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ЗНАЧЕНИЕТО НА ЕФЕКТИВНАТА КОМУНИКАЦИЯ
В МЕДИЦИНСКАТА ПРАКТИКА
Албена Андонова
THE IMPORTANCE OF EFFECTIVE COMMUNICATION IN MEDICAL PRACTICE
Albena Andonova
ABSTRACT: The importance of effective communication in medical practice again comes to the fore. One of
the reasons is becoming a growing trend for Technocracy and multicultural world. The purpose of this article is
to focus on the basic principles of communication to be proficient by medical professionals. The ability of health
professionals to communicate with patients with different health, social and cultural status and the need for
individual approach and personalized care for people is one of the main criteria for quality of care.
Key words: Communication, medical practice, patient quality of care.

ка включва не само обсъждане на здравния
статус на пациента, но и умението за ефективна комуникация по различни тематики,
обхващащи процеса на предоставяне на медицинска, здравна, психологическа и социално-битова помощ.
Високото ниво на емоционална интелигентност е много важна характеристика за
медицинските специалисти. Умението да се
управляват емоциите е много полезно за работещите в сферата на здравните услуги.
Спецификата на работата им изисква да умеят
да изслушват и комуникират, да реагират
бързо и адекватно при спешност, да не показват лични емоции и страхове, да създават
чувство за доверие, да имат обективна оценка
за ситуацията и да развиват и запазват собствената си емоционалност.
Съществуват различни класификации на
видовете и типовете комуникации. В зависимост на контекста на протичане на общуването те могат да се определят като:
Формална комуникация – осъществява се
в организирана институционална среда базирана на нормативни документи, инструкции и
наредби. В голямата си част формалната комуникация е в писмена форма, а при пряко
общуване се спазват регламентирани йерархични вертикални и хоризонтални нива и
форми на комуникация.
Неформална комуникация - протича в неорганизирана среда и се базира на лични отношения и ценностната система на хората.

Въведение
Общуването е една от основните човешки
потребности спомагаща за осъществяване на
комуникация с цел обмен на информация,
идеи и мисли. Комуникацията между хората е
в основата на социализацията и интеграцията
на индивида в обществото. Способността да
се комуникира ефективно е едно от найважните умения на човека. Притежавайки
тази компетентност човек много ефективно
предава, приема и разчита послания и факти,
бързо избира най-релевантния канал за комуникация в конкретна ситуация за да постигне
в максимална степен поставените си цели за
възприемане и предаване на конкретна информация. Владеенето на комуникативните
техники дава инструментите и уменията, чрез
които човек да управлява и влияе в процеса
на общуване. Комуникативната компетентност е съставна чест от цялостното поведение
на отделната личност.
В редица професии владеенето на комуникативните техники е от съществено значение
за качеството на предоставяната услуга. В
медицинските професии умението за комуникация с различните категории пациенти и семействата им е основополагащо за предоставяне на качествено здравното обслужване.
Процесът на общуване с пациентите не бива
да се възприема като формален процес за регистриране на конкретно състояние. Ефективната комуникация в медицинската практи-
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тниците в процеса на медицинското обслужване и биха отстранили пропуските. [7]
Много често при извършването на различни медицински дейности и здравни грижи,
медицинските специалисти докосват тялото
на пациента. Допускане на непознати хора да
навлизат в интимната зона на човек, макар и
при изпълнение на професионална задача,
предизвиква психически и понякога физически дискомфорт в пациента. При този случай
владеенето на техниките на невербална комуникация от медицинския специалист е от съществено значение. Недопустимо е изразяване на негативни емоции чрез поглед и мимика
от здравните специалисти като например
учудване, погнуса, ирония и други. П. Балканска отбелязва, че „в общуването между
хората невербалните (неезикови, несловесни)
средства имат огромно значение“. По нататък посочва, че „Комуникацията чрез допир е
друга модалност на невербалното общуване,
която в известен смисъл заема междинно положение между физическото и психологическото внимание. Освен ръкуването тук се отнасят всякакви други докосвания до събеседника.“ Авторът отбелязва, че „Докосването,
простият физически контакт, могат понякога
да бъдат единственото средство за съобщаване на задълбоченост и интензивност на загрижеността.“ [2]
Докосването на друг човек никога не трябва да бъде самоцелно. Точно премерен жест
или поведение на здравния специалист може
да вдъхне увереност и сила, или обратното да
предизвика отчаяние, обида и безнадеждност.
Морално етичните-ценности на нашето общество не възприемат като нормално самоцелното докосване на различни части от тялото без да имат терапевтична цел и предварително съгласие. Много от пациентите обаче
възприемат положително докосването и го
оценяват като подкрепа, успокояване и положително отношение към тяхната личност. Когато го получат от член на медицинския екип,
особено ако здравословното им състояние е
свързано с физически промени на тялото или
при съобщаване на лоша новина докосването
се приема като подкрепящо и нужно от болния.
Умението за общуване с хора с различни
увреждания /слухови, двигателни, ментални/
е много важно професионална компетентност
за медицинските специалисти. Получаването
на вярна и навременна информация, демонстрирането на позитивно и уважително отно-

