Повторение на познат лингвисти-
чен материал (звуков състав) 0,60

Повторение на римувани  словосъ-
четания 0,51

Многократно произнасяне на три 
отворени срички 0,47

Многократно произнасяне на една 
отворена сричка 0,39

Многократно произнасяне на две 
отворени срички 0,35

Повторение на познат лингвисти-
чен материал (брой срички) 0,25

Най-високи са коефициентите на ко-
релация - в диапазона от 0,60 до 0,67 при 
задачите за назоваване на съществителни, 
глаголи по картинки и при пробата за повто-
рение на познат лингвистичен материал по 
двата параметъра (звуков и сричков състав). 
Забелязва се определена тенденция на пов-

торяемост, тъй като задачите са същите, при 
които имаше висока корелация и в рамките 
на синтаксиса. Освен това със значими, но с 
по-ниски коефициенти, тук се явяват проба-
та за повторение на римувани словосъчета-
ния - r = 0,51 и задачата за многократно про-
изнасяне на три отворени срички - r = 0,47. 

Таблица 3 представя стойностите на ко-
релация между пробите за вербален прак-
сис и пробата за образуване на множестве-
но число. От таблицата се вижда, че най-ви-
сока степен на корелация се наблюдава при 
задачите за назоваване на съществително (r 
= 0,64), на глагол по картинка (r = 0,65), как-
то и при повторение на познат лингвистичен 
материал по параметрите за звуков и срич-
ков състав (съответно r =0,64 и r =0,63)

Таблица 3. Коефициенти на корелация 
между пробата за образуване на множест-
вено число („Едно-много“) и пробите за вер-
бален праксис при децата от експеримен-
талните групи

Проби за изследване на верба-
лен праксис

Коефици-
енти на 

корелация с 
пробата за 
образуване 
на множест-
вено число 

Назоваване на глаголи по картинка 0,65
Повторение на познат лингвисти-
чен материал (сричков състав) 0,64

Назоваване на съществително по 
картинка 0,64

Повторение на познат лингвисти-
чен материал (звуков състав) 0,63

Повторение на римувани словосъ-
четания 0,59

Многократно произнасяне на две 
отворени срички 0,42

Многокатно произнасяне на три от-
ворени срички 0,40

Повторение на познат лингвисти-
чен материал (брой срички) 0,38

Многократно произнасяне на една 
отворена сричка 0,38

От разгледаните досега аспекти на коре-
лацинния анализ прави впечатление, че за-
дачите за многократно произнасяне на една, 
две и три отворени срички, отнасящи се пря-
ко до механизмите на вербалния праксис, 
образуват по-слаби корелационни връзки с 
граматичната част от изследването. 

При задачата "Коригиране на сгрешени 
изречения" (Таблица 4) по-високи корела-
ционни коефициенти се наблюдават с про-
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бите за назоваване на съществително по 
картинка (r = 0,65), повторение на познат 
лингвистичен материал (сричков състав) - 
r = 0,61, повторение на познат лингвисти-
чен материал (звуков състав) - r = 0,58 и 
повторение на римувани словосъчетания 
- r = 0,53.

Таблица 4. Коефициенти на корелация 
между пробата „Коригиране на сгрешени 
изречения” и пробите за вербален праксис 
при децата от експерименталните групи

Задачи за изследване на верба-
лен праксис

Коефици-
енти на 

корелация 
с пробата  

“Коригиране 
на сгрешени 
изречения“

Назоваване на съществително по 
картинка 0,65

Повторение на познат лингвисти-
чен материал  (сричков състав) 0,61

Повторение на познат лингвисти-
чен материал (звуков състав) 0,58

Повторение на римувани   словосъ-
четания 0,53

Назоваване на глаголи по картинка 0,48
Повторение на познат лингвисти-
чен материал (брой срички) 0,40

Многократно произнасяне на три 
отворени срички 0,36

Многократно произнасяне на две 
отворени срички 0,33

Многократно произнасяне на една 
отворена сричка 0,32

В противовес на стойностите, предста-
вени дотук се явява фактът, че при пробата 
за време на глагола реално не се устано-
вяват корелационни връзки с нито една от 
пробите, обвързани с компонентите на вер-
балния праксис що се отнася до децата със 
специфично езиково нарушение (Таблица 
5). Обяснение може да се потърси в това, 
че при задачата за време на глагола е за-
ложена по-висока степен на сложност, тъй 
като дори децата на 4-5 години с нормално 
езиково развитие все още нямат завършено 
и установено усещане за време, в смисъл 
на подреждане на събитията по времева-
та ос. Както пише В. Попова (10) „езикови-
те средства, които се овладяват по-късно и 
по-трудно, се свързват с репрезентациите на 
такива категории като време, причина и т.н. 
... Необичайната сложност на понятието за 
време обяснява продължителността на про-
цеса на усвояване на езиковите средства за 

локализация на събитията по темпоралната 
ос, който не приключва преди 6-7 годишна 
възраст.“

Таблица 5. Коефициенти на корелация 
между задачата за време на глагола и про-
бите за вербален праксис при децата от 
експерименталните групи

Задачи за изследване на верба-
лен праксис

Коефици-
енти на 

корелация 
с пробата 

за време на 
глагола

Назоваване на съществително по 
картинка 0,37

Повторение на римувани словосъ-
четания 0,35

Назоваване на глаголи по картинка 0,34
Повторение на познат лингвисти-
чен материал (звуков състав) 0,29

Многократно произнасяне на три 
отворени срички 0,29

Повторение на познат лингвисти-
чен материал (сричков състав) 0,24

Многократно произнасяне на една 
отворен сричка 0,23

Многократно произнасяне на две 
отворени срички 0,23

Повторение на познат лингвисти-
чен материал (брой срички) 0,1

Изследването на корелационните за-
висимости при деца с нормално езиково 
развитие показва, че в условията на нор-
мативна езикова онтогенеза нивото на 
взаимовлияние между вербалния праксис 
и граматиката е още по-високо отколкото 
при нарушено езиково развитие, което от 
своя страна също потвърждава изходната 
хипотеза.  Тук най-високи степени на взаи-
мовлияние се разкриват между задачата за 
назоваване на предлози и пробите, свърза-
ни с „повторение на римувани словосъчета-
ния“(r=0,88), „назоваване на съществително 
по картинка“ (r=0,86), „назоваване на глагол 
по картинка“(r=0,76), „многократно произ-
насяне на три отворени срички“ (r=0,73), 
„повторение на познат лингвистичен мате-
риал (сричков състав)“ (r=0,72). Значителни 
връзки се наблюдават и с пробите "Много-
кратно произнасяне на една отворена срич-
ка" (r = 0,69), "Многократно произнасяне на 
две отворени срички"( r =  0,67), "Повторе-
ние на познат лингвистичен материал (зву-
ков състав)" (r = 0,66) и "Повторение на по-
знат лингвистичен материал (брой срички)" 
(r = 0,60) - (Таблица 6).
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Таблица 6. Коефициенти на корелация 
между пробата за назоваване на предлози 
и пробите за вербален праксис при децата 
от контролните групи

Задачи за изследване на верба-
лен праксис

Коефици-
енти на 

корелация с 
пробата за 
назоваване 
на предлози

Повторение на римувани словосъ-
четания 0,88

Назоваване на съществително по 
картинка 0,86

Назоваване на глагол по картинка 0,76
Многократно произнасяне на три 
отворени срички 0,73

Повторение на познат лингвисти-
чен материал (сричков състав) 0,72

Многократно произнасяне на една 
отворена сричка 0,69

Мноократно произнасяне на две от-
ворени срички 0,67

Повторение на познат лингвисти-
чен материал (звуков състав) 0,66

Повторение на познат лингвисти-
чен материал (брой срички) 0,60

Това говори, че съществува зависимост 
между изграждането на вербалния праксис на 
ниво спонтанна и повторна реч и определяне 
на пространственото разположение на обек-
тите, респективно употребата на предлози. 

Между пробата за синтаксис и компонен-
тите на вербалния праксис, както и при де-
цата с нарушено езиково развитие, също са 
налице значителни коефициенти на корела-
ция (Таблица 7). 

Таблица 7. Коефициенти на корелация 
между пробата за синтаксис и пробите за 
изследване на вербален праксис при деца-
та от контролните групи

Задачи за изследване на верба-
лен праксис

Коефици-
енти на 

корелация с 
пробата за 
синтаксис

Повторение на римувани словосъ-
четания 0,85

Назоваване на съществително по 
картинка 0,82

Повторение на познат лингвисти-
чен материал (сричков състав) 0,78

Назоваване на глаголи по картинка 0,75
Повторение на познат лингвисти-
чен материал (звуков състав) 0,72

Многократно произнасяне на една 
отворена сричка 0,70

Многократно произнасяне на три 
отворени срички 0,67

Многократно произнасяне  на две 
отворени срички 0,64

Повторение на познат лингвисти-
чен материал (брой срички) 0,59

Силни взаимовръзки се разкриват при 
пробата за повторение на римувани слово-
съчетания - 0,85. Това може би показва, че 
способността на децата за повторение на 
римувани фрази, като част от вербалния 
праксис, влияе върху изграждането на син-
тактичните умения и обратното. Равнището 
на развитие на синтаксиса образува високи 
корелации и с останалите компоненти на 
вербалния праксис, като например: "Назо-
ваване на съществителни по картинка" (r 
=0,82), "Повторение на познат лингвистичен 
материал (състав на сричката)" (r = 0,78), 
"Назоваване на глаголи по картинка" (r = 
0,75), "Повторение на познат лингвистичен 
материал (звуков състав)" (r = 0,72). Инте-
ресно е, че равнището на синтаксиса коре-
лира значително и с артикулационния прак-
сис, и то на най-базисно ниво - "Многократно 
повторение на една отворена сричка" (r = 
0,70). В подкрепа на това са и значителните 
коефициенти на корелация, съществуващи 
при пробите за диадохокинеза "Многократ-
но произнасяне на три отворени срички" (r 
=0,67) и "Многократно произнасяне на две 
отворени срички"  (r = 0,64). Разкрива се зна-
чителна връзка и със задачата за "Повторе-
ние на познат лингвистичен материал- брой 
срички” (r = 0,59).   

Според изнесените данни могат да се на-
правят определени обобщения. При децата 
със специфично езиково нарушение са на-
лице високи корелации между задачата за 
синтаксис и четири от пробите за вербален 
праксис, а именно „назоваване на съществи-
телно по картинка“ (r = 0,76), „повторение на 
познат лингвистичен материал“  по параме-
търа за състав на сричката (r = 0,71), „назо-
ваване на глаголи по картинка“ и „повторение 
на римувани словосъчетания“ (r = 0,70). 

При децата с езиково развитие в нор-
ма най-високи степени на взаимовлияние 
се разкриват между задачата за назоваване 
на предлози и пробите от първата част на 
изследването, свързани с „повторение на 
римувани словосъчетания“(r=0,88), „назова-
ване на съществително по картинка“ (r=0,86), 
„назоваване на глагол по картинка“(r=0,76), 
„многократно произнасяне на три отворени 
срички“ (r=0,73), „повторение на познат линг-
вистичен материал (сричков състав)“ (r=0,72). 

Ясно се забелязва, че както при контрол-
ните групи, така и при експерименталните, 
корелациите между определени елементи 
на вербалния праксис и граматиката, изра-
зени чрез посочените задачи се повтарят, и 
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то във висока степен. Единствената разлика 
е, че при децата от контролните групи умени-
ята за диадохокинеза, заложени в задачата 
за многократно повторение на три отворени 
срички, също корелират и явно имат значе-
ние за развитието на граматиката. 

При децата със специфично езиково на-
рушение уменията както за повторна реч, 
така и за самостоятелно назоваване, коре-
лират със степента на развитие на синтак-
сиса. Чрез тези данни отново се подчертава 
значението на синтаксиса за развитието на 
езика и речта на децата.  

Представеното изследване доказва, че 
има взаимосвързани функции, съответно 
езикови и говорни, които са пряко зависи-
ми една от друга в своето развитие. Фактът, 
че при децата с езиково развитие в норма 
взаимосвързаността между двата аспекта 
на речта се изразява с още по-високи стой-
ности показва, че колкото по-стабилно е раз-
витието на езиковата система в процеса на 
нейното овладяване, толкова по-добро би 
трябвало да бъде и усвояването на слож-
ните двигателни програми, наречени речеви 
(вербален) праксис. Разбира се, няма как 
да не обърнем внимание на това, че насто-
ящото проучване дава точен цифров израз 
на отдавна направени изводи, които сме 
свикнали да приемаме за безспорни, изво-
ди, създадени по пътя на човешкия опит и на 
наблюденията на специалистите. И все пак 
изследователското любопитство винаги се 
нуждае от доказателство. Ето защо форми-
рахме изследване със съответни проби, кои-
то да изразяват различни равнища, аспекти 
и елементи на говора и езика, съпоставихме 
ги и ги подложихме на анализ чрез методи-
те на съвременната статистика. Получените 
данни дават положителен отговор на наши-
те първоначални питания, но заедно с това 
формират и още повече въпроси, обвързани 
най-вече с интерпретацията и тълкуване-
то на определени връзки между вербалния 
праксис и граматиката, които се получиха 
след направените изчисления. Няма как да 
не признаем, че някои от тях са трудно обяс-
ними, поне засега и изискват допълнителни, 
задълбочени търсения в сферата на науки 
като невропсихология и психолингвистика. 
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СЪВРЕМЕНЕН ПРЕГЛЕД НА ТЕРМИНОЛОГИЧНИТЕ НАПРАВЛЕНИЯ В 
АФАЗИОЛОГИЯТА

cOntEMpORaRy ViEw On tERMinOlOGical tEnDEnciEs in aphasiOlOGy

Емануела Х. Маринова, Катерина А. щерева 

Emanuela H. Marinova, Katerina A. Shtereva, Ph.D.

Резюме: Настоящата статия представлява обзор на терминологичните направле-
ния в афазиологията и извежда най-актуалните и често употребявани термини и класи-
фикации. Представена е широко употребявана и съвременна терминология, разкриваща 
честота на употреба на термините в научни публикации през последните години. Из-
следването обхваща период от последните 10 г. и преглед на над 500 статии, ползвай-
ки научно признати сайтове, като PubMed и CochraneLibrary, и инструментите им за 
търсене и филтриране на информация, ползвайки вариация от ключови думи, свързани 
с тема.

Abstract: The current article presents an overview of terminological areas in aphasiology and 
shows the most current and most used terms and classifications. Presented are widely used and 
modern terms and the frequency of their useage in scientific publications in the last years.  The 
study covers a  period of 10 years and reviews over 500 articles using scientificly acclaimed cites 
such as PubMed and Cochrane Library and their search tools and filters the information using a 
variantion of key words that are linked to the theme.  

Ключови думи: афазия, терминология, обзор, класификации

Key words: aphasia, terminology, review, classifications

Въведение и цел на изследването
Афазиите са група придобити езикови 

нарушения, следствие от тежки съдово-мо-
зъчни инциденти, прогресиращи мозъчни 
заболявания или травми на главния мозък. 
Те могат да бъдат съпътствани и от други 
нарушения на висшите когнитивни функции. 
Интересът към афазиите се поражда с обо-
собяването на афазиологията като отделна 
медицинска специалност през 60-те години 
на 19 век. След този период са проведени 
множество проучвания, свързани с афазии-
те, техните прояви, симптоматика и терапия, 
което дава възможност за тяхното типологи-
зиране и категоризиране. По този начин се 
отделят различни видове афазии, свързани 
с характерни прояви на нарушението. Пора-
ди същата причина, в афазиологията има и 
разнообразни класификации, разглеждащи 
симптомите от различни научни гледни точ-
ки, допринасяйки към разнообразната тер-
минология, ползвана от специалисти в раз-
лични медицински и парамедицински сфери.

Налични са множество класически класи-

фикации и термини, свързани с различните 
афатични синдроми, ползвани и днес. Този 
факт обуславя терминологична дифузност, 
особено сред специалисти от различните 
сфери.

Целта на настоящият труд е, тръгвайки 
от историческите корени, да се представят 
актуалните и най-често ползвани термини, 
свързани с афазиите, прилагани на светов-
но равнище.  Осъществява се обзор и съ-
поставка на основните  класификатори на 
болестите като МКБ X и МКБ XI и се пред-
ставя проучване, свързано с честотата на 
употреба на термини в афазиологията в на-
учната литература през последните 10 г.

Исторически преглед 
В исторически план, множество автори 

представят от различни позиции типологи-
зирането и класифицирането на афазиите. 
Познанията, свързани с анатомофизиоло-
гия, лингвистика, невропсихология и други 
науки, оказват влияние върху  методите за 
разграничаване и описанието на видовете 
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афазии. Всяка класификация представлява 
специфични теоретични гледни точки, свър-
зани с афазиологията.

Класификацията на Байярже (Baillargeri- 
1885) предшества класическата и една от 
най-популярните класификации на Лихт-
хайм-Вернике. При нея речевите наруше-
ния са разделни в два типа: проста афазия 
и афазия с перверзии на езиковата способ-
ност. Това е така, тъй като в онзи период 
не са известни центровете на моторните 
и сензорните репрезентации на думите и 
няма топична материална верификация на 
клиничните феномени. От особено значе-
ние е и класификацията на  Шарко (J. M. 
Charcot – 1883-1884), поради факта, че той 
е възприеман за родоначалник на афазио-
логията. Шарко приема съществуването на 
общо 6 центъра в главния мозък, които осъ-
ществяват езиковата функция на човека. От 
неговата класификация става ясно, че как-
то нормалната езикова функция, така и па-
тологията й зависят от психичния статус на 
пациента. Увредата на един от центровете 
има способността да оказва влияние върху 
функциите на другите, но може да се прояви 
и изолирано и също така, въпреки индивиду-
алните различия на пациентите, симптомите 
могат да бъдат едни и същи за всички. От 
това следва заключението за нуждата от за-
дължително персонално подробно клинично 
изследване на всеки болен [4]. 

Известна в литературата класификация 
е тази на Лихтхайм-Вернике (1885-1886). Тя 
има много широка употреба и до наши дни. 
Съдържа няколко вида афатични синдрома, 
разделени на моторни и сензорни афазии. 
Моторните афазии са обособени  в 4 вида: 
субкортикална, кортикална, транскортикал-
на моторна афазия и проводникова. Сензор-
ните афазии са 3 вида. Отново субкортикал-
на, кортикална и транскортилана сензорна 
афазия (по Райчеви кол., 2012). Тази класи-
фикация е основана на доминиращата през 
19 век асоциативна теория за анатомофунк-
ционалната организация на езика, чийто ос-
новен постулат е, че езиковите функции се 
обезпечават от няколко „центъра” и „връзки-
те” между тях (по Асенова, 2009). Тази кла-
сическа класификационна схема дава моде-
ла на повечето от най-цитираните класифи-
кации на езиковите нарушения и описаните 
в нея термини се използват и днес, макар и 
свързана с теоретични схващания, които са 

претърпели сериозно развитие. 
С изключение на двете субкортикални 

форми на афазия, биващи изолирани на-
рушения на артикулаторния праксис и фо-
немния гнозис, всички останали афазични 
форми, описани от Лихтхайм-Вернике при-
състват и в най-широко ползваната класи-
фикация, базирана на Бостънския модел. В 
него афазичните синдроми се подразделят 
в три основни групи (моторни, сензорни и 
други афазични синдроми) като всяка от тях 
присъстват по няколко форми.  Моторните и 
сензорните афазии се разделят на транскор-
тикална моторна/сензорна афазия и корти-
кална моторна/сензорна афазия. Другите 
афазични синдроми са глобална афазия, из-
олационен синдром, проводникова афазия и 
аномична афазия [4].

Друга класическа класификация, особено 
популярна и у нас е разработена от Лурия. 
Класификацията е изградена на 3 основни 
подхода: невро-анатомичен, психологичен 
и лингвистичен. Ползвайки тези подходи се 
извеждат 6 вида афазии:
• Еферентна моторна афазия = кортикална 

моторна афазия по Лихтхайм-Вернике.
• Аферентна моторна афазия.
• Динамична афазия = транскортилална 

моторна афазия по Лихтхайм-Вернике.
• Сензорно-акустична афазия = котрикална 

сензорна афазия по Лихтхайм-Вернике.
• Акустико мненстична афазия = тран-

скортикална сензорна афазия по Лихт-
хайм-Вернике.

• Семантична афазия.
Луриевската класификации е базирана 

на системния подход към изучаването на 
висшите психични функции и популярният 
тогава лингвистичен модел на Якобсон за 
организация на езика, според който езикът 
е система от кодове, съдържащ парадигма-
тична и синтагматична подсистеми. Първата 
се състои от йерархично построени езикови 
кодове, чрез която звуковете се въвеждат в 
системата на фонетичните противопоста-
вяния, а думите в системата на понятията. 
Втората система е съставена от синтактич-
ни средства, чрез които езиковите кодове се 
свързват в плавно речево изказване. Полз-
вайки тези схващания, Лурия извежда два 
дихотомни критерия за подразделяне на 
афазиите:

(1) Локализацията на огнището на увреда 
в предната или задната речева област; 



196 ЧЕТВЪРТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ “ИНОВАЦИИ В ОБЩЕСТВЕНОТО ЗДРАВЕ”

(2) Нарушение на парадигматичните или 
синтагматичните връзки в речевата система;  

При увреда на построландовите езикови 
зони възникват акустико-гностичната, афе-
рентната моторна и акустико-мнестичната 
(и семантичната) афазии поради нарушена 
парадигматична езикова подсистема на фо-
нологичното, артикулационното и лексикал-
ното (съответно семантичното) ниво. При 
увреда на прероландовия езиков кортекс се 
обуславя възникването на еферентната мо-
торна афазия и динамичната афазия, пора-
ди нарушение на синтагматичната подсисте-
ма на езика. Почти всички форми на афазия 
в тази класификация се припокриват с фор-
мите от класификацията на Лихтхайм-Ве-
рнике. Но класификацията търпи критики 
поради две причини (по Райчев и кол., 2012): 

(1) надценяване ролята на огнищната ле-
зия за развитието на афазичния синдром;

(2) акцентирането върху дефектите на 
вербалния гнозис и праксис, които не са ези-
кови, а инструментални нарушения.

Равнищният подход при описанието на 
висшите корови функции от Мавлов [2] също 
е възприеман като класически. Той предлага 
йерархичен структурно-функционален мо-
дел на процеса на вербална комуникация, 
приложим при класифицирането и диагно-
стицирането на комуникативните наруше-
ния, така и на теоретичната обосновка и 
интерпретация на тяхната сложна и много-
образна симптоматика. Моделът на Мавлов 
представя произвеждането и възприемане-
то на вербалните съобщения. Равнищата 
за продуциране на съобщение са: психично 
(идеационно), езиково, праксисно и равни-
ще на елементарните двигателни фунцкии 
и изпълнителни органи. Равнищата за въз-
приемане на съобщение са: равнище на 
елементарните сензорни функции, гнозисно, 
езиково и психично равнище. Увреждането 
на езиковото равнище обуславя възникване-
то на афазии (при пораждането на собстве-
ни, така и за разбирането на чужди вербални 
съобщения – моторни и сензорни афазии). 
Също чистото изолирано на репрезентаци-
ите или операциите на лигвистичното рав-
нище обуславя възникването на транскорти-
калните форми на афазия. Възникването на 
кортикалните форми на афазия е свързано с 
едновременното увреждане на лингвистич-
ното и някое от инструменталните равнища 
(речев праксис или гнозис) Мавлов [2]. 

Съпоставка на МКБ 10 и МКБ 11 
В съвремието широко употребявана сред 

специалисти от различни страни е Междуна-
родната класификация на болестите, като 
в момента се употребява 10-тата ревизия 
на класификатора, но трябва да бъде отбе-
лязано, че  11-тата ревизия  представлява 
най-актуалните термини в медицинската и 
парамедицинската сфера. СЗО представи 
11-тата ревизия през май 2019, като тя ще 
влезе в сила от 1 януари 2022 г. и ще бъде 
ползвана и на български език. 

МКБ-10 представя афазии при възраст-
ни чрез код R47.0. Английската версия на 
класификатора представя нарушението 
като „Дисфазия и афазия“ (Dysphasia and 
aphasia) като тези нарушения са в категория 
R47 „Нарушения на речта, некласифицирани 
другаде“ (Speech disturbances not elsewhere 
classified). Вид афазия може да бъде открит 
и при код G31.0 „Ограничена атрофия на 
главния мозък” (Circumscribed brain atrophy). 
Включените нарушения са болест на Pick и 
прогресираща изолирана афазия. Подобен 
вид афазия не е част от класическите класи-
фикации на нарушението [3].  

При най-новата ревизия на МКБ 11-та 
версия показва различен поглед върху афа-
зиите. Афазия има собствен код (MA80.0 
Aphasia), включващ множество видове афа-
зии като свързани термини:  
• Проводникова афазия (Conduction 

aphasia)
• Централна афазия (Central aphasia) 
• Амнестична афазия (Amnestic aphasia)
• Номинативна афазия (Nominal aphasia)
• Глобална афазия (Global aphasia)
• Изобразителна афазия (Pictorial aphasia)
• Семантична афазия (Semantic aphasia) 
• Синтактична афазия (Syntactical aphasia, 

Syntactic aphasia)
• Афатично нарушение (Aphasic 

disturbance)
• Експресивно-рецептивна афазия 

(Expressive receptive aphasia)

Извън специфичния код за афазия на-
рушението може да бъде намерено и при 
6D83 „Фронталнотемпорална деменция“ 
(Frontotemporal dementia) като съпътстващо 
нарушение с наименование „прогресираща 
афазия“ (progressive aphasia). Отделен код 
има и аномия (MB4B.4“Anomia”) като там 
се среща като „аномична афазия“ (anomic 
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aphasia). Изцяло отделен вид афазия е 
8A62.2  „Придобита епилептична афазия“ 
(Acquired epileptic aphasia). Отбелязаната 
прогресираща изолирана афазия може да 
бъде намерена при код 8E4Y „Други класи-
фицирани нарушения на нервната систе-
ма“ (Other specified disorders of the nervous 
system). Вариант на прогресираща афа-
зия се намира и при 8A00.10 „Прогресив-
на супрануклеарна/надядрена парализа“ 
(Progressive supranuclear palsy). Нарушение-
то е съпътствано от прогресираща нефлу-
ентна афазия (progressive nonfluent aphasia). 
Друг вид прогресираща афазия е тази при 
6D80.Z  „Деменция следствие от болест на 
Алцхаймер, с неизвестно или неуточнено 
начало (Dementia due to Alzheimer’s disease, 
onset unknown or unspecified) като е назова-
на като “Non-amnestic Alzheimer’s disease, 
logopenic variant with primary progressive 
aphasia” [18].

Новата  11-та ревизия на МКБ показва го-
лямо разнообразие от термини, ползвани за 
назоваване на различни форми на афазия, 
в същото време тя е доста по-структурирана 
и всеобхватна по отношение на подредбата 
на нарушенията от този тип. Забелязва се и 
по-честата употреба на термини, свързани с 
прогресираща афазия и нейните варианти. 
Подобен феномен показва развитието на 
терминологията в афазиологията и пред-
ставя казус, свързан с използването и адап-
тацията на подобни термини към български 
език. Наличието на разнообразни прогреси-
ращи афазии в МКБ-11, представя и изцяло 
ново терминологично подразделение в афа-
зиологията.

Други известни класификатори 
Множество професионални и пациентски 

организации използват разнообразни класи-
фикатори, за да представят видовете афа-
зии. Подобни организации и асоциации имат 
досег и са предназначени за различни групи 
от хора  - някои са насочени към специали-
сти в медицинската и логопедичната сфе-
ра, други към засегнатите от афазии лица и 
техните семейства, а трети са насочени към 
специалисти и пряко засегнатите индивиди, 
но всички ползват актуална и съвременна 
научна литература, като комбинират инфор-
мация от различни признати източници, за 
да опишат най-често срещаните афазии, 
проявите и видовете им.  

Такава професионална асоциация е 
Американската асоциация на логопедите ( 
ASHA - American Speech-Language-Hearing 
Association), имаща за мисия да насърчава 
интересите и да предоставя най-високока-
чествени услуги за професионалисти в об-
ластта на аудиологията, логопедията и слу-
хово-речевата рехабилитация. Асоциацията 
е застъпник за хората с комуникативни нару-
шения, в това число и   лица с афазия.

ASHA представя следната класификация 
на афазиите (фиг.1), насочена към специа-
листи [17]. Тя представя различни видове 
афазия, ползвайки класификационна систе-
ма, базирана на вербална експресия (флу-
ентна и нефлуентна; Davis, 2007; Goodglas & 
Kaplan, 1972, цитирано по ASHA,2020). В нея 
афазиите се разделят на два основни вида: 
нефлуентни и флуентни. При нефлуентни-
те афазии говорната продукция е накъсана, 
граматичния компонент на езика е засегнат. 
Ако езиковото разбирането е запазено, то 
нефлуентните форми са афазия на Брока 
и транскортикална моторна афазия, а ако 
езиковото разбиране е нарушено, то става 
дума за  глобална афазия. При флуентните 
форми на афазия  продуцирането на  свър-
зана реч е възможно, но липсва смисъл на 
изказванията. Отново, се обръща внимание 
на  засягането на езиковото разбиране. Ако  
то е запазено, то  формите са проводникова 
и аномична афазия, а ако езиковото разби-
ране е нарушено, то става дума за  афазия 
на Вернике  или транскортикална  сензорна 
афазия.

ASHA представя и други форми на афа-
зия, които не са обект на тази графика. 
Подобни форми са кръстосаната афазия, 
субкортикалната афазия и първичната про-
гресираща афазия. Кръстосаната и субкор-
тикалната афазия са считани за „изключе-
ния”, тъй като не покриват критериите на 
тази или други класификационни системи. 
Кръстосаната афазия се проявява, когато 
човек демонстрира езиково нарушение след 
претърпяване на увреда върху хемисфера 
на доминантната част на тялото, а не на 
противоположната страна. Така човек с до-
минантна дясна ръка, който развие афазия 
след увреда в дясната хемисфера, проявява 
кръстосана афазия. Субкортикалната афа-
зия е резултат от увреда на субкортикалните 
райони на мозъка (напр. таламус, базални 
ганглии) и симптомите наподобяват тези, 
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следствие от кортикални лезии.  Първична 
прогресираща афазия (ППА), въпреки наи-
менованието си, е вид деменция. Характе-
ризира се от постепенна загуба на езиковата 
функция в контекста на добре запазени па-
мет, визуална обработка и характер до на-
предналия стадий (Mesulam, 2001; Rogers, 
2004 , по ASHA, 2020).

Американската Националната aсоциация 
по aфазии  (National Aphasia Association) и 
Американската Асоциация  - инсултно бо-
лни (American Stroke Association) представя 
следните видове  афазии: афазия на Брока, 
афазия на Вернике, аномична афазия, гло-
бална афазия, като в първата класификация 
откриваме и първична прогресираща афа-
зия [15],[19]. Английската Асоциация - ин-
султно болни (Stroke Association) описва, че 
най-често срещаните видове афазии са афа-
зия на Брока, афазия на Вернике, аномична 
афазия, но описват и първичната прогреси-
раща афазия [20]. Асоциацията на лица с 
афазия в Квебек (Association quebecoise des 
personnes aphasiqes) представя афазия на 

Брока, проводникова афазия, глобална афа-
зия, смесена афазия, прогресивна афазия и 
афазия на Вернике[16]. 

Забелязват се различни термини, свър-
зани с афазия, ползвани от различните 
асоциации, но тези като афазии на Брока и 
Вернике, глобална афазия и прогресираща 
афазия са най-често употребяваните.

От особен интерес е и Класификацията 
на функционирането, увреждането и здра-
вето, която е представена в окончателния 
си вариант  през месец май 2001 година от 
СЗО. Явява се  продължение  на Междуна-
родната класификация на уврежданията, 
нарушенията и инвалидността (ICIDH). ICF 
се състои от две основни част, представени 
в йерархична последователност, които раз-
глеждат функционирането и увреждането 
като функции и структура на тялото; дейнос-
ти и вземане  на участие в тях; контекстуал-
ните фактори – това са факторите на сре-
дата  и личностните фактори [5]. Афазиите 
се разглеждат като  нарушения на езиковото 
функциониране [b167], вследствие засяга-

Фигура 1. Видове афазия, според класификационна система, базирана на вербал-
ната експресия (по ASHA, 2020)
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не на речевите функции на главния мозък 
[s1104]. В зависимост от мястото на увреж-
дане афазиите се делят на импресивни 
[b1670] и/или експресивни [b1671] форми. 
Много често  при пациентите с тази диагноза 
се срещат и затруднения при  оформянето 
на изказването в неговата писмена и устна 
форма [b1672], с извличане на информация 
от дългосрочна памет [b1442]; с функциони-
рането на когнитивните функции, свързани 
с абстактността [b1640], организирането и 
планирането [b1641]; с разрешаването на 
проблеми [b1646] и др. Като част от симпто-
матиката  се посочват  и нарушения на смя-
тането  на ниво елементарни сметни опера-
ции [b1720] и на ниво сложни  аритметични 
операции [b1721] [ по 5].

Симонска [5] описва, че уврежданията 
на  посочените структура и функции могат 
да доведат  до затруднения  в научаването  
и прилагането на знания, като прерисува-
не [d130], повтаряне на слухови елементи 
[d135], умения за плавно четене [d166] и пи-
сане [d170]; умения за формулиране и реа-
лизиране на идеи [d163], за разрешаване на 
проблеми [d175] и за вземане на решения 
[d177]. Симптомите могат да варират в зави-
симост факторите  на средата и личностните 
фактори при всеки пациент.