Няма строго изградена структура и задължителни правила при реализирането на общуването.
В зависимост от използваните изразни
средства комуникацията се определя, като:
Вербална – основно изразно средство за
взаимодействие между две или повече лица
са думите използвани в организирана устна
или писмена реч.
Невербална - предаване на информация
без да се използват думи.
Основни изразни средства за предаване на
послания са:
Мимиките – движение на лицевата мускулатура променяща израза на лицето и очите
според волеви и неволеви физически и психически състояния.
Жестовете, докосване - целенасочени или
спонтанни движения на ръцете, главата, тялото с помощта на които се изразява отношение, емоционално и физическо състояние.
Целта и задачите на статията е да се акцентира върху значението на комуникацията
/по-точно невербалната/ в медицинската
практика. На фона на все по-засилващата се
тенденция за технологизация в медицина и
мултикултален свят, отново на преден план
излиза необходимостта от индивидуален подход и персонализирани грижи за човека в зависимост от неговите личностни особености
и нужди.
Прилагането в медицинската практика на
принципите и елементите на ефективната комуникация е важна част от професионалната
компетентност на здравните специалисти.
Много често използването на формални вербалните изразни средства в процеса на общуване се възприемат като достатъчни при
здравното обслужване на пациента и в известна степен се пренебрегват невербалните.
За значението на вербалната и невербалната комуникация в медицинската практика
свои проучвания и анализи извършват редица
автори. [3], [4], [5], [6], [8], [10], [11], [12],
[13], [17]
В свое изследване М. Димитрова и И.
Стамболова установяват, че „Около 1/4 от
проблемите в общуването според сестрите се
дължат на сензорни нарушения при пациентите, които пречат да чуят и разберат подадената към тях информация. Авторите правят
заключението, че изследвания в областта на
здравните грижи са полезни за установяване
на проблемите в комуникацията между учас-
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продължат да се усъвършенстват през целия
живот.
Използването на жестовете и мимиките от
медицинските специалисти в процеса на
оказване на медицинска помощ в определи
ситуации понякога е единствения начин за
общуване с колегите с цел да се пощади пациента и близките му от научаване на все още
неокончателна информация. Така медиците
могат да получат или предадат спешна информация за състояние, факт или необходимост от извършване или не на определени
дейности и процедури.
Невербалните знаци, които използва пациента в процеса на оказване на здравни грижи
и правилното им разчитане могат да повлияят
положително в лечебния процес. Често поради различни морано-етични предразсъдъци,
страх или други психологически бариери пациента не съобщава всички свои проблеми и
страхове, а съзнателно или подсъзнателно
изпраща невербални послания към медицинския екип или отделен специалист. Правилното възприемане и разчитане на тези послания
понякога е важен елемент от терапевтичния
план за подобряване на здравословното състояние на пациента. Анализа на връзката
между моторни прояви на тялото и информацията за самоличността има важна стойност
за правилно оценяване на индивида [16]
През последните години популярни станаха редица сайтове предлагащи медицинска и
психологическа информация. Част от тях
предлагат консултация със специалисти в реално време. Интересът към информация по
различни здравословни проблеми получавана
онлайн има своите почитатели на фона на все
по-нарастващото недоволство от медицинското обслужване. В интернет пространството
се реализира единствено и само формална
комуникация. Липсата на реален контакт с
пациента и невъзможността за холистичен
подход е основна пречка за формиране на
здравословния проблем на пациента и поледващо ефективно лечение. Електронната комуникация е „лишена от важни компоненти,
като контакт с очите, тона на гласа, чисто естествено докосване, жестове. [15]. Но същевременно интернет ресурсите могат да бъдат
полезни за придобиване на медицински и
психологически знания, а също за прилагане
на принципите на здравословния стил на живот

шение към пациента със специални потребности е важен аспект от медицинското обслужване. [1]
За медицинския специалист е особено
важно да притежава „комуникативна компетентност, умение да обясни на достъпен за
пациента език специфична медицинска информация, да спазва индивидуален подход, да
формира и развие личностни качества (етичност, милосърдие, съобразителност, културност и др.), усмихване и т.н.“ отбелязва Н.
Иванова. [9] Б.Торньова разглежда комуникативната компетентност като ключова и заемаща особено място в процеса на професионалното формиране на медицинските специалисти. [14]
Много често здравните професионалисти
считат, че спазването на принципите на формалната комуникация са достатъчни и затова
пренебрегват невербалната. Невербалната
комуникация е от особена важност за болния
човек. Чувствайки се застрашен поради промяна на здравословното си състояния болния
много старателно се вглежда във всеки жест,
поглед, позиция на тялото на членовете на
медицинския екип, търсейки скрити и явни
сигнали за да си изяснява степента на критичност на здравния му статус. Владеенето на
невербалните знаци и целенасоченото им използване от медицинските специалисти понякога са решаващи в лечебния процес. Така
значително се минимализират ситуациите, в
които пациентите са неудовлетворени от предоставената им медицинска помощ или правят неправилни заключения за здравословното си състояние.
Познаването на различните културни и религиозни принципи и убеждения в съвременния мултикултурален свят е в основата на комуникативната компетентност на медиците.
Принципите на невербалната комуникация
трябва да се спазват особено стриктно при
обгрижване на лица от друг пол, религиозна и
културална принадлежност. При езикова бариера универсално средство за предаване на
информация е невербалната комуникация.
Правилното и използване може да бъде единствен източник на информация за болния и
неговите близки.
В процеса на обучение медицинските специалисти придобиват знания и умения за комуникация с пациентите и техните близки.
Базовите знания и компетентности за общуване получени при формалното образование
съчетани с личностните качества трябва да
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Създаването на ефективна комуникация
между пациента и и медицинския екип е комплексен процес. Основни елементи в него са:
вербалната и невербалната комуникация,
личностните качества и професионалната
компетентност на медицинските специалисти
базирани на взаимно уважение и зачитане на
общочовешките ценности, но пречупени през
призмата на индивидуалните нужди и особености на пациента. Съвременната медицина
предлага високо технологични медицински
процедури, което в известна степен изтласква
на заден план общуването между здравните
специалисти и пациента. Така се създава усещането за неудовлетвореност от липса на
внимание и отношение към човека със здравословен проблем.
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ДЕПРЕСИЯТА – СОЦИАЛНА ЗНАЧИМОСТ И КОМОРБИДНОСТ
Антония Кондова
DEPRESSION – SOCIAL SIGNIFICANCE AND COMORBIDITY
Antoniya Kondova
ABSTRACT: Depression is the most common mental illness affecting more than 300 million people worldwide. Depression is associated with a series of social and health factors and consequences. Different sources
point that there are high levels of depression and low frequency of treatment. The diagnostic of depression is a
very serious and complex problem.This condition has high social significance and if the depression is not treated
can lead to serious effects such as suicide. World Health Organization puts depression at the top of all disorders
to cause disability. People with chronic diseases or people who at some point have faced high level of stress are
most likely to develop again even heavier form of depression. A proper treatment includes antidepressants, support from the family and speaking to a psychologist.
The objective of this article is to provide an overview and to present the prevalence, social significance and
comorbidity of depression with physical disorders. We tried to focus on the socially significant diseases such as
hypertonia, diabetes mellitus, coronary artery disease, allergic rhinitis, chronic obstructive pulmonary disease.
Depression has a negative impact on these illnesses such as poor quality of life, more functional impairment and
higher mortality. At higher risk of depression are patients with physical disorders and they should be monitored
closely every day. In the more developed countries these diseases especially the depression are a serious problem because of the quality of life. This article is going to give a better understanding of the depression as well as
its comorbidity with physical disorders.
Key words: depression, social significance, physical disorders, comorbidity

ален произход, като жените боледуват два
пъти по-често от мъжете. Заболяването обикновено се проявява през третото и четвъртото
десетилетие от живота, като през последните
години се наблюдава увеличаване на честотата и намаляване на възрастта на изявата му.
Уязвими групи са жени в периода след раждане (следродилна депресия), гериатрични
пациенти, тийнейджъри.
Симптомите, с които най- често се проявява са:
- загуба на интерес към или удоволствие от
дейности, които преди това са били приятни
- понижение на настроението, тъга, безпокойство, чувство за вина
- главоболие, кошмарни сънища, намален
апетит, намалено либидо
-забавена двигателна активност, забавено
мислене, снижена концентрация на вниманието
-неудовлетвореност, нетърпимост, раздразнителност без обяснение
-мисли за смърт и самоубийство

Въведение
Депресията е най- честото психично разстройство, повлияващо значимо ежедневното
функциониране и качеството на живот на
засегнатите индивиди поради нарушение на
настроението и липса на енергия през поголямата част от времето. При найсериозните случаи депресията може да доведе
до мисли за самонараняване и самоубийство
и до тяхното реализиране, като 2/3 от пациентите имат суицидни помисли [7]. Световната
здравна организация поставя депресията сред
най-инвалидизиращите заболявания в света,
като тежката депресия е поставена в една
категория на инвалидизация с терминалния
стадий на злокачествените неоплазми [22].
Историческите документи сочат, че заболяването е познато от хилядолетия като значим
здравен проблем [19]. Особено високата честота на депресия в обществото и в медицинската практика определят социалната й тежест
[4]. Депресията е повсеместно разпространена
сред хора от всички възрастови групи и соци-
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последици, които са с изразена социална значимост.
Както чистата форма на депресия,така и
депресията съчетана с друго коморбидно състояние,води до високи нива на инвалидизация.
Според обобщените данни от редица проучвания около 10% от болните в кабинета на
ОПЛ са с диагноза депресивно разстройство,
т.е. всеки десети пациент има депресия [2]
(Маринов 2013).
Според най-нови прогнози на Световната здравна организация през 2020 г. на второ
място в света сред причините за инвалидност
на хората ще бъде депресията. А през 2030
г. тя ще бъде втората по разпространение и
смъртност в света след сърдечносъдовите
заболявания.
Депресията е най- честото психично заболяване, засягащо над 300 милиона човека в
световен мащаб. Честотата варира в различните държави, като в повечето страни 8 до
12% от населението развиват клинично значима депресия [7][22]. Засяга около 350 000
души в България.
След проведено проучване от СЗО и Световната банка, при което приведените години
живот, прекарани в инвалидност (DALYs)
(Murray and Lopez, 1996) са били основен
критерии е установено, че рекурентната депресия е на първо място като причина за инвалидизация [14].
Депресията започва в сравнително млада
възраст, при около 1/3 от болните има хроничен ход на протичане, чести самоубийства,
придружаващи соматични заболявания, нарушени взаимоотношения, злоупотреба с
алкохол и психоактивни вещества. Почти
60% от депресивно болните в общността имат
повече от един епизод. Всеки преживян епизод увеличава вероятността за по-скорошна
поява на следващия епизод. Около 2/3 от депресивно болните не разбират, че имат заболяване, което е лечимo.
Коморбидност на депресията
Депресията се асоциира със значителна
коморбидност. В клиничната практика като
коморбидни се определят тези състояния,
които не само придружават основното заболяване, но и взаимодействат с него, като това
води до по-трудно диагностициране и лечение [12][21].
Депресията и сърдечно-съдовите заболявания