Честота на употреба на термини, полз-
вани в афазилогията

В тази част разглеждаме честотата на 
употреба на термините в афазилогията, 
свързани с наименованието на различните 
видове афазии и научни статии, публику-
вани за тях. Тази цел е осъществена чрез 
използването на научно признати сайтове 
(PubMed, Cochrane Library) за търсене и 
филтриране на научни трудове, в които се 
употребяват подобни термини, използвани в 
класическите и по-нови класификации. Ин-
формацията е филтрирана чрез специфич-
ните за всеки научен сайт инструменти по 
следните критерии:
• публикация на статиите през последните 

10 г. (от 2010 до 2020 г.);
• търсене на ключови думи (термини) в 

заглавието и/или резюмето (за PubMed) 
или в заглавието, резюмето и/или клю-
чова дума на научния труд (за Cochrane 
Library);

• пример за ползвана формула за търсене 
за PubMed: Broca's aphasia[Title/Abstract] 

(PubMed)
• не са ползвани индекси за търсене като 

“AND/OR/NOT”.
Графика 1 представя резултатите от www.

ncbi.nlm.nih.gov (PubMed). Забелязва се го-
лямо количество разработки, свързани с 
първична прогресираща афазия (х=963). 
Силно експлоатирани теми, свързани с на-
рушението, са неговата класификация и ва-
рианти [8].  Коментира се наличието на три 
основни варианта на нарушението: нефлу-
ентно/аграматично, семантично и логопе-
нично (logopenic - характеризираща се с 
нарушено извличане и назоваване на една 
дума и нарушено повторение). Пациентите, 
диагностицирани с първична прогресираща 
афазия, са разделени на клинични варианти 
според специфичните говорни и езикови ха-
рактеристики на всеки субтип. Класификаци-
ята е  допълнително подкрепена чрез образ-
ни изследвания, доказващи  атрофия и  на-
лична патология. След установяване на диа-
гноза ППА, се взима предвид относителното 
присъствие или отсъствие на явни речеви и 
езикови характеристики, за да се класифи-
цират вариантите на ППА. Основните раз-
глеждани области на езика са: генериране 
на реч (граматика, двигателен компонент на 
говора, звукови/фонемни грешки и паузи за 
намиране на думи), повторение, разбиране 
на еднословни фрази и синтаксис, директно 
назоваване /confrontation naming/ (то включ-
ва избор на конкретна дума, съответстваща 
на картина, обект или действие), семантич-
ни знания и четене/правопис. Говорните и 
езикови характеристики на нефлуентен/аг-
раматичен вариант на ППА се свързват с аг-
раматизъм, напрегнат, накъсан говор с про-
менливи фонемни грешки  и изопачавания, 
нарушено разбиране на синтактично сложни 
изречения, запазено разбиране на еднос-
ловни изказвания и познаване на предме-
та (single object knowledge). Логопеничната 
гледна точка за ППА се свърза със следните 
говорно-езикови характеристики: наруше-
но извличане на дума в спонтанен говор и 
назоваване (impaired single-word retrieval in 
spontaneous speech and naming), нарушена 
повторна реч на изречения и фрази, фоно-
логични (phonological) грешки в спонтанна 
реч и назоваване, запазено разбиране на 
еднословни фрази и познаване на предме-
тите (object knowledge), запазен двигателен 
компонент на говора (spared motor speech), 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
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отсъствие на явен аграматизъм . 
Други актуални теми и статии в тази об-

ласт проучват естеството на видовете про-
гресиращи афазии, диагностиката им, де-
финиращите им качества [11]. Изследова-
телите сравняват проявите на афазии след 
претърпян инсулт и прогресиращите афа-
зии, техните клинични и анатомични особе-
ности [9]. Съпоставят се прогресиращите 
афазии с други комуникативни нарушения, 

като например се прави диференциация на 
първичните прогресиращи афазии от пър-
вичната прогресираща афазия [10]. Изсле-
дователите усилено проучват характерис-
тиките, диагностиката, клиничната манифе-
стация на ППА [12].  Освен това, графика 
1 показва изследователския интерес към 
флуентната афазия (х=228), последвана от 
нефлуентната афазия (х=186). Забелязва 
се, че сред статии, коментиращи нефлуент-

Графика 1. Резултатите за честотата на употреба на термини в афазилогията 
от PubMed

Графика 2. Резултатите за честотата на употреба на термини в афазилогията от 
www.cochranelibrary.com

 
  

http://www.cochranelibrary.com/
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на афазия, всъщност отново има и такива 
разглеждащи вид първична прогресираща 
афазия (нефлуентна/аграматична първич-
на прогресираща афазия). Например, ко-
ментират се клиничните и патологични при-
покривания на нарушението с адинамична-
та реч при прогресивната супрануклеарна 
пареза (ПСП) [6]. Също така се проучва 
способността за изграждане на изречения 
на лица с нефлуентна/аграмтична първич-
на прогресираща афазия [13]. Обсъжда се 
и приложението на Western Aphasia Battery-
Revised  (WAB-R - ревизирана версия на 
Западната батерия за изследване на афа-
зия или още известна у нас като батерия на 
Кертес) при първичните прогресиращи афа-
зии и първичната прогресираща вербална 
апраксия [10]. Проучвания са проведени 
и по отношение на синтактичната афазия 
(х=161). Термини с ниска употреба са: сме-
сена транскортикална афазия (х=4), афе-
рентна афазия (х=8), еферентна афазия 
(х=6), централна афазия (х=0), амнестична 
афазия (х=3), номинативна афазия (х=2), 
кортикална афазия (х=1), изобразителна 
афазия (х=6), афатично нарушение (х=0) и 
експресивно-рецептивна афазия (х=2).

Графика 2 отразява резултатите от www.
cochranelibrary.com. Забелязват се значител-
но по-различни числови резултати, биващи 
по-разнообразни като тематика.  Наруше-
нието с най-много намерени разработки е 
афазия на Брока (х=114), следвана от пър-
вична прогресираща афазия (х=109) и про-
водникова афазия (х=104).  Забелязва се, че 
термини като смесена транскортикална афа-
зия (х=1), транскортикална моторна афазия 
(х=2), транскортикална сензорна афазия 
(х=1), аферентна (х=0) и еферентна (х=0) 
афазия, амнестична афазия (х=3), номина-
тивна афазия (х=4), изобразителна афазия 
(х=2), синтактична афазия (х=5), афатично 
нарушение (х=8) и експресивно-рецептична 
афазия (х=1) са термини с ниска употреба.  

Първични прогресиращи афазии - ППА 
Резултатите показват наличието на ново 

терминологично подразделение в областта 
на афазиологията, свързано не с афазиите, 
имащи остро начало и непрогресиращ ха-
рактер, а с особена група от афазии, биващи 
израз на неврологичен синдром, при който 

езиковите способности бавно и прогресивно 
се засягат. В това изложение му отделяме 
специално внимание, порази засиления ин-
терес в световните научни среди от неговото 
изучаване и обсъждане. За разлика от други 
форми на афазия, резултат от инсулт и мо-
зъчна травма, ППА са причинени от невро-
дегенеративни заболявания като болест на 
Алцхаймер или Фронтотемпорална лобарна 
дегенерация (ФТЛД). Първичните прогреси-
ращи афазии са свързани с детериоризация 
на мозъчна тъкан, важна за говора и езика. 
Именно първи признаци на заболявания-
та могат да са езиково-говорни проблеми. 
Други проблеми, асоциирани с подлежащо-
то заболяване, като загуба на памет, често 
могат да бъдат срещнати. ППА често за-
почват като леко нарушение на езиковата 
функция, прогресиращо до пълна загуба на 
говор в късните си стадии. Първоначалното 
засягане на езика може да се проявява като 
флуентна афазия или нефлуентна афазия. 
По-рядък вариант е начало, при което има 
нарушено извличане/подбор на думи и про-
гресивен разпад на назоваването и разбира-
нето при относително запазена артикулация. 
Както при афазиите, резултат от инсулт или 
мозъчна травма, проявите на ППА зависят 
от степента на засягане на областите от 
лявата хемисфера. С течение на времето 
почти всички пациенти губят езиково-говор-
ните си способности и не могат да  разби-
рат устен и писмен език, дори поведението 
им да изглежда иначе в нормите. Признаци 
и симптоми на други клинични синдроми не 
се намират при тестване. Отбелязва се, че 
ППА не е болест на Алцхаймер. Повечето 
хора с ППА запазват способността да се са-
мообслужват, да поддържат хобита и в някои 
случаи да работят [14].

Заключение 
В заключение може да бъде отбелязано, 

че съвременната терминология в областта 
на афазиологията е свързана с голям брой 
научно признати термини, произлезли от 
класически и утвърдени класификации. Тер-
мини като транскортикална моторна афазия, 
проводникова афазия, афазия  на Брока и 
афазия на Вернике, глобална афазия и се-
мантична афазия са актуални в съвремен-
ните изследвания. По отношение на видо-



202 ЧЕТВЪРТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ “ИНОВАЦИИ В ОБЩЕСТВЕНОТО ЗДРАВЕ”

вете афазия, изследователите продължават 
проучванията, разкриващи диагностиката, 
терапията и характера на симптоматиката 
им. Макар, в исторически план, афазиите 
да са изследвани дълго и да са дали тласък 
към научен интерес спрямо други комуника-
тивни нарушения (напр. тези на развитието), 
то изследователите постоянно актуализи-
рат знанията, свързани с тях и доразвиват 
афазиологията като наука. Забелязва се и 
феномен, свързан с разгръщането на тер-
минологичните направления в тази област. 
Използват се нови термини и се намира 
ново делене на афазиите – като такива, пре-
търпени след мозъчен инцидент, най-често 
съдово-мозъчен и травматичен, имащи ряз-
ка проява, и такива, имащи прогресивен и 
хроничен характер, свързани с постепенно 
влошаване на езиковите способности (напр. 
деменция). Именно прогресиращите афа-
зии, класификацията, симптоматиката, ди-
агностиката, терапията им и сравняване им 
с други нарушения е най-силно разработва-
ното направление в афазиологията, както и 
термините, свързани с тях.
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ВЗАИМОВРЪЗКА НА ОРОФАЦИАЛНАТА МИОФУНКЦИОНАЛНА 

ТЕРАПИЯ И ЗЪБНАТА ОКЛУЗИЯ В ДЕТСКА ВЪЗРАСТ (ПИЛОТНО 

ИЗСЛЕДВАНЕ)

cOnnEctiOn BEtwEEn OROFacial MyOFunctiOnal tREatMEnt anD DEntal 
OcclusiOn DuRinG thE chilDhOOD (pREliMinaRy stuDy)

МИГЛЕНА И. СИМОНСКА

MIGLENA I. SIMONSKA

Резюме: Целта на настоящото изследване е да докаже, че посредством специализи-
рана логопедична терапия езикът може да промени мястото на учленение по време на 
преглъщане, което да доведе и до изменения в съотношението на захапката още преди 
да започне ортодонтското лечение. Методологията на научното изследване включва 
прилагането на следните методи: (1) гласова резонансна терапия, (2) миофункционал-
ни упражнения за подобряване на силата и подвижността на оралната мускулатура,  
(3) миофункционални упражнения за позициониране на езика при преглъщане и в покой. 
Резултатите сочат, че посредством приложената комплексна терапия изследваните 
лица затвърждават правилно позициониране на езика в покой през деня и при преглъща-
не за период от 5 до 6 месеца, което води до възможност за прилагане на ортодонтско 
лечение. Уменията се изработват в ежеседмични логопедични сесии и ежедневно зат-
върждаване вкъщи с помощта на родителите. 

Summary: The purpose of the present study is to prove that by implementation of Logopedical 
therapy the tongue can change the position during swallowing, which can also lead to changes 
in dental occlusion before the start of orthodontic treatment. The methodology of this research 
consist of the following methods: (1) voice resonance therapy, (2) myofunctional exercises for 
improvement the strength and movements of the oral muscles, and (3) myofunctional exercises 
for positioning the tongue during swallowing and at rest. Results show that trough the implement-
ed complex therapy the subjects acquired the correct posture of the tongue at rest and during 
the swallowing for a period of 5 to 6 months. This leads to the possibility of applying orthodontic 
treatment. The skills were acquired in weekly clinical sessions and daily work at home with the 
help of parents. 

Ключови думи: миофункционална терапия, логопедия, зъбна оклузия, малоклузия, деца

Key words: Myofunctional Therapy, Speech Therapy, Dental Occlusion, Malocclusion, Children

Увод
Една от често срещаните причини за от-

клонения от нормативните стойности на зъб-
ната оклузия в детска възраст е неправилно-
то позициониране и движение на езика при 
преглъщане, познато още като „инфантилно 
гълтане“, изразяващо се в поставяне на ези-
ка между зъбите или в осъществяване на на-
тиск с предната част на езика на зъбите по 
време на преглъщане. Често то се съчетава 

и с позициониране на езика в свободно по-
ложение в долната част на езика, което до-
пълнително усложнява симптоматиката. 

Зъбната оклузия се определя от кон-
такта между зъбите на срещуположните 
зъбни дъги при затворени челюсти. Според 
Nicolosi, Harryman, & Kresheck нормалната 
оклузия се базира на взаимовръзката между 
максилата и мандибулата, чрез които горни-
те резци припокриват срещуположните до-
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лни резци [9]. Този тип оклузия се определя 
като „статична оклузия“. Ferrandier (2010) 
дефинира съвременното схващане за оклу-
зия. Тя включва всеки контакт между горните 
и долни зъби, функционален контакт меж-
ду оклузални антагонистични повърхности 
при движенията на долната челюст, контакт 
между оклузални антагонистични повърхно-
сти, резултат от активността на невро-мус-
кулната част на дъвкателната система и 
състоянието, при което долните зъби уста-
новят контакти с горните [1].  В съвремен-
ните източници по ортодонтия се използва и 
терминът „функционална оклузия“, който се 
свързва с контакта на зъбите и невромускул-
ния баланс по време на дъвчене, гълтане и 
говорене. В Mosby’s Dental Dictionary се по-
сочва, че при функционалната оклузия вни-
манието е специално насочено към изпъл-
нението и се разграничава от структурата 
и външния вид. Определя се като контакт 
на зъбите, осъществен в рамките на функ-
ционалния диапазон на противоположните 
зъбни повърхности, т.е. оклузия по време на 
функция [8].

Нормалната зъбна оклузия е в пряка за-
висимост от положението на езика в покой, 
при дъвчене, преглъщане и говорене. От 
раждането до съзряването на индивида по-
зиционирането и движението на езика тър-
пи промени, които са свързани с промяна-
та на начина на хранене.  В периодите на 
покой езикът е разположен в максиларната 
арка. В кърмаческа възраст по-активни са 
движенията му напред и назад, базирани 
на специфичните особености на сукането и 
сукателния рефлекс. Те са подпомогнати и 
от движенията на долната челюст надолу и 
нагоре. Carrascoza et al. установяват, че при 
кърмене езикът е в палаталната област на 
централните резци, като по този начин пре-
дотвратява преминаването на въздух през 
устата и стимулира носното дишане и на-
растването на максилата [5]. Представените 
данни са основание за твърдението, че този 
начин на хранене стимулира координацията 
на оралните, гълтателните и респиратор-
ните органи, което впоследствие е основа 
за усвояването на умения за приемане на 
полутвърди и твърди храни. Преминаване-
то към този вид хранене променя и начина 
на движение и мускулната сила на езика. 

По-активна става предната му част. Започ-
ват да се активират и движения в горна-до-
лна посока, които около 2 годишна възраст 
се допълват и от въртеливи движения на 
долната челюст, допълнени от активни дви-
жения на устните. Налице е координация на 
оралните, гълтателните и респираторните 
органи при оформяне на хапката и нейното 
преглъщане, които според Walker се реали-
зират  от повече от 40 мускули, които трябва 
да действат в синхрон [12]. 

Отклоненията от нормалното хранене в 
кърмаческа и ранна детска възраст могат да 
бъдат предпоставка за промени на зъбната 
оклузия. Изследването на Carrascoza et al.  
при четиригодишни деца и сравнителния му 
анализ с други проучвания доказва, че деца-
та хранени от бутилка с биберон са склонни 
да развият устно или смесено дишане, пора-
ди неправилно позициониране на езика при 
покой, последващо и от хипотонус на езика. 
Това е предпоставка за стесняване на мак-
силата, палатална атрезия и преградни от-
клонения [5]. 

Изследванията на Петрунов и Йовчева 
потвърждават, че малоклузиите са често 
срещани при деца с временно и смесено 
съзъбие. Често те се дължат на фактори 
на средата и на нарушения на нормалната 
функция, като липса на контакт на устни-
те при покой, неправилно преглъщане, за-
труднено носно дишане и вредни навици 
за смучене.  [2,3]. В логопедията посочени-
те функционални отклонения се определят 
като орофациални миофункционални нару-
шения. Те се характеризират с абнормална 
предна позиция на езика по време на говор и 
гълтане, както и с неправилно позиционира-
не на езика в покой. [10]. Преодоляването на 
неправилните орални и гълтателни функции 
се осъществява чрез прилагането на орална 
миофункционална терапия. Според стандар-
тите на Американската асоциация по говор, 
език и слух терапията е насочена към из-
граждане на носно дишане, подобряване на 
учленението на артикулаторните органи при 
говорене, елиминиране на вредните навици, 
модифициране на манипулирането и гълта-
нето на слюнка, течности и твърди храни, 
правилно позициониране на езика в покой, 
прилагане на упражнения за стабилизиране 
на лабио-езичната и фарингеална мускула-
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тура [4]. Очакваните резултати от прилагане-
то на терапията са подобряване или кориги-
ране на орофациалните миофункционални 
гълтателни и говорни модели [10].

Цел, задачи и методи на проучване
Целта на настоящото изследване е да 

докаже, че посредством специализирана 
логопедична (орална миофункционална) те-
рапия езикът може да промени мястото на 
учленение по време на преглъщане, което 
да доведе и до изменения в съотношение-
то на захапката още преди да започне орто-
донтското лечение. 

Задачите на изследването са:
• Определяне на контингента на изследва-

не
• Диагностициране
• Определяне на терапевтични методи и 

изготвяне на плана за терапия
• Проследяване на ефективността в про-

цеса на работа след първия и след тре-
тия месец от началото на терапията чрез 
оценка на оралните и гълтателни функ-
ции

• Оценка на оралните и гълтателни функ-
ции в края на терапията

• Отчитане на постигнатите резултати.

Методологията на научното изследване 
включва прилагането на следните методи: 

1. Диагностични методи
• Анамнеза 
• Оценка на анатомичната структура 

на говорния апарат
• Оценка на артикулацията
• Оценка на подвижността на език, 

устни, долна челюст и меко небце
• Оценка на резонанса

• Оценка на съотношението на горни  
и долни зъби

• Оценка на гълтателната функция
• Оценка на силата на устните

2. Терапевтични методи
• гласова резонансна терапия за подо-

бряване на носното дишане
• миофункционални упражнения за по-

добряване на силата и подвижността 
на оралната мускулатура

• миофункционални упражнения за 
позициониране на езика при преглъ-
щане и в покой. 

Контингентът на научното изследване 
включва пет деца със смесено съзъбие на 
възраст от 8 до 10 години, като съотноше-
нието по пол е М:Ж – 3:2 (Таблица1). Всички 
са с малоклузии и бяха насочени от орто-
донт със съмнение за инфантилно гълтане. 
В Таблицата са посочени и основни данни от 
снетата анамнеза и състоянието на носното 
дишане и говора.

Резултати и изводи
Данните от проведената диагностика со-

чат, че нито едно от деца не е с изоставане 
в езиковото развитие и ученето, но всички 
проявяват артикулационни отклонения от 
различно естество, като специфичното при 
артикулацията е предният фокус на езика. 
Изместването му напред се характеризира 
с натиск на предните зъби или с междузъб-
но произношение на алвеоларните, алвео-
денталните, препалатални или палатални 
съгласни. Прави впечатление, че при две 
от децата (С1 и С2), които са хранени дълго 
време с биберон и са ползвали дълго вре-
ме биберон залъгалка се установи повише-

Таблица 1. Контингент на научното изследване.

№ Пол Въз-
раст 

Вредни 
навици 
в ранна 
възраст

Хипер-
назал-
ност 

Чести 
ларин-

гити

Загуба 
на глас

Нодули 
в детска 
възраст

Рефлукс 
Наруше-
на арти-
кулация

С1 Ж 8 + + - - - + +

С2 Ж 9 + + - - - - +

С3 М 10 - - - - - - +

С4 М 8 - + - + + - +

С5 М 9 - - + - - - +
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на хиперназалност  и устно дишане, кое-
то потвърждава тезата на Carrascoza et al. 
(2006), представена в увода за влиянието на 
този вид хранене над дишането. При третото 
дете с хиперназалност (С 4) също се отчете 
устно дишане, за което майката посочи, че 
е така от малък, което може да се дължи и 
на наличието на нодули, придружени с чес-
та загуба на гласа, които също затрудняват 
дишането. При всички деца се установи не-
правилна позиция на езика в покой, като при 
две от тях върхът е в основата на устната 
кухина и леко повдигнат в средната си част. 
При останалите деца върхът на езика е в 
средно положение спрямо челюстите и е оп-
рян на границата на предните резци.  

По време на терапията се провеждаше 
междинна диагностика след първия и третия 
месец от първото посещение. Тя включваше:

• измерване на силата на устните с чрез 
използване на  Myo Lip Metter ( уред за 
измерване силата на устните)

• измерване на разстоянието между горни 
и долни зъби с Quick Tongue tie Assess-
ment Tool (оразмерено приспособление в 
см) 

• измерване на отвора на устната кухина с 
Quick Tongue tie Assessment Tool

• оценка на назална емисия при фониране 
(проба на Чермак чрез използване на ла-
рингоскоспско огледало).
Междинната диагностика позволяваше 

да се проследи прогреса от логопедичната 
работа  и евентуално да се преструктурира 
терапията. 

С приложението на гласовата резонанс-
на терапия се постигна преодоляване на хи-
перназалността при трите описани случаи, 
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което е индикация за преодоляване и на уст-
ното дишане. Посоченият метод подобрява 
и координирането на гласовата и дихателна 
функция, както и на подвижността на мекото 
небце. 

За увеличаване на устния отвор се прила-
гаха орофациални упражнения, свързани с 
постурален контрол на долната челюст при 
отпуснат в основната на устната кухина език, 
упражнения за постурален контрол на долна-
та челюст при максимално повдигнат връх 
на езика към горните алвеоли, упражнения 
за езика при максимално отворена уста и уп-
ражнения за разтягане на устните с прибли-
жени зъби и постурален контрол на долната 
челюст, упражнения за кинетичен контрол на 
устните чрез смяна на позицията им. 

Резултатите, представени на Фигура 1, по-
казват увеличаване на големината на устния 
отвор при отпуснат език и при повдигнат наго-
ре език. Увеличаването на отвора с участието 
на езика е доказателство за увеличаването 
на амплитудата му на движение, на коорди-
нацията с движенията на долната челюст, 
както е и индикация за подобряване на по-
стуралния контрол на езика, на устните и на 
долната челюст, т.е. и на мускулната им сила. 

Плътността на прилепване на устните е 
определяща за физиологичното носно ди-
шане от една страна, а от друга страна при 
наличие на отворена захапка увеличаване-
то на мускулната сила на устните води до 
осъществяване на натиск в предната част 
на съзъбието. Обзорна статия по проблема 
доказва, че при отворена захапка могат да 

бъдат ефективни миофункционалната тера-
пия и различни от ортодонтските интервен-
ции [11]. Посоченото проучване засяга само 
отворената захапка. За тази цел се прила-
гаха упражнения за постурален контрол на 
устните при отворена уста с участието на 
долната челюст, както и упражнения за уве-
личаване на съпротивление на устните при 
плътното им прилепване. Ограниченията 
на настоящото изследване с малкия брой 
участници не позволява да се направят про-
учвания, при които терапията да продължи 
по-дълго и да се установи дали е възможна 
корекция без ортодонтско лечение. От друга 
страна, родителите също искат постигане на 
максимално бързи резултати, от които с до-
пълването на ортодонтското лечение след 
стабилизирането на езика и преодоляване-
то на инфантилното гълтане ще се  ускори 
процеса.

От представените данни на Фигура 2 е 
видно, че приложените упражнения водят до 
подобряване на силата на устните по време 
на терапията, а този резултат повлиява ин-
директно и отстоянието между горна и долна 
челюст в предните им участъци (Фигура 3). 
Въпреки постигнатите добри резултати като 
цяло, при децата бе необходимо да се про-
дължи с ортодонтско лечение за постигане 
на по-бързи крайни резултати. В подкрепа на 
действията ни е друга обзорна статия, раз-
глеждаща  публикациите за отстраняване-
то на малоклузиите, не само на отворената 
захапка. В нея се уточнява, че когато те са  
комбинирани с орофациална дискинезия, е 
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необходимо прилагането както на миофунк-
ционална, така и на ортодонтска терапия [7]. 

Терапията включваше и техники за прид-
вижване на езика в горна позиция при пре-
глъщане с координирането на движенията 
на долната челюст, устните, мекото небце и 
гълтача. Тя бе допълнена от упражнения за 
задържане на езика в областта на максилар-
ната арка при затворена уста с участието на 
носно дишане. В края на терапията всички 
деца бяха усвоили правилна позиция на ези-
ка в покой и правилни движения на преглъ-
щане. Тези умения ще доведат до недопус-
кане на повишаване на степента на тежест 
на малоклузиите.

При всички деца бяха преодолени артику-
лационните нарушения и фокусът на учле-
няване бе коригиран. 

В резултат на получените данни, може да 
се направят следните изводи:
• посредством приложената комплексна 

терапия изследваните лица затвържда-
ват правилно позициониране на езика 
в покой през деня и при преглъщане, 
уплътнява се устното прилепване и се 
преодоляват артикулационните наруше-
ния и неточности

• гласовата резонансна терапия подпома-
га преодоляването на устното дишане и 
усвояването на физиологично носово ди-
шане

• ефективността на терапията се основа-
ва на ежеседмични логопедични сесии с 
едно посещение в логопедични кабинет и 
ежедневно затвърждаване на упражнени-
ята вкъщи с помощта на родителите

• средната продължителност на терапията 
е за период от 5 до 6 месеца

• затвърдените навици водят до възмож-
ност за прилагане на ефективно орто-
донтско лечение.

Ограничения на изследването
Независимо от получените положителни-

те резултати, броят на изследваните клинич-
ни случаи не е достатъчен за доказване на 
приложимостта на терапията. Настоящите 
данни насочват вниманието ни към продъл-
жаване на изследването посредством включ-
ване на по-голям брой изследвани лица. 
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МУЛТИДИСЦИПЛИНАРЕН ПОДХОД ЗА ПРОФИЛАКТИКА НА 
ИСХЕМИЧНА БОЛЕСТ НА СЪРЦЕТО - РОЛЯ НА МЕДИЦИНСКАТА СЕСТРА

MultiDisciplinaRy appROach FOR pREVEntiOn OF ischEMic hEaRt DisEasE - 
thE ROlE OF thE nuRsE

Мариета Т. Тодорова1, Наталия Д. Господинова2, Невена И. Бозова2, Джейлан Р. Коджа2, 
Мариела Д. шенгарова2

Marieta T. Todorova1, Natalia D. Gospodinova2, Nevena I. Bozova2, Dzheylan R. Kodzha2, Marie-
la D. Shengarova2

Резюме: 
Важна част от автономната дейност на съвременната медицинска сестра е учас-

тието й в мултидисциплинарен екип за извършване на превенция на сърдечно-съдовата 
болест.  Целта на разработката е да се анализират подходи за вторична профилак-
тика на ИБС с участие на медицинската сестра. Направен е систематичен преглед 
на публикации в периода 2010 да 2020 г. Информацията е селектирана от няколко бази 
данни. Резултати: Най-подходящите модели за профилактика са тези, които прилагат 
общ подход за управление на риска. Основните методи за въздействие са: поведенче-
ско консултиране; подходи за определяне на цели; управление на случай, мониторинг и 
здравно обучение, фокус-групови сесии, терапевтични срещи „лице в лице“ или  теле-
фонно консултиране и др. Заключение: Компетентностите на медицинските сестри 
могат да бъдат реализирани чрез по-независими дейности в областта на превенцията 
и укрепването на здравето. Благодарности: Тази разработка се осъществява с финан-
совата подкрепа на МУ – Пловдив, ДПДП № 08/2019.

Abstract:
An important part of the autonomous activity of the contemporary nurse is her participation 

in a multidisciplinary team for the prevention of cardiovascular disease. The aim of this paper 
is to analyze programs for secondary prevention of ischemic heart disease with active nurses’ 
participation. A systematic review of research published in the period 2010 to 2020 was made. 
The information was selected from several databases. Results: The most appropriate prevention 
models are those that apply a common risk management approach. The main methods of influence 
are behavioral counseling with active actions; approaches to goal setting; case management, 
monitoring and health training, focus group sessions, therapeutic face-to-face meetings or 
telephone counseling, etc. Conclusions: The competencies of nurses can be realized through 
more independent activities in the field of prevention and health promotion.

Acknowledgments: This study was supported by Medical University of Plovdiv, Bulgaria, Post-
doctoral Project № 08/2019. 

Ключови думи: превенция, рискови фактори, сърдечно-съдова болест, сестрински дей-
ности, здравно обучение 

Keywords: prevention, risk factors, cardiovascular disease, nursing activities, health education 

1 Катедра Сестрински грижи, Факултет по Обществено здраве, Медицински Университет – Пло-
вдив, България

2 Специалност Медицинска сестра, Факултет по Обществено здраве, Медицински Университет – 
Пловдив

1 Department of Nursing, Faculty of Public Health, Medical University – Plovdiv, Bulgaria
2 Student of Nursing, Faculty of Public Health, Medical University – Plovdiv, Bulgaria



211ЧЕТВЪРТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ “ИНОВАЦИИ В ОБЩЕСТВЕНОТО ЗДРАВЕ”

Въведение 
Исхемичната болест на сърцето (ИБС) е 

една от водещите причини за заболеваемост 
и смъртност в старните по света. В послед-
ните десетилетия е налице положителна 
тенденция за намаляване броя на смъртни-
те случаи, увеличаване продължителността 
на живот, същевременно нараства и броят 
на хората със затлъстяване и диабет тип 2. 
Здравните системи трябва да се справят с 
нарастващите потребности на пациентите 
от добро медикаментозно лечение, висо-
коспециализирани интервенции, качествени 
здравни грижи и продължителен мониторинг, 
с цел поддържане на оптимално качество 
на живот [15]. Подобряването на преживя-
емостта на пациентите с коронарна болест 
на сърцето е положителна тенденция, която 
поставя нови предизвикателства пред стра-
тегиите за профилактика [14]. Икономиче-
ската тежест, която понасят обществата за 
лечение на пациенти с ИБС е значителна, а 
изразходваните финансови ресурси варират 
в широки граници. От една страна високори-
сковите пациенти изискват големи разходи в 
краткосрочен план, докато за лицата с хро-
нична форма  на болестта разходите са за 
продължителен период, поради увеличена-
та продължителност на живота. Това налага 
ново стратифициране на здравните грижи, 
поради нарастваща икономическа тежест на 
хората с хронични заболявания [21]. 

Фокусът на сърдечно-съдовата профи-
лактика е своевременно и активно лечение 
на всички състояния, които представляват 
риск и предразполагат за развитие на исхе-
мична болест на сърцето: атеросклероза, за-
харен диабет, затлъстяване, повишено арте-
риално налягане и др. Другият важен аспект 
е промяна в начина на живот и редуцирането 
на рисковите фактори: тютюнопушене, злоу-
потреба с алкохол, заседнал начин на живот, 
нездравословно хранене, прекомерна кон-
сумация на сол и големи количества мазни-
ни, психо-емоционален стрес и др. [12].

Настоящите профилактични програми не 
удовлетворяват новите предизвикателства 
поради недостатъчна  ефективност и скъпо 
медикаментозно лечение. За преодоляване-
то на проблемите се предлагат внедряване-
то на  съвременни информационни системи 
за отчитане на заболеваемостта, монито-
ринг на рисковите фактори, повишаване на 
здравното обучение, както и подготовката на 
квалифицирани медицински специалисти в 
мултидисциплинарните екипи [13]. Програ-
мите за намаляване на рисковите фактори 

и промяна в начина на живот трябва да бъ-
дат резултат от адекватна здравна политика, 
чрез разработени ефективни мерки от стра-
на на институциите, отговорни за обществе-
ното здраве [1].

Целта на разработката е да се анализи-
рат методи за профилактика на ИБС с учас-
тие на медицинската сестра и тяхното зна-
чение за промяна към здравословен начин 
на живот на пациентите.

Материал и методи: Извършен е пре-
глед на научни статии по проблема, които са 
публикувани в периода 2010 да 2020 г. Ин-
формацията е селектирана по ключови фра-
зи от няколко бази данни:  Scopus, PubMedи 
Google Scholar.

Обсъждане: Въпреки стандартизирането 
на целите и основните компоненти на пре-
вантивните програми, структурата, съдър-
жанието, продължителността и обемът им се 
различават значително между отделните ев-
ропейските държави. Различията в местните 
и националните стратегии, законодателство-
то, както и начините за реимбурсиране са 
предпоставка за  незадоволителни резулта-
ти. Препоръчва се използването на мулти-
дисциплинарен подход за профилактика на 
ИБС, включващ различни компоненти: оцен-
ка на риска; консултиране за подходяща фи-
зическа активност и изработване на тренинг  
програма; консултиране за диетично хране-
не; контрол на рисковите състояния; пси-
хо-социална подкрепа и мениджмънт; при-
държане към  терапията; здравно обучение 
на пациентите и семействата. Медицинските 
сестри могат да приложат своите професио-
нални умения в обучението на пациентите 
за контролиране на състоянието и намаля-
ване на рисковите фактори.  Най-важното 
предизвикателство е мотивиране на хората 
към дългосрочна промяна в начина на живот.  
Водещата тенденция за постигане на ефек-
тивна профилактика на ССЗ е консолидира-
нето на усилията на различни специалисти: 
общопрактикуващи лекари, кардиолози, ме-
дицински сестри, фармацевти, рехабилита-
тори, диетолози и други здравни специали-
сти. Комбинацията от доказани и иноватив-
ни методи за профилактика, едновременно 
с повишаване на отговорността за личното 
здраве и способност за self-management  са 
предпоставка за подобряване на здравния 
статус на хората [8, 17]. 