По данни от литературата сред основните
фактори, повлияващи свързаното със здравето качество на живот при възрастни пациенти
са психичното състояние и хроничните заболявания [15]. Концепцията за психосоматичните заболявания датира от средата на миналия век и отразява връзките между психичните травми, депресията и тревожността, от
една страна, и соматичните заболявания, от
друга. „Депресията, която се свързва с телесни разстройства е главна област в психосоматичната концепция” [1][9]. Литературните
източници сочат както висока честота на психичното разстройство, така също и ниска честота на лекуването ѝ при някои соматични
заболявания [13]. Проблемът с диагностицирането и лечението на депресивните разстройства, които съпътстват телесните заболявания е сложен. „Доказано, че лечението на
депресия при соматични заболявания не само
подобрява прогнозата на някои от тях, но и
значително подобрява качеството на живот на
пациентите” [1][11] (Ангелова, 2009, С1,
Lamgerg 1996).
Цел: Да се направи преглед на литературата с цел да се проучи социалната значимост
на депресията като заболяване и най- честите
случаи на коморбидност с други заболявания.
Разпознаването на симптомите на тревожните
разстройства от общопрактикуващите лекари
при пациенти с хронични заболявания може
да редуцира по нататъчното им задълбочаване. В голяма част от случаите при пациенти с
хронични заболявания депресията остава
скрита.
Методика: За постигане на поставената
цел е направен преглед на литературата, както и на информацията от различни електронни бази данни по предварително подбрани за
целта ключови думи: депресия, социална значимост, коморбидност.
Същност, социална значимост и разпространение на депресията.
Депресията е психическо състояние, което
се характеризира с чувство на тъга, загуба на
интерес или радост от живота,чувство на
умора, липса на апетит, нарушения в съня и
лоша концентрация.
Депресията е едно от най-често срещаните
психични заболявания с изключително висока
социална значимост. Депресията води до редица последици - неработоспособността, негативно отношение към околните, проблеми
в семейството, самоубийство и редица други
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Депресията и сърдечно-съдовите заболявания (ССЗ) са двата най-сериозни проблема
на здравеопазването в развитите страни. Исхемична болест на сърцето (артериалната
хипертония, захарният диабет, фамилната
обремененост, дислипидемията, тютюнопушенето и затлъстяването) са отдавна познати
като рискови фактори. През последните години се натрупаха много доказателства за връзката между депресията и сърдечно-съдовите
заболявания. Депресията се наложи като сериозен рисков фактор, който самостоятелно
може да доведе до сърдечно-съдово заболяване и да влоши прогнозата му.
Литературните данни показват , че след
прекаран мозъчно-съдов инцидент депресията
е значим и независим рисков фактор за потежки последици в дългосрочен план. Усложненията персистират дори и след възстановяване на пациентите и преминаване на
депресивната симптоматика [10] .
Счита се, че миокардният инфаркт е найтежката проява на ИБС. Инфаркт на миокарда
съчетан с депресия води до много по-висок а
смъртност,в рамките на 6 месеца в сравнение
с пациенти, които не са засегнати от депресивно разстройство. Основен фактор е повишената агрегация на тромбоцити.
Обратно на разпространеното мнение, ново проучване сочи, че не депресията, а антидепресантите, които се използват за лечението й, повишават кръвното налягане. Авторите
препоръчват пациентите на антидепресанти
да бъдат внимателно мониторирани. Възможно е също депресията и съдовата болест да
споделят общи гени на ранимост. Така например едно изследване на 2731двойки близнаци показва споделен генетичен риск за депресия, хипертония и сърдечна болест
Депресия и ендокринни заболявания
Захарният диабет е често ендокринно заболяване със значително негативно влияние
върху общественото здраве. Около 20% от
болните със захарен диабет имат депресия,
което е 4 пъти по- висока честота в сравнение
с общата популация [5]. Смята се, че повишеното телесно тегло, стресът и депресията са в
основата за развитие на захарния диабет. Обширен метаанализ показва, че депресията
влошава гликемичния контрол, както при
диабет тип 1 така и при диабет тип 2 [3]. Проучване проведено в САЩ показва, че недиагностицираната и нелекуваната депресия при
захарен диабет възлиза на 18-31% [4].

Симптомите при депресия и хипотиреоидизъм се припокриват до голяма степен.
Депресиите при дефицит на щитовидни хормони възлизат на 10-15% [6]. При едно изследване (Rack и Makela 2009) е било доказано, че антидепресантите не действат толкова
ефективно при ниски нива на щитовидни
хормони.
Депресия и хронични респираторни болести
Депресивните и тревожните симптоми се
срещат при 30-40% от болните с бронхиална
астма. В проучване за рисковите фактори за
честа екзацербация на трудната за лечение
астма са установени по-чести влошавания на
БА при наличие на придружаващи заболявания като на първо място е посочена депресията [21].
Алергичният ринит (АР) и БА се възприемат като единен патологичен процес и често
протичат едновременно. АР се свързва със
сериозен негативен ефект върху благополучието на пациентите в резултат на дневна
сънливост и умора, изтощение, промяна в
настроението, депресия, тревога, намалена
работоспособност, понижени когнитивни
възможности и психически проблеми, които
често са недооценени [8]. Резултатите от проучване на качеството на живот сред пациенти
със сезонен АР сочат висок дял на пациентите
в риск от депресия и поставят въпроса за негативното влияние на острата фаза на АР
върху психическото и емоционално благополучие [16].
Редица изследвания показват, че пациенти
които страдат от ХОББ (хронична обструктивна белодробна болест) са предразположени към депресивни разстройства. Едно ново
проучване доказва ,че болни с ХОББ са с повисок риск от развитие на депресия. С честота
между 17% и 44% депресията остава една от
най-честите и най-малко познаваните и лекувани коморбидности на ХОББ [17].
Качеството на живот при пациенти с ХОББ, които успоредно страдат от депресия е
значително по-лошо. Клиницистите,след поставяне на диагноза ХОББ трябва да следят
изключително стриктно своите пациенти за
евентуални симптоми на депресия.
Заключение
В заключение може да обобщим, че всяка
форма на тревожност може да доведе до депресия ако не се вземат съответните мерки.
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Това от своя страна е предпоставка за коморбидност на депресията с други социално значими болести. Ранното диагностициране на
депресията би довело до редуциране на заболяемостта. Особено внимание би следвало да
се обърне към пациентите с хронични заболявания, тъй като често зад тези състояния остава скрита депресията. Нелечението на депресията крие сериозна опастност не само за
качеството, но и за самия живот на пациентите.
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ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ПРОБЛЕМИ НА РОДИТЕЛИТЕ НА ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ
Aнтоанета Терзиева, Жулиета Геренова, Стефка Георгиева, Анушка Димитрова
INSTITUTIONAL PROBLEMS OF PARENTS OF CHILDREN WITH DISABILITIES
Antoaneta Terzieva, Julieta Gerenova, Stefka. Georgieva, Anushka Dimitrova
ABSTRACT: This article discusses the institutional problems of parents of children with disabilities. Existing practices regarding children with disabilities resulting from the legal framework in the country, often аreincongruentwith the principles enshrined in the UN Convention on the Rights of the Child and other fundamental
international documents on human rights. Children, accommodated in institutions,as well as children raised in
families suffer from discrimination and outdated social attitudes. There are many state institutions related to the
inclusion of children with disabilities in various services, but there is no coordination between them. The gathering of full information on health, education and social issues is left entirely in the hands of parents and professionals who they visit. Most often, families communicate about various opportunities with each other. There is
no unified state concept for information and support to families and covering all children with problems. Ensuring access of children with disabilities to adequate health, social and educational services tailored to their needs
in the most early age is a long-term social investment.
Key words: institutions, parents, problems, children, disabled

Държавните институции, имащи отношение към обхващането на децата с увреждания
в различни услуги са много, но без координация помежду си.Няма единна държавна концепция за информиране и подкрепа на семействата и за обхващане на всички деца с
проблеми [4]. Необходимо е законодателят,
работодателите и обществото като цяло да
повярват, че ограничените способности не
значат неспособности.
Обезпечаването на достъп на децата с увреждания до адекватни здравни, социални и
образователни услуги, съобразени с техните
потребности в максимално ранна възраст е
една дългосрочна социална инвестиция.
Целта на настоящото проучване е да се
установят институционалните проблеми на
родителите на деца с увреждания.
Материали и методи: Проучването е проведено чрез анкетен метод в периода 20142016г.
Обхванати са 196 родители от семейства
на деца с увреждания, от 6 области в страната.
Използвани
са
документален
и
статистически методи за
анализ на
резултатите.

Въведение
През последните двадесет години в България се наблюдава динамичен преход от социалистическо общество към интегрирано европейско общество. Променя се и обликът на
цялостната държавна политика. България
вече страна-членка на Европейския съюз полага усилия за създаване на все по-реални
условия за защита и прилагане на основните
права на детето, залегнали в Конвенцията на
ООН за правата на детето [6]. Доколко е успешна държавната социална политика в областта на грижите за детето и особено за онова, което е поставено в неравностойно положение; защитено ли е то, какво още има да се
желае, очаква и изисква? Отговорът на тези
въпроси може да се търси чрез анализа на
социалната политика в сферата на грижите за
детето и действията за нейното изпълнение от
различни изходни гледни точки [2].
В социологията понятието "институция" се
описва като "редовно повтарящи се в течение
на продължително време социални практики,
санкционирани и поддържани с помощта на
социални норми и имащи важно значение в
обществото" (Абъркромби, Хил, Търнър
2000).
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Разпределението на анкетираните родители по съответните региони сме представили
на табл. 1:

Резултати и обсъждане

Таблица 1. Разпределение на анкетираните родители по региони
Област

Отн. дял%

София и Софийска област

71,41

Област Враца

4,60

Област Кюстендил

3,58

Област Благоевград

5,61

Област Бургас

7,66

Област Варна

7,14
детето. Прави впечатление, че също толкова
са и респондентите, които посочват, че използват осигурен специализиран транспорт от
общината. От данните до тук става ясно, че
родителите на тези деца не могат да работят
достатъчно, за да осигуряват финансови средства на семействата си, но въпреки това те
основно използват личните превозни средства
(табл. 2):

Един от сериозните проблеми на родителите на деца с увреждания е осигуряването на
тяхното придвижване и транспортиране. Получените резултати показват, че близо половината от родителите използват личен автомобил, за да придвижват детето си до училище или до други институции – 47,45%. Едва
9,18% от родителите използват само градски
транспорт, за да осигурят придвижването на

Таблица 2. Начини за транспортиране на детето до училище или Дневен център
Отговори

Брой

Отн. дял [%]

Само с автомобил

93

47,45

С автомобил или градски транспорт

67

34,18

Само с градски транспорт

18

9,18

Със специализиран общински транспорт

18

9,18

Общо

196

100 %

вата на хората с увреждания, но само документите не са достатъчни, за да могат тези
хора да живеят пълноценно и да се справят в
ежедневието си като всички останали. Затова
решихме да проверим, доколко семействата с
деца с увреждания срещат затруднения, ако
все пак искат да ползват услугите на градския
транспорт (фиг.1):

Проблемите на всички хора с увреждания
по отношение на използването на обществения транспорт и достъпа до различните институции се разглеждат от повечето управленски екипи, но в действителност все още практически не са осигурени необходимите условия за това. В нашата страна, като член на ЕС
са валидни всички документи свързани с пра-
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не

1.02%

9.69%

не мога да преценя

89.29%

да

Фиг. 1. Наличие на затруднения при придвижване на детето с градски транспорт според родителите
семействата изразходват, за да осигурят необходимите рехабилитационни процедури на
децата. От получените данни средната месечна сума посочена от родителите е 1410 лева
на месец. Тези разходи не се покриват от нито
една институция в страната и родителите
сами търсят начини и средства, за да осигурят
както ежедневната рехабилитация за децата,
така също и тяхното транспортиране.
Семействата, които отглеждат своето дете
с увреждане, определено са ограничени от
посещения на културни мероприятия и забавления като кино, театър, концерти и изложби.
Близо половината от анкетираните родители
посочват, че нито веднъж не са си позволили
да участват в такива мероприятия (фиг. 2):

Получените резултати показват една изключително негативна ситуация за хората с
увреждания – близо 90,00% от респондентите
посочват, че имат затруднения при желание
да използват градския транспорт. Трябва да
отбележим, че има една малка част от тях –
9,69% - които не срещат затруднения. Може
би това зависи и от населеното място, дали е
в голям град или малко населено място. Но
така или иначе става ясно, че родителите не
могат да разчитат на градския транспорт, за
да осигурят придвижването на детето си до
училище и до съответните рехабилитационни
центрове, които трябва да посещава.
Освен разходите за транспорт, важно е
също да разберем, какви са средствата, които
всеки месец

3.57%

нито веднъж
43.88%

52.55%

2-3 пъти годишно

Фиг. 2. Посещения на семейството на кино, театър, концерт, изложба или друго културно
мероприятие
ки хора, трябва да се сетят, че има и такива,
които трудно могат да си го позволят и да се
търсят форми за по-близка връзка с тези семейства. Духовното развитие на всяко едно
дете, трябва да бъде водеща част за формирането му като пълноценна социална личност.