Самоуправлението на състоянието се де-
финира като естествен процес на вземане 
на решение, свързано както с превенцията 
и мениджмънта на болестта, така и с основ-
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ните елементи на грижите: самообслужване, 
мониторинг и самостоятелно управление на 
симптомите. Самоуправлението на болестта 
е процес свързан със самостоятелно вземане 
на решения, целящи поддържане на здраве-
то и справяне с хроничната болест. Медицин-
ските специалисти трябва да познават този 
процес, за да могат да насочват пациентите 
в тази сфера. Хората вземат определени ре-
шения, когато те имат смисъл за тях, основа-
ват се на минал опит, а личностните харак-
теристики и ценности водят до определени 
действия в конкретни ситуации [20]. 

Walters B H, Adams S. Nieboer A, Bal R, 
(2012) дефинират управлението на болестта 
като прагматична концепция насочена към 
лечение на хроничните заболявания чрез 
цялостна грижи от медицински екип, вклю-
чваща диагностика, терапия, подкрепа, пре-
венция, ранно откриване и самостоятелно 
управление [22]. Този мултидисциплинарен 
подход е обединен около пациента и негови-
те заболявания, приспособен е към неговите 
нужди и специфична среда. Програмите за 
управление на заболяванията са приложи-
ми в целия свят под формата на ръководни 
принципи, адаптирани съобразно специфи-
ките на отделните държави [4, 7].

Управлението на ИБС включва модифи-
циране стила на живот, контрол на рисковите 
фактори,  придържане към терапията, пси-
хо-социална адаптация и обучение на паци-
ентите [3, 18]. Прилагането на персонали-
зирано управление на болестта предполага 
значително подобряване на здравните ре-
зултати  и качеството на живот на пациенти 
с ИБС [2, 10]. Ключови елементи на концеп-
цията са знания, поведение и самоуправле-
ние; познания за болестта; контрол на симп-
томите; придържане към лечението; точност 
в приема на медикаментите; познания за 
странични ефекти от терапията; значение-
то на предписаните лекарства; придържа-
не към диетично хранене; рехабилитация; 
контакт и комуникация с медицинските спе-
циалисти. Специфични познания относно: 
признаци и симптоми за инфаркт на миокар-
да, разграничаване на кардиоваскуларните 
симптоми от други, несвързани със заболя-
ването; контрол на кръвното налягане; на те-
глото; наблюдение на повтарящи се симпто-
ми и свързаните с тях условия; навременен 
прием на диуретици, нитроглицерин, антико-
агулант; изграждане на ефикасен self-man-
agement  [5, 6, 17]. 

Повечето от изложените дейности мо-
гат да се прилагат от медицинските сестри 

под формата на поведенчески фокусирани 
тренинги; структурирано обучение; теле-
мониторинг за подпомагане на здравното 
поведение на пациентите, интегриран case-
management. В редица статии са описани 
комбинирани методи за обучение и оценка, 
поведенчески техники и индивидуализира-
ни форми, реализирани чрез индивидуални 
или групови сесии, телефонно интервю и др. 
Сестринските интервенции са интегрирани 
и адаптирани за нуждите на пациентите и 
могат да се извършват в клинична среда и в 
дома на пациента [5]. 

Специалистите по здравни грижи мо-
гат да дават консултации за изграждане на 
здравословен начин на живот, да осъщест-
вяват непрекъснат мониторинг и  контрол на 
рисковите фактори. Мотивирането на паци-
енти за ефективното придържане към меди-
каментозната терапия е основен фактор за 
позитивни резултати в лечението. Практи-
ката показва, че не е установен достатъчно 
ефективен подход за ефективно насърчава-
не за придържането към лечението. Данни 
от изследвания показват добри резултати от 
изпращане на информативни телефонни съ-
общения. Използването на автоматизирана 
система за напомняне, базирана на услуги 
от мобилни оператори, е обещаващ подход 
за подобряването на медикаментозния кон-
трол при лица с висок риск за ИБС и остър 
коронарен инцидент [11, 18]. Придържането 
към терапията се оказва най-успешно, ко-
гато пациентите са добре информирани за 
въздействието на лекарствата, вкл. нежела-
ните реакции. Положителен ефект се наблю-
дава при осигурена възможност за контакт с 
лекаря и медицинската сестра за обсъждане 
на здравните проблеми[11].

Направеният анализ на програми за 
промяна в стила на живот показва, че хо-
рата които приемат медикаменти  показват 
по-лоши резултати в сравнение с пациенти 
използващи програми за промяна в начина 
на живот (OR 1.48 [95% CI, 1.17-1.88]). Про-
грамите включващи определяне на цели, са-
монаблюдение, планиране и обратна връзка 
показват подобрено здравословно хранене 
и физическа активност. Тези резултати са 
подкрепени и от други изследвания, доказ-
ващи ползите от самоуправление и промяна 
в стила на живот, водещи по-добри клинични 
резултати [9].

Заключение: Съществуващата практика 
у нас е лекарите да дават съвети за диетич-
но хранене, физически упражнения и т.н. 
като част от лечението и профилактиката на 
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ИБС. Предоставянето на здравна информа-
ция и дългосрочно проследяване на пациен-
тите може да се делегира на медицинските 
сестри в доболничната помощ. Все повече 
се налага парадигмата за здравна система, 
в която пациентите и техните семейства да 
бъдат повече информирани, овластени и 
ангажирани за собственото си здраве, да 
участват при вземането на решения за бо-
лестта и тези решения да са интегрирани в 
техните лични цели за подобряване на здра-
вето и качеството на живот.

Специалистите по здравни грижи могат 
да обучават пациентите да управляват със-
тоянието и да се грижат за себе си, да кон-
тролират симптомите, да придобиват нови 
знания и умения за преодоляване на риско-
вите фактори. Компетентностите на меди-
цинските сестри могат да бъдат реализира-
ни чрез по-независими дейности в областта 
на превенцията и укрепването на здравето.

Благодарности: Тази разработка се осъ-
ществява с подкрепата на Медицински Уни-
верситет – Пловдив, ДПДП № 08/2019.
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ДЕЙНОСТИ НА МЕДИЦИНСКАТА СЕСТРА В ПРОФИЛАКТИКАТА НА 
СЪРДЕЧНО-СЪДОВАТА БОЛЕСТ

nuRsEs’ actiVitiEs FOR pREVEntiOn OF caRDiOVasculaR DisEasE
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Мариела Д. шенгарова2
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la D. Shengarova2

Резюме: Профилактичните дейности са част от автономните дейности на съвре-
менната медицинска сестра. Целта на проучването е да се промоцират сестрински 
дейности в областта на профилактиката на пациенти с исхемична болест на сърцето.  
Извършени са анкетно проучване и профилактични сестрински дейности на 31 пациен-
ти с исхемична болест на сърцето. Резултати: Установи  се, че 27.35% от пациентите 
са пушачи, почни половината имат BMI над 25. В зависимост от идентифицираните ри-
скови фактор се проведе здравна беседа за здравословно хранене, подходяща двигател-
на активност и др. Заключение: Здравното обучение на пациентите има важна роля за 
тяхното активното съдействие в лечението. Делегирането на профилактични дейнос-
ти, в рамките на компетенциите на медицинската сестра може да подобрят качест-
вото на  здравни грижи. Благодарности: Това проучване се осъществява с финансовата 
подкрепата на Медицински Университет – Пловдив, ДПДП № 08/2019.

Abstract: Preventive activities are part of the autonomous activities of the modern nurse. The 
aim of the project is to promote nursing activities in the field of prevention of patients with Ischemic 
Heart Disease. A questionnaire study and preventive nursing activities were performed on 31 
patients with ischemic heart disease, after written informed consent. Results: It was found that 
27.35% of patients were smokers, almost half were overweight and BMI over 25. Dietary problems 
were reported. Depending on the identified risk factors, a health interview was held for healthy 
eating, appropriate physical activity, etc. Conclusions: Health education of patients plays an im-
portant role in their active assistance in the healing process. Delegating preventive activities with-
in the competence of the nurse can improve the quality of cardiac health care. Acknowledgments: 
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Въведение 
Според Националната здравна страте-

гия (2020), разширяването на функциите на 
специалистите по здравни грижи в лечебни-
те заведение и в системата на първичната 
медицинска помощ трябва се превърне в 
по-широка тенденция към интегриране и 
устойчиво развитие на качеството на здрав-
ните грижи за пациентите. Политиките в об-
ластта на промоцията на здраве и профи-
лактиката на болестите са насочени към по-
добряване на детерминантите на здравето, 

приложение на мултидисциплинарен подход 
за профилактика на социално-значими за-
болявания [3]. 

Една от целите на университетското об-
разование на медицинските сестри   е придо-
биване на ключови компетенции в сферата 
на промоцията и профилактиката на заболя-
ванията. В пакета от задължителни учебни 
дисциплини по ЕДИ са включени: промоция 
на здравето, медицинска психология, прин-
ципи и методика на обучението, социална 
медицина,  сестрински грижи за болни със 
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соматични заболявания, сестрински грижи в 
дома на пациента и др. Клиничната практи-
ка и учебно-практическите занятия осигуря-
ват усвояването на професионални умения 
за извършване на профилактични дейности 
свързани със здравно обучение и консулти-
ране, планиране и извършване на здравни 
грижи за пациенти със социално-значими 
заболявания, мониторинг на определени 
клинични показатели и обучение на паци-
ентите и техните близки за self-management   
при хронични заболявания. 

Тази тенденция в обучението продължава 
и в магистърската програма по „управление 
на здравните грижи“. Продължаващото обу-
чение на медицинските сестри е предпостав-
ка за удовлетворяване на съвременните из-
исквания към планирането и организацията 
на здравните грижи в лечебните заведения, 
прилагане на автономни сестрински дейнос-
ти и работа в мултидисциплинарен екип [1].  

Значителна част от дейностите по ле-
чение и профилактика на пациенти  с хро-
нични заболявания се осъществяват в пър-
вичната медицинска помощ. Медицинската 
сестра, както и други здравни специалисти 
като рехабилитатори, кинезитерапевти, спе-
циалисти по диетично хранене, биха могли 
да вземат по-активно участие в профилак-
тиката на сърдечно-съдовата болест. Про-
моцията и профилактиката на болестите се 
разглеждат като част от автономните дей-
ности на съвременната медицинска сестра, 
описани в Наредба №1 от 2011 г., издадена 
от МЗ и съгласувана със съсловната органи-
зация  на медицинските сестри (БАПЗГ). В 
тази Наредба са описани професионалните 
дейности, които медицинската сестра може 
да извършва самостоятелно и под суперви-
зия: промоция на здравето, профилактика и 
здравно-образователни дейности за паци-
енти със социално-значими заболявания, 
оценка на рискови фактори, консултиране 
относно диетичен режим и др.  [4].

В сферата на превенцията на  исхемична-
та болест на сърцето, медицинските сестри 
могат да предоставят здравна информация, 
да извършват обучение на пациенти за при-
общаване към здравословен начин на живот, 
да формират на умения за self-management.

Целта на настоящата разработка е да се 
промоцират сестрински дейности: здравно 
обучение, консултиране за преодоляване на 
поведенчески рискови фактори за пациенти 
с исхемична болест на сърцето. 

Материал и методи: Проведено е пилот-
но изследване с участието на 31 пациенти с 
исхемична болест на сърцето, проследява-
ни в първичната медицинска помощ. Лицата 
са подписали информирано съгласие за до-
броволно участие в проекта. Изследването 

се осъществява с участието на 4 студенти 
медицински сестри. Проектът е одобрен от 
Комисията по научна етика към МУ – Пло-
вдив. Приложени са следните методи: до-
кументален метод, структурирано интервю 
за идентифициране на някои поведенчески 
рискови фактори и качество на живот, свър-
зано със здравето, експериментален метод: 
определяне на BMI, измерване на кръвно 
налягане, провеждане на здравно обучение.  
Обработката и анализът на данните се из-
върши със статистическия програмен про-
дукт SPSS v.19. За графичното представяне 
на резултатите бе използван MS Excel for 
Windows.

Резултати и обсъждане: Според концеп-
цията за рисковите фактори, възникването 
на сърдечно-съдово заболяване е резултат 
от единично или комбинирано въздействие 
на няколко поведенчески, биологични и 
психо-социални рискови фактори. Контро-
лирането на факторите, подлежащи на въз-
действие е най-важното условие за предо-
твратяване на усложненията [7]. 

Проектът INTERHEART доказва, че дис-
липидемията, тютюнопушенето, артериал-
ната хипертония, диабетът, абдоминалното 
затлъстяване, психо-социалните фактори 
и стресът са рискови фактори за инфаркт 
на миокарда, докато намалената консума-
ция на алкохол, консумацията на плодове 
и зеленчуци, редовната физическа актив-
ност снижават този риск  [10]. Негативно 
въздействие върху исхемичната болест на 
сърцето (ИБС) оказват множеството рискови 
фактори, съпътстващи заболявания, както и 
други обстоятелства свързани с лечението и 
начинът на живот. 

Прилагането на индивидуален подход 
към пациентите за редуциране на модифи-
цируемите рискови фактори е част от про-
филактичните здравни грижи. Дизайнът на 
проучването включва установяването на 
следните поведенчески рискови фактори: 
тютюнопушене, ниска физическа активност, 
повишена консумация на сол, нерационално 
хранене, употреба на алкохол, стрес. След 
уточняване на проблемните области се про-
веде кратко здравно обучение за преодоля-
ване на вредни навици и водене на здраво-
словен начин на живот.

Информираността на населението относ-
но рисковите фактори за артериална хипер-
тония е добър, но контролът не е задоволи-
телен, както и информираността по отноше-
ние на другите фактори за сърдечно-съдов 
риск. В България, според последните про-
учвания, над 2 милиона и 700 хиляди души 
страдат от артериална хипертония [6].

Резултатите от нашето изследване показ-
ват, че 86% от пациентите са с артериална 
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хипертония. Стойности на кръвното наляга-
не над нормалните са измерени на 19.60% 
от участниците по време на проучването. 
Необходимост от насоки за контрол на кръв-
ното налягане в дома се установи при 47.5% 
от респондентите. Проведе се беседа с па-
циентите с цел мотивиране за редовно из-
мерване на артериалното налягане, инстру-
ктиране за правилно измерване и записване 
на стойностите в дневник.

Относно нездравословното хранене като 
рисков фактор, повечето профилактич-
ни стратегии са насочени към намаляване 
приема на  мазнини и натрий и увеличава-
не консумацията на плодове и зеленчуци. 
Хранителният режим е част от лечението и 
профилактиката на лицата със ССЗ. Изграж-
дането на балансиран хранителен режим, 
с подходящо количество и вид белтъчини, 
мазнини и въглехидрати има протективен 
ефект върху хипертонията и исхемичната 
болест на сърцето. Подходи за изграждане 
на цялостна индивидуализирана диета, с 
активно участие на пациентите, биха били 
по-ефективни за лицата с висок сърдеч-
но-съдов риск [8]. 

Проведеното от нас проучване се осно-
вава на самооценката на пациентите за упо-
треба на сол и хранителните навици. Пре-
обладава консумацията на сол в нормални 
граници за денонощие (3-6 гр.). Резултатите 
са представени на фигура 1.

Фигура 1. Сравнителна характеристи-
ка на относителният дял на интервюира-
ните относно количеството сол, което 
консумират за 24 ч.

Балансираният хранителен режим за па-
циенти с ИБС включва продукти от животин-
ски и растителен произход, разнообразни 
хранителни компоненти в менюто и подхо-
дяща обработка. Повечето интервюирани 
консумират често плодове и зеленчуци, но 
има различия относно предпочитанията на 
месни и въглехидратни храни. Резултатите 
са представени на фигура 2.

Фигура 2. Сравнителна характеристи-
ка на относителният дял на интервюира-
ните за честотата на консумиране на пло-
дове и зеленчуци

Повишеното консумиране на червени и 
тлъсти меса, както и честата консумация на 
въглехидратни храни се асоциира с наднор-
мено тегло и BMI над 25. Получените данни 
за височината и теглото на участниците в 
проучването дадоха възможност за устано-
вяване на повишен BMI при половината от 
пациентите (фиг. 3).

 
Фигура 3. Сравнителна характеристи-

ка на интервюираните по отношение на 
BMI

Тютюнопушенето е важен и независим 
рисков фактор асоцииран с ИБС и основна 
причина за смъртност от тази болест. Счита 
се, че тютюнопушенето спомага за по-бър-
зото развитие на атеросклеротичната плака 
и индуциране на коронарен спазъм, който 
има значение за възникването на нестабил-
на стенокардия. Хора, които пушат повече от 
20 цигари дневно, страдат двойно повече от 
сърдечно-съдови заболявания (ССЗ) [11]. 

От всички участници в проучването 27.35% 
съобщават, че  пушат редовно, а броят на ци-
гарите за деня варира между 10-20. 

Данните от проведено изследване на Ма-
ринов и Добрилова (2020) сред пациенти с 
артериална хипертония показва, че поло-



217ЧЕТВЪРТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ “ИНОВАЦИИ В ОБЩЕСТВЕНОТО ЗДРАВЕ”

вината от анкетираните са пушачи (51.7%), 
а (27.27%) употребяват алкохол. Авторите 
заключават, че успехът на мениджмънта на 
болестта може да бъде постигнат само при 
активното участие на пациентите в лечебния 
процес, а личната отговорност за здравето е 
ключов аспект в съвременната профилакти-
ка [5].

В зависимост от идентифицираните ри-
скови фактори при всеки отделен случай, се 
проведе индивидуално кратко здравно обу-
чение за здравословно хранене, оформяне 
на дневно меню, подходяща двигателна ак-
тивност, мониторинг на кръвното налягане 
в дома,  водене на дневник за отчитане на 
резултатите и др. Нагласата на пациентите 
за здравословен начин на живот и отговорно 
поведение в лечебния процес имат решава-
що значение за справяне с болестта. Значи-
телна част от изследваните от нас пациенти 
показват желание за съблюдаване на здра-
вословен режим и спазване на терапията.

Публикация на П. Добрилова  и Г. Чанева 
относно потребностите от здравна инфор-
мация на пациенти с хронични заболявания, 
с цел предотвратяване на усложненията, 
показва важната роля на медицинската се-
стра в обучението за спазване на подходящ 
диетичен и хигиенен режим, в извършването 
на грижи за подобряване на личното здраве. 
Почти половината от пациентите споделят, 
че нямат необходимите знания и умения за 
самостоятелни грижи, насочени към техните 
потребности. Информираността на пациен-
тите е част от предотвратяване на възмож-
ните усложнения на заболяването и пред-
поставка за успешно лечение [2].

Сериозно предизвикателство в профилак-
тиката на ИБС е мотивирането на хората към 
дългосрочно придържане към позитивни про-
мени в начина на живот. Много пациенти съ-
общават, че не получават силно насърчаване 
от лекари и други медицински специалисти по 
отношение на профилактиката.  Самоупра-
влението на рисковите фактори биха имали 
ефективни резултати при добра мотивация и 
подходящо здравно обучение [9]. 

Заключение: В нашата страна рутинното 
извършване на профилактични интервенции 
от медицински сестри е трудно приложимо. 
Причините са комплексни: монопол на здрав-
ната каса, обуславящ стандартите за меди-
цински дейности, организацията на работа 
и заплащане на специалистите по здравни 
грижи, недостиг на медицински сестри и дру-
ги специалисти, ниско ниво на автономност в 
работата на медицинските сестри и др. 

Здравното обучение на пациентите има 
важна роля за тяхното активното съдействие 
в лечебния процес. Спазването на терапия-
та и намаляването на рисковите фактори 

рефлектират в позитивни здравните резул-
тати. Опитът от приложение на обучителни 
програми и мониторинг показва положител-
но влияние върху заболяването и качество-
то на живот, а промяната в стила на живот се 
отразява върху здравето. Делегирането на 
профилактични дейности, в рамките на ком-
петенциите на медицинската сестра може 
да подобри качеството на здравни грижи в 
първичната медицинска помощ.

Благодарности: Тази разработка се осъ-
ществява с финансовата подкрепа на Ме-
дицински Университет – Пловдив, ДПДП № 
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ВЛИЯНИЕТО НА НЯКОИ ФАКТОРИ ВЪРХУ  ОБСЛУЖВАНЕТО НА 

ПАЦИЕНТИТЕ В СПЕшНО ОТДЕЛЕНИЕ

Кирил Т. Атлиев, Мария А. Семерджиева

thE FactORs aFFEctinG patiEnt caRE in thE EMERGEncy DEpaRtMEnt 

Kiril Т. Atliev, Maria А. Semerdjieva

Резюме: В проучването са изведени някои от водещите фактори, затрудняващи об-
служването на пациентите в спешно отделение според мнението на медицинските спе-
циалисти. Като водещи фактори медицинските специалисти определят недостигът 
на персонал (73.7%), неодстатъчната материално-техническа база (35.5%), психо-со-
циалният климат (17.1%), липса на знания и умения за полагане на медицински грижи 
(13.2%) нарушени взаимоотношения между мед.сестра – пациент (5.3%) и между мед.
сестри – лекари (5.3%). Необходимо е провеждане на устойчива политика, насочена към 
подобряване на влошаващата се кадрова осигуреност, недостатъчна квалификация и 
демотивация на персонала, както и структурата, организацията и управлението на 
системата за спешна медицинска помощ. 

Ключови думи: спешна помощ, медицинско обслужване, фактори на влияние

Summury: The study identified some of the leading factors that difficult patient service in 
the emergency department, according to medical professionals. As leading factors the medical 
specialists define the staff shortage (73.7%), the insufficient material and technical equipment 
(35.5%), the psychosocial climate (17.1%), the lack of knowledge and skills for providing medical 
care (13.2%), disturbed relationships between nurse and patient (5.3%) and between nurses 
and doctors (5.3%). It is necessary to pursue a sustainable policy aimed at improving the staff 
shortage, insufficient training, and staff demotivation, as well as the structure, organization, and 
management of the emergency medical care system. 

Key words: emergency care, medical care, influencing factors

Въведение: Дейността по оказване на 
спешна медицинска помощ предизвиква 
непрекъснатия интерес на обществото, тъй 
като засяга всички негови членове. Налице 
са сериозни проблеми при нейното изпъл-
нение, сред които преобладават липсата на 
ясни критерии, регламентиращи структура-
та на системата за спешна медицинска по-
мощ, броя и вида на медицинските екипи, 
засилено търсене на медицинска помощ; 
нарушена координация между спешната 
помощ и останалите лечебни заведения от 
системата и т.н. Не по-малко значение има и 
подготвеността на болничния персонал при 
бедствия от различно естество, които могат 
да засегнат живота и здравето на медицин-
ските специалисти [5]. Затова мениджмънта 
на медицинското осигуряване при различни 

рискови ситуации е от първостепенно значе-
ние върху обслужването на пациентите и в 
спешните отделения [7]. 

Устойчивостта на лечебните заведения 
включва не само неговата инфраструктура 
и материално-техническо осигуряване, но и 
достатъчния брой с необходимите знания и 
умения на медицинския персонал [4]. Много-
бройни са аспектите, които определят под-
готвеността на медицинските специалисти 
за адекватни и ефективни действия [1]. 

Цел: В проучването са изведени някои от 
водещите фактори, затрудняващи обслуж-
ването на пациентите в спешно отделение 
според мнението на медицинските специа-
листи.

Материал и методи: За целта на из-
следването е създадена авторска анкета, 
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която включва демографска характеристика 
и въпроси, свързани с различни аспекти на 
медицинското  обслужване. В проучването 
участват 78 медицински специалисти, ра-
ботещи в спешно отделение на УМБАЛ ”Св.
Георги” ЕАД, от които 37.2% са мъже. Данни-
те са обработени със статистически продукт 
SPSS V. 19.0. Използвани са описателна 
статистика, χ2-тест и корелационен анализ. 
За ниво на значимост беше прието Р≤0.05. 
Резултатите са представени графично с по-
мощта на MS Excel 2016.

Резултати: Средната възраст на изслед-
ваните е 38,33±1,26 г., като не се установи 
значима разлика по този показател меж-
ду лекари и специалисти по здравни грижи 
р=0.523 (u=0.647). От всички изследвани 
46.2% са магистри по медицина и 53.8% спе-
циалисти по здравни грижи.Около една тре-
та от работещите са с 5 год. стаж (30.2%), 
а тези с над 21 г. са едва 17.5%. Броят на 
медицинските сестри преобладава сред 
служителите  с 5 г. стаж Р=0.016 (χ2=8.24). 
Освен това при  тях се отчита по-голямо те-
кучество. 

Като водещи фактори медицинските спе-
циалисти определят недостигът на персо-
нал (73.7%), недстатъчната материално-тех-
ническа база (35.5%), психо-социалният 
климат (17.1%), липса на знания и умения за 
полагане на медицински грижи (13.2%) нару-
шени взаимоотношения между мед.сестра – 
пациент (5.3%) и между мед.сестри – лекари 
(5.3%) (фиг.1). 

При анализа на резултатите установихме, 

че медицинските сестри са по-категорични в 
това, че липсата на персонал затруднява об-
служването на пациентите  р=0.03 (χ2=4.59). 
Служителите до 30 г. по-често посочват лип-
сата на знания и умения  за полагане на 
медицински грижи като причина за качест-
веното обслужване на пациентите р=0.001 
(χ2=13.17). Това налага необходимостта от 
осигуряването на обучения на персонала 
с цел повишаване на знанията и практиче-
ските умения за справяне в условията на 
спешност [2]. 

Извършеният ремонт и саниране на спеш-
ното отделение, което в значителна степен 
подобри организацията на работа. В тази 
връзка попитахме участниците в проучване-
то, дали считат наличната материално-техни-
ческа база (МТБ) за подходяща относно оси-
гуряването на качествени здравни грижи на 
пациентите в условия на спешност (фиг. 2).

Фиг. 2. Оценка на материално-техниче-
ската база

Фиг. 1. Фактори, затрудняващи обслужването на пациентите



220 ЧЕТВЪРТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ “ИНОВАЦИИ В ОБЩЕСТВЕНОТО ЗДРАВЕ”

Установихме, че основната част от меди-
цинските специалисти считат за подходяща 
материалната база, въпреки че има как-
во още да се желае в тази насока. Жените 
по-често смятат, че МТБ отговаря на качест-
вени здравни грижи, докато мъжете са съ-
гласни отчасти  Р=0.001 (χ2=16.78).

Медицинските специалисти до 30 г. 
по-често смятат, че МТБ не е подходяща за 
осигуряване на качествени здравни грижи 
Р=0.004 (χ2=19.01).

Това налага необходимостта от осигуря-
ването на целеви средства за закупуване 
на по-съвременна медицинска апаратура и 
оборудване, което е предпоставка за подо-
бряване на диагностично-терапевтичните 
възможности, за допълнително мотивиране 
на медицинския персонал и създаване на 
устойчив психоклимат в спешните отделе-
ния [3].  

Заключение
Ефективните здравни грижи в условията 

на спешност изискват вземане на правилни 
решения от гледна точка на емоционално 
натоварената среда. 

Необходимо е провеждане на устойчи-
ва политика, насочена към подобряване на 
влошаващата се кадрова осигуреност, не-
достатъчна квалификация и демотивация 
на персонала, както и структурата, организа-
цията и управлението на системата за спеш-
на медицинска помощ [6]. Това е свързано 
с установяване на ефективна координация 
и взаимодействие с останалите сектори на 
здравната система за да може непрекъсна-
то да усъвършенства и едновременно с това 
хармонизира нормативната уредба в систе-
мата на здравеопазването и спешната меди-
цинска помощ като нейна интегрална част. 
За осъществяването на тези задачи е необ-
ходимо осигуряване на адекватно финан-
сиране и обединяване усилията на всички 
заинтересовани страни за предоставяне на 
качествени здравните услуги от системата 
за спешна медицинска помощ.
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ОГНИщЕ НА ТРАВМАТИЧНО ПОРАЖЕНИЕ ПРИ СПЕшНИ СЪСТОЯНИЯ, 
БЕДСТВИЯ, АВАРИИ И КАТАСТРОФИ: ОБОБщЕН АНАЛИТИЧЕН МОДЕЛ

OutBREaK OF tRauMatic inJuRy   in   EMERGEnciEs, DisastERs,   acciDEnts   
anD   catastROphEs: GEnERaliZED analytical   MODEl

Димитрова Д.,  Георгиева, Е. *

Dimitrova D.,  Georgieva, E. *

Резюме: Въведение: При спешни състояния (СС), бедствия, аварии и катастрофи 
(БАК) в България с най-голяма честота с масов характер на поразени граждани се оп-
ределя възникването на огнище на травматично поражение (ОТП). Цел и задачи: Да се 
проучи и представи обобщен модел на ОТП и опростена блок схема ОТП за нуждите на 
риск мениджмънта в здравеопазването. Методи: Архивно-документално изследване  и 
дедуктивно-индуктивен анализ. Резултати и обсъждане: Прегледът на данните на 
възникнали във времето различни ОТП от една страна създава  фундамент за широкооб-
хватен анализ  и принципно типизиране на горещите точки при всяко едно ОТП. От дру-
га страна позволява да се обобщят и генерализират основните етапи и взаимовръзки 
между различните процеси и явления, които съществуват в ОТП. Създаде се опростен 
аналитичен модел и блок схема в процеса на работа. Изводи: Съставянето на обобщен 
модел на ОТП е с позитивно отражение върху общественото здраве на нацията. Разби-
рането на модела на управление на ОТП е висок професионален подход за оптимизиране 
на медицинско осигуряване на населението и общественото здравеопазване. 

Summary: Background. In emergencies (ES), disasters, accidents and catastrophes (DAC) in 
Bulgaria with the highest frequency of mass nature of affected citizens is an outbreak of traumatic 
injury (OTI). Aim. To study and present a generalized model of OTI and a simplified block diagram 
for the needs of health risk management.  Materials and Methods.  Archival-documentary 
research and deductive-inductive analysis.  Results:  The review of the data of different OTIs that 
have occurred over time, on the one hand, creates a foundation for a comprehensive analysis 
and basic typing of the hot spots in each OTI.  On the other hand, it allows to summarize and 
generalize the main stages and relationships between the various processes and phenomena that 
exist in OTI. A simplified analytical model and block diagram of the work process were established. 
Conclusions: The compilation of a generalized OTI model has a positive impact on the nation‘s 
public health. Understanding the OTI management model is a highly professional approach to 
optimizing the health provision of the population and public health.

Ключови думи: огнище на травматично поражение; спешни състояния; бедствия, ава-
рии и катастрофи; обобщен аналитичен модел; блок-схема; риск мениджмънт в здравео-
пазването; обществено здраве; ПТСС

Key words:  Outbreak of traumatic injury; emergencies; disasters, accidents and catastrophes; 
generalized analytical model; block diagram; health risk management; public health; PTSD 
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ВЪВЕДЕНИЕ
При спешни състояния (СС), бедствия, 

аварии и катастрофи (БАК) в България с 
най-голяма честота с масов характер на 
поразени граждани се определя възниква-
нето на огнище на травматично поражение 
(ОТП). С особено значение за сформиране-
то на ОТП в България и Европа заемат  път-
но-транспортните катасрофи (ПТП). 

По данни на Министерство на въ-
трешните работи (МВР) общо за ЕС [8]  
броят смъртни случаи при ПТП  на милион 
жители е между 50-60 души на година, като 
само за България [8] – около 100 души на 
година. За периода от 1951 г. до 2017 г. по 
статистически данни [9, 12], броят на заги-
налите на пътя е близо 60 000 души за це-
лия период, респективно около 1000 души 
на година. Прави впечатление, че от 1951 г. 
до 1958 г. годишният брой загинали на пътя 
в България е значително по-малък и е меж-
ду 200-300 души. За сравнение след 1968 г. 
броят загинали в страната на година е над 
1000 души с тенденции за завишаване до 
1995 г.  [3, 6, 9, 12]. Сравнителният анализ за 
броят на пострадалите спрямо загиналите 
за представените периоди се отчита на де-
сетократно по-голям. [12] 

По данни на Световната здравна ор-
ганизация (СЗО) [15] се отчита, че над 
един милион са загиналите в световен ма-
щаб годишно от ПТП. Финансовите загуби за 
справянето с ПТП  се определят за десетки 
милиарди долари. СЗО смята също по про-
гнозни данни, че до 2030 г. ПТП ще са пета-
та причина за смъртност в света. На второ 
място според честотата на възникване на 
ОТП се нареждат наводненията [4, 11, 15] в 
страната и в Европа, а по света и свързаните 
с тях приливни вълни цунами, обикновенно 
предхождащи наводненията [14]. Пожарите 
по честота са между второ и трето място, но 
по брой пострадали и жертви в страната са 
на трето място [5, 7, 10].  На годишен доклад 
на СЗО [15]  изнесен 2014 година се казва, 
че България е сред шестте най-засегнати от 
бедствия страни  в Европа. 

По статистически данни на Организа-
цията на обединените нации (ООН) [13] 
за броя на загиналите от всички видове 
стихийни бедствия в света, на първо място 
са определени хидрометеорологичните ка-
тастрофи, на второ място са поствени тези 
с геоложки произход и на трето място тези 

причинени от човека. От земетресения, ура-
гани и други стихийни природни явления от 
1970 до 2010 г. в света по данни на ООН [13] 
са загинали около 3,3 млн. души (средно 82 
500 души на година). Посочва се, че повече-
то от тях са на териториите на държави оп-
ределени като изоставащи в развитието си. 