Посещаването на културни събития трябва
да бъде част от развитието на всяко едно дете,
а тези резултати показват, че духовните и
културни потребности в тези семейства са
съществено нарушени. Самите институции,
които предлагат културни занимания за всич-
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голяма помощ и подкрепа за тези семейства.
На второ място са поставени болницата и
общопрактикуващия лекар, което също е абсурдно, тъй като тези деца имат потребност
от медицинско обслужване по-често, отколкото останалите. Най-достъпни според родителите са рехабилитационните центрове и
училищата (фиг. 3):

За успешното решаване на проблемите на
родителите на деца с увреждания е важно да
се установи, с кои от институциите те имат
най-големи проблеми. Резултатите недвусмислено показват, че основно проблеми родителите срещат със службите за социални
грижи. Това е парадоксално, тъй като би
следвало именно тези служби да оказват най-

70.00%
60.00%
50.00%
40.00%

други
училищ е
социални грижи
рехабилитационен център
ОПЛ

30.00%
20.00%
10.00%

болница

0.00%
1

Фиг. 3. Институции, в които родителите на децата с увреждания имат проблеми
Ето защо при грижите за деца с увреждания
важно е родителите да участват в различни
неправителствени организации (НПО), като
по този начин се подпомагат не само родителите, но и се дават възможности за развитието на детето съобразно неговите индивидуални способности. Резултатите, обаче показват,
че по-голямата част от анкетираните родители – 69,90% не участват в такива форми на
социален живот. Все пак близо 1/3 от анкетираните родители членуват в такива организации (фиг. 4):

Необходимо е за семействата с деца с увреждания да има друг ред и друга организация, която да ги улеснява и подпомага, а не да
ги затруднява и да възпрепятства възможностите и достъпа до медицинска помощ и социални услуги, такива каквито се осигуряват за
всички граждани в страната ни.
Грижите за всички хора с различни увреждания, не трябва да бъдат проблем само и
единствено на държавните институции. В
повечето държави хората разбират, че едно
семейство не може да се справя с всички тези
проблеми без помощта на цялото общество.

да
30.10%

69.90%
не

Фиг. 4. Участие на родителите в сдружения, асоциации и други организации
никации е недопустимо човек да се изолира и
да се опитва сам да решава проблемите си.
Организацията обединява повече хора и това

Създаването на НПО има за цел да подпомага хората и семействата с общи проблеми.
В съвременният свят на технологии и кому-
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позволяват да притежават професионална
подготовка, да правят оценка на индивидуалните потребности на всеки един пациент –
здрав, болен или с увреждания, като по този
начин се осигуряват адекватни грижи за всеки
един човек. Именно от такава компетентна и
професионална помощ имат семействата с
деца с увреждания, но все още обществото ни
не възприема медицинските сестри като професионалисти в сферата на здравните грижи,
които могат да вземат самостоятелни решения и тези решения да бъдат само и единствено в полза на пациента.

е предпоставка за повече алтернативни решения. В нашата страна все още мисленето на
хората е насочено към държавните институции и преди всичко решаването на социалните проблеми с държавни ресурси, но в много
други държави хора с изявена обществена
дейност се насочват и подпомагат НПО, защото родителите на децата с увреждания ще
бъдат много по-силни, когато са в структурата на дадена организация.
Обучението на медицинските сестри през
последните години у нас, се осъществява на
основата на концептуални модели, които им

не мога да преценя
32.14%

54.08%
да

13.78%
не

Фиг. 5. Желание на родителите за получаване на помощ от медицинската сестра, при осигурено
финансиране
условия и да гарантират качеството на грижите за децата с увреждания.
Според родителите, на първо място потребността от промяна е най-важно да бъде
направена по отношение на обществените
нагласи и мнението на обществото към тези
деца. Родителите поставят на второ място
потребността от промяна на нормативната
уредба, а на трето място – близо 1/3 от анкетираните считат, че са необходими архитектурни промени за достъпа на децата до различните институции (табл. 3):

Получените резултати (фиг. 5) обаче показват, че родителите на деца с увреждания
биха се доверили на професионално обучена
медицинска сестра. Само 13,78% посочват
отрицателен отговор, а близо 1/3 от анкетираните се колебаят. За съжаление обаче, здравноосигурителната система в страната ни не
включва заплащане на здравните грижи в
доболничната помощ и това ще бъде още
един финансов разход за родителите, ако те
желаят помощ от квалифицирана медицинска
сестра. Ето защо са необходими законови и
организационни промени, които да създадат

Таблица 3. Промени, които трябва да бъдат направени според родителите на деца с увреждания
Брой
Отн. дял [%]
Отговори
121
31,43%
Нормативна уредба, относно грижите за деца с увреждания за тяхната адаптация към съвременния начин на
живот
160
41,56%
Отношението на обществото към тези деца
104
27,01%
Архитектурата и достъпа до обществените сгради и
градски транспорт
осъществи промяната на мнението и отношеТези резултати определено показват, че
нието на цялото ни общество към тези деца е
проблемите на семействата с дете с уврежданеобходимо да се включат редица институне не са само медицински, а са преди всичко
ции, медии, както и НПО. Приемането на
от обществен и социален характер. За да се
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анкетираните – 67,86%. Родителите, които
считат, че липсват такива нагласи са едва
13,27%.
Една не малка част от анкетираните –
18,88% нямат мнение по този въпрос (фиг. 6):

децата с увреждания като различни води от
своя страна до лишаването им от много права
и възможности за развитие.
Родителите на децата с увреждания определено считат, че има дискриминационни
нагласи в обществото към тези деца. Този
отговор са избрали повече от половината от
не мога да преценя

18.88%

13.27%
липсва такава нагласа

67.86%
да, има такива нагласи

Фиг. 6. Наличие на дискриминационно отношение към децата с увреждания
Тези резултати обаче потвърждават мнението, че в обществото ни липсва нужната
толерантност и уважение към хората с увреждания и по-конкретно към тези деца, които
имат редица увреждания.
Липсва цялостна визия на ниво политики
за разкриване и развитие на услуги, съпътстващи страдащите деца през целия им живот,
както и услуги с максимално ранна степен на
интервенция, които да създават благоприятни
възможности за разгръщане на потенциала на
тези деца и ефективното им включване в обществото. Това състояние на услугите за деца
с увреждания като че ли е нормално следствие от липсата на адекватна оценка, на потребностите и информация за броя деца, нуждаещи се от услуги и подкрепа, както и от
налагането на медицинския модел и подход
при структурирането на услугите.
Гарантирането на достъп на деца с увреждания до публични услуги е механизъм за
реализация на основни техни човешки права,
прогласени в редица международни актове, 4.
по които Република България е страна, както
и в националното българско законодателство.
Необходимо е за в бъдеще наред с подходящи
законодателни промени, отговорните инсти- 5.
туции да разработят държавна политика и
действаща програма за деца с увреждания. Да
се въведе нов, социален подход към увредените деца, като се търси запазения рехабилитационен потенциал и възможности. Да се
предприемат максимално полезните мерки,
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които биха осигурили на децата с физически
увреждания живот в обичайната им среда.

Изводи
1. Родителите на деца с увреждания осигуряват на децата си основно транспорт с личен автомобил, тъй като значителна част
от тях (89,29 %) срещат затруднения при
ползване на градския транспорт.
2. Половината от семействата на деца с увреждания (43,88), никога не са посещавали
културно мероприятие- кино, театър, концерт, изложба. Това съществено нарушава
социалната интеграция на децата в обществото, както и пълноценния живот на семейството.
3. Родителите считат, че е необходима съществена промяна на отношението на обществото към децата с увреждания, тъй
като има значителна степен на дискриминация към тях.
Половината от анкетираните родители
(54,08), изразяват желание за помощ от професионална медицинска сестра при създадена
организация.
Семейството отглеждащо дете с увреждане
може да реализира своите основни задачи, а
също така да съхрани равновесието и съществуването си като извърши съществени промени в своя досегашен начин на живот. Това не
е проста задача, а много сложен процес в пар-

тньорство с обществото политиците лекарите,
експертите и специалистите.

6. Чакьiрова, Л., Цв. Димитров, С. Гатев.
Обучение в области медицинской етики
как компонент подготовки для устойчивого развития, Научньiй журнал Вестник по
педагогике и психологии южной Сибири,
№ 2, 2013г., Россия, Хакасия, г. Черногорск, стр. 56 – 66.
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ФАКТОРИ ВЛИЯЕЩИ ВЪРХУ МОТИВАЦИЯТА НА СТУДЕНТИТЕ ОТ
СПЕЦИАЛНОСТ „МЕДИЦИНСКА СЕСТРА“ ПО ВРЕМЕ НА ПРАКТИЧЕСКОТО
ИМ ОБУЧЕНИЕ
Антоанета Терзиева, Надка Василева, Галина Чанева, Камелия Богданова
FACTORS THAT INFLUENCE THE MOTIVATION OF NURSING STUDENTS
DURING THEIR PRACTICAL EDUCATION
Antoaneta Terzieva, Nadka Vasileva, Galina Tchaneva, Kameliya Bogdanova
ABSTRACT: Students' motivation is one of the basic elements of the learning process in order to achieve
specific results. The purpose of this study is to identify the factors that affect the motivation of students of the
nursing specialty during their practical training. Material and Methods: Anonymous survey was conducted on
the students of specialty "nursing", who are trained in the Faculty of Public Health of Medical University Sofia. The survey included 109 students and was conducted in the first semester of the school year 2016/2017.
According to the results, the positive impact on the motivation of the nursing students during the practical training is primarily due to the patients and the teachers, as opposed to the nurses from the medical establishments.
Keywords: student, nurse, motivation, education

Въведение
В съвременното образование въпросът за
мотивацията за учене без преувеличение може да се нарече централен, тъй като мотивът
се явява източник на дейността и изпълнява
функции на подбуждане и смислообразуване.
Дейност без мотивация или не се осъществява
изобщо или се оказва крайно неустойчива. От
това как се чувства в определена ситуация
даден човек, зависи обема на усилията, които
той ще приложи в процеса на обучение. Ето
защо е важно целия процес на обучение да
предизвиква у индивида интензивно вътрешно влечение към знания и напрегнат умствен
труд.
Едно от главните условия за осъществяването на дейност и достигане до определена
цел, се явява мотивацията. И тъй като в основата на мотивацията са потребностите и интересите на личността, то е напълно логично да
се направи заключението, че за да постигнат
добри успехи обучаващият се е необходимо
да се направи така, че обучението да стане
желан процес [5]. В този контекст мотивът се
разглежда като насоченост на индивида към
отделните страни на обучението, свързана с
вътрешното му отношение. При анализ на
различните мотиви са установени някои важ-

ни психологически характеристики, които са
разделени в две групи – съдържателни и динамични [3].
Първата група характеристики (съдържателни) е пряко свързана със съдържанието на
учебната дейност. Втората група характеристики (динамични) определят формата и динамиката на различните мотиви, в които се отразяват емоционално-познавателните особености на индивида.
Подобно разграничаване на мотивите подпомага преподавателя да анализира механизмите и резултатите от активиране на едни или
потискане на други – деструктивни, мотиви в
учебната дейност [1].
В основата на мотивация за съдържание
или за процеса се намират различни потребности, т.е. мотивация за съдържание се развива при създаване на подходящи условия за
удовлетворяване на потребността от нови
впечатления, докато за развиване на мотивация за процеса е необходима актуализация на
потребността от активност. Познавателната
потребност, управлявана от преподавателя, се
явява подбудителна предпоставка за активността на обучавания [4].
Целта на настоящото проучване е да се
установят факторите влияещи върху мотивацията на студентите от специалност „Меди-
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цинска сестра“ по време на тяхното практическо обучение.
Материали и методи: За провеждане на
проучването са използвани социологически и
статистически методи. Проведено е анонимно
анкетно проучване на студентите от специалност „медицинска сестра“. В проучването са

включени 109 студенти, които са в трети курс
на бакалавърската програма във ФОЗ на МУ –
София.
Резултати и обсъждане
Получените резултати показват намаляване на мотивацията на студентите като цяло.