През 2010 година на открито заседание, 
еврокомисарят отговарящ по въпросите за 
БАК заявява, че  за период от десет години 
кризисните ситуации в света са се увеличии 
около пет пъти. Подчертава се още, че сред-
но годишно в света от БАК умират около 85 
хиляди души, а около 230 милиона са засег-
натите годишно.

ЦЕЛ И ЗАДАЧИ 
Да се проучи и представи обобщен модел 

на ОТП и опростена блок схема ОТП за нуж-
дите на риск мениджмънта в здравеопазва-
нето. 

МЕТОДИ 
Архивно-документално изследване  и де-

дуктивно-индуктивен анализ. 

РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ 
Прегледът на данните на възникнали във 

времето различни ОТП [1, 2] от една страна 
създава  фундамент за широкообхватен 
анализ  и принципно типизиране на горе-
щите точки при всяко едно ОТП. От друга 
страна позволява да се обобщят и гене-
рализират основните етапи и взаимо-
връзки [1, 2] между различните процеси и 
явления, които съществуват в ОТП. 

Според класификацията на СЗО, БАК са 
представени според произхода си като при-
родни и предизвикани от човека, а опазва-
нето на здравето на нацията при СС, БАК е 
законово гарантирана. Анализът на причин-
те и последиците в различните подгрупи 
БАК дава основание  да се обединят няколко 
вида и групи от рискови фактори с естест-
венна и антропогенна генеза отговорни  за 
възникване на ОТП (геоложки, топологични, 
метеорологични, космически; производстве-
ни, транспортни; комбинирани, смесени, 
множествени). Във времеви аспект, де-
дуктивно се представят в две напревления 
типовете ОТП, а имено като първично или  
вторично възникнали [1, 2]. Според харак-
тера на травматичните поражения [1, 
2] възникнали в ОТП, генерализирано се 
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представят няколко направления травмати-
зъм. На първо място това е ОТП с предимно 
механично-динамична генеза [1, 2] (земе-
тресението в област Благоевгард, с епицен-
тър с. Крупник при  град Кресна от 1904 г. 
и  7.8 М, което е плиткофокусно). На второ 
място - ОТП свързан с опасни вещества [1, 
2] (например земетресението в Япония от 
2011 г., с  9 М, и с дълбочина от около 24 
км, в префектура Фокушима), и на трета по-
зиция - ОТП с предимно психотравматични 
последици [1, 2] (например земетресението 
в град Перник от 2012 година с 5.6 – 5.8 М и 
дълбочина от 9 -10 км т.е. плиткофокусно). 
Възможна опция е и ОТП от смесен тип (зе-
метресението в Япония, 2011). Възможно е и 
оформяне на ОТП със специфични характе-
ристики (напр. високоволтово напрежение). 

Генерираните последици в ОТП неза-
висимо от генезиса си имат подчертан не-
гативен знак за общественото здраве-
опазване при наличните, потенциалниите 
и отдалечените във времето медицински 
загуби. Сред пролонгираните и недиагно-
стицирани здравни последици  се очертава 
силно един здравен проблм - посттрав-
матичен стресов синдром (ПТСС). [1, 2] 
Анализът на последиците показва, че често 

ПТСС остава скрит и неразпознат по време 
на своето развитие. Здравните последици с 
траен характер са свързани с инвалидизи-
ране от физичен, психичен или комбиниран 
тип. Обикновенно това води след себе си и 
до процес на изолация на пострадалите, а 
понякога и на близките им. От друга страна 
пострадалите могат и да бъдат подложени и 
на процеса  мобинг, защото вече изглеждат 
и/ или се държат „различно” след преживя-
ното ОТП, а той от своя страна предизвиква 
и/ или задълбочава състоянието на ПТСС.  

Схематично и обобщено (фигура 1) ОТП 
се представя с входно и изходно състояние 
при налична детекция на риска, с права и 
обратна връзка във времето и в засегна-
тата територия или тази в риск от възник-
ване на ОТП при СС и БАК.  Времето като 
ресурс при СС и БАК е ограничено силно в 
едно със силна диспропорция на наличните 
и необходими медицински сили и средства. 
Във всеки един момент от началото на СС и 
БАК до самия му край се прецезира и отчита 
и рискът от внезапна промяна на хода, ско-
ростта  и посоката на развитие на всяка една 
промяна и състояние. Всяко времменно въз-
никнало състояние е променлива с положи-
телен или отрицателен знак и потенциал за 

Фигура 1.  Обобщена схема на огнище на травматично поражение.
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внезапна следваща промяна. Управлението 
на промяната е тясно свързано с времевите 
параметри на тази промяна. Мениджмънта 
на времето и промяната от своя страна е 
свързано с менидзмънта на материални-
те и човешките ресурси при всяко едно 
ОТП. Задължението за включване и актив-
на позиция на всички нива на системата на 
здравеопазване при СС и БАК  е тясно об-
вързано с отговорностите и действията на 
основните и допълнителни части на Един-
ната Спасителна Система (ЕСС) в страна-
та – Център за Спешна Медицинска Помощ 
(ЦСМП) към Министерство на здравеопазва-
нето (МЗ), Главна дирекция „Пожарна Безо-
пасност и Защита на Населението”  (ГД”ПБ-
ЗН”) към МВР, а също така и екипи от Главна 
дирекция „Полиция” към МВР. Добрата кола-
борация за позициониране, оперативни дей-
ности и мениджиране е задължително усло-
вие. При определени обстоятелства според 
законодателството на страната се включват 
и допълнителните части към Министерство-
то на отбраната. При мащабни по струтура 
и обем последици в процесите на аварий-
но-възстановителните и медицинските  дей-
ности, както и при ОТП в гранични райони  се 
търси и трансгранично сътрудничество. В 
подпомагането на спасяването и парамеди-
цинското осигуряване на населението в ОТП 
участие имат и редица неправителствени и 
бизнес организации, както и доброволци.  

Разбирането  не само на силните, но и 
на слабите страни  на мениджмънта [1, 2, 
10-12] при всеки един тип ОТП и на всеки 
етап от медицинското осигуряване на насе-
лението при СС и БАК е креативно и дава 
по-добри възможности за бъдещо развитие. 
Креативността е основа за изграждане на 
иновативни стратегии и тактики за 
оптимизиране на ресурсните потоци и  по-
добряване на организационната култура 
на риск мениджмънта в здравеопазването 
при СС и БАК [1, 2, 4-6].  

ИЗВОДИ
Опазването на здравето на обществото 

при ОТП е фундаментална законово-обос-
нована сфера на действие при СС, БАК.  

Съставянето на обобщен модел на ОТП е 
с позитивно отражение върху общественото 
здраве на нацията.

Разбирането на модела на сформиране, 
развитие и изход на ОТП  е значим етап и 

висок професионален подход за постоянно 
оптимизиране  на медицинското осигурява-
не на населението. 

Представянето на модела чрез опростена 
блок-схема е в полза на риск мениджмънта 
на системата на здравеопазване при СС и 
БАК. 
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ОГНИщЕ НА ХИМИЧЕСКО  ПОРАЗЯВАНЕ И ИНДУСТРИЛАНАТА 
РЕВОЛЮЦИЯ НА XIX И ХХ ВЕК: МОСТОВЕ И БАРИЕРИ МЕЖДУ 
ИНOВАЦИИТЕ И ОБщЕСТВЕНОТО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

FOcus OF chEMical DaMaGE anD thE inDustRial REVOlutiOn OF thE xix 
anD xx cEntuRy: BRiDGEs anD BaRRiERs BEtwEEn innOVatiOn anD puBlic 

hEalth

Димитрова Д.,  Георгиева, Е. *

Dimitrova D.,  Georgieva, E. *

Резюме: Въведение: Химическата индустрия е революционен скок за човечеството 
през  XIX и ХХ век. Тя е свързана за целия период до днес с химически аварии (ХА),  огнище 
на химическо поразяване (ОХП) и токсохимичен травматизъм (ТХТ) сред населението. 
Цел и задачи: Да се проучи и представи обобщена принципна схема  на здравен риск 
мениджмънт в огнище на химическо поразяване Методи: Архивно-документално изслед-
ване  и дедуктивно-индуктивен анализ.   Резултати и обсъждане:   Анализът посочва, 
че рисковете при ХА се идентифицират както в средата, така и вътре в системата.  
Данните посочват, че опасностите и възможностите при всяко отделно ОХП  са упра-
вляеми. ТХТ има мълниеносен ход в зоната на  смъртоносна концентрация или е свързан 
с различна по степен изява в зоната на поразяващa концентрация.  Изводи: Има реални 
възможности за значима редукция на риска в ОХП чрез оптимизиране на организационна-
та култура, реактивността и заангажираността с креативен подход.

Summary: Background. The chemical industry is a revolutionary jump for the humanity in 
the XIX and XX century. It is associated for the whole period and today with chemical accidents 
(ChAcc), outbreaks of chemical damage (OChD) and toxochemical trauma (TChT) among the 
population.  Aim. To study and present a generalized basic scheme of health risk management 
in OChD.  Materials and Methods.  Archival-documentary research and deductive-inductive 
analysis.  Results:  The analysis indicates that the risks of ChAcc are identified both in the 
environment and within the system. The data indicate that the hazards and opportunities in 
each individual OGhD are manageable. TChT has a lightning-fast pace in the zone of lethal 
concentration or is associated with varying degrees of manifestation in the zone of striking 
concentration. Conclusions: There are real opportunities for significant risk reduction in OChD 
by optimizing the organizational culture, reactivity and commitment with a creative approach.  

Ключови думи: огнище на химичеко поражение; химическа авария; токсохимичен трав-
матизм и спешни състояния; бедствия, аварии и катастрофи;  обобщен аналитичен модел; 
блок-схема; риск мениджмънт в здравеопазването; обществено здраве; ПТСС, SWOT анализ

Key words:  outbreak of chemical damage; chemical accident; toxochemical trauma and 
emergencies; disasters, accidents and catastrophes; generalized analytical model; block diagram; 
health risk management; public health; PTSD; SWOT analyse 
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ВЪВЕДЕНИЕ
Химическата индустрия е революционен 

скок за човечеството през  XIX и ХХ век. 
[13] Тя навлиза в живота на хората и днес 
е навсякъде около нас, във всяка сфера и 
направление на дейности и услуги. От дру-
га страна целият период е белязан с реди-
ца значими събития дефинирани като хи-
мическа авария. [2-4, 8-10, 12-14] Според 
класификацията на СЗО, ХА се представя 
като първично антропогенно индустриално 
бедствие, макар че може да се генерира и 
вторично. [1, 2, 5-7, 13]  При химическа ава-
рия  (ХА) възниква огнище на химическо по-
ражение (ОХП) с токсохимичен травматизъм 
(ТХТ). ОХП обхваща територия, в която се 
индицират токсични и смъртоносни концен-
трации от дадено химично вещество, офор-
мят се зона на смъртоносна (ЗСК) и зона на 
поразявща концентрация (ЗПК)  и обхваща 
прилежащата атмосфера, хидросфера, ли-
тосфера и биосфера.  [8-11, 13, 14]

Като най-значима ХА в световен мащаб 
[8, 9, 13]  се определя тази в Бопал, Индия 
(1984 г.) с около  2500 - 3000 загинали  за 
първите 24 часа, но с обща регистрирана 
смърност сред населението близо 15 000 
души. [9, 13] В различна степен са поразени 
с токсохимичен травматизъм около 550 000 
души сред населението попаднало в ОХП.  
[9] По предварителните данни за съхраня-
ваните и използваните химични вещества в 
предприятието и на базата на  проведената 
индикация на замърсената среда е доказа-
но, че сериозно негативните последици сред 
населението се дължат на цианова интокси-
кация. Клиничната картина на поразените 
при оценка на заболелите съответства на 
отравяне с посочената група опасни веще-
ства.  Големи количества цианиди при висо-
ка гъстота на населението, среднощните ча-
сове и неблагопритната посока на ветровете 
заедно с редица неблагополучия в здравния 
риск мениджмънт са комплексен механизъм 
за масовия токсохимичен травматизъм. Оф-
ормилата се зона на смъртоносна и поразя-
ваща концентрация е широкообхватна и се 
разпростира на десетки километра. [9]  През 
2020 г. в Индия се реализира друго ОХП след 
изтичане на около 5 000 тона химикали и са 
пострадали около 500 души, от които около 
100 с тежка степен на интоксикация. 

 Друга значима ХА е тази в Севезо [14], 

Италия (1976 г.) с отражение върху здравния 
статус на нацията предимно с отложен във 
времето ефект (канцерогенеза, генетични 
ефекти). Огнището на химическо поразяване 
в Севезо е създадено от диоксини (TCCD).  

Тези две значими химически аварии са 
основа за създаването на доктрини и стро-
ги дефинирани законови рамки относно хи-
мичните вещества, тяхното приложение и 
съхраняване. Създава се Севезо-Директива 
[14] в няколко последователни етапа с над-
граждане на регулативните рамки: от Севе-
зо I (Directive 82/501/EEC), през  Севезо II 
(Directive 96/82/EC). През 2012 г. се обнарод-
ва Директивата Севезо III (Directive 2012/18/
EU) с обхват за повече от 12 000 предпря-
тия на химическата индустрия в Европа. 
Съществуващите правила в директивата 
включват задължително инспектиране поне  
веднъж годишно за  инсталации определе-
ни за такива с най-големи рискове, а  обек-
тите с по-нисък риск  подлежат на контрол 
най-малко веднъж на всеки три години. [14]

В България законодателството свърза-
но с химичните вещества се опира основно 
върху  „Закон за забрана на химическото 
оръжие и за контрол на токсичните хи-
мически вещества и техните прекурсо-
ри” Обн., ДВ, бр. 8 от 28.01.2000 г., изм., бр. 
75 от 2.08.2002 г., в сила от 3.09.2002 г., бр. 
11 от 2.02.2007 г., бр. 82 от 16.10.2009 г., в 
сила от 16.10.2009 г., бр. 26 от 29.03.2011 г., 
в сила от 30.06.2012 г., бр. 14 от 20.02.2015 
г.. Написан и е обнародван и „Закон за за-
щита от вредното въздействие на хи-
мичните вещества и смеси (ЗЗВВХВС)” 
загл. изм. - дв, бр. 114 от 2003 г., в сила от 
31.01.2004 г., изм. - дв, бр. 63 от 2010 г., в 
сила от 13.08.2010 г. изменен и доп. в ДВ17 
от 26.02.2019 г. и ДВ10 от 2020 г. [3, 4]

За осигуряването на химическата безо-
пасност СЗО [13] има стройно дефинирана 
позиция. „Химическата безопасност се по-
стига чрез осъществяване на всички дейнос-
ти, включващи използването на химикали по 
начин, който да гарантира безопасността на 
човешкото здраве и околната среда. Тя об-
хваща всички природни и произведени хими-
кали и пълната гама от сценарии на експо-
зиция от естественото наличие на химикали 
в околната среда до тяхното извличане или 
синтез, промишленото производство, транс-
портирането и обезвреждането. Химическа-

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:31982L0501
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:01996L0082-20120813
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32012L0018
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32012L0018
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Фигура 1.  Риск мениджмънт при ОХП:  Обобщена, принципна схема на стратегическо  
управление (SWOT анализ) в условия на ОХП.

та безопасност има много научни и техниче-
ски компоненти. Сред тях са токсикологията, 
екотоксикологията и процесът на химическа 
оценка на риска, който изисква подробно по-
знаване на експозицията и на биологичните 
ефекти“.

ЦЕЛ И ЗАДАЧИ
Да се проучи и представи обобщена прин-

ципна схема  на здравен риск мениджмънт в 
огнище на химическо поразяване.

МЕТОДИ
Архивно-документално изследване  и де-

дуктивно-индуктивен анализ.   

РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ      
Данните за химическите аварии ни насоч-

ват към задълбочено проучване и възможно 
по-широкообхватен и детайлен индуктив-
но-дедуктивен анализ, и за да разберем по-
добре тези бедствени ситуации, и за да мо-
жем да редуцираме по-ефективно риска от 
опасностите за общественото здравеопаз-
ване. От частните случаи на реализирали 
се ХА независимо от мащаба им прави впе-
чатление, че при неналичен, некоректен или 
нерегулярно провеждан  входен, изходен и 
текущ оперативен контрол в химическата 
индустрия се завишава рискът от разливи 
или изливи на опасни токсични вещества 

(ОТВ). Системата излиза от равновесното 
си състояние на съхранение, транспорт или 
използването на ОТВ. Анализът посочва, че 
рисковете се идентифицират както в сре-
дата, така и вътре в системата. При дос-
тигане на критичната точка и при превес на 
провокативните рискове възникват реални 
условия за начало на ХА и сформиране на 
първоначално огнище на химическо поразя-
ване. (Фигура 1.) Размерът на ОХП има ди-
намичен ход на растеж и разпространение 
според редица текущи фактори и на среда-
та, и според самото ОТВ. На първо място, 
значение има количеството и вида на ОТВ 
при специфичните за него физико-химични 
характеристики. Начина му на съхранение 
под налягане, допълнително играе роля вър-
ху характера и начина на разпространението 
на първично образувалият се аерозолен об-
лак.   Данните ни откриват и фундаментални 
аспекти за окрупняване  и  групиране на ос-
новни типове причини и последици свързани 
с огнище на химическо поразяване и токсо-
химичен травматизъм. Последствията върху 
населението според времето на възниквне 
са мълниеносни, остри, подостри, хронични 
и отдалечени във времето. Според начина 
на възникване ефектите са преки, директно 
възникнали или опосредствени от увредена-
та от ОХВ околна среда. Екологичната ката-
строфа при мащабни ХА е неизбежен изход.  
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Сериозният подход и насока, и стремеж към 
недопускане на същата ХА, дава научените 
уроци от ситуацията и е  реална база за кон-
струиране на нови мостове. Еднократните 
пропуски като научени уроци ни дават и нови 
възможности както към дигитални, техни-
чески и организационни решения от ново по-
коление, така и към ефективна  редукция на 
риска. [10, 11, 13, 14] От друга страна повта-
ряемите грешки са реално ненаучени уроци 
и опасности, които мултиплицират риска 
и водят до изграждането  на нови бариери. 
Управлението както на рисковете, така и 
на грешките ни дава (не)научени уроци за 
ОХП според: наличните и необходимите из-
числени  ресурси; протичането във времето 
и пространството на ХА; вида спасителни и 
медицински дейности и тяхното изпълнение 
времево;  мениджмънта на всяко ниво; так-
тическото и стратегическото планиране във 
всеки един етап; подготвеността на екипите; 
комбинирани.  

Токсохимичният травматизъм с размери-
те на този в Бопал от 1984 г. [9-11, 13] създава 
и условия за тежък психотравматизъм (ПТ) и 
сериозен риск от посттравматичен стресов 
синдром (ПТСС) и трайно инвалидизиране.   
За оптимизиране на организационната кул-
тура, както и  на реактивността и заангажи-
раността за превенция  от възникването на 
ОХП от страна на отговорните институции е 
нужна здрава воля, постоянство и креатив-
ност.   Съставянето на модел и принципна 
схема на риск мениджмънта в ОХП като кре-
ативен подход дава предимства за редуци-
ране на риска. 

ИЗВОДИ
ОХП има предимно антропогенна генеза.  
Значимите ХА от миналото са основа за 

съставянето на значими правни регулации в 
химическата индустрия. 

ТХТ включва както остро възникнали 
последици, така и отложени във времето 
здравни ефекти.

Мащабните ХА създават риск от ПТ и  
ПТСС. 

 (Не) Научените уроци носят отражение 
върху цялото общество.

Има реални възможности за значима ре-
дукция на риска за ОХП при оптимизиране 
на организационната култура, реактивност-
та и заангажираността с креативен подход.
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Резюме: Изкуственият интелект, дигиталното здраве, телемедицината, преноси-
мите сензори, виртуална реалност – тези нови технологии ще променят изцяло на-
чина, по който пациентите и лекарите възприемат здравеопазването. Дигиталното 
здраве вече има огромно влияние върху начина, по който работят лекарите, то е много 
важно какви задачи им позволява да поемат. Има много повтарящи се и монотонни дей-
ности, които повечето медицински специалисти не обичат да вършат. Дигиталните 
здравни решения могат да ги изпълняват по-добре, по-бързо и по-евтино. В тези случаи 
обикновено не изискват никаква креативност или съпричастност. Процесът на цифро-
ви технологии навлизащи в здравеопазването е по-сложен, отколкото просто да кажем, 
че изкуственият интелект (ИИ) или роботиката ще поеме медицинската дейност и 
работата.

Докато пандемията COVID-19 се разгръща пред очите ни, засягайки все повече стра-
ни и  хора, правителствата по целия свят предприемат драстични мерки за ограни-
чаване на разпространението, а учените се надпреварват с времето, за да намерят 
ефективна ваксина. [8].

Пандемията на коронавирус предизвика експлозивно увеличение на нуждата от ци-
фрови услуги, включително тези, свързани със здравето и медицината. Много меди-
цински организации започват да използват телемедицински платформи и обявиха от-
криването на безплатни дистанционни консултации между пациентите и лекарите по 
въпроси на COVID-19 [9].

Медицинският туризъм, от своя страна, представлява световен, многомилиарден 
феномен, който се очаква да нарасне значително през следващото десетилетие. За 
лицата, които се интересуват от здравни услуги, цената е ключов фактор, участващ 
в решението за медицинска помощ в чужбина.

Тъй като разходите за здравеопазване в целия свят прекомерно нарастват, много 
работодатели и застрахователни компании започнаха да разглеждат медицинския ту-
ризъм като начин да ги намалят. Все повече и повече държави по света започват да 
виждат финансовите ползи от този нововъзникващ пазар, затова предлагат премиум 
медицински услуги на значително по-ниски цени.

Abstract: Artificial intelligence, digital health, telemedicine, portable sensors, virtual reality - 
these new technologies will completely change the way patients and doctors perceive healthcare. 
Digital health already has a huge impact on the way doctors work, it is very important what tasks 
it allows them to take on. There are many repetitive and monotonous activities that most medical 
professionals do not like to do. Digital health solutions can make them better, faster and cheaper. 
In these cases, they usually do not require any creativity or empathy. The process of digital 
technologies entering healthcare is more complex than simply saying that artificial intelligence 
(AI) or robotics will take over medical work and work.

As the COVID-19 pandemic unfolds before our eyes, affecting more and more countries 
and people, governments around the world are taking drastic measures to limit the spread, and 
scientists are racing against time to find an effective vaccine. [1].

The coronavirus pandemic has caused an explosive increase in the need for digital services, 
including those related to health and medicine. Many medical organizations are beginning to use 
telemedicine platforms and have announced the opening of free remote consultations between 
patients and physicians on COVID-19 issues [2].

Medical tourism, on the other hand, is a global, multibillion-dollar phenomenon that is expected 
to grow significantly over the next decade. For those interested in health services, cost is a key 
factor in deciding to seek medical care abroad.

As health care costs around the world rise excessively, many employers and insurance 
companies have begun to view medical tourism as a way to reduce it. More and more countries 
around the world are beginning to see the financial benefits of this emerging market, so they offer 
premium medical services at significantly lower prices.

Ключови думи: дигитално здраве, телемедицина, медицински туризъм, Ковид 19.

Key words: digital health, telemedicine, medical tourism, Covid 19.

1 Публикацията е финансирана по проект „Анализ на възможностите за интегриране на морски с 
медицински туризъм по българското Южно Черноморие“, доховор НИХ 443/2020 
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Същото е и с телемониторинга, който раз-
чита на мониторинга на динамиката на об-
щото състояние и типичните симптоми и се 
прилага изцяло в рамките на действащото 
законодателство (включително по отноше-
ние на персонал, информационни системи, 
медицински изделия и др.). Дистанционният 
мониторинг на здравословното състояние 
на хората при самоизолация също включва 
елемент на задължителна спешна реакция, 
която се осигурява чрез взаимодействие със 
спешната медицинска служба.

Много по-сложен и спорен въпрос е дис-
танционната диагноза и предписването на 
лечение за не-коронавирусни проблеми. 
Консултацията между пациент и лекар, из-
ползваща телемедицинската технология, 
има три основни ограничения [6,7]: 
• липса на информация (медицински доку-

менти не са в достатъчно количество, във 
всеки клиничен случай)

• липса на комуникация (няма постоянно 
взаимодействие между пациента и леку-
ващия лекар, най-често се осъществява 
само първичният и единствен контакт);

• липса на клинично влияние (няма как да 
се контролира процеса на терапия във 
времето).
Тези ограничения значително влияят 

върху качеството на грижите, предоставяни 
чрез телемедицински технологии. Това тряб-
ва да се вземе предвид при разработването 
на нормативни и методически документи [9]. 

Въз основа на системния глобален опит 
водещите причини за провеждане на дис-
танционни консултации при възрастни 
включват:
• остри респираторни заболявания (както 

вирусни, така и инфекциозни), включител-
но синузит, назофарингит, отит; тук също 
се включват бронхит / бронхиолит, грип;

• кожни обриви (акне, херпес, екзема, урти-
кария и др.);

• заболявания на долните пикочни пътища.
При децата кожните обриви са водещи, 

острите респираторни инфекции са на второ 
място, последвани от треска и нарушения на 
стомашно-чревния тракт.

Острите респираторни инфекции в цял 
свят са основната причина за провеждане-
то на консултации между пациент и лекар, 
използващи телемедицински технологии. В 
контекста на борбата срещу коронавирусна-
та инфекция това е донякъде окуражаващо. 
Вероятно е бързо да се създаде подходя-
ща система за консултации от разстояние и 

ВЪВЕДЕНИЕ
Изкуственият интелект, дигиталното здра-

ве, телемедицината, преносимите сензори, 
виртуална реалност – тези нови техноло-
гии ще променят изцяло начина, по който 
пациентите и лекарите възприемат здраве-
опазването. Дигиталното здраве вече има 
огромно влияние върху начина, по който ра-
ботят лекарите, то е много важно по отноше-
ние на това какви задачи им позволява да 
поемат. Дигиталното здраве предлага неве-
роятно сътрудничество между хората и тех-
нологиите, което би могло да повиши нивото 
на прецизност и ефективност на лекарската 
помощ до невиждано до сега ниво. Вече има 
признаци как цифровите технологии посте-
пенно заемат своето място и в най-сложни-
те ситуации, свързани със здравословния 
статус на човек. Има много повтарящи се и 
монотонни дейности, които повечето меди-
цински специалисти не обичат да вършат. 
Дигиталните здравни решения могат да се 
изпълняват по-добре, по-бързо и по-евтино. 
В тези случаи обикновено не се изисква ни-
каква креативност или съпричастност. Про-
цесът на цифрови технологии навлизащи в 
здравеопазването е по-сложен, отколкото 
просто да кажем, че изкуственият интелект 
(ИИ) или роботиката ще поеме медицинска-
та дейност и работата.

Целта на настоящия обзор е да се из-
следва  взаимодействието между телемеди-
цината и дигиталното здраве и синергетич-
ния ефект от тази колаборация върху меди-
цинския туризъм в условията на пандемията 
Ковид -19.

Условия, възможности  и ограничения за 
приложение на телемедицината и дигитал-
ните здравни решения

Използването на телемедицински тех-
нологии при справянето с коронавирусната 
инфекция не изисква законодателни проме-
ни. Дистанционните консултации по такива 
въпроси трябва да се извършват в съответ-
ствие със строго регламентирани сценарии, 
изготвени в съответствие със заповеди, ин-
струкции и методически документи на Ми-
нистерството на здравеопазването. Тук не 
може да има дистанционна диагноза или 
назначаване на лечение. Става въпрос за 
идентифициране на рискови фактори и ти-
пични здравословни състояния (кашлица, 
треска и др.) в процеса на цялостно вземане 
на анамнеза и предоставяне на препоръки 
относно маршрута или необходимото пове-
дение.
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мониторинг на здравословното състояние и 
това е доста безопасно и надеждно [9].

Консултацията чрез телемедицина трябва 
да приключи с резултат, който е разбираем за 
пациента и рационално отговаря на неговите 
очаквания. Човек, който търси дистанционна 
медицинска помощ от лекар, едва ли иска да 
чуе, че трябва да отиде в болницата. Той се 
нуждае от конкретно решение на проблема - 
диагноза и лекарство. Това се потвърждава 
от научни публикации [2].

Възможности за приложение на телемеди-
цината и дигиталните здравни решения в ме-
дицинския туризъм в условията на Ковид - 19

В съвременните общества здравните гри-
жи са по-достъпни, медицината разполага 
с невероятни по ефективността си фарма-
цевтични средства, лекарите си служат с 
изключително успешна животоспасяваща 
техника, продължителността на живота е с 
десетилетия по-голяма от тази във всички 
предшестващи епохи. В развитите обще-
ства, които са изградени върху принципа на 
глобалната конкуренция, е изключително 
важно да имаш и да умееш да управляваш 
„телесния си капитал”. Заедно с това тези 
общества, които са от застаряващо населе-
ние, са заразени от ювентофилия, от култ 
към младостта, обсебени са от жаждата да 
бъде максимално продължена времевата 
полоса на сетивния хедонизъм, който еро-
зира с напредъка на възрастта. Затова жи-
вотът в развитите общества все по-силно се 
медикализира. Хората в тях се ориентират с 
нарастваща интензивност към поддържане 
на „хигиена на живота” и към вземането на 
предпазни мерки за удължаване на активния 
живот. В такъв контекст и по този начин мо-
жем да изясним пряката мотивация на инте-
реса към медицинския туризъм. [3]

„Медицинския туризъм с едно много ак-
туално направление в целия свят. При него 
перфектно се съчетава нуждата на съвре-
менния човек да почива в луксозна съвре-
менна хотелска среда, при подходящ кли-
мат, сред красива природа и исторически 
забележителности и същевременно да се 
погрижи за своите здравословни проблеми 
и външния си вид“. [1]Асоциацията по меди-
цински туризъм определя медицинския тури-
зъм като „Пътуване на хора, живеещи в една 
държава, към друга държава, за да получат 
терапевтична, дентална или хирургична ус-
луга, която същевременно е равностойна 
или по-добра от същата услуга в собствена-
та им страна, и пътуват за медицинска гри-

жа поради ценова изгода, по-лесен достъп и 
по-високо качество на услугата“.

Най-късно оформилият се туризъм от 
здравно- ориентираните видове, свързан с 
пътуване но дестинация, в която ще се прис-
тъпи към необходима лекарска интервенция. 
Около 30 милиона души ползват услугите на 
медицинския туризъм по света, а оборотът 
от тях е около 150 млд. долара годишно. 
Понятието се среща като „health tourism”, 
“medical tourism” и дори „spa tourism” и об-
хваща пътуване и медицинско обслужване. 
Необходимо да се диференцират уелнес 
туристът, туристите, които търсят алтерна-
тивно лечение, както и тези, на които им е 
оказана спешна медицинска помощ. [4]

Най-общи фактори, определящи търсе-
нето на медицински туризъм са: доход (пра-
ва корелационна зависимост), вкус към пъ-
туване (конфиденциалност, скъсяване на 
времето за чакане, алтернативни терапии), 
предразположеност към медицински тури-
зъм (космополитна нагласа, регламентира-
ни продължителни ваканции), очаквания(бо-
лести, епидемии, прогноза за времето и др.). 
Фактори, определящи предпочитанията към 
дадена дестинация са: културно сходство 
(език, религия, кулинарни традиции), раз-
стояние от дестинацията на место живеене 
(географска близост, ниско тарифни авио-
компании), медицинска специализация и ре-
путация. [2]

Специализираното лечение зад граница 
е нарастваща тенденция на търсене и пред-
лагане на специфични медицински услуги и 
пакети от процедури, насочени към чуждес-
транни пациенти и клиенти. Комбинирайки 
достъпност на медицинските услуги с про-
фесионален опит на медицинския персонал, 
България е сред страните, които имат потен-
циал да се превърнат в предпочитана дести-
нация за т.нар. медицински туристи.

Медицинският туризъм е секторът с 
най-голям растеж. Основните причини за 
тази тенденция са:
• ниско тарифните полети, които направи-

ха туризмът широко достъпен;
• технологична еволюция в биологията и 

медицината, сравнима само с прогреса в 
информационните технологии;

• глобализация на информацията с Интер-
нет и неговите комуникационни канали, 
където темата за здравето е най-дискути-
рана. [5]
Днес преживяваме както качествени, 

така и количествени промени в мобилността 
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на пациентите, тъй като хората пътуват от 
по-богати до по-слабо развити страни с цел 
достъп до здравни услуги. Подобна промя-
на се обуславя най-вече от относителната 
ниска цена на лечението в по-слабо разви-
тите страни, наличието на евтини полети и 
засилената маркетингова и онлайн инфор-
мация за потребителите относно наличието 
на медицински услуги.

Това, което всъщност поставя думата 
„туризъм“ в концепцията за медицински ту-
ризъм, е че хората често остават в чуждата 
страна след медицинската процедура. 

Дигиталните здравни технологии, ползва-
ни в медицинския туризъм наистина могат да 
бъдат полезни в управление на болестни ог-
нища, а настоящата пандемия даде конкрет-
ни примери. Лекарите в американска болни-
ца използват робот, оборудван с екран и сте-
тоскоп, за да се вземат жизнени показатели 
на пациент, инфектиран с вируса COVID-19, 
за да се намали до минимум експозицията. 
В Шанхай TMIRob използва своите роботи 
за дезинфекция на отделения в болниците. 
Тайният инструмент за борба или дори пре-
дотвратяване на подобни огнища би могъл 
да бъде изкуствен интелект. Преди CDC или 
СЗО да предупредят за разпространението 
на COVID-19, канадска компания, наречена 
BlueDot е първата, която дава първите сиг-
нали. С използването на ИИ се прави анализ 
на информационен трафик от новини, данни 
на авиокомпаниите и съобщения за огнища 
за болести по животните и да се открият 
тенденциите. След това те се анализират от 
епидемиолозите, които изпращат сигнали на 
клиентите на компанията.

Дигиталните здравни асистенти и меди-
цинските чатботове също могат значително 
да облекчат комуникацията между двете 
страни. В бъдеще пациентите, извършили 
процедури и/или интервенции в чужди стра-
ни  ще могат да се обърнат към чатботове 
с по-прости въпроси за здравето си, за оп-
ределени лекарства или за последващи кон-
султации. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Истината е, че след като пандемията 

Ковид 19 в общественото здравеопазва-
не отшуми, не всички тези телемедицински 
технологии ще бъдат толкова използвани 
колкото сега. Новата епидемична ситуация 
вече катализира допълнително по-бързото 
приложение на телемедицината, дигитално-
то здраве в повечето медицински специал-
ности и туристически дейности. 

Настоящия обзор показва че появата на 
COVID-19 през 2020г. и нуждата от ефек-
тивно справяне наложи бързото и масово 
навлизане на приложенията на телемедици-
ната и дигиталното здраве в медицинската 
практика с оглед свободното движение на 
хора, било то в качеството им на пациенти, 
било то в качеството им на туристи.
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COvID-19 – ИНФОРМАЦИЯ И ИНФОДЕМИЯ В СОЦИАЛНИТЕ МЕДИИ: 
ОНЛАЙН ПРОУЧВАНЕ

cOViD-19 – inFORMatiOn anD inFODEMic in sOcial MEDia: an OnlinE suRVEy

Ирена И. Хамбарова, Нонка Г. Матева

Irena I. Hambarova, Nonka G. Mateva

Новият коронавирус, COVID-19, се разпространи с невиждани за последното сто-
летие размери. С още по-голяма скорост се разпространява информацията, свързана 
с него. Този процес, наречен „инфодемия“, включва както фалшивите новини, така и 
достоверните. Целта на настоящото изследване е да открие какви източници на ин-
формация, свързани с COVID-19, предпочитат потребителите в България и как възпри-
емат тази информация; както и да проследи навлизането на дигиталните технологии 
в живота на хората и професиите им и промените, свързани с тях. Използван е онлайн 
анкетен метод, чрез който до момента са събрани отговорите на 116 респондента. За 
анализ на получените резултати са използвани дискриптивен статистически анализ 
и графичен анализ. Предварителните резултати от проучването сочат социалните 
медии като един от основните информационни източници, а според голяма част от 
респондентите излишъците на информация преекспонират ситуацията с вируса и съз-
дават паника.

The novel coronavirus, COVID-19, is spreading in unprecedented proportions. Information 
related to it disseminates with even greater speed. This phenomenon, called “Infodemic”, involves 
both incorrect and credible news.The aim of the present study is to explore which sources of 
information related to COVID-19 are preferred from Bulgarian consumers and how they perceive 
this information; and to observe the penetration of digital technologies into people‘s lives and 
professions and the changes associated with them. The method used for the purpose of this 
study is an online survey, and there have been 116 responses up to now. Descriptive statistical 
analysis and graphical analysis were used to analyze the obtained results. The preliminary results 
define social media as one of the main sources of information and according to a large number 
of respondents, excess information overexposes the situation with the virus and creates panic.

Ключови думи: Пандемията COVID-19, информация, инфодемия

Keywords: COVID-19 pandemic, information, infodemic

Увод
Новият коронавирус (2019-nCov), офици-

ално признат като тежък остър респирато-
рен синдром коронавирус, е регистриран за 
пръв път в Ухан, Китай, в края на 2019 г. чрез 
неизяснени случаи на пневмония – вирусен 
щам, който до този момент никога не е сре-
щан при хората. От 8 февруари 2020 г. в Ки-
тай пневмонията, причинена от 2019-nCov, 
официално е наречена нова коронавирусна 
пневмония в Китай, а на 11 февруари 2020 г. 
Световната здравна организация дава име-
то коронавирусно заболяване 2019, или по-
знатото ни COVID-19 [1]. 

Тъй като никога не сме разполагали с по-
вече достъпна информация в реално време, 
отколкото сега, новините за новия вирус се 
разпространяват мигновено. Информацията 
може да ни насочи как да останем в безо-

пасност, да ни осигури по-добро разбиране 
за случващото се около нас и как то може 
да въздейства на близките ни. В същото вре-
ме, социалните медии биха могли да бъдат 
източник на фалшиви новини, включително 
вредни превантивни мерки, неверни тълку-
вания на извънредните мерки, конспиратив-
ни теории и много други. Социалните медии 
са уеб-базирани инструменти, които се из-
ползват посредством компютърна комуни-
кация. В здравеопазването, те поддържат 
или подобряват комуникацията между сами-
те медиците и между лекар – пациент, про-
мотират институционалното брандиране, 
и подобряват скоростта на взаимодейстие 
между и сред различните заинтересовани в 
здравеопазването [2]. В България Фейсбук 
страница с името „Информационен център 
за коронавируса (COVID-19)” предоставя 
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се стремят да преодолеят склонността на 
хората да избягват такава информация, по-
тушавайки тревогите им от летене. Подхо-
дът постига огромен успех и милиони гледат 
видеоклиповете дори у дома [5].

Еделман твърди, че общественото разби-
ране на социалните групи  често се засяга 
от прозрачни „категории”, които огранича-
ват редица потенциални реалности, пред-
ставяйки ги като естествени, очевидни или 
прости описания, а не внимателно изграде-
ни езикови и реторични избори [6]. Тези сиг-
нали са с потенциал за оформяне на оценки 
извън разглеждания въпрос или група, пре-
доставяйки критерии за редица други пре-
ценки. Предполага се, че медиите могат да 
повлияват до голяма степен на естеството 
на отговорите и съгласуваността между ре-
дица елементи [7].

COVID-19 е първата пандемия в истори-
ята, при която технологиите и социалните 
медии се използват масово, за да запазят 
хората в безопасност и информирани. Со-
циалните мрежи дават възможност за дейст-
вително участие и комуникация, така необ-
ходима по време на мярката за социална 
изолация. В същото време технологията, на 
която разчитаме да поддържаме връзка и 
информираност, дава възможност за усил-
ване на инфодемията, която продължава да 
подкопава глобалната реакция и застраша-
ва мерките за контрол на пандемията [3]. Ко-
муникациите и споделянето на информация 
при пандемия поставят сериозно предиз-
викателство пред общественото здраве, 
размивайки границата между полезното и 
вредното. На везните са поставени необхо-
димостта потребителите да бъдат информи-
рани за нарастващата заплаха за здравето 
им и обществената реакция, която може да 
доведе до повишена тревожност, породена 
от разпространяващото се инфекциозно за-
боляване [8]. Информацията за риск от на-
стъпваща пандемия не трябва нито да се 
подценява, нито да се преувеличва; нужен е 
баланс и внимателно управление. Усилията 
в информационните комуникации са в две 
противопоставящи се насоки – едновремен-
но да успокоят хората и да ги предупредят 
на време. Другият фактор, който не бива да 
се пренебрегва, е отчитането на възможни-
те различия в аудиториите и насочването на 
информацията [8]. 

Липсата на информация по време на 

препратки към официални източници на 
инфромация за вируса, като правителстве-
ния сайт, Министерство на здравеопазва-
нето, Европейски център за превенция и 
контрол на заболяванията (European Centre 
for Disease Prevention and Control – ECDC), 
Световната здравна организация и др. Стра-
ницата предоставя също така общи съвети 
за превенция и справянето със социална-
та изолация; както и ежедневни новини за 
разпространението на вируса и новореги-
стрираните случаи в страната. Създадена 
е и фейсбук група, наречена ”Corona Virus 
Bulgaria COVID-19”, чиито членове са над 
10600. Целта на създателите на групата е 
да обменят новини за вируса от България и 
света по разумен начин, без да се създава 
излишна паника. 

Когато настъпи такова биосоциално яв-
ление в световен мащаб, променящо драс-
тично ежедневието на хората, обмяната и 
разпространението на новини и всяка свър-
зана с вируса информация са в огромно 
количество. Инфодемията е термин, с кой-
то Световната здравна организация опис-
ва огромния излишък както на фалшива, 
така и на достоверна информация, който 
силно затруднява намирането на надежд-
ни източници за търсената информация 
[3]. Концепцията очертава опасностите от 
проявата на дезинформация по време на 
епидемия, като дори може да ускори епи-
димичния процес, въздействайки и фраг-
ментирайки социалния отговор. Пример за 
това е репортаж на CNN за „заключване” на 
Ломбардия (Италия) във връзка с COVID-19 
часове преди това официално да се случи, 
в резутат на което хората масово окупират 
обществения транспорт, за да се придвижат 
в южната част на стараната, опитвайки се 
да избегнат блокадата – което е в абсолю-
тен противовес с мерките против разпрос-
транение на вируса [4].

Информацията трябва да бъде форму-
лирана по начин, който набляга на способ-
ността й да насочва действията и / или да 
подобрява влиянието й и / или познанието. 
Например, за да се насърчат хората да из-
слушват инструкциите за безопасност преди 
полет, през последните години авиокомпани-
ите създават видеоклипове, които предиз-
викват положително въздействие чрез ху-
мор, музика и примамливи изображения на 
ваканционни дестинации. По този начин те 
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пандемия прави населението по-уязвимо. 
По-информираните потребители могат да 
вземат решения и да действат по-уверено 
в съответствие с мерките на обществено-
то здраве. Основен компонент е акцентът 
върху обмена на балансирана информация, 
представена във форма, която да позицио-
нира потребителя като активен участник в 
сложната здравна информационна обста-
новка [9].

Цел и методи
Настоящото изследване цели да проучи 

кои източници на информация за  COVID-19 
са предпочитани от българските потребите-
ли и доколко се търси информация онлайн; 
доколко ситуацията е преекспонирана от 
медиите и дали предизвиква паника; как се 
отразява навлизането на дигиталните техно-
логии в живота на хората и какви промени 
са настъпили по отношение на професио-
налния им живот. Проучването е базирано 
на онлайн анкета, която все още е отворена 
за нови отговори. Предварителните резулта-
ти са от изследване мнението на 116 човека. 
Проведената анкета е осъществена онлайн 
чрез Google Forms. За анализ на резултати-
те са използвани дискриптивен статистиче-
ски анализ и графичен анализ.

Респондентите в това проучване са мла-
ди хора на средна възраст 39 г., които актив-
но ползват интернет, затова въпреки че изво-
дите от това анкетно проучване не могат да 
бъдат отнесени и обобщени за българската 
общественост, те предлагат полезна и акту-
ална информация.     

Резултати от проведения анализ
Предварителните резултати от провежда-

ната анкета са общо 116 български гражда-
нина, сред които 87 жени (75%) и 29 мъже 
(25%). Средната възраст на респондентите  
е 39 г., 112 от тях (97%) използват интернет 
в работата си ежедневно. Функционалности 
като електронна поща, web, социални мре-
жи и приложения  (Viber,  Skype,  Mеssenger),  
които  анкетираните  ползват  всеки  ден, ва-
рира от 82% до 87%. В табл. 1 е представено 
разпределението на респондентите в зависи-
мост от отговорите на въпроси от анкетата.

91% от запитаните посочват, че търсят 
онлайн информация за вируса, като за 30% 
това е единственият предпочитан избор за 
информация (въпросът позволява повече 

от един отговор). В днешно време социал-
ните медии се превърнаха в мощен инстру-
мент за разпространение на информация и 
за формиране на обществено разбиране и 
поведение. Интернет прави информацията 
за COVID-19 по-достъпна, особено за тези, 
които остават изолирани поради пандемия-
та.Уебсайтовете на официалните обществе-
ни здравни организации са най-качествени-
ят източник на онлайн информация за виру-
са и ограничаване на разпространението му. 
Огромният брой потребители на онлайн из-
точници потвърждава потребността от ясна 
и недвусмислена информация, поднесена 
по разбираем начин. Личните убеждения и 
ценностни системи често пъти се отразяват 
в действията на индивида, включително и в 
поведението му при търсене на информация. 
Всеки опит за доказване или опрoвержение 
на тези убеждения и ценности действа като 
психологически интервенционни променли-
ви за поведението при търсене на информа-
ция. Пример за това са конфликтните идеи, 
които могат да объркат по-наивните потре-
бители и да дадат отражение на цялостното 
им имформативно поведение [10]. Възраст, 
пол и други свързани фактори съставят де-
мографските интервентни променливи, вли-
яещи евентуално на информационното тър-
сене и възможно на цялостното поведение 
на потребителите, търсещи информация 
[11]. Факторите заетост, социоикономически 
статус, етническа принадлежност и семейно 
положение имат двупосочно влияние – от 
една страна, за търсещия информация; а от 
друга – за предоставящия информация, кой-
то трябва да има предвид тези фактори.

67% от анкетираните определят, че ме-
диите преекспонират проблема с COVID-19 
(от които 31% са съгласни с твърдението, а 
36% са абсолютно съгласни). От началото 
на пандемията на COVID-19 дезинформаци-
ята, фалшивите новини и конспиративните 
теории за произхода, разпространението и 
лечението на болестта присъстват в интер-
нет и в социалните медии.SARS и MERS 
също предизвикаха глобална паника, но не-
съмнено страховете около COVID-19 бяха 
силно преувеличени от социалните медии. 
Освен че това води до разпространение на 
дезинформацията с изключителна скорост, 
засилва несигурността, тревожността и ра-
сизма, но подхранва и разпространението 
на множество конспиративни теории за про-
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Табл.1: Разпределение на респондентите в зависимост от отговорите на въпроси-
те от  анкетата 

Въпрос Възможни отговори Бр. %

1. Медиите преекспонират проблема с COVID 19 абс. несъгласен/а  
не съм съгласен/а   
съгласен/а съм  
абс. съглсен/а 

12
26
36
42

10
22
31
36

Total 116 100

2. Паниката, породена от вируса, се насажда изкуст-
вено

абс. несъгласен/а  
не съм съгласен/а   
съгласен/а съм  
абс. съглсен/а

16
34
33
33

14
29
28
28

Total 116 100

3. Откъде черпите информация, свързана с COVID 
19? (Въпросът позволява повече от един отговор)

телевизия и радио
инф.сайтове от интернет
печ. вестници и списания
друго

76
105

8

12

66
91

7

10

Total 201 174

4. Проверявате ли дадена информация от няколко 
източника, или се доверявате само на един?

винаги търся разл.  източ-
ници
доверявам се на 1 източ-
ник
зависи от източника

72

4

40

62

3

35

Total 116 100

5. Как извънредната ситуация, свързана с COVID 19, 
повлия върху работата Ви?

работя / уча истанционно
няма промяна
в принуд. отпуск съм / бях 
уволнен/а
друго

76

23
8

8

66

20
7

7

Total 115 100

6. Навлизането на диг. технологии в живота и работа-
та ме притесняват и трудно се справям

абс. несъгласен/а  
не съм съгласен/а   
съгласен/а съм  
абс. съглсен/а 

64
34
10
8

55
29
9
7

Total 116 100

7. Оценете честота, с която ползвате електронна 
поща

Всеки ден
Няколко пъти седмично 
Един път в седмицата

95
12
9

82
10
8

Total 116 100

8. Оценете честота, с която ползвате web Всеки ден
Няколко пъти седмично 
Един път в седмицата

103
6
7

89
5
6

Total 116 100

9. Оценете честота, с която ползвате социалните 
мрежи

Всеки ден
Няколко пъти седмично 
Един път в седмицата

101
5

10

87
4
9

Total 116 100

10. Оценете честота, с която ползвате Viber / Skype /
messenger

Всеки ден
Няколко пъти седмично 
Един път в седмицата

95
14
7

82
12
6

Total 116 100
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изхода на вируса. Изкривявайки действител-
ната ситуация, социалните медии доприна-
сят подценяване на въведените извънредни 
мерки от правителството и често биват на-
рушавани, излагайки на риск здравето и жи-
вота не само на нарушителите, но и на тези 
около тях. Тези комуникационни проблеми 
също причиняват объркване и недоверие; 
последиците са отрицателни както на ин-
дивидуално, така и на общностно ниво. За 
да се предостави най-полезната информа-
ция навреме, от Световната здравна орга-
низация в международен план е създадена 
ефективна цифрова комуникация на риска 
с препоръки за създаване на такава и на 
национално и регионално ниво чрез ак-
тивна информационна кампания за факти, 
използваща няколко цифрови канала. До-
брите комуникационни стратегии помагат 
за управление на страха на хората и уве-
личават вероятността те да се придържат 
към мерките, наложени им по време на кри-
зата. Комуникацията на риска насърчава 
ангажираността на общността, избягва или 
намалява изобилието от слухове и намаля-
ва заплахите за общественото здраве. Ло-
шата комуникация на риска обаче може да 
създаде голямо объркване, разочарование 
и бъдещо недоверие към лидерите. Кому-
никацията при епидемиите не само трябва 
да бъде ясна и недвусмислена, но трябва 
също така бързо да достигнат целевата по-
пулация (здравни работници, местни власти 
и обществеността) [12].

Повече от половината респонденти 
(57%) са съгласни с твърдението, че па-
никата, свързана с вируса, се насажда 
изкуствено. Социалните медии дават въз-
можност на всички да споделят информа-
ция с всички останали, поради което хора-
та публикуват веднага, щом чуят нещо за 
COVID-19. По този начин информацията се 
разпространява, независимо дали е вярна 
или не, карайки повече хора да се трево-
жат и споделят страховете си, като по този 
начин създават ефекта на снежната топка. 
Паниката води до презапасяване с жизне-
новажни продукти като храна и медикамен-
ти, но и до някои опасни действия, застра-
шаващи здравето и живота, като взимане 
на лекарства превантивно срещу вируса и 
поглъщане на дезинфектанти, предназна-
чени за външна употреба. Изчерпването на 
маски за лице и препарати за дезинфекция, 

както и ескалацията на цените в началото 
на пандемията, също са последствие от 
масовата паника. Тъй като тревожността 
се свързва с физиологическо, психическо 
и поведенческо състояние, предизвикано 
от действителна или потенциална заплаха 
за благосъстоянието или оцеляването [13], 
то не е учудващо подобно поведение при 
някои потребители. 

67% от участниците в анкетата са преми-
нали към дигитален режим на работа или 
обучение, ползвайки различни интернет 
платформи и приложения. Предизвиканата 
от пандемията икономическа криза постави 
големи предизвикателства за оцеляването и 
развитието на фирмите, като по-специално 
страдат малките и средните предприятия. 
Пандемията на COVID-19 е икономически 
разрушителна в много отношения. Ключо-
во предизвикателство за организациите е 
поддържането на организационна култура 
в отдалечена среда. Въпреки позитивите от 
технологииите, те също така и дискримини-
рат индустрията и социално-икономическия 
пейзаж. Способността на някои индустрии 
и организации да въведат дигитален режим 
на работа се определя от фактори като дос-
тъпността до технологии, съществуващото 
използване на услуги и наличието на уме-
ния. Редица проучвания са установили, че 
индустрии като информационната и комуни-
кациионната, финансовата и образовател-
ната, са големите потребители на дистан-
ционна форма на работа, докато туризмът, 
хранителната идустрия, транспортът и тър-
говията на дребно използват малко малко 
или изобщо тази функционалност [14]. Един 
от малкото положителни аспекти на соци-
алната изолация е, че принуди фирмите да 
се модернизират в кратки срокове и да пре-
минат в онлайн режим. Виртуалните екипи 
(distributed teams) не са новост в глобален 
мащаб, но в последните месеци придобиват 
все по-голяма популярност. Преминаване-
то  към онлайн офис от дома позволява на 
служителите да работят от разстояние по 
гъвкав начин. В същото време обаче, дис-
танционната работа има потенциални не-
гативни ефекти върху психичното здраве и 
емоциите, включително предизвиквайки са-
мота, безпокойство и дори вина [14].

85% считат, че навлизането на дигитал-
ните технологии не е притеснително и не 
се затрудняват от промените, които им се 
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случват. Потребителите бързо се ориенти-
рат в намирането и използването информа-
ция онлайн, както и в ползването на различ-
ни видове услуги, като плащане на сметки, 
интернет търговия и др. Последните години 
дигиталните технологии превзеха всички ас-
пекти от бита на хората. Свидетели сме на 
ежедневна цифровизация и висши нива на 
технологични иновации. Интернет е един от 
най-важните примери за модерна дигитална 
технология. Посевместното навлизане на ин-
тернет в глобален мащаб и достъпността му 
намалиха дигиталната пропаст между поко-
ленията. Дигитализацията се определя като 
една от основните тенденции, променящи 
обществото и бизнеса в близко и дългосроч-
но бъдеще. Въздействието й е огромно и е 
сравнявано с индустриалната революция от 
редица автори. Цифровата трансформация 
бележи промени в начините на работа, ро-
лите и предлагането на бизнес, породени от 
прилагането на цифровите технологии, като 
с това предизвиква и промени в социалните 
структури [15].

Изводи 
Предварителните резултати  от провежда-

ното изследване показват, че социалните ме-
дии са един от основните източници за раз-
пространение на информация в създалата се 
пандемична обстановка. Социалните медии 
могат да бъдат полезен инструмент, който 
увеличава глобалната свързаност и разбира-
не, но в случая с коронавируса и други потен-
циални кризи, той може да бъде изчтоник на 
несигурност, невярна информация и паника. 
Независимо от това, социалните медийни 
платформи, използвани и регулирани пра-
вилно, могат да бъдат много полезни за моде-
лиране на пандемични тенденции, както и за 
проследяване на еволюцията на симптомите 
или обществената реакция на пандемията 
във времето. Нуждата от коректно предоста-
вена, ясна и недвусмислена информация е 
по-голяма от всякога. Нужен е и по-голям кон-
трол от съответните официални органи върху 
публикациите онлайн, както и ясни правила 
от страна на всяка социална медия. Офици-
алните планове за комуникация е редно да 
насърчават леснодостъпни информационни 
канали за пандемията, за избягване на слухо-
ве за и намаляне заплахите за общественото 
здраве. 
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ЕЛЕКТРОННО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ ПО ВРЕМЕ НА ПАНДЕМИЯ: АНКЕТА ЗА 
НАГЛАСИТЕ НА ОБщЕСТВЕНОСТТА ОТНОСНО COvID-19 И УПОТРЕБАТА 
НА ЗДРАВНИ ДИГИТАЛНИ ТЕХНОЛОГИИ, СВЪРЗАНИ С НЕГО

EhEalth DuRinG a panDEMic: a suRVEy OF puBlic attituDEs tOwaRDs 
cOViD-19 anD thE usE OF DiGital hEalth tEchnOlOGiEs RElatED tO it

Ирена И. Хамбарова, Нонка Г. Матева, Димитър Д. Чаръкчиев

Irena I. Hambarova, Nonka G. Mateva, Dimitar D. Charakchiev

Пандемията COVID-19 и последвалата социална изолация затрудниха изключително 
общуването между лекар и пациент и достъпа до медицински услуги и здравни грижи. 
Целта на изследването е да проучи нагласите на обществеността относно употре-
бата на здравни дигитални технологии в периода на разпространение на COVID-19 и 
предпочитаните от потребителите здравни приложения, свързани с вируса. За проуч-
ването е използвана анкета, проведена онлайн чрез Google Forms и са получени 152 от-
говора. Статистическата обработка на данните се извърши с помощта на програмния 
продукт SPSSv.17, като беше приложена дескриптивна статистика и критерий хи-ква-
драт. Резултатите показаха, че 67% от анкетираните (N=103) считат, че в извънредни 
ситуации като сегашната (COVID-19), здравната система трябва да се обърне активно 
към използването на дигитални здравни технологии; 73% (N=111) биха инсталирали и 
ползвали мобилни приложения, свързани с COVID-19; и 55% (N=83) биха се възползвали от 
24/7 онлайн платформа, свързана с консултации относно COVID-19.

The COVID-19 pandemic and the subsequent social isolation made it extremely difficult to 
communicate between doctor and patient and to access medical services and health care. The 
aim of the study is to explore public attitudes toward use of digital health technologies during 
the spread of COVID-19 and consumer-preferred health applications related to the virus. An 
online survey was conducted for the study through Google Forms and 152 responses have been 
received. Statistical data processing was performed using the software product SPSSv.17, using 
descriptive statistics and chi-square criterion. The survey found that 67% of respondents (N = 
103) believe that in emergencies such as the current one (COVID-19), the health system should 
actively address the use of digital health technologies; 73% (N = 111) would install and use mobile 
applications related to COVID-19; and 55% (N = 83) would benefit from a 24/7 online consultation 
platform on COVID-19.

Ключови думи: здравни дигитални технологии, пандемията COVID-19, електронно 
здравеопазване, нагласи

Keywords: digital health technologies, pandemic, COVID-19, eHealth, attitudes

Увод
Настоящата пандемия от COVID-19  е бе-

лязана от внезапни и драматични промени 
за много аспекти в бита и професионалния 
живот на хората. Наложи се бързо развитие 
и приемане на нови подходи за реагиране 
-  първоначално непредсказуеми и неизме-
рими. Дейности, които преди сме приема-
ли за даденост, се промениха, и наложиха 
тенденции като самоизолация, социална 
дистанция, работа от дома, онлайн работни 
срещи. Достъпът до медицинска помощ се 
затрудни от създалата се ситуация. Домът 
се превърна в сигурна, наблюдавана и упра-
влявана среда и основно място за изолация, 
но също така и възможност  за диагности-
ка и управление на здравето чрез здравни 
мобилни технологии. Полагащите грижи мо-

гат да бъдат инструктирани, информирани, 
подкрепяни и управлявани. Тъй като светът 
се справя със заплахата от коронавирус 
COVID-19, иновациите и технологиите мо-
гат да бъдат предоставени на пациентите в 
дома им, а не на пациента, който посещава 
обществено болнично заведение и разпрос-
транява болестта [1]. 

Здравните мобилни приложения могат да 
намалят разпространението на COVID-19  и 
да подпомогнат постепенното премахване 
на мерките на карантината, като информи-
рат гражданите, които са били в близост до 
лица, заразени с вируса, и ги насърчават да 
информират здравните власти и да потър-
сят подкрепа. Европейската комисия и дър-
жавите - членки са определили общ подход 
за ефективни приложения за проследяване 
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на контакти [2]
Пандемията COVID-19 изостри пробле-

мите в здравната система, сблъсквайки я с 
неочакваната поява на новия вирус. В ситу-
ация като тази, нуждата от електронно здра-
веопазване е особено голяма. Употребата 
на здравни дигитални технологии осигурява 
безопасна комуникация с медиците, дис-
танционна подкрепа в здравен и социален 
аспект и подпомага ограничаването на раз-
пространение на вируса. Взаимодействието 
между софтуерните, сензорните и медицин-
ските технологии също така отваря напълно 
нови диагностични и терапевтични възмож-
ности в екстремни ситуации като пандемия-
та COVID-19 [3].

Внезапното повишено търсене на здрав-
ни грижи и медицинска помощ оказа уни-
кален натиск върху предварително устано-
вените пътища в здравеопазването. Тези 
извънредни времена изискват ефективни 
инструменти за интелигентно управление и 
разпределение на ресурсите. Уеб-базирани 
решения в здравеопазването предлагат про-
мяна на парадигмата в комуникацията и ор-
ганизацията на здравеопазването [4].

За пациентите (в общ смисъл за хора, 
които искат да поддържат или подобрят 
здравето си), приложенията за мобилно 
здраве могат да се използват за изпълне-
ние на задачи като управление на здравето, 
насърчаване и проследяване на промяната 
в поведението, събиране на здравни дан-
ни, управление на заболявания, самодиаг-
ностика, напомняния за лекарства и упра-
вление на графика за рехабилитация [5]. В 
контекста на пандемията, мобилните при-
ложения предлагат множество варианти за 
потребителите - проследяване и географско 
идентифициране на разпространението на 
коронавируса; за проследяване на контакти-
те, които използват технологии за връзка с 
къс обхват като Bluetooth (вместо геолокали-
зация) и изпращат предупреждения на хора-
та, оказали се в близост до заразен човек за 
определен период от време; да осигуряват 
на потребителите надеждна информация за 
хода на епидемията, да предлагат въпрос-
ници за самооценка на състоянието и да 
препоръчат мерки или да осигурят канал за 
комуникациия между лекари и пациенти [6]. 
Рисковете, които крие употребата на подоб-
ни приложения, са свързани преди всичко 
със защитата на личните данни, тъй като се 
обработват чувствителни данни като здра-
вословното състояние на хората и тяхното 
местоположение. За по-добра защита на 
тази информация, Европейската комисия е 
начертала насоки, в които постановява, че 

всички приложения трябва да бъдат изця-
ло съобразени с правилата на Европейския 
съюз за защита на личните данни, включи-
телно с Общия регламент за защитата на 
личните данни и директивата за неприкос-
новеността на личния живот в електронните 
комуникации [6].

Цел, задачи и методи
Целта на проучването е да да се изслед-

ват нагласите на обществеността относно 
употребата на здравни дигитални техно-
логии в периода на разпространение на 
COVID-19; да се открият предпочитаните от 
потребителите здравни приложения, свър-
зани с вируса; да се изследват нагласите 
за ползване на онлайн платформа за кон-
султации, свързани с COVID-19, както и да 
се установи към какви видове консултации 
проявяват интерес потребителите; и как 
биха подходили при нужда от медицинска 
консултация, несвързана с вируса. Зада-
чата, която си поставихме, е да се потърси 
статистически значима връзка между де-
мографските данни на респондентите и из-
бора им за ползване на здравни дигитални 
технологии.

Проведена е онлайн анкета чрез Google 
Forms. От събраните отговори на 152, рес-
пондента (N=152), 72% (N=110) са жени и 
28% (N=42) са мъже. Проучваната аудито-
рия използва интернет. Фокусирахме се вър-
ху пет основни въпроса (поместени в табл. 
1) и демографските данни на респондентите 
като пол, възраст, образование.  Статисти-
ческата обработка на данните се извърши с 
помощта на програмния продукт SPSSv.17, 
като е приложена дескриптивна статистика. 
Критерий хи-квадрат бе приложен за влия-
ние на демографските характеристики пол, 
възраст и образование при два от въпросите 
- за нагласите за ползване на здравни диги-
тални технологии (1) и избор за ползване на 
дигитална платформа за онлайн медицин-
ски консултации (2).

Резултати от проведения анализ
Над две трети от респондентите (67%, 

N=102) считат, че по време на пандемия и 
предизвиканите от нея промени във всич-
ки сфери на социалния живот, здравната 
система трябва да се обърне активно към 
използването на дигитални здравни техно-
логии (табл. 1). Вирусът COVID-19 се явява 
отправна точка за стратегии относно използ-
ването на цифровите здравни решения за 
управление на тази безпрецедентна криза. 
Сред потенциалните модели за дигитални 
здравни грижи по време на пандемията са 
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телемедицина и дистанционно наблюдение 
на пациенти, триаж и оценка на риска, диги-
тална комуникация, цифрови данни за моде-
лиране на разпространение, развитие и въз-
приемане на COVID-19 [7]. Здравните мо-
билни технологии са изпълнима опция за на-
блюдение на пациенти с новия коронавирус 
и за използване за прогнозиране на ескала-
цията на симптомите за по-ранна интервен-
ция. Освен това, тези технологии биха могли 
да се ползват и за наблюдение на лица, за 
които се предполага, че не са заразени, и 
позволяват предсказване на експозиция на 
COVID-19, като по този начин улесняват при-
оритизирането на диагностичните тестове. 
Друга възможност, която здравните мобилни 
технологии могат да предоставят, е свър-
зана с ранно откриване на обостряния на 
симптомите на заразени с вируса, позволя-
вайки на клиницистите да извършват необ-
ходимите интервенции своевременно, като 
по този начин подобряват клиничните резул-
тати. Приложенията  за  смартфони,   позво-
ляващи   самоотчети  и  преносими  сензори, 
предлагащи събиране на физиологични дан-
ни, могат да се използват за наблюдение на 
медицинския персонал и откриване на ранни 
признаци на огнище в здравните заведения. 
Накрая, здравните мобилни технологии мо-
гат да бъдат използвани за наблюдение на 
пациенти, излекувани от COVID-19, устано-

вявайки фенотипи, свързани с дълготрайни 
последствия от вируса и приложените кли-
нични интервенции [8].

Повече от половината от участниците в 
анкетата - 55% (N=83) биха се възползвали 
от 24/7 онлайн платформа, свързана с кон-
султации относно COVID-19 (табл. 1). По-
требителите биха потърсили здравен съвет 
(61,2%, N=93), диагностика (54,6%, N=83) и 
дори лечение (29,6%, N=45) (табл. 1). По-
добна платформа би могла да се превърне в 
решение и отговор на нуждата от адекватна 
и навременна помощ не само за физическо-
то здраве, но и за психическото. Месеците, 
прекарани под карантина и домашна изола-
ция, предизвикаха силна тревожност и стрес 
при много хора, и особено при тези, разде-
лени от близките си. Значението на елек-
тронното здравеопазване за избягване на 
чувството за самота и подобряване или под-
държане на качеството на живот по време на 
други тежки заболявания е научно доказано 
и добре документирано [9]. Платформата е 
и подход към свеждане на риска от инфек-
ция за медицинския персонал и пациентите 
до минимум, а също би подпомогнала и за 
триаж на заразените. Използвайки онлайн 
здравни платформи, пациентът може лесно 
да взаимодейства със своя лекар и да полу-
чи професионални насоки. Интерактивният 
процес определя удовлетвореността на па-

Табл.1: Разпределение на респондентите (N=152) в зависимост от отговорите на 
въпросите от  анкетата
въпрос възможен отговор N (%)
1. Считате ли, че в извънредни ситуации като се-
гашната (COVID 19 пандемия), здравната систе-
ма трябва да се обърне активно към дигиталните 
здравни технологии като мобилни здравни техноло-
гии, телемедицина и др. за възстановяване на ко-
ординацията и управлението на здравните грижи?

да
не
не мога да преценя

102 (67.1%)
16 (10.5%)
34 (22.2%)

2. Кое от следните приложения, свързани с COVID 
19, бихте инсталирали и ползвали? (Въпросът поз-
волява повече от един отговор)

за следене на симптоми
за следене на разпространение на ви-
руса
за социална подкрепа
не бих ползвал/а
друго

61 (40.1%)
89 (58.6%)

57 (37.5%)
41 (27.0%)
4 (2.8%)

3. Бихте ли се възползвали от 24/7 онлайн плат-
форма, свързана с консултации относно COVID 
19?

да
не
не мога да преценя

83 (54.6%)
37 (24.3%)
32 (21.1%)

4. Ако потърсите помощ от 24/7 онлайн платфор-
ма, свързана с консултации относно COVID 19, то 
тя ще бъде свъзрзана с: (Въпросът позволява по-
вече от един отговор)

диагностика
здравен съвет
лечение
не бих ползвал/а
друго

83 (54.6%)
93 (61.2%)
45 (29.6%)
28 (18.4%)
6 (4.2%)

5. Как, предвид ситуацията в момента, бихте про-
цедирали, ако Ви се наложи медицинска консул-
тация, несвързана с вируса? (Въпросът позволява 
повече от един отговор)

посещавам лично мед. специалист
търся съвет от мед. специалист по те-
лефона
ползвам онлайн консултация чрез 
Viber, Skype, messenger или др.
друго

68 (44.9%)

98 (64.2%)

40 (26.3%)
3 (2.1%)
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циентите онлайн и поведенческите решения 
относно виртуалните здравните платформи. 
Ако пациентът прецени, че онлайн консул-
тирането е полезно и рационално, той / тя 
вероятно ще потърси по-нататъшно лечение 
на същите здравни проблеми от идентичен 
лекар в офлайн болница. От друга страна, 
ако пациентът е доволен от диагнозата или 
лечението на офлайн лекаря, той / тя може 
да е по-склонен да се върне към онлайн 
здравната платформа, за да разговаря с 
идентични лекари, когато срещне подобен 
здравословен проблем. По този начин паци-
ентът може да спести разходи и време в тър-
сене на подходящ лекар. Позовавайки се на 
предимствата от разрушаването на географ-
ските и времеви бариери, допълването на 
тези два модела (т.е. от онлайн към офлайн 
поведенчески намерения и от офлайн към 
онлайн поведенчески намерения) може да 
доведе до устойчиво развитие на   електрон-
ното здравеопазване [10].

Най-предпочитаният от респондентите 
начин за търсене на медицинска консул-
тация в ситуацията на пандемията, е чрез 
ползване на  телефонна връзка (61.8%, 
N=94). Към онлайн консултация чрез Viber, 
Skype, messenger или др., биха се обърнали 
26.3% (N=40), а към традиционния подход с 
лично посещение – 47.3% (N=72) (табл. 1). 
Очевидно българските пациенти все още са 
в период на изграждане на доверие към он-
лайн консултациите, що се отнася до здра-
вето им. Виртуалната консултация, позната 

още като видеоконферентната връзка, е ко-
муникационна технология, която позволява 
на две или повече места да се свързват в 
реално време с двупосочно предаване на 
видео и аудио. Тя дава възможност на паци-
ентите да получат достъп до здравни услу-
ги, като използват интернет, без тежестта на 
далечните пътувания. Чрез тази технология 
са възможни премахването на различията в 
здравето като напреднала възраст, физиче-
ско увреждане и изолирано географско мес-
тоположение. Видеоконферентната връзка 
се използва в много различни области на 
здравеопазването и проучванията показват, 
че като цяло е успешна в подобряването 
на резултатите за пациентите. Доказано е, 
че видеоконферентната връзка е осъщест-
вима, води до положителни преживявания 
на пациентите, подобрява резултатите, на-
малява болничните дни,  подобна е на при-
съствената физическа грижа, намалява раз-
ходите [11].

При анализа на резултатите от приложе-
ния критерий хи-квадрат за връзка между 
демографските характеристики на респон-
дентите и нагласите им относно използване-
то на здравни дигитални технологии по вре-
ме на пандемията COVID-19, се установи  
статистически значима връзка  с възрастта 
(χ2 (4,152)=12.39, P=0.01) (табл. 2). За цели-
те на статистическия  анализ, участниците в 
проучването бяха разпределени в три въз-
растови групи – до 30г., от 30 до 50г., и над 
50г. За  демографските характеристики  пол 

Табл.2. Влияние на възрастта върху нагласите за използването на здравни дигитал-
ни технологии по време на пандемията COVID-19 (N=152)
въпрос Считате ли, че в извънредни ситуации като сегашната (COVID 19 пан-

демия), здравната система трябва да се обърне активно към дигитал-
ните здравни технологии като мобилни здравни технологии, телеме-
дицина и др. за възстановяване на координацията и управлението на 
здравните грижи?

възм. отг./
възр.група

да
N (%)

не
N (%)

не мога да преценя
N (%)

oбщо
N (%)

до 30 г. 18 (47.4) 4 (10.5) 16 (42.1) 38 (100)
от 30 до 50 г. 54 (73.0) 9 (12.2) 11 (14.9) 74 (100)
над 50 г. 30 (75.0) 3 (7.5) 7 (17.5) 40 (100)
общо 102 (67.1) 16 (10.5) 34 (10.5) 152 (100)
χ² (4,152) 12.39
P 0.01
въпрос . Бихте ли се възползвали от 24/7 онлайн платформа, свързана с кон-

султации относно COVID 19?
възм. отг./
възр.група

да
N (%)

не
N (%)

не мога да преценя
N (%)

oбщо
N (%)

до 30 г. 15 (39.5) 10 (26.3) 13 (34.2) 38 (100)
от 30 до 50 г. 48 (64.9) 20 (27.0) 6 (8.1) 74 (100)
над 50 г. 20 (50.0) 7 (17.5) 13 (32.5) 40 (100)
общо 83 (54.6) 37 (24.3) 32 (21.1) 152 (100)
χ² (6,152) 15.73
P 0.0034
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и образование не бе открита статистически 
значима връзка. 

Потребителите във възрастовите група 
от 30 до 50г.  и над 50 г. проявяват най-си-
лен интерес към употребата им (съответно 
73% и 75% ). При  резултатите от хи-квадрат 
теста за влияние  на възрастта на потре-
бителите върху избора за ползване на 24/7 
онлайн платформа, свързана с консулта-
ции относно COVID-19, също бе установена 
статистически значима връзка (χ2 (6,152)= 
15.73, P=0.0034) (табл. 2). Отново по-висо-
ка заинтересованост показват потребители-
те над 30 г. (възрастова група от 30 до 50 
г. с 64.9% и съответно възрастова група над 
50 г. с 50%). Тeзи резултати се разминават 
с общоприетото схващане, че по-младите 
хора ползват повече мобилни приложения, 
но би могло да се обясни с по-добрата грижа 
за здравето при по-зрелите индивиди и че 
по-възрастните популации са по-изложени 
на риск от хронични заболявания [12]. Също 
така, по-младите хора пренебрегват в по-го-
ляма степен заплахата от вируса [13]. Сред 
бариерите за ползване на мобилни здравни 
приложения са ниската осведоменост и лип-
сата на дигитална грамотност на потребите-
лите, а също и цената; а сред пречките за 
дълготрайно ползване са липса на време и 
услията, които потребителите трябва да по-
ложат (напр. ръчно въвеждане на данни). В 
тази връзка, лекотата на използване  е една 
от най-желаните характеристики сред потре-
бителите за преодоляване на бариерите за 
ползване [14].

Изводи 
Комбинирането на здравните медицински 

технологии в интегриран концепт за целите 
срещу овладяванто на COVID-19, би пре-
доставило възможност за внедряване на ця-
лостно решение, включващо инструменти за 
скрининг, профилиране на риска, постигане 
на ранно откриване, генериране на препоръ-
ки за тестване, проследяване на инфекции, 
проследяване на управление на карантина, 
осигуряване на спазване на социална дис-
танция, доказване на отдалечени грижи и 
проследяване възстановяване. Резултатите 
от проведеното проучване показаха пози-
тивна нагласа на обществеността относно 
ползване на здравни цифрови приложения 
в контекста на пандемията. Установяване-
то на възрастта като влияещ фактор върху 
избора за ползване на здравни технологии 
дава предимство при разработването им. 
Уеб-базираните подходи, като отговор на 
кризата в областта на общественото здраве, 
са ключови за наблюдението и управлението 

на извънредни ситуации. Все пак, популяри-
зирането на дигиталните здравни техноло-
гии би допринесло до по-голяма достъпност 
на обществеността за използването им.
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СТАТИСТИЧЕСКИ АНАЛИЗ НА РАЗВИТИЕТО  
НА ПАНДЕМИЯТА КОВИД-19 ЧРЕЗ РАЗМИТИ ОЦЕНКИ

statistical analysis OF thE DEVElOpMEnt 
OF thE cOViD-19 panDEMic thROuGh FuZZy assEssMEnts

Христо Ст. Бозов1,2, Евдокия Н. Сотирова1, Златица Г. Петрова3 

Hristo St. Bozov1,2, Evdokia N. Sotirova1, Zlatitsa G. Petrova3

Резюме: Глобалната пандемия Ковид-19 промени, начина на мислене, работа, обуче-
ние и всички останали дейности. Ежедневно се генерира голямо количество разнообраз-
на информация, свързана с развитието и разпространението на болестта, предназна-
чена както за широката общественост, така и за здравните специалисти. Статията 
е посветена на световната пандемия, причинена от вируса SARS-CoV-2. Целта на из-
следването е да се анализира информация, 

свързана с динамиката на заболеваемостта. Обект на изследването са данни за раз-
витието на Ковид-19 в България. Като инструмент за анализ е използвана теорията 
на интуиционистки размитата логика. В резултат ще бъде разработен механизъм за 
оценяване на заболеваваемостта в България чрез предлагане на формули за оценка на 
текущото състояние на развитието на епидемията при неясни крайни резултати. В 
заключение са дадени примери с реални данни за Община Бургас и и други общини в Бъл-
гария.

Abstract: The global pandemic Covid-19 changes the way of thinking, working, studying and 
all other activities. A large amount of diverse information is generated on a daily basis related 
to the development and spread of the disease, intended for the general public and healthcare 
professionals alike. The paper is devoted to the global pandemic caused by the SARS-CoV-2 
virus. The aim of the study is to analyze information related to the dynamics of morbidity. The 
object of the study is data on the development of Covid-19 in Bulgaria. As a tool for analysis the 
theory of intuitionistic fuzzy logic is used. As a result, a mechanism by proposing formulas for 
assessing the incidence in Bulgaria in the condition of uncertainty which will focus on the current 
state of development of the epidemic will be developed. In conclusion, examples with real data 
about the Municipality of Burgas and other municipalities in Bulgaria are given.

Ключови думи: Ковид-19, Интуиционистки размита логика, Оценяване.
Keywords: Covid-19, Intuitionistic fuzzy logic, Evaluation.
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1. Увод
На брифинга за медиите относно Ко-

вид-19 на 11 март 2020 г. генералният ди-
ректор на Световната здравна организация 
(СЗО) д-р Тедрос Адханом Гебрейесус обя-
вява първата пандемия, причинена от коро-
навирус в резултат 13 пъти увеличаване на 
броя на  случаите с Ковид-19 извън Китай и 
утрояване броя на засегнатите страни през 
последните две седмици [3]. Той съобщава, 
че в световен мащаб са регистрирани над 
118000 случая в 114 държави, като над 90 
% от случаите са само в четири държави, а 
в две от тях - Китай и Република Корея има 
значително намаляване на епидемията, а 
4291 души са загубили живота си. 81 държа-
ви не са докладвали случаи, а 57 държави 

са докладвали 10 или по-малко случая.
Първите четири случая на коронавирус 

в България (на две жени в Габрово и двама 
мъже в Плевен) са потвърдени са потвърде-
ни на 8 март 2020 г. [10]. 

За ограничаване на разпространението 
на коронавируса, за опазване здравето на 
хората и за справяне с последниците от епи-
демията в национален и в световен мащаб 
са предприети редица мерки. На 26 февруа-
ри 2020 г. в Република България е създаден 
Национален кризисен щаб. 

След потвърждаване на 16 случая с ко-
ронавирус за ден в България на 13.03.2020 
е обявено извънредно положение, което от 
14.05.2020 г. преминава в извънредна епиде-
мична обстановка, удължена до 30.09.2020 г.
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За преодоляване на социално-икономи-
ческите последици и в подкрепа на нацио-
налните здравни системи Европейската 
комисията координира общи европейски 
мерки [9]. На 21.07.2020 г. лидерите на ЕС 
постигат съгласие по План за възстановя-
ване на Европа и многогодишна финансова 
рамка за периода 2021-2027 г. [8].

Актуалното състояние на развитието на 
коронавирусната инфекция в страната ни и 
по света може да се проследи чрез различ-
ни източници, предоставящи  официална и 
проверена информация за мерките, някои 
от които са Eдинен информационен портал 
в България [6], СЗО [4], Европейския център 
за профилактика и контрол върху заболява-
нията (ECDC) [5] и др. Ежедневно се предос-
тавя актуална информация, свързана с раз-
пространението на болестта, предназначена 
за широката общественост, но също така се 
работи върху редица научни проекти, целей-
ки разработване на по-бързи диагностични 
методи, лечения и ваксини, използване на 
различни научни постижения и инструменти 
за изучаване развитието на епидемията.

2. Цел, задачи и методи на проучването
Проучването е насочено към развитието 

на пандемията Ковид 19 в България, причи-
нена от вируса SARS-CoV-2. 

Целта на изследването е да се анализи-
ра статистическа извадка от изследваните с 
PCR тестове в страната ни граждани и да се 
проследи динамиката на заболеваемостта. 

Данните са снети от регулярни системи за 
събиране на информация с публичен достъп 
- Eдинен информационен портал [6],  сайта 
на Министерство на здравеопазването [7] 
Световна здравна организация [4], световни 
източници за статистическа информация в 
реално време [2, 11]. 

Извлечените данни са обобщени в табли-
ца с 11 колони: дата, заразени за деня, зара-
зени общо, излекувани за деня, излекувани 
общо), починали за деня, починали общо, 
активни за деня (заразени-излекувани-по-
чинали), настанени в лечебни заведения за 
болнична помощ, в интензивни отделения, 
направени PCR тестове за денонощие.

Като инструмент за анализ на данните са 
използвани оценки, базирани на теорията 
на интуиционистки размитите множества. 
Концепцията за интуиционистки размитите 
множества е предложена от проф. Красимир 
Атанасов през 1983 г. [1]. Те представляват 
разширение на концепцията на размитите 
множества, показващи функцията µA(x) оп-
ределяща степента на принадлежност на 

елемента x към множеството A, оценявана в 
интервала [0, 1]. 

Формално интуиционистки размитото 
множество А има следното описание:

където:
- Е е фиксирано множество,  
- функцията µA: Е  [0, 1] задава степента 

на принадлежност на елемента          към 
множеството          , 

- функцията  nA: Е  [0, 1] задава степента 
на непринадлежност на елемента               към 
множеството          ,

и за всяко           е изпълнено: 

Функцията pA(x) задава степента на неоп-
ределеност на принадлежността на елемента 
           и:

Теорията на интуиционистки размитите 
множества съдържа разработени множество 
техники за регистриране и околичествяване 
на така присъщите на реалните процеси и 
обекти неточност и неопределеност.

3. Резултати и изводи от проведения 
анализ

За проследяване развитието на Ковид-19 
в България, в изследването ни са взети дан-
ни от сайта на Министерство на здравеопаз-
ването [7] и от Eдинния информационен пор-
тал [6]. Статистическата извадка обхваща 
период от 08.03.2020 до 15.09.2020 г. 

На Фиг.1, Фиг.2 и Фиг.3 са представени 
някои основни зависимости, наблюдавани 
сред извлечените данни.

На Фиг. 1 е представен процентеният дял 
на заразените лица спрямо общия брой за-
разени с коронавирусна инфекция в Бълга-
рия, за периода 19 април - 15 септември, 
2020 г.

За прогнозиране промяната на процента 
на заразените спрямо тестваните лица е из-
ползвана е полиномиална линия на тенден-
цията от пета степен и е направена прогноза 
за 2 периода, която показва повишаване на 
зависомостта. 

На Фиг. 2 е представен броят заболе-
ли по региони за анализирания период - 
08.03.2020 до 15.09.2020 г.

На Фиг. 3 е представен броят на активни-
те лица, пациентите в лечебни заведения за 
болнична помощ и броят на лицата, нами-
ращи се в интензивни отделения за 1 месец 
– от 15.08.2020 до 15.09.2020 г. Броят  и на 
трите анализирани групи от статистическата 
извадка намалява в края на периода.
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A(x)  = 1   µA(x)  A(x). 
 
 

μ = 𝑏𝑏
𝐿𝐿– степен на принадлежност 

ν = 𝑎𝑎
𝐿𝐿– степен на непринадлежност 

π - степен на неопределеност (карантинирани), като π = 1 – μ – ν,  
 
μ = 14 /(256+132)= 14/388= 0.036 
ν = 242/(256+132)=242/388=0.623 
π = 1-0.036-0.623=0.341 
 

В началото, когато все още няма информация всички оценки са <0, 0>. Текущата (k+1)-ва за 
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Фиг. 1 Процентен дял на заразените лица спрямо общия брой направени PCR тесто-
ве в България периода 19 април - 15 септември 2020 г.

Фиг. 2 Брой заболели по региони за периода 08.03.2020 - 15.09.2020 г.
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За количествено оценяване на данните 
от статистическата извадка са предложени 
оценки от терията на интуиционистки раз-
митата логика. Въведени са три степени за 
оценяване на анализираните лица:

 – степен на принадлежност
 – степен на непринадлежност

p - степен на неопределеност (карантини-
рани), като p = 1 – μ – ν, 

където: 
L- общ брой на тестваните и карантини-

раните хора;
b – тествани и с отрицателен резултат; 
а - тествани, но с положителен резултат.
Например при данни за 256 тествани, от 

които 14 са с положителни тестове за Ко-
вид-19, а останалите са отрицателни. Ако 
общият брой на карантинираните, който са 
контактували със заразените или входящи 
за страната е 132, то тогава: 

μ = 14 /(256+132)= 14/388= 0.036
ν = 242/(256+132)=242/388=0.623
p = 1-0.036-0.623=0.341
В началото, когато все още няма инфор-

мация всички оценки са <0, 0>. Текущата 
(k+1)-ва за k³0 оценка се пресмята на базата 
на предходните оценки по формулата:

μk+1 e степен на принадлежност на зара-
зените хора към к+1 измерване, 

μk e степен на принадлежност на заразе-
ните хора към к-тото измерване

νk+1 e степен на принадлежност на заразе-
ните хора към к+1 измерване, 

νk e степен на принадлежност на заразе-
ните хора към к-тото измерване

m  e текущата  стойност на коефициентът 
на принадлежност т.е. m= μ

Например на втора стъпка на измерване 

Заключения:
В изследването са представени някои ос-

новни тенденции в развитието на разпрос-
транението на заболеваемостта от Ковид 19 

Фиг. 3 Брой активни лица, пациенти в лечебни заведения за болнична помощ и лица, 
намиращи се в интензивни отделения в периода 15.08.2020 - 15.09.2020 г.
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в България.
Приложен е интелигентен инструмент за 

анализ на данните и са предложени форму-
ли за изчисляване на стенета на принадлеж-
ност, непринадлежност и неопределеност на 
изследваните жители към броя на заболели-
те и поставените под карантина.

Разработен е механизъм за оценяване на 
заболеваваемостта в България чрез пред-
лагане на формули, акцент в които са лица, 
чийто развитие е неясно във времето и не 
може да бъде определено в текущия момент.

Даден е пример с реални данни за Общи-
на Бургас.
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пена от Министерството на образованието и 
науката в България по Националната изсле-
дователска програма „Информационни и ко-
муникационни технологии за единен цифров 
пазар в областта на науката, образованието 
и сигурността“, ИКТвНОС, одобрена от РМС 
№ 577 / 17.08.2018 г.“.

References 
1. Atanassov K (2012) On Intuitionistic Fuzzy Sets 

Theory. Springer, Berlin.
2. Total Coronavirus Cases in Bulgaria, https://www.

worldometers.info/coronavirus/country/bulgaria/, 
15.09.2020.

3. WHO Director-General's opening remarks at the 
media briefing on COVID-19 - 11 March 2020, https://
www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-
general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-
on-covid-19---11-march-2020, 15.09.2020.

4. World Health Organization, https://covid19.who.int/
region/euro/country/bg, 15.09.2020.

5. Европейски център за профилактика и контрол 
върху заболяванията (ECDC), https://europa.
eu/european-union/about-eu/agencies/ecdc_bg, 
15.09.2020.

6. Единен информационен портал, https://
coronavirus.bg/, 15.09.2020.

7. Министерство на здравеопазването, Новини, Ак-
туално, https://www.mh.government.bg/bg/novini/
aktualno/, 15.09.2020.

8. План за възстановяване за Европа, https://
ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/
coronavirus-response/recovery-plan-europe_bg, 
15.09.2020.

9. Преглед на мерките на Комисията, https://
ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/
coronavirus-response/overview-commissions-
response_bg, 15.09.2020.

10. При четирима българи е потвърден новият ко-
ронавирус COVID-19, 08 Март 2020, https://www.
mh.government.bg/bg/novini/aktualno/pri-chetirima-
blgari-e-potvrden-noviyat-koronaviru/

11. Хронологични данни и карта на разпространение 
на коронавируса в България https://coronavirus-
bulgaria.org/, 15.09.2020.



251ЧЕТВЪРТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ “ИНОВАЦИИ В ОБЩЕСТВЕНОТО ЗДРАВЕ”

КОВИД-19 В БУРГАСКА ОБЛАСТ. ПРОУЧВАНИЯ И АНАЛИЗИ. 

cOViD-19 in thE BuRGas REGiOn. REsEaRch anD analysis. 

Георги Паздеров1, Христо Бозов2,3, Евдокия Сотирова2, Бойко Миразчийски4

Georgi Pazderov1, Hristo Bozov2,3, Evdokia Sotirova2, Boyko Mirazchiiski4

Резюме: За справяне с Бургас с пандемията от Ковид-19 в Бургас и Бургаска област 
бяха предприети поредица от мерки. На 13.03.2020 кметът на Бургас, г-н Димитър 
Николов издаде заповед за въвеждането на поредица от мерки, които са в унисон и с 
днешното решение на Народното събрание за обявяване на извънредно положение върху 
цялата територия на Република България във връзка с разрастващата се пандемия 
от COVID-19 в световен мащаб.са едни от най-малко засегнатитите от в България. 
Ежедневно се извършват епидемиологични проучвания на разпространението на вируса, 
констатират се регистрираните положителни проби, и се предприемат съответни-
те противоепидемични мерки. Целта на изследването е да се анализира информация, 
свързана с динамиката на заболеваемостта от Ковид-19 в Бургаска област. Обект на 
изследването е репрезентативна извадка за жители на гр. Бургас и областта с доказан 
Ковид-19, както и контактни лица, поставени под карантина. В резултат са обобще-
ни, анализирани и визуализирани основни параметри относно динамиката на Ковид-19 в 
Бургаска област - регистрирани положителни проби, хоспитализирани в инфекциозно 
отделение, лица на домашно лечение, починали, излекувани.

Abstract: Burgas and Burgas region are among the least affected by the Covid-19 pandemic 
in Bulgaria. Epidemiological studies of the spread of the virus are carried out on a daily basis, 
and when registered positive samples are found, appropriate anti-epidemic measures are taken. 
The aim of the study is to analyze data related to the dynamics of the incidence of Covid-19 in 
the Burgas region. The object of the study is a representative sample for residents of Burgas and 
the region with proven Covid-19, as well as contact persons placed under quarantine. As a result, 
the main parameters regarding the dynamics of Covid-19 in the Burgas region were summarized, 
analyzed and visualized - registered positive samples, hospitalized in the infectious ward, persons 
in home treatment, deceased, cured.

Ключови думи: Ковид-19, Бургаска област, Анализ, Тенденции.

Keywords: Covid-19, Burgas region, Analysis, Trends.
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1. Увод
За справяне с пандемията от Ковид-19 

в Бургас и Бургаска област са предприети 
множество противоепидемични действия. 
Ежедневно се извършват проучвания на 
разпространението на вируса, констатират 
се регистрираните положителни проби, и 
се предприемат съответните противоепиде-
мични мерки.

На 28 февруари 2020 в Бургас е сфор-
миран Регионален кризисен щаб за коор-
динирани действия на институциите за 
предотвратяване на разпространението на 
Коронавирус инфекцията, по указание на 

председателя на Националния оперативен 
щаб - генерал-майор проф. Венцислав Му-
тафчийски с председател директорът на 
РЗИ Бургас - Георги Паздеров.

От 22.3.2020 на сайта на Община Бургас 
се ежедневно се публикува актуална инфор-
мация за лицата под карантина в гр. Бургас 
(Фиг.1.).

На 13.03.2020 в унисон с решение на На-
родното събрание за обявяване на извън-
редно положение върху цялата територия 
на Република България, кметът на града, г-н 
Димитър Николов издава заповед за въвеж-
дането на поредица от мерки [6].
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събиране на информация с публичен достъп 
– сайта на РЗИ Бургас [11], Eдинен инфор-
мационен портал [7], сайта на Министерство 
на здравеопазването [5] световни източници 
за статистическа информация в реално вре-
ме [10]. За сравнение на разпространение-
то на заболеваемостта в Бургас и областта 
с другите области в страната, извлечените 
данни са обобщени в таблица с 27 колони, 
съответстващи на областите, а по редове са 
датите от 8 март до 15 септември 2020 г.

Като инструмент за анализ на данните е 
използван подход, наречен Интеркритери-
ален анализ (ИКА) [1]. При него от масиви от 
данни, получени чрез измерването на много 
обекти по много критерии, за всяка двойка 
критерии се изчисляват корелациите меж-
ду тях във вид на интуиционистки размити 
двойки от стойности в интервала [0; 1]. За 
определяне степента за зависимост между 
критериите при подгода на ИКА се използва 
следната скала:

[0,95; 1] Силно позитивен консонанс
[0,85; 0,95) Позитивен консонанс
[0,75; 0,85) Слаб позитивен консонанс
[0,67; 0,75) Слаб дисонанс
[0,57; 0,67) Дисонанс 
[0,43; 0,57) Силен дисонанс
[0,33; 0.43) Дисонанс
[0,25; 0,33) Слаб дисонанс
[0,15; 0,25) Слаб негативен консонанс
[0,05; 0,15) Негативен консонанс
[0; 0,05) Силно негативен консонанс
Подходът отчита ефекта от неопределе-

ността, дава възможност за работа с масиви 

На 01.04.2020 Община Бургас прие пакет 
от икономически мерки за справяне с криза-
та от Ковид -19, а Общинският съвет на Бур-
гас гласува 35 000 лева за финансово стиму-
лиране на медицинския персонал, работещ 
на територията на община Бургас, който е 
пряко ангажиран с лечението за болните от 
коронавирус [9].

Министър Ангелов при посещението на 
21 август в УМБАЛ-Бургас заяви: „Навре-
менните мерки в Бургас дадоха ефект, в 
сравнение с Варна тук има много по-малко 
заразени“ [8]. След запознаването му с дей-
ността на държавния здравен контрол и съз-
дадената от болниците в областта органи-
зация за работа с Ковид-19 той отчете, че 
драстичната разлика в броя на заболели от 
коронавирус в Бургас (396) и Варна (1137) се 
дължи на два основни фактора - страните, 
от които идват туристите и обективно по-до-
брите мерки, които още от началото на пан-
демията са преприети в Бургас и региона [8].

2. Цел, задачи и методи на проучването
Изследването е насочено към разпрос-

транението на коронавирусната инфекция в 
Бургас и областта. 

Целта е чрез анализиране на статистиче-
ска извадка от заразените жители да се про-
следи и да се направи анализ на динамика-
та на заболеваемостта от Ковид-19 сред тях. 

Обект на изследването е репрезентатив-
на извадка за жители на гр. Бургас и облас-
тта с доказан Ковид-19, както и контактни 
лица, поставени под карантина.

Данните са снети от регулярни системи за 

Фиг. 1. Брой на лицата в Бургас и областта под карантина, за периода 3 февруати - 
15 февруати, 2020 г.
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с липсващи данни, и работи както с числа, 
така и с лингвистични променливи с въве-
дена наредба. Интеркритериалният анализ 
може да намери приложение при задачи, в 
които измерването по някои от критериите е 
по-бавно или по-скъпо, което на свой ред за-
бавя или оскъпява целия процес на вземане 
на решения. При такива проблеми е нужен 
метод за обосновано елиминиране на тези 
критерии и така да се постигне икономия и 
ефективност.

3. Резултати и изводи от проведения 
анализ

Първите обявени данни на уеб страни-
ците на официалните информационни из-

точници в страната ни за заболеваемост в 
Бургас е представен на 19 март 2020 г. По-
следните данни, използвани в предстаното 
изследване са с дата 15.09.2020 г. 

На Фиг. 2 е представен процентния дял на 
заболелите в Бургас и областта по месеци, а 
на Фиг. 3 - тенденцията за запериода 30.07-
2020 г. – 15.09.2020 г. 

За периода 08.03.2020-15.09.2020 про-
центът на заболелите през месец април е 
3.11%, през май е бил почти нулев – 0.86. 
Най-голям е процентът през месец юли – 
36.27%, през месец август се забелязва 
спад – 17.96% и през септември отново се 
забелязва повишаване – 25.65% до средата 

Фиг. 2. Процентен дял на заболелите в Бургас и областта по месеци, за периода 3 
февруати-15 февруати, 2020 г.

Фиг. 3 Брой на заболелите в Бургаска област за периода 30.07.2020-15.09.2020 г.
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Фиг. 4 Брой на заразените по общини в Бургаска област  30.07.2020-15.09.2020 г.

Фиг. 5 Брой на заразените летовници в Бургаска област  30.07.2020-15.09.2020 г.

на месеца. 
На Фиг. 3 е преставен броят на заболели-

те в Бургаска област и линия на тенденция-
та, представяща темпото на изменението на 
заболеваемостта. Тенденцията е за повиша-
ване на заболелите в областта. 

На Фиг. 4 е преставен броят на заболели-
те в Бургаска област по общини. Най-висока 
е заболеваемостта в гр. Бургас, следван от 

община Сунгурларе, след разпространение 
на заразата в дома за стари хора в село 
Славянци. 

На Фиг. 5 е представен броят на забо-
лелите летовници за периода 21.08.2020 г. 
-  15.09.2020 г.

За определяне подобността на развитие-
то на заразата в Бургаска област с останали-
те области в България е приложен методът 
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на ИКА. В резултат установихме корелации-
те между заболеваемостта сред областите в 
България. За гр.Бургас и областта се оказа, 
че най-висока корелация има с област Ва-
рна, т.е. динамиката на разпространяване 
на заболеваемостта във времето в двете об-
ласти е подобна (Фиг. 6).

4. Заключения
В резултат от обработката на данните са 

представени заключения относно заразяе-
мостта на населението в Бургас и областта.

Към данните за броя заболели по региони 
е приложен подходът на ИКА, който отчита  
тенденции на изменение. При отчитане на из-
мененията в някои от случаите е трудно да се 
сравнят, при което тези тенденции попадат в 
коефициентите на неопределеност – едната 
величина има изменение – другата не.

Методът на ИКА е приложен за анализ на 
данни, свързани с общественото здраве [2] и 
онкологични данни [3, 4].
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пена от Министерството на образованието и 
науката в България по Националната изсле-
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Резюме: България, както и държавите от Европейския съюз, а и по света са изправе-
ни пред изпитанието глобалната пандемия Ковид-19. За справяне с пандемията в стра-
ната ни се въведоха редица противоепидемични мерки. Мобилизираха се множество ре-
сурси за обезпечаване на здравната система. 

Целта на направеното тук изследване е да се анализира информация, свързана със 
заболеваемостта на медицинския персонал по време на Ковид-19 епидемията в Бъл-
гария. Обект на изследването е репрезентативна извадка за медицински служители с 
констатиран  Ковид-19 в страната ни. В резултат от анализите са представени ста-
тистически заключения относно заболеваемостта на медицинския персонал по време 
на Ковид-19 епидемията в България. 

Abstract: Bulgaria, just like all of the other european countries, is faced with the challenge 
of the global Covid-19 pandemic. In connection with the development of the global Covid-19 
pandemic and with a view to preventing the global infection, a number of anti-epidemic measures 
are being introduced in Bulgaria. In support of tackling the infection, many resources have been 
mobilized to support the health system.

The aim of the study is to analyze information related to the morbidity of medical staff during 
the Covid-19 epidemic in the Republic of Bulgaria. The object of the study is a representative 
sample of medical staff with Covid-19 in Bulgaria. 

As a result of the analyzes, statistical conclusions regarding the morbidity of the medical staff 
during the Covid-19 epidemic in the Republic of Bulgaria are presented.

Ключови думи: Ковид-19, Медицински специалисти, Анализ.

Keywords: Covid-19, Intuitionistic fuzzy logic, Evaluation.
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1. Увод
Във връзка с развитието на световната 

пандемия Ковид-19 и с оглед предотвратя-
ване на заразата в световен мащаб, сред 
държавите от Европейския съюз, включи-
телно и в България се въведоха редица про-
тивоепидемични мерки. 

За 25.02.2020 г. Европейският център за 
профилактика и контрол на заболяванията 
направи специални препоръки към здрав-
ните власти за управление на контактни на 
COVID-19 лица, включително и здравни ра-
ботници в Европейския съюз [2]. 

В подкрепа на справянето със заразата са 
мобилизирани множество ресурси за обез-
печаване на здравната система, за подобря-
ване на здравната обстановка, за стимули-
ране на научните изследвания. На 18 август 

Европейската комисия одобри финансиране 
от 2,5 милиона евро за обучение на здравни 
специалисти в умения за интензивни грижи.

На 03.09.2020 правозащитната органи-
зация „Амнести интернешънъл“ съобщи, че 
най-малко 7000 здравни работници, са ста-
нали жертва на Ковид-19 - поне 1320 в Мек-
сико 1077 в САЩ, 634 в Бразилия, където 
честотата на инфекции и смъртност е висока 
през цялата пандемия, а в Южна Африка и 
в Индия цифрите от инфекцията са се пови-
шили значително през последните месеци - 
съответно 240 и 573 [3].

За проследяване на актуалното състоя-
ние на развитието на Ковид-19 в България и 
заболеваемостта сред медицинския персо-
нал в страната ни, са използвани различни 
източници, предоставящи  официална и про-
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тари, фелдшери и други медицински специа-
листи, заразени за денонощието.

3. Резултати и изводи от проведения 
анализ

За проследяване развитието на Ковид-19 
в България, и по-специално заболеваемост-
та сред медицинския персонал, в изследва-
нето ни са взети данни от сайта на Минис-
терство на здравеопазването [6] и от Eдин-
ния информационен портал [5].  

Първите обявени данни на уеб страни-
ците на официалните информационни из-
точници в страната ни за заболеваемост 
сред медицинските лица е представен на 
15.04.2020 г. като общ брой за периода март-
15 април от 39 души. 

Последните данни, снети от страница-
та на Eдинния информационен портал са с 
дата 15.09.2020 г.

На Фиг. 1 е представен процентения дял 
на заразените медицински лица спрямо об-
щия брой заразени с коронавирусна инфек-
ция в България, за периода 15 април-15 сеп-
тември, 2020 г.

На Фиг. 2 е представен броят на медицин-
ските лица с доказана коронавирусна инфек-
ция в България за периода март-септември 
2020 г. За периода март-април броят на ме-
дицинските служители е представен общо за 
двата месеца, поради липса на по-подробна 
информация.

верена информация - Eдинен информацио-
нен портал в България [4], сайта на Минис-
терство на здравеопазването [6]  и др. Раз-
гледана, обощена и анализирана е актуална 
информация, свързана с разпространението 
на болестта, предназначена за широката об-
щественост.

2. Цел, задачи и методи на проучването
Изследването е насочено към разпрос-

транението на коронавирусната инфекция 
сред медицинския персонал в България. 

Целта е чрез анализиране на статисти-
ческа извадка от заразените в страната ни 
здравни работници да се изведат различни 
обобщаващи храктерстики за проследява-
не динамиката на заболеваемостта от Ко-
вид-19 сред тях. 

Обект на изследването е репрезентатив-
на извадка за медицински служители в Бъл-
гария с констатирана коронавирусна инфек-
ция за периода от появяване на епидемията 
до момента.

Данните са снети от регулярни системи 
за събиране на информация с публичен 
достъп - Eдинен информационен портал [1], 
сайта на Министерство на здравеопазване-
то [6] световни източници за статистическа 
информация в реално време [2]. Извлечени-
те данни са обобщени в таблица с 9 колони: 
дата, брой заразени медицински лица за де-
нонощие, лекари, медицински сестри, сани-

Фиг. 1 Процентен дял на заразените медицински лица спрямо общия брой заразени с 
коронавирусна инфекция в България периода март-15 септември 2020 г.
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На Фиг. 3 е представено процентното 
разпределение на заболелите медицински 
лица с България по месеци. За периода 
март-април броят на медицинските служи-
тели е представен общо за двата месеца, 
поради липса на по-подробна информация, 
а данните за септември са отчетени до дата 
15.09.2020 г.

На Фиг. 4 е представен броят на медицин-
ските лица по профили с доказана корона-

вирусна инфекция в България за периода 15 
май – 15 септември 2020 г. 

Броят на заразените медицински лица 
нараства до средата на юли месец и после 
започва да намалява. 

За периода 08.03.2020-15.09.2020 най-го-
лям е процентът на заразените лекари 
(35.18%), следват мадецинските сестри 
(33.60%), други (14.47%), санитари (15.26%) 
и фелдшери (1.49%).

Фиг. 2 Медицински лица с доказана коронавирусна инфекция в България за периода 
март-15 септември 2020 г.

Фиг. 3 Процентно разпределение на медицинските лица в България с установена ко-
ронавирусна инфекция по месеци за периода март-15 септември 2020 г.
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Фиг. 5. Процент на заразените медицински лица в България по профили за периода 15 
май – 15 септември 2020 г.

4. Заключения
В изследването са обобщени, анализира-

ни и визуализирани основни параметри, ка-
саещи заболеваемостта сред медицинския 
персонал в страната - лекари, медицински се-
стри, санитари, фелдшери и други медицин-
ски специалисти. Представени са статистиче-
ски заключения относно заболеваемостта на 
медицинския персонал по време на Ковид-19 
епидемията в Република България.
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ВЪЗПРИЯТИЯ И НАГЛАСИ НА СТУДЕНТИТЕ ЗА ДИСТАНЦИОННО 
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Резюме. Целта на настоящето изследване е да проучи възприятията и нагласите 
на студентите за проведеното дистанционно обучение в Медицински университет – 
Пловдив. Логически единици на наблюдение са студенти от специалностите медицина, 
медицинска сестра, акушерка, управление на здравните грижи, зъботехник и рентгенов 
лаборант. Използван е метода на имейл анкетно проучване, при запазена анонимност 
на участниците в проучването.  Мнозинството от респондентите одобряват въвежда-
нето на дистанционно обучение, макар че според тях, това отслабва връзката препо-
давател - студент и понижава качеството на образованието. Анкетираните споделят, 
че са срещнали трудности поради неосигуреност с техническо оборудване и време за 
адаптация към електронната среда. Отчита се недостиг на практически умения в про-
фесионалната област при значителен дял от обучаващите се.

Summary. The aim of the current study is to examine the perceptions and attitudes of students 
about the distance learning that was carried out at the Medical University - Plovdiv. Logical units 
of observation are 85 students majoring in medicine, nurse, midwife, healthcare management, 
dental technician and X-ray technician. The method of email survey was used, while maintaining 
the anonymity of the participants in the survey. Majority of students approve the introduction of 
distance learning, although according to them, this weakens the professor-student relationship 
and reduces the quality of education. The respondents say that they have encountered difficulties 
due to lack of technical equipment and time to adapt to the electronic environment. There is a lack 
of practical skills in the professional field with a significant share of students.

Ключови думи: дистанционно обучение, медицинско образование, студенти, възприя-
тия и нагласи, предизвикателства

Key words: distance learning, medical education, students, perceptions and attitudes, 
challenge
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Увод: Пандемията от Covid-19 промени 
драстично висшето медицинско образова-
ние. Трнсферирането на обучението изця-
ло в електронна среда, с оглед осигурява-
не на непрекъснатост на учебния процес е 
съществено предизвикателство, както за 

студентите, така и за техните преподава-
тели. Дистанционното обучение (ДО) има 
своите предимства, като удобство, гъвка-
вост, пестене на време и разходи, учене със 
собствено темпо и според потребностите 
(“just in time and just enough”), увеличаване 
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на мотивацията  на студентите, равнопос-
тавеност на достъпа на обучавани в нерав-
ностойно положение [2,3,4,5]. Трудностите 
на обучението от дистанация са свързани 
с виртуалното преподаване и учене, осигу-
реност с интернет платформа, ограничения 
на скоростта на връзката, големият трафик 
на информация,  изготвяне на обучителни 
курсове и електронни инструменти, както 
и недостатъчна подготовката и технически 
умения на пряко ангажираните в този про-
цес [7,8,11]. Съществена бариера за ДО в 
хуманитарното образование, е че не всички 
учебни дисциплини могат да бъдат напълно 
адаптирани към електронните платформи, 
тъй като изискват усвояване на практически 
знания и умения чрез интеракцията препо-
давател - студент. Когато липсва този ком-
понент на социално взаимодействие, особе-
но при асинхронното обучение, е възможен 
спад в концентрацията и самодисциплината 
на обучаващите се. Недоста тъчната педаго-
гическа подготовка за използваните техноло-
гии в преподаването, пропуските в цифрови-
те умения на преподавателите и студен тите, 
трудностите при намирането на високока-
чествени дигитални учебни ре сурси, лип-
сата на яснота по отношение на учебните 
цели, често водят до несъответствие между 
очакванията и реалността [1]. Познаване на 
предимствата и ограниченията на електрон-
ната учебна среда през опита и възприята 

на студентите подпомага усъвършенстване-
то на учебната стратегия при интегрирането 
на традиционното образование с модерните 
подходи.

Целта на настоящето изследване е да 
проучи възприятията и нагласите на студен-
тите за проведеното дистанционно обучение 
в Медицински университет – Пловдив (МУ) 
след въвеждането на извънредно положе-
ние в страната, свързано с епидемичната 
обстановка с Сovid -19.

Материал и методи: Логически единици 
на наблюдение са 85 студенти от специал-
ностите медицина (n=12) медицинска сес-
тра (n=39), акушерка (n=3) , управление на 
здравните грижи (n=5) , зъботехник (n=9) и 
рентгенов лаборант (n=17). Разработен е 
собствен инструментариум - анкетна карта, 
съдържаща 17 затворени въпроса (структу-
рирани по 5 – степенна скала тип Ликерт) и 
4 въпроса с отворен отговор за отчитане на 
социо-демографските показатели на респон-
дентитите. Въпросникът е разпространен 
чрез имейл от институционалната поща до 
общата на всеки студентски курс електрон-
на поща. При събираемостта на статистиче-
ските данни е запазена поверителността на 
информацията за участниците в проучване-
то, като всяка получена електронна анкета е 
съхранена чрез входящо цифрово кодиране 
по реда на получаване. Проучването е про-
ведено през месец май 2020г. Получените 
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данни са въведени и анализирани с помо-
щта на SPSS версия 19.0 при ниво на ста-
тистическа значимост Р<0,05. 

Резултати и обсъждане: Прекъсване на 
присъственото обучение във висшите учи-
лища като мярка за ограничаване разпрос-
транението на на Covid- 19 в академичната 
общност среща одобрението на мнозинство-
то от студентите (79±5,05%). Също толко-
ва (78,1±5,17%) считат, че преминаването 
към дистанционно обучение е единствения 
възможен метод за осигуряване на непре-
къснатост на учебния процес, според съз-
далата се ситуация. Въпреки адекватността 
на въведените промени, 67±6,23% от ан-
кетираните са на мнение, че ДО отслабва 
връзката преподавател – студент, понижава 
качеството на образованието (65±6,55%) и 
предразполага към пасивна и по-слаба отго-
ворна роля на обучаващите се (59,8±7,03%).  
Над ½ от респондентите споделят, че са 
срещнали трудности поради неосигуреност 
с техническо оборудване (камера, микро-
фон, слушалки, скоростен интернет), как-
то и време за адаптация към електронната 
среда.  Превалиращ e относителният дял на 
студентите, които признават, че обучението 
в електронна среда изисква предварителна 
подготовка (Фиг.1). 

Получените от нас резултати се 
потвърждават в значителна степен от из-

следване сред унивреситетски преподавате-
ли (Neborsky E, Boguslavsky M, Ladyzhets N, 
Anisimov A, 2020), които установяват че при 
77% от респондентите времето им за подго-
товка се е увеличило, а 56%, считат, че сут-
дентите и преподавателите не са разполага-
ли с достатъчно техническо оборудване при 
започване на дистанционното обучение. Об-
хванатите в проучването преподаватели са 
определили взаимодействието със студенти 
по време на аудиторна работа като по-ефек-
тивно, и са оценили качеството на дистан-
ционното обучение като задоволително [6].

Тревожен факт, който изисква внима-
ние, предвид продължаващата опасност 
от Covid-19 и перспективите за обучение в 
електронна среда през новата академична 
година, е отчетения недостиг на практически 
умения в професионалната област при 
значителен дял от анкетираните студенти 
(Фиг.2).

Едва 14% от запитаните считат, че компо-
нентите на ДО са добре интегрирани с учеб-
ната програма на специалността. Подобно 
твърдение изказват и авторите (Sandhu P, 
Wolf M, 2020), според които новите начини 
за онлайн обучение трябва да бъдат взети 
в предвид при разработването на нови ме-
дицински програми и учебни методи за фор-
миране на практически умения при студенти 
медици за работа в дистанционна среда [10]. 

https://www.tandfonline.com/author/Sandhu%2C+Preeti
https://www.tandfonline.com/author/de+Wolf%2C+Maisie
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Преобладаващо е мнението сред сту-
денстката общност, че ДО не е удачно като 
постоянен метод на обучение във висшето 
училище (Фиг.3). 

Притеснения и несигурност, относно 
предстоящите семестриални изпити и на-
чина на оценяване се наблюдава при 63,3± 
6,68% от участниците в проучването.

При преглед на литературата установи-
хме, че получените от нас резултати, не ви-
наги се потвърждават от проведени анало-
гични поручвания в други унивреситети. Така 
например, авторите Sandhaus Y , Kushnir 
T , Ashkenazi S. 2020, отчитат висока удо-
влетвореност от електронното обучение 
сред студенти, по отношение на неговото ка-
чество, взаимодействия, получени инструк-
ции и техническа помощ. Дори (68,6%) от 
изследваните, изказват предпочитание да 
продължат обучението онлайн [9]. 

Заключение: Резултатите от настояще-
то изследване подпомагат разбирането на 
критичните предизвикателства и факторите 
за успешното прилагане на дистанционно-
то обучение в хуманитарното образование. 
Предвид информативността на получените 
данни, относно качеството на обучение в МУ 
в условия на пандемия от Covid-19, е необхо-
димо разширяване обхвата на проучването.
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СПЕЦИФИКА НА ЗДРАВНИТЕ ГРИЖИ В ОТДЕЛЕНИЕ ПО 
НЕВРОХИРУРГИЯ

spEciFics OF hEalth caRE in a nEuROsuRGERy waRD

Маргарита С. Папазова, Десислава Р. Бакова

Мargarita S. Papazova, Desislava  R. Bakova

Резюме: В статията е представена спецификата на здравните грижи  в отделе-
ние по неврохирургия. Персоналът в болничното звено по неврохирургия осигурява ком-
плексни и цялостни грижи за пациентите по отношение на диагностичните изследва-
ния, медикаментозно и оперативно лечение, предоперативни и следоперативни грижи 
и процедури, диетичен и рехабилитационен режим и процедури. Всички тези дейности 
се осъществяват от висококвалифициран персонал със специфични за специалността 
знания, умения и техники.  Въвеждането на нови технологии поставя изисквания за не-
прекъснато обучение и повишаване на квалификацията, знанията и умения на медицин-
ските специалисти, както и усвояване на съвременни техники и методики за оказване 
на качествени здравни грижи. 

Summury: This article presents the specifics of health care in a neurosurgery ward. The med-
ical staff in a neurosurgery ward provides complex and comprehensive care for patients in the 
form of diagnostic tests, medical and surgical treatment, preoperative and postoperative care and 
procedures, diet and rehabilitation regimen and procedures. All these activities are performed 
by highly qualified personnel with specialized knowledge, skills and techniques. Introduction of 
new technologies presents the need for continuous training and improvement of the qualification, 
knowledge and skills of the medical specialists, along with mastering of modern techniques and 
methods for providing quality health care.

Ключови думи: здравни грижи, неврохирургия, екипна дейност

Key words: health care, neurosurgery, teamwork

Въведение: Планирането и осъществя-
ването на здравните грижи при пациентите 
от отделение по неврохирургия изисква съ-
средоточаване върху различните аспекти на 
състоянието на пациента. Едновременно с 
това медицинската сестра изпълнява раз-
лични роли (обучителна, подкрепяща, кори-
гираща, напътстваща, подпомагаща и др.) 
в обслужването на пациента в периода на 
болнично лечение. Предвид множествената 
патология в отделение по неврохирургия се 
прилага диференциран подход в зависимост 
от състоянието на пациентите, което може 
варира от добро общо състояние до сом-
ноленция и кома. Голямото разнообразие 
на тази патология, динамиката и промените 
на състоянието на пациента изискват отлич-
но организирана екипна дейност, тъй като  
всяко едно неврохирургично  заболяване в 
даден етап може да изисква извършване на 
неврохирургична намеса по спешност. 

Цел: В статията е представена специфи-

ката на здравните грижи  в отделение по не-
врохирургия.

Обслужвана патология
Основната задача на неврохирургичното 

отделение е да оказва специализирана по-
мощ на възрастни и деца с черепно-мозъчни 
и гръбначно-мозъчни травми,спешна и неот-
ложна неврохирургична помощ на пациенти 
със заболявания на централна и периферна  
нервна система.Наред със спешната и неот-
ложна помощ, в отделение по неврохирургия 
се провеждат и планови оперативни интер-
венции при съдови и онкологични заболява-
ния на главен и гръбначен мозък, аномалии 
в развитието на нервната система, патоло-
гии на черепа и гръбнака.  В отделението по 
неврохирургия се провежда оперативно ле-
чение на:
• тежка черепно-мозъчна травма – опера-

тивно лечение; 
• тежка черепно-мозъчна травма – консер-

вативно поведение; 
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• краниотомии, неиндицирани от травма, 
чрез съвременни технологии (невронави-
гация, невроендоскопия и интраоперати-
вен ултразвук); 

• краниотомии, неиндицирани от травма, 
по класически начин; 

• консервативно поведение при леки и 
средно тежки черепно-мозъчни травми; 
хирургично лечение при травма на глава-
та; 

• периферни и черепномозъчни нерви (екс-
тракраниална част) – оперативно лече-
ние; гръбначни и гръбначно-мозъчни опе-
ративни интервенции [3]. 

Специфика на медицинските дейности
Неврохирургичната нозология включ-

ва болести на черепа и гръбначния стълб, 
главния и гръбначния мозък, периферни-
те нерви и нервните плексуси, но без да 
се ограничава само до тях.  В процеса на 
диагностика и лечение в неврохирургия се 
осъществяват множество консултации  със 
специалисти от други области като - нервни 
болести, хирургия, анестезиология и реани-
мация, интензивно лечение, вътрешни боле-
сти, лицево-челюстна хирургия, педиатрия, 
очни болести, ушно-носно-гърлени болести, 
образна диагностика, физикална и рехаби-
литационна медицина. Значителна част от 
оперативните дейности се извършват чрез 
използване на оптично увеличение (опера-
ционен микроскоп или ендоскоп), специфи-
чен микроинструментариум, както и висо-
котехнологични системи: ултразвук, невро-
физиологични измервания, стереотаксични 
устройства, интраоперативно насочване и 
ориентация (невронавигация), минимално-
инвазивни и перкутанни техники, вътресъ-
дови (ендоваскуларни) процедури [3]. Паци-
ентите, хоспитализирани за лечение в нев-
рохирургия, са в широк възрастов диапазон 
- от деца в кърмаческа възраст до възрастни 
хора с множество хронични заболявания. 
Всеки пациент в неврохирургия получава 
високоспециализирана помощ независимо 
от тежестта  и протичането на заболяването. 
Медицинските грижи за пациентите по отно-
шение на диагностичните изследвания, ме-
дикаментозно и оперативно лечение, предо-
перативни и следоперативни грижи и проце-
дури, диетичен и рехабилитационен режим 
и процедури са изключително прецизни като 

строго се съблюдава прилагането на инди-
видуален подход [7].

Изисквания към персонала и режим на 
работа

Голямото разнообразие на патологията, 
динамиката и промените на състоянието на 
пациентите изискват отлична екипна дей-
ност. Изграждането на екип за важен фактор 
за предоставянето на качествени услуги и 
запазване на конкурентноспособността във 
всяка една организация [1]. В неврохирур-
гичното отделение са сформирани специа-
лизирани екипи, които осъществяват всички 
дейности по диагностика, лечение и възста-
новяване на пациентите.

Работата в екип подобрява цялостната 
организация на работа и обслужване на па-
циентите. Изграждането на екип е продъл-
жителен процес, който изисква придобива-
нето на професионални навици им и изграж-
дането на динамични стериотипи [4, 5].

Старшата медицинската сестра в нев-
рохирургия има важна роля в екипната дей-
ност. Нейна е отговорността за интегриране 
и заздравяване на интерпрофесионалните 
взаимоотношения, колегиалността, съв-
местната работа и комуникативността между 
всички членове на екипа.Тя е не само пряк 
участник и разпределител, но и координатор 
и оценител на изпълнението на терапевтич-
ния план и грижите за пациента.

Медицинските сестри в болничното зве-
но по неврохирургия участват във всички ме-
дицински дейности като наблюдават общото 
състояние на пациента, изработва план за 
сестрински грижи за пациент с неврохирур-
гично заболяване на основата на оценка на 
състоянието, явни и потенциални рискове за 
пациента. Извършват назначените от лекар 
интервенции и манипулации, прилагат на-
значените лекарствени средства, обработ-
ват и извършват превръзки на оперативната 
рана, следят основните соматични показа-
тели в предоперативния и следоперативен 
период. При установяване на промени в 
съзнанието и поведението на пациентите и 
веднага уведомяват дежурния лекар. Осъ-
ществяват дейности по преодоляване и бор-
ба с болката, страха и напрежението чрез 
прилагане на подходящи средства по лекар-
ско назначение, стриктно изпълнява назна-
чената медикаментозна терапия, осигурява 
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проходимостта на периферните и централ-
ни венозни източници, осъществява грижи 
за храненето, проследява и регистрира де-
фекацията и др. Ежедневно извършват хи-
гиенни грижи и профилактика на декубитус, 
полагат грижи за подреждане и хигиена на 
болничното легло и стая, извършват подго-
товка и плануване на пациента за назначе-
ните му образни, лабораторни и диагностич-
ни изследвания и процедури [2].

Операционните сестри познават в де-
тайли хода на хирургичните интервенции. 
Активно участват и асистират в подготовка-
та и извършването на оперативната дейност. 
Строго съблюдават спазването на оператив-
ните протоколи и протоколите по здравни 
грижи [6].  Осигуряват подготовката на не-
обходимия инструментариум, консумативи, 
лекарствени средства като контролират тех-
ния брой до края на операцията. По време 
на операцията следят за стерилността на 
оперативното поле, инструментариум, кон-
сумативи. Едновременно с това контроли-
рат и спазват дезинфекционната програма 
на отделението като работят в екип с всички 
медицински специалисти. 

Материално-техническата база и меди-
цинското оборудване

Дейността в неврохирургичното звено 
се обезпечава от високотехнологично обо-
рудване,  включващо сателитни осветител-
ни тела, многофункционална операционна 
маса, електрокаутер и биполарна коагула-
ция, аспирационна система, анестезиологи-
чен апарат, неврохирургичен операционен 
микроскоп, рентгенов апарат „С-рамо”, не-
вроендоскоп, ултразвуков апарат (невро-
навигация или интраоперативен ехограф), 
стереотаксична система, радиочестотна 
термокоагулация, костнорежещи системи, 
ангиограф и др. 

Заключение
Персоналът в болничното звено по нев-

рохирургия осигурява комплексни и цялост-
ни грижи за пациентите по отношение на ди-
агностичните изследвания, медикаментозно 
и оперативно лечение, предоперативни и 
следоперативни грижи и процедури, диети-
чен и рехабилитационен режим и процеду-
ри. Всички тези дейности се осъществяват 
от висококвалифициран персонал със спе-
цифични за специалността знания, умения и 
техники.  Въвеждането на нови технологии 
поставя изисквания за непрекъснато обуче-
ние и повишаване на квалификацията, зна-
нията и умения на медицинските специали-
сти, както и усвояване на съвременни тех-
ники и методики за оказване на качествени 
здравни грижи. 
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ПРОУЧВАНЕ И АНАЛИЗ НА ПЪРВОТО УЧЕБНО РЪКОВОДСТВО ПО 
МЕДИЦИНСКА ДЕОНТОЛОГИЯ В БЪЛГАРИЯ

MEDical DEOntOlOGy in BulGaRia – stuDy anD analysis OF thE FiRst 
hanDBOOK OF DEOntOlOGy

Деков, Д.,  Димитрова Д. * 

Dekov, D., Dimitrova D.*

Резюме: Въведение: Медицинската деонтология (МД) е наука за задълженията и 
свързаните с тях права и отговорности на медицинските служители, при упражняване-
то на медицинската професия. Цел и задачи: Да се проучи и направи оценка на най-ста-
рия учебник по МД, издаден в България. Методи: Архивно-документални и издирвателни 
методи на изследване. Резултати и обсъждане: Първото учебно ръководство по МД 
е написано от проф. д-р Иван Москов през 1946г. Озаглавено е „Деонтология (права и 
задължения на лекаря) и кратко лекарско право“. Професор Москов определя, че: „Деон-
тологията ... изучава задълженията и свързаните с тях права на лекаря при упражнява-
не на неговата лекарска професия - задължения и права на болния, ...и неговите близки, 
към колегите лекари, към обществото и държавата“. Деонтологията „... ръководи ле-
каря в сложния лабиринт от затруднения, съмнения, недоразумения, конфликти и от-
говорности, които по неволя съпътстват упражняването на лекарската професия, за 
разрешаването на които не стига само здравия разум и съвестта на лекаря.“ Заключе-
ние: Разработени са основни юридически понятия като вина, умисъл, непредпазливост, 
правомерност на медицинските действия, наказателна и гражданска отговорност на 
лекаря при упражняване на неговата професия. 

Summary: Background.  Medical deontology (MD) is the science of obligations and related 
rights, responsibilities of medical staff in the medical profession. Aim. To study and evaluate the 
oldest handbook on MD, published in Bulgaria.  Materials and Methods. Archival-documentary. 
Results. The first handbook on MD was written by Prof. Dr. I. Moskov in 1946. It is entitled 
„Deontology (rights and obligations of the doctor) and a short medical law“. Professor Moskov 
defines that: „Deontology ... studies the duties and related rights of the doctor (in medical 
profession) and of the patient, and his relatives, to colleagues, to society and the state.“ Deontology 
„... guides the doctor in the complex labyrinth of difficulties, doubts, misunderstandings, conflicts 
and responsibilities that accompany the medical profession, the resolution of which…only based 
on common sense and conscience of the doctor…is not enough.“ Basic legal concepts such as 
guilt, intent, negligence, legality of medical actions, criminal and civil liability of the doctor in his 
profession have been developed. Conclusions. The studied handbook is the first of its kind in 
Bulgaria (author Prof. Moskov). For the first time the basic deontological issues, legal and ethical 
norms in the Bulgarian medical science have been described.

Ключови думи: Медицинска деонтология, Учебно ръководство, История на медицината 

Key words:  medical deontology, handbook, history of medicine
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ВЪВЕДЕНИЕ 
За всяко професионално направле-

ние са съставени и приложими различни 
специфични правила за начина, по който 
дадената професия трябва да се упражня-
ва. Деонтологията за първи път се развива 
от немския философ Имануел Кант (1724-
1804). В превод от старогръцки език дума-
та деонтология се означава като наука за 
дълга.  Интересно е да се отбележи, че още 
Демокрит  определя, че „Да бъдеш верен на 
дълга си в нещастие е нещо велико.“ Деон-
тологията като термин се разкрива още и в 
твърдението в древен Рим „Постъпи правил-
но“. Според него моралният дълг на човека 
трябва да го води към това кое е правилно.  
За човешкия дълг Антоан дьо Сент Екзю-
пери казва, че „За да съществуваш, важното 
е преди всичко да поемеш своя дълг.“ 

В своята книга  „Ефективни връзки в об-
ществото” авторите Cutlip, Scott M.; Center, 
Allen H.; Broom, Glen M. [4] дават своето виж-
дане за деонтологичната етика. Деонтоло-
гичната етика се  твърди, че се фокусира 
върху моралните принципи, но не върху мо-
ралността на резултатите от взетото реше-
ние. Този подход е известен и е определен 
като неконсекуенциалистичен подход, пора-
ди наложента идея, че етиката трябва да се 
ръководи от дълга, не от последствията. В 
книгата се определя още, че няма знак на 
равенство между етиката и деонтологията в 
рамките на определена професия. Казва се, 
че ако в етиката „се третират законите, пра-
вилниците и инструкциите, които определят 
правата и задълженията на професионали-
стите като граждани на определено обще-
ство (държавата)”, то в деонтологията „се 
включват онези морални ценности и норми, 
които са не само специфични за професия-
та, но и стоят над приетите закони в обще-
ството”. 

В тълковния реюник на думите в бъл-
гарския език [3] се казва, че деонтологията 
е теория на нравствените задължения, а ме-
дицинска деонтология - теория за юри-
дическите, професионалните и моралните 
права и задължения на практикуващите ле-
кари спрямо техните пациенти и колеги.  

Това учение днес е част от учението по 
медицинската етика. В миналото и днес в 
България, деонтологични въпроси на сту-
дентите по медицина, в медицинските фа-
култети  в страната са застъпвани основно в 
курса на преподаване по съдебна медицина, 
както и по медицинска етика.  

ЦЕЛ 
Целта на изследването е да се проучи 

и направи обобщена оценка на най-стария 
учебник по медицинска деонтология, изда-
ден в България. 

МАТЕРИАЛИ И МЕТОДИ 
Архивно-документални, в т.ч. и снимков 

архив и издирвателни методи на изследване.

РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ
Първото учебно ръководство по меди-

цинска деонтология (фигура 1.а. – снимков 
архив) е написано от проф. д-р Иван Москов 
и издадено през 1946 г. Озаглавено е „Деон-
тология (права и задължения на лекаря) и 
кратко лекарско право“. [1]

Фигура 1.а.  Деонтология (права и за-
дължения на лекаря) и кратко лекарско 
право, корица, България, 1946 г. Снимка: 
Д. Деков; Обработка на снимката: Д. Дими-
трова

Съдържа 205 страници, във формат 
16/24 сантиметра, издадено е от печатница 
„Рила“ в тираж 3000 екземпляра. Редак-
тор и коректор е самият автор, тогава 
Директор на Института по съдебна медици-
на и деонтология при Софийския Универси-
тет „Свети Климент Охридски“ и ръководи-
тел на Катедрата по Съдебна медицина и 
деонтология. [2]

Много интересно, точно, пълно и изчер-
пателно е определението за понятието „де-
онтология“, което проф.Москов дава в увода 
[1]: „Деонтологията е онази част от съдеб-
ната медицина, в широк смисъл на думата, 
която изучава задълженията и свързаните 
с тях права на лекаря при упражняване на 
неговата лекарска професия - задължения 
и права на болния, в отделни случаи и към 
неговите близки, към колегите лекари, към 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%83%D0%B5%D0%BB_%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D1%82
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B0%D0%BD_%D0%B4%D1%8C%D0%BE_%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%95%D0%BA%D0%B7%D1%8E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B0%D0%BD_%D0%B4%D1%8C%D0%BE_%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%95%D0%BA%D0%B7%D1%8E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8
https://www.abebooks.com/servlet/SearchResults?an=cutlip scott&cm_sp=det-_-plp-_-author
https://www.abebooks.com/servlet/SearchResults?an=center allen&cm_sp=det-_-plp-_-author
https://www.abebooks.com/servlet/SearchResults?an=center allen&cm_sp=det-_-plp-_-author
https://www.abebooks.com/servlet/SearchResults?an=broom glen&cm_sp=det-_-plp-_-author
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BB
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%8A%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0
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обществото и държавата“. По нататък авто-
рът продължава [1]: „Професионалната ме-
дицинска деонтология е един ръководител 
на лекаря в сложния лабиринт от затрудне-
ния, съмнения, недоразумения, конфликти 
и отговорности, които по неволя съпътстват 
упражняването на лекарската професия, за 
разрешаването на които не стига само здра-
вия разум и съвестта на лекаря.“

Основни глави на книгата (Фигура 1.б. и 
1.в.) са отбелязаните за: лекарската правос-
пособност, правото на частна практика, изда-
ването на медицински свидетелства за пред 
съда, лекарската професионална тайна, за-
дълженията на лекаря за отзоваване при по-
викване за медицинска помощ, прилагането 
на нови методи на лечение, интервенции с 
опитна и научна цел, коментар на съслов-
но-етичните правила на Българския лекарски 
съюз. Особенно интересни са темите за ле-
карския хонорар, евтаназията и аборта.

Фигура  1.б. и 1.в.  Деонтология (права 
и задължения на лекаря) и кратко лекар-
ско право, съдържание,  България, 1946 г.   
Снимка: Д. Деков;   Обработка на снимка-
та: Д. Димитрова

 
В главата лекарска отговорност [1] са раз-

работени основни юридически понятия като 
вина, умисъл, непредпазливост, правомер-
ност на медицинските действия, наказател-
на и гражданска отговорност на лекаря при 
упражняване на неговата професия.  В гла-
вата  за правата на лекаря са очертани ос-
новни правила за придобиване на лекарска 
правоспособност  (Фигура 2.)

Фигура  2.  Деонтология (права и задъл-
жения на лекаря) и кратко лекарско право,  
глава права на лекаря,  България, 1946 г.    
Снимка: Д. Деков; Обработка на снимката: 
Д. Димитрова

До отпечатването на „Деонтологията…“ 
на професор доктор Иван Москов в меди-
цинската литература в България не се раз-
граничават етичните, деонтологичните и 
правните норми, като се смесват различни 
понятия. Учебното помагало за пръв път ги 
уточнява и изчиства.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1.  Проученото учебно ръководство е пър-

во по рода си у нас с автор професор Мос-
ков. 

2. В ръководството са разработени за 
първи път основните деонтологични въпро-
си, правни и етични норми в Българската ме-
дицинска наука. 
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ПРОФЕСИОНАЛЕН ПОРТРЕТ НА ПРОФЕСОР ДОКТОР  ГЕОРГИ ЦЕКОВ - 
ВИДЕН БЪЛГАРСКИ УЧЕН, ПРЕПОДАВАТЕЛ И СЪДЕБЕН ЛЕКАР

pROFEssiOnal pORtRait OF pROFEssOR DOctOR GEORGi tsEKOV - pROMinEnt 
BulGaRian sciEntist, lEctuRER anD FOREnsic DOctOR

Димитрова Д. ,  Деков, Д., *

Dimitrova D.,  Dekov, D., *

Резюме. Въведение: Професионалният път на лекаря посветил себе си на медици-
ната  и в творчески пориви е пълен с предизвикателства. Цел и задачи: Да се проучи и 
представи професионалният път на видния български учен и преподавател Професор 
доктор Георги Цеков. Методи: Архивно-документално изследване. Резултати и об-
съждане: Изследван е професионалният път и творчество на професор доктор Георги 
Цековза за периода от завършването му на медицина до постпенсионния му период – 
пълноценен и изпълнен с фундаментални концепции за живота и смърта. Данните по-
сочват, че размаха на негово развитие преминава предели, условности и бариери. Умело 
и отговорно изучава науката съдебна медицина, на която е посветил себе си. От дуга 
страна гъвкаво и последоватено попива от опита на съдбномедицинската експертиза и 
практика в редица държави в Европа.  Като създател и пръв ръководител на Катедрата 
по съдебна медицина в Плевен през 1978 г., той през годините оставя ярка следа с пове-
че от 160 научни труда, публикувани в България и в чужбина. Изводи: Професионалният 
път на професор доктор Г. Цеков  е посветен на съдебната медицина като наука, прак-
тика и преподавателска дейност.  Професор доктор Г. Цеков вдъхновява благодарение 
на високия си научен и педагогически талант поколения от млади хора посветили себе 
си  на лекарската професия.

Summary.  Background. The professional path of the doctor dedicated to medicine and in 
creative impulses is full of challenges. Aim. To study and present the professional path of the 
prominent Bulgarian scientist and lecturer Professor Dr. Georgi Tsekov. Materials and Methods. 
Archival-documentary research.  Results. The professional path and work of Professor Dr. Georgi 
Tsekovza for the period from the completion of medicine to his post-retirement period has been 
studied - complete and full of fundamental concepts of life and death. The data show that the 
scope of its development crosses limits, conventions and barriers. He skillfully and responsibly 
studies the science of forensic medicine, to which he has dedicated himself. On the other hand, 
it flexibly and consistently absorbs the experience of forensic expertise and practice in a number 
of countries in Europe. As founder and first head of the Department of Forensic Medicine in 
Pleven in 1978, over the years he left a bright trail of more than 160 scientific papers published 
in Bulgaria and abroad.   Conclusions. The professional path of Professor Dr. G. Tsekov is 
dedicated to forensic medicine as a science, practice and teaching. Professor Dr. G. Tsekov 
inspires, thanks to his high scientific and pedagogical talent, generations of young people who 
have lighted themselves to the medical profession. 

Ключови думи: Професионален път;  Български уче н и лекар ; Преподавател; Съдебен 
лекар 

Key words:  Professional path; Bulgarian scientist; Teacher; Forensic doctor
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ВЪВЕДЕНИЕ 
Професионалният път на лекаря посве-

тил себе си на медицината  и в творчески 
пориви е пълен с предизвикателства. Про-
фесията лекар като призвание докосва мно-
зина млади хора години наред, инфлуирани 
от поколенията достойни лекари още от вре-
мето на бащата на медицината  Хипократ 
и Авицена до наши дни. В древногръцката 
митология Асклепий се почита като бог-ле-
чител, а преклонението пред това изкуство 
се подчертава с имената на Аполон, Хигия и 
Панацея в клетва. Гален се почита като един 
от най-големите хирурзи на древния свят, а 
Амброаз Паре се приема като основател на 
съвременната хирургия. Лекарят като лечи-
тел, учител и просветител осветява трудния 
път на тайнство наречено живот, за тези след 
него и през всички периоди в развитието на 
медицината като наука и практика.

В наши дни професията „Лекар“  е попу-
лярна и престижна професия, както в Бъл-
гария, така и в Европа.  В изследване про-
ведено през юни 2017  от  Аlpha Research 
сред 1024 пълнолетни българи се посочва, 
че лекарската професия е сред най-предпо-
читаните професии в България. Една година 
по-късно през 2018 г. в страната е финали-
зиран проект BG05M9OP001-1.011 – 0002 за 
постигане на устойчива и качествена заетост 
на пазара на туда. [3].  Според заключителен 
доклад по този проект представен декември 
2018 г. на конференция на “Асоциацията на 
индустриалния капитал в България” (АИКБ) 
се отбелязва, че „да си лекар днес е най-при-
влекателната професия в България”. 

Днес се смята, че прогресът в науката в 
областта на 
медицината е 
резултат как-
то на натру-
пан емпери-
чен път, така 
и на фунда-
м е н т а л н и -
те знания, а 
така също 
и на инова-
циите и тех-
нологиите в 
модерния ни 
свят. Днес се 
приема също 
така и, че 
професията 
лекар, макар 
и древна е и 

модерна и актуална във всяко едно нейно 
направление. Доказателство за това са до-
стойните лекари в цял свят, специалисти и 
експерти в различните научни направления 
на медицнината. 

В България значими фигури в медицин-
ската теория и практика се очертават редица 
лекари-учени. Един от тях безпорно е този 
на професор доктор Георги Цеков.(Фигура 1)

ЦЕЛ 
Да се проучи и представи професионал-

ният път на видния български учен и препо-
давател професор доктор Георги Цеков. 

МАТЕРИАЛИ И МЕТОДИ 
Архивно-документални и издирвателни 

методи на изследване.

РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ
Професор доктор Георги Цеков е роден 

на 17 март 1923 г. в гр. Луковит. Завършва  
МФ при СУ "Св. Климент Охридски" през  
1952 г. [1] Започва работа в Комисията за 
държавен контрол [1, 7] към Министерския 
съвет по изследване и контролиране на Ми-
нистерството на народното здраве и социал-
ните грижи. 

От ноември 1957 г. започва интернатура 
[1, 7] в катедрата по съдебна медицина, при 
професор Марков. От 1959 година д-р Цеков 
е асистент [1, 7] и в съавторство с профе-
сор Марков пише една от първите си научни 
публикации „За границите на сперматогене-
зата“, публикувана в списание „Хирургия“. 

През 1964/65 г. посещава институтите 
по съдебна медицина [7] в Белград, Виена, 
Рим, Женева и Дрезден, изучавайки техния 
опит и съдебномедицинска практика, както 
и организацията на съдебномедицинската 
експертиза в тези държави. Специализира 
една година съдебна медицина във Франция 
(Париж и Лион) и две години в Москва (при 
професор Клавдия Хижнякова). 

През 1967 г. е избран за главен асистент 
(в катедрата, ръководена от първата же-
на-професор по съдебна медицина в Бълга-
рия, професор Ружа Василева), а през 1977 
г. е избран за доцент. [1, 7]

Той е създател и пръв ръководител на 
Катедрата по съдебна медицина в Плевен 
през 1978 г. [1, 7] , която оборудва с висо-
котехнологична за времето си техника. През 
1984 г. [1, 2] защитава докторска дисертация 
на тема „Влияние на острото алкохолно оп-
иване върху шофьора“, придобива научната 
степен „Доктор на медицинските науки“, а 

Фигура 1. Проф. Д-р Ге-
орги Цеков, България

Снимки: Д. Деков;  Обра-
ботка на снимките: Д. Ди-
митрова
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след това е избран за професор. Пенсиони-
ра се през 1988 г., след което чете лекции на 
юристи в София и Пловдив [1, 7] . 

Има повече от 160 научни труда, публику-
вани у нас и в чужбина, над 270 научно-по-
пулярни статии, над 70 интервюта, очерци 
и репортажи, а също и много рецензии на 
книги и дисертации [1]. Автор е на четири 
книги [4-6]  - документална белетристика. 
Най-значителните от тях са: "Вина и въз-
мездие"(1997), "Професорът по съдебна 
медицина разказва"(2002), "Има ли граница 
между живота и смъртта и къде е тя" (2004). 
(Фигура 2.а. и 2.б.)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Професионалният път на професор док-

тор Г. Цеков  е посветен на съдебната меди-
цина като наука, практика и преподавател-
ска дейност. 

Професор доктор  Г. Цеков е основопо-
ложник и създател на Катедра по съдебна 
медицина в Плевен през 1978 г. 

Професор доктор Г. Цеков оставя богат 
по съдържание и голям по обем научен ар-
хив и документална белетристика с фунда-
ментални възгледи за живота и смъртта. 

Професор доктор Г. Цеков вдъхновява 
благодарение на високия си научен и педа-
гогически талант поколения от млади хора 
посветили себе си  на лекарската професия. 
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ВЛИЯНИЕТО НА НЯКОИ ФАКТОРИ ВЪРХУ ОБСЛУЖВАНЕТО НА 
ПАЦИЕНТИТЕ В СПЕшНО ОТДЕЛЕНИЕ

thE FactORs aFFEctinG patiEnt caRE in thE EMERGEncy DEpaRtMEnt 

Кирил Т. Атлиев, Мария А. Семерджиева

Kiril Т. Atliev, Maria А. Semerdjieva

Резюме: В проучването са изведени някои от водещите фактори, затрудняващи об-
служването на пациентите в спешно отделение според мнението на медицинските спе-
циалисти. Като водещи фактори медицинските специалисти определят недостигът 
на персонал (73.7%), неодстатъчната материално-техническа база (35.5%), психо-со-
циалният климат (17.1%), липса на знания и умения за полагане на медицински грижи 
(13.2%) нарушени взаимоотношения между мед.сестра – пациент (5.3%) и между мед.
сестри – лекари (5.3%). Необходимо е провеждане на устойчива политика, насочена към 
подобряване на влошаващата се кадрова осигуреност, недостатъчна квалификация и 
демотивация на персонала, както и структурата, организацията и управлението на 
системата за спешна медицинска помощ. 

Summury: The study identified some of the leading factors that difficult patient service in 
the emergency department, according to medical professionals. As leading factors the medical 
specialists define the staff shortage (73.7%), the insufficient material and technical equipment 
(35.5%), the psychosocial climate (17.1%), the lack of knowledge and skills for providing medical 
care (13.2%), disturbed relationships between nurse and patient (5.3%) and between nurses 
and doctors (5.3%). It is necessary to pursue a sustainable policy aimed at improving the staff 
shortage, insufficient training, and staff demotivation, as well as the structure, organization, and 
management of the emergency medical care system. 

Ключови думи: спешна помощ, медицинско обслужване, фактори на влияние

Key words: emergency care, medical care, influencing factors

Въведение: Дейността по оказване на 
спешна медицинска помощ предизвиква 
непрекъснатия интерес на обществото, тъй 
като засяга всички негови членове. Налице 
са сериозни проблеми при нейното изпъл-
нение, сред които преобладават липсата 
на ясни критерии, регламентиращи струк-
турата на системата за спешна медицин-
ска помощ, броя и вида на медицинските 
екипи, засилено търсене на медицинска 
помощ; нарушена координация между 
спешната помощ и останалите лечебни 
заведения от системата и т.н. Не по-малко 
значение има и подготвеността на болнич-
ния персонал при бедствия от различно 
естество, които могат да засегнат живота 
и здравето на медицинските специалисти 
[5]. Затова мениджмънта на медицинското 

осигуряване при различни рискови ситу-
ации е от първостепенно значение върху 
обслужването на пациентите и в спешните 
отделения [7]. 

Устойчивостта на лечебните заведения 
включва не само неговата инфраструктура 
и материално-техническо осигуряване, но и 
достатъчния брой с необходимите знания и 
умения на медицинския персонал [4]. Много-
бройни са аспектите, които определят под-
готвеността на медицинските специалисти 
за адекватни и ефективни действия [1]. 

Цел: В проучването са изведени някои от 
водещите фактори, затрудняващи обслуж-
ването на пациентите в спешно отделение 
според мнението на медицинските специа-
листи.
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Материал и методи: За целта на из-
следването е създадена авторска анкета, 
която включва демографска характеристика 
и въпроси, свързани с различни аспекти на 
медицинското  обслужване. В проучването 
участват 78 медицински специалисти, ра-
ботещи в спешно отделение на УМБАЛ ”Св.
Георги” ЕАД, от които 37.2% са мъже. Данни-
те са обработени със статистически продукт 
SPSS V. 19.0. Използвани са описателна 
статистика, χ2-тест и корелационен анализ. 
За ниво на значимост беше прието Р≤0.05. 
Резултатите са представени графично с по-
мощта на MS Excel 2016.

Резултати: Средната възраст на изслед-
ваните е 38,33±1,26 г., като не се установи 
значима разлика по този показател меж-
ду лекари и специалисти по здравни грижи 
р=0.523 (u=0.647). От всички изследвани 
46.2% са магистри по медицина и 53.8% спе-
циалисти по здравни грижи.Около една тре-
та от работещите са с 5 год. стаж (30.2%), 
а тези с над 21 г. са едва 17.5%. Броят на 
медицинските сестри преобладава сред 
служителите  с 5 г. стаж Р=0.016 (χ2=8.24). 
Освен това при  тях се отчита по-голямо те-
кучество. 

Като водещи фактори медицинските спе-
циалисти определят недостигът на персо-
нал (73.7%), недстатъчната материално-тех-
ническа база (35.5%), психо-социалният 
климат (17.1%), липса на знания и умения за 
полагане на медицински грижи (13.2%) нару-
шени взаимоотношения между мед.сестра – 

пациент (5.3%) и между мед.сестри – лекари 
(5.3%) (фиг.1). 

При анализа на резултатите установихме, 
че медицинските сестри са по-категорични в 
това, че липсата на персонал затруднява об-
служването на пациентите  р=0.03 (χ2=4.59). 
Служителите до 30 г. по-често посочват лип-
сата на знания и умения  за полагане на 
медицински грижи като причина за качест-
веното обслужване на пациентите р=0.001 
(χ2=13.17). Това налага необходимостта от 
осигуряването на обучения на персонала 
с цел повишаване на знанията и практиче-
ските умения за справяне в условията на 
спешност [2]. 

Извършеният ремонт и саниране на 
спешното отделение, което в значителна 
степен подобри организацията на работа. В 
тази връзка попитахме участниците в про-
учването, дали считат наличната материал-
но-техническа база (МТБ) за подходяща от-
носно осигуряването на качествени здравни 
грижи на пациентите в условия на спешност 
(фиг. 2).

Фиг. 2. Оценка на материално-техниче-
ската база

Фиг. 1. Фактори, затрудняващи обслужването на пациентите
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Установихме, че основната част от меди-
цинските специалисти считат за подходяща 
материалната база, въпреки че има как-
во още да се желае в тази насока. Жените 
по-често смятат, че МТБ отговаря на качест-
вени здравни грижи, докато мъжете са съ-
гласни отчасти  Р=0.001 (χ2=16.78).

Медицинските специалисти до 30 г. 
по-често смятат, че МТБ не е подходяща за 
осигуряване на качествени здравни грижи 
Р=0.004 (χ2=19.01).

Това налага необходимостта от осигуря-
ването на целеви средства за закупуване 
на по-съвременна медицинска апаратура и 
оборудване, което е предпоставка за подо-
бряване на диагностично-терапевтичните 
възможности, за допълнително мотивиране 
на медицинския персонал и създаване на 
устойчив психоклимат в спешните отделе-
ния [3].  

Заключение
Ефективните здравни грижи в условията 

на спешност изискват вземане на правилни 
решения от гледна точка на емоционално 
натоварената среда. 

Необходимо е провеждане на устойчи-
ва политика, насочена към подобряване на 
влошаващата се кадрова осигуреност, не-
достатъчна квалификация и демотивация 
на персонала, както и структурата, организа-
цията и управлението на системата за спеш-
на медицинска помощ [6]. Това е свързано 
с установяване на ефективна координация 
и взаимодействие с останалите сектори на 
здравната система за да може непрекъсна-
то да усъвършенства и едновременно с това 
хармонизира нормативната уредба в систе-
мата на здравеопазването и спешната меди-
цинска помощ като нейна интегрална част. 
За осъществяването на тези задачи е необ-
ходимо осигуряване на адекватно финан-
сиране и обединяване усилията на всички 
заинтересовани страни за предоставяне на 
качествени здравните услуги от системата 
за спешна медицинска помощ.
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ПРЕДПОЧИТАНИЯ НА ДВОЙКИ С РЕПРОДУКТИВНИ ПРОБЛЕМИ ПРИ 

ИЗБОРА НА СУРОГАТНА МАЙКА 

pREFEREncEs OF inFERtilE cOuplEs On thE chOicE OF a suRROGatE MOthER

Станислава Н. Харизанова, Десислава Р. Бакова, Мария А. Семерджиева

Stanislava N. Harizanova, Desislava R. Bakova, Maria A. Semerdjieva

Резюме: В настоящото проучване са представени предпочитанията на двойки с ре-
продуктивни проблеми при избора на сурогатна майка. Повече от половината респон-
денти (53.66%) посочват за най-подходяща сурогатна майка да бъде непозната здрава 
жена. Една четвърт (24.39%) смятат, че близка роднина и дори сестра е най-приемлива 
за сурогатна майка. Останалите 12.20% са на мнение, че приятелка или позната би 
била приемлива за сурогат и само 9.76% биха приели всяка жена. Резултатите от на-
стоящото проучване затвърждават необходимостта от разработването на политики 
и процедури за различни аспекти при създаването на законово-нормативна уредба, в т.ч. 
и разглеждане на искания относно избора на сурогатна майка.

Summary: In the present study the preferences of couples with reproductive problems on the 
choice of a surrogate mother are presented. For more than half of respondents (53.66%) the most 
appropriate surrogate mother would be an unknown healthy woman. A quarter (24.39%) think that 
a close relative, even a sister, is the most acceptable choice for a surrogate mother. The other 
12.20% express the opinion that a friend or an acquaintance would be acceptable for a surrogate 
and only 9.76% would accept any woman. The results from the present study confirm the necessity 
for developing policies and procedures for various aspects in creating the legislation including 
considering claims regarding the choice of a surrogate mother. The individuals participating in 
such relations should be especially sensitive to the social and psychological complications which 
may arise. 

Ключови думи: сурогатно майчинство, двойки с репродуктивни проблеми

Key words: surrogacy, infertile couples

Увод: Според официалната статистика 
в България 200 хиляди души имат репро-
дуктивни проблеми, според неофициална-
та – около 270 000, а в световен мащаб те 
са около 50-80 милиона (според доклади на 
СЗО). Не трябва да се пренебрегва фактът, 
че има двойки, които се притесняват да при-
знаят проблема и не търсят помощ. 

Борбата с безплодието е един от 
най-важните проблеми за разрешаване на 
съвременното ни общество [1]. В момента 
ин витро оплождането е основен метод за 
лечение на инфертилитета. За съжаление 

това е решение само при част от двойките 
и успеваемостта е относително понятие. 
Като единствена алтернатива, в някои 
случаи, се явява сурогатното майчинство. 
Въпреки липсата на законово-нормативна 
уредба в нашата страна сурогатното май-
чинство е надеждата, че абсолютно без-
плодие няма. 

Цел: В настоящото проучване са пред-
ставени предпочитанията на двойки с репро-
дуктивни проблеми при избора на сурогатна 
майка. 
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Материал и методи: В проучването 
участваха двойки с репродуктивни проблеми, 
посещаващи Университетска специализира-
на акушеро-гинекологична болница „Селена“ 
в гр. Пловдив. От всички участници (n=41) 
достоверно преобладава относителният дял 
на жените – 65.85% спрямо мъжете – 34.15% 
(p<0.05). Средната възраст на респонденти-
те е 42.66 г. ± 0.995, като най-младият участ-
ник е на 28 години от женски пол, а най-въз-
растният – на 55 години от мъжки пол. При 
съпоставка на средната възраст по пол не се 
установи статистически значима разлика.

За целта на проучването е разработена 
анкетна карта, разпространявана и попълва-
на онлайн. Тя включва общо 27 въпроса, от 
които 6 дават информация за социално-де-
мографската характеристика на субекта на 
изследването – пол, възраст, образование, 
социален статус, местоживеене, социално 
положение. Останалите  въпроси изследват 
нагласите относно узаконяването на СМ и 
някои етични аспекти свързани с неговото 
прилагане. 

Данните са анализирани със статистиче-
ски програмен пакет методи SPSS v.19.0. За 
ниво на статистическа значимост е прието 
Р<0.05.  Използвани са дескриптивна ста-
тистика и непараметричен анализ χ2.

Резултати и обсъждане: Въпреки ог-
ромното желание на двойките с репродук-
тивни проблеми да имат свои деца, не без 
значение се оказа изборът на СМ, в случай 
на приемане на законово-нормативна уред-
ба в нашата страна (фиг. 1). 

Фиг. 1. Предпочитания при избора на су-
рогатна майка

По-голяма част от респондентите посоч-
ват като най-подходяща сурогатна майка да 
бъде непозната здрава жена (53.66%). Една 
четвърт (24.39%) смятат, че близка роднина 
и дори сестра е най-приемлива за сурогатна 
майка. Останалите 12.20% са на мнение, че 
приятелка или позната би била приемлива 
за сурогат. Само 9.76% биха приели всяка 
жена. 

При подобно проучване е установено, 
че почти половината от участниците (49.3% 
при жените и 57.3% при мъжете) предпо-
читат заместителната майка да е роднина, 
докато малко над една четвърт (25.3%) от 
анкетираните двойки искат самоличността 
на сурогата да остане неизвестна [3]. S. Kilic 
и кол. установяват, че 43% от турските ин-
фертилни жени предпочитат тяхна сестра 
или близка приятелка да бъде заместваща 
майка и само 13.33% биха приели непозната 
жена [4]. 

Резултатите от настоящото проучване се 
доближават до това, проведено от Y. Saito и 
H.  Matsuo [5]. Те съобщават, че 70% от япон-
ските жени и мъже с репродуктивни пробле-
ми предпочитат напълно неизвестна жена за 
сурогатна майка. 

Възрастта на сурогатната майка е раз-
лична в отделните страни, например в Ан-
глия за сурогатна майка се приема жена до 
35 год. възраст, в Гърция – до 50 г., а по зако-
нопроект в България – до 43 г. Участниците в 
настоящото проучване смятат като подходя-
ща възрастта до 50 г. – (70.73%), 14.63% по-
сочват до 43 г. и също толкова са на мнение 
за възраст до 35 г. Респондентите посочват, 
че от една до три бременности (средно две) 
трябва да се разреши на една сурогатна 
майка.

Интерес представляват резултатите от 
отговорите на участниците по отношение 
разкриването на произхода на детето, роде-
но от сурогатна майка (фиг. 2).
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Фиг. 2 Разкриване произхода на детето

Половината от анкетираните (51.22%) на-
стояват за запазване на тайната. Една трета 
(36.59%) смятат, че детето трябва да бъде 
информирано за своя произход. Прави впе-
чатление, че по-високо образованите учас-
тници са категорично против разкриването 
на тайната, че детето е родено от сурогатна 
майка, в сравнение с участниците с по-ниско 
образователно ниво р=0.011 (χ2=16.460). 

При подобно изследване в Япония 46% 
от респондентите твърдят, че детето трябва 
да знае за произхода си, 20.4% са против, а 
31.7% не могат да решат [8]. Сходни резул-
тати са получени при допитване, проведено 
в Германия – 38.4%, 29.6% и 32% съответно 
[6], където даряването и приемането на яй-
цеклетки е забранено от закона. За разли-
ка от тях, 83% от жените и 75% от мъжете 
в Швеция са подкрепили правото на потом-
ството да знаят произхода си [7]. Този висок 
процент на одобрение може би се дължи на 
правното либерализиране на донорство на 
гамети и правото на потомството да знае са-
моличността на донора.

Заключение: Резултатите от настоящо-
то проучване затвърждават необходимост-
та от разработването на политики и проце-
дури за различни аспекти при създаването 
на законово-нормативна уредба, в т.ч. и 
разглеждане на искания относно избора на 
сурогатна майка [2]. Лицата, участващи в по-
добни отношения трябва да бъдат особено 
чувствителни към социалните и психологи-
чески усложнения, които могат да настъпят. 
Едновременно с това е необходимо и да се 
полагат специални грижи, за да се гарантира 
защитата и благосъстоянието на детето.
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УДОВЛЕТВОРЕНОСТ НА СТУДЕНТИТЕ ОТ ОРГАНИЗАЦИЯТА И 
ПРОВЕЖДАНЕТО НА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ В УСЛОВИЯТА НА 
ПАНДЕМИЯТА COvID-19

stuDEnts satisFactiOn with thE ORGaniZatiOn anD ManaGEMEnt OF 
DistancE lEaRninG in thE cOntExt OF cOViD-19 panDEMic

Мария А. Семерджиева, Десислава Р. Бакова, Биянка Л. Торньова 

Maria А. Semerdjieva, Desislava R. Bakova, Bianka L. Torniova

Резюме: Ограничителните мерки, свързани с разпространението на COVID-19, при-
нудиха учебните заведения в България да преминат към дистанционни форми на обуче-
ние. Това извънредно положение постави в нова ситуация всички участници в учебния 
процес. 

В настоящото проучване е изследвана удовлетвореността на студентите от спе-
циалност „Управление на здравните грижи“ от организацията и провеждането на дис-
танционно обучение. За кратък период от време всички преподаватели от ФОЗ при 
МУ-Пловдив успяха успешно да адаптират учебното съдържание към съответните 
електронни платформи. Този факт е причина за високата степен на удовлетворе-
ност на студентите от организацията и провеждането на дистанционното обучение 
на студентите от специалност „Управление на здравните грижи“ в условията на пан-
демията COVID-19.

Summury: Restrictive measures related to the spread of COVID-19 have forced high schools 
in Bulgaria to switch to distance learning. This state of emergency put up in a new situation all 
participants in the learning process. The present survey studies the student‘s satisfaction with 
the organization and management of distance learning in the specialty “Healthcare management” 
(bachelor’s and master’s programs). For a short period of time, the academic staff from FPH at 
MU-Plovdiv  successfully adapted the curriculum to the relevant electronic platforms. This fact is 
the reason for the high degree of student‘s satisfaction with the organization and management 
of distance learning for students from the specialty “Healthcare management” (bachelor’s and 
master’s programs) at the Faculty of Public Health (Medical university of Plovdiv) in the context of 
the COVID-19 pandemic.

Ключови думи: дистанционно обучение, удовлетвореност, COVID-19
Key words: distance learning, satisfaction, COVID-19

Въведение: COVID-19 наложи сериозни 
промени в професионалния и личния живот 
на хората. Всички решения са насочени към 
предприемането на ефективни действия за 
намаляване разпространението на вируса. 
Ограничителните мерки принудиха учебните 
заведения в България да преминат към дис-
танционни форми на обучение. Това извън-
редно положение постави в нова ситуация 
всички участници в учебния процес. Въведе-
ната в Медицински университет – Пловдив 
дистанционната форма на обучение наложи 
да се провеждат упражнения, лекции, те-
стове и изпити чрез електронни платформи 
[2,3]. Предизвикателствата пред студенти, 
преподаватели бяха много, но един от ос-
новните приоритети на Медицински универ-
ситет – Пловдив се запази, а именно подо-
бряване на качествто на обучение във всич-
ки форми включително и в електронна среда 

[4,5]. Интерактивната образователна среда 
допълва традиционното обучение, като оси-
гурява условия да се реализира ефективна 
групова динамика между субектите в учеб-
ния процес, ръководена и направлявана от 
преподавателя  [1].  

Цел: В настоящото проучване е изслед-
вана удовлетвореността на студентите от 
специалност „Управление на здравните гри-
жи“ от организацията и провеждането на 
дистанционно обучение.

Материал и методи: Проведенo е ано-
нимно електронно анкетно проучване, в кое-
то участваха 68 студенти от специалност 
„Управление на здравните грижи“ (ОКС „ба-
калавър“ и „магистър“), на възраст от 24 до 
52 год. (mean 38.21±1.23). Проучването се 
проведе в периода 15 април - 30 май 2020 
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г. Въпросникът включва основно стандарти-
зирани (затворени) въпроси. Проучването 
беше реализирано под формата на онлайн 
анкета със средна продължителност около 
15 минути. Данните са обработени със ста-
тистически продукт SPSS V. 19.0. Резултати-
те са представени графично с помощта на 
MS Excel 2016.

Резултати и обсъждане: Всички анкети-
рани студенти са участвали в дистанционно-
то обучение (ДО), от които 47.7% са напра-
вили с желание, 36.6% с нежелание, а 21.1% 
не могат да преценят (фигура 1). 

Фиг. 1. Участие в дистанционното обу-
чение 

Преобладаваща част (82.6%) от участни-
ците оценяват дистанционното обучение 
като добра възможност в извънредна ситуа-
ция, но въпреки това изразяват своите пред-
почитания към традиционния вариант на 
обучение. 13 категорично % заявяват, че не 
им допада дистанционното обучение (фиг.2).

Фиг. 2. Дистанционно обучение - предпо-
читания на студентите 

Считаме, че удовлетвореността на учас-
тниците зависи в голяма степен от цялостна-
та организация на обучението. Според мне-
нието на 60.9% от участниците ДО е било 
организирано добре още от самото начало, 
21.7% съобщават за проблеми, които впо-
следствие са решени, а 13% от респонден-
тите са на мнение, че обучението се е про-
веждало хаотично и е липсвала организация 
на учебния процес (фиг.3). 

Фиг. 3. Оценка на организацията на дис-
танционното обучение

Затруднения по време на самото обуче-
ние са имали почти половината от участни-
ците в проучването (фиг. 4).

Фиг. 4 Затруднения по време на дистан-
ционното обучение

Като основни причини за затрудненията 
студентите са посочили: технически пробле-
ми свързани платформите за дистанционно 
обучение (65.2%), както и липса на ясни ука-
зания за работа с тях (34.2%). 

От 2014 г. ФОЗ при Медицински универси-
тет – Пловдив успешно въведе електронното 
обучение (edo.mup.bg) за своите студенти, 
което в голяма степен улесни подготовката 
на учебните материали. Всички анкетирани 
студенти са ползвали  платформата на ФОЗ. 
Голяма част от тях (91.3%) са провежда-
ли електронното обучение и през Microsoft 
Teams (Office 365). Като напълно успешно 
преминало оценяват 77.3%. Малка част от 
анкетираните не са изразили мнение или са 
заявили, че не могат да преценят (фиг.5).

Фиг. 5 Комплексна оценка на дистан-
ционното обучение.



282 ЧЕТВЪРТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ “ИНОВАЦИИ В ОБЩЕСТВЕНОТО ЗДРАВЕ”

В проучване на Михайлова и кол. на сту-
дентското мнение  и нагласи относно елек-
тронното обучение, студентите представят 
предимствата на електронното обучение 
като: форма за бърз и удобен достъп до 
учебните материали, чието онагледяване 
подпомага усвояването   на детайлите по от-
делните теми, както и ефективна комуника-
ция с преподавателя [10].  

Спешното адаптиране на учебното съ-
държание към електронните платформи за 
обучение създаде редица проблеми по от-
ношение на адекватно предлагане на сту-
дентите. Освен това провеждането на ДО 
е свързано с определени умения [6]. При 
по-голяма част от участниците в учебния 
процес те все още не са достатъчно развити. 
Facebook, Viber, WhatsApp и други социал-
ни мрежи са лесни и интуитивни за работа 
и използване. Предвид факта, че във ФОЗ 
преобладават възрастни обучаващи се е 
необходимо да се предвиди провеждането 
на обучение за работа със специализирани 
електорнни платформи. 

Заключение: Новите условия на живот 
са причина за значителни промени в облас-
тта на икономиката, социалната сруктура и 
съвременното образование. Това наложи 
необходимостта виртуалната комуникация 
и онлайн обучението да решат много бързо 
възникналите проблеми с активното участие 
отстрана на заинтересованите страни [7]. 
Търсенето и прилагането на ефективни под-
ходи за оптимизиране на обучението и адап-
тирането към изискванията на професионал-
ната среда е една от основните приоритетни 
задачи на медицинското образование [8]. За 
кратък период от време всички преподава-
тели от ФОЗ при МУ-Пловдив успяха успеш-
но да адаптират учебното съдържание към 
съответните електронни платформи. Този 
факт е причина за високата степен на удо-
влетвореност на студентите от организация-
та и провеждането на дистанционното обу-
чение на студентите от специалност „Упра-
вление на здравните грижи“ в условията на 
пандемията COVID-19.  Въпреки голямата 
полза от системите за управление на обуче-
нието, те все още се оказват недостатъчни. 
Спецификата на обучение на студентите от 
специалност „Управление на здравните гри-
жи“ изисква в голяма степен пряк контакт, 
провеждането на дискусии и активни взаи-
моотношения между преподаватели и сту-
денти. Качественото обучение се определя 
с възможностите, които предоставя на сту-
дентите да се развиват съгласно собствени-
те си желания и потребности, да формират 
ключови компетенции, които са универсални 
по своя характер и приложимост, като ниво-
то им е обвързано с нивото на придобитите 
знания и умения. Особено важно за всеки 
университет е да поддържа високи стандар-

ти на медицинското образование, които да 
осигурят на завършващите научни основи и 
практически умения, от които се нуждаят за 
медицинската си практика  [9].  
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