Фиг. 1. Динамика на мотивацията при студентите от специалност „Медицинска сестра“

При най-голямата част от анкетираните
студенти мотивацията в началото на обучението е „висока“ (61,50%), а в настоящия момент тя е намалена (46,50%). Подобна е тенденцията и при студентите, които посочват,
че в началото мотивацията им е „много висока“ (22,00%), а в настоящия момент такава
оценка на мотивацията си поставят само
16,50% от анкетираните. Негативната тенденция се доказва и от резултатите, според които
в началото 16,50% от студентите оценят мотивацията си на „не много висока“, а в настоящия момент относителният дял на анкетира-

ните е повишен на 34,00%. В началото на
обучението студенти с „ниска“ мотивация
липсват, но в настоящия момент те са 3,00%.
Тези резултати показват негативната промяна
в мотивацията на студентите, а тя е от изключително значение за успешното им и ефиктивно обучение.
Ето защо е важно да се изучават факторите,
които оказват въздействие върху мотивацията
на студентите и да се търсят начини и подходи по-скоро за нейното повишаване, а не намаляване.

25

Фиг. 2. Влияние на преподавателите, медицинските сестри, пациентите и колегите върху мотивацията
на студентите

Получените резултати показват, че под
влияние на преподавателите мотивацията на
студентите се повишава – 36,00%, но известна част от анкетираните - 14,50% посочват, че
тяхната мотивация намалява. Негативна тенденция се наблюдава при медицинските сестри. Според студентите медицинските сестри
по-скоро намаляват тяхната мотивация –
53,50%, отколкото да я повишават – 16,50%.
Трябва да се отбележи, че повече от половината от анкетираните студенти посочват този

резултат. Различна е тенденцията, която се
наблюдава при пациентите. Пациентите определено само повишават мотивацията на
студентите, без да я намаляват. Отрицателни
са резултатите относно влиянието на колегите
върху мотивацията на студентите. Тези резултати показват необходимостта от обучение
на медицинските сестри, които участват в
процеса на практическото обучение на студентите по отношение на положителното
въздействие върху тяхната мотивация.

Фиг. 3. Взаимоотношения на студентите, които оказват въздействие върху тяхната мотивация

Взаимоотношенията между студентите и
преподавателите са определени като положи-

телни почти от всички анкетирани. Все пак
трябва да отбележим, че има 10,00% от сту-
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дентите, за които тези взаимоотношения са
предимно с негативно влияние. При взаимоотношенията между студентите и медицинските сестри 84,00% от анкетираните посочват,
че въздействието върху тяхната мотивация е
предимно положително, а относителният дял

на посочилите отговор „предимно негативно“
са 16,00%. Трябва да се отбележи, че взаимоотношенията на студентите с пациентите им
въздействат само и единствено положително
и липсват отговори, които да са посочили
отговор „предимно негативно“.

Фиг. 4. Въздействие върху мотивацията на студентите на използваните методи от преподавателите

Фиг. 5. Въздействие върху мотивацията на студентите на използваните методи от медицинските сестри

Според студентите, методите, които използват преподавателите по време на практическото обучение имат преди всичко положително въздействие върху тяхната мотивация.
Подобни са резултатите и по отношение на
методите, които използват медицинските
сестри. Тези данни показват, че използваните

дидактически средства постигат своята цел и
влияят положително върху мотивацията на
студентите, което от своя страна позволява да
се постигнат добри резултати в процеса на
усвояване на практически умения и компетенции от студентите.
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Фиг. 6. Удовлетвореност на студентите от практическото обучение

На въпроса за удовлетвореността на студентите от практическото обучение става
ясно, че най-малък е относителният дял на
посочилите отговор „напълно удовлетворен“
– 6,00%, а отговори „неудовлетворен“ – липсват. Повече от половината от анкетираните
студенти посочват, че са „отчасти удовлетворени“ – 52,00%, а другата част – 42,00% са
„недостатъчно удовлетворени“. Тези резултати показват, необходимостта от предприемане на мерки за повишаване мотивацията и
удовлетвореността на студентите чрез обучение на сестринския персонал в университетските болници от една страна и от друга – чрез
конкретна програма за повишаване мотивацията на студентите по време на практическото обучение, която да се реализира от преподавателите
Изводи
Мотивацията на студентите от специалност „медицинска сестра“ определено намалява в процеса на обучение. Мотивиращ фактор за студентите са основно пациентите и
взаимоотношенията с тях. Ето защо е важно
да се поставят задачи на студентите свързани
с конкретни дейности към пациентите в цялостния процес на обучение. Негативно въздействие върху мотивацията на студентите
оказват медицинските сестри от университетските болници, което изисква провеждането
на специализирано обучение за наставници.
Медицинските сестри трябва да бъдат обуче-

ни относно тяхната роля като мотивиращ
фактор за студентите по време на практическото обучение в университетските болници.
Необходимо е да се търсят различни форми и
начини за повишаване удовлетвореността на
студентите от обучението в университетските
болници, която от своя страна въздейства
положително върху тяхната мотивация.
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ЛЕЧЕНИЕ НА АЛЕРГИЧНИЯ РИНИТ С ИНФРАРЕД КОАГУЛАЦИЯ
Атанас Стефанов, Димитър Михайлов, Стефани Стефанова, Валентин Стоянов
TREATMENT OF THE ALLERGIC RHINITIS WITH INFRARED COAGULATION
Atanas Stefanov, Dimitar Mihaylov, Stefani Stefanova, Valentin Stoyanov
ABSTRACT: 33 patients with proven allergic rhinitis were under treatment with the infrared coagulation
method. On the basis of the results we made a scale of the end of the treatment with the infrared coagulation, as
well as the complications with this method. Based on this we proved that the infrared coagulation on the lower
nose chonha significantly improved the symptoms of the nasal obstruction – in 87% of the patients which were
resistant to the medicament therapy and that it is effective and friendly method for reducing the size of the lower
nose chonha because of collapse of the zones 2 and 3 on Cottle.
Key words: Allergic rhinitis, infrared coagulation, lower nose chonha.

на контакт със сезонни (наличие на симптоми
през поленовия сезон при полиноза) или целогодишни (Dermatophagoides pteronyssinus и
Dermatophagoides farinae в домашния прах,
плесени, домашни животни) алергени. /2/
Класификацията на АР е базирана на продължителността и/или на тежестта на симптомите. В зависимост от това, той се разделя
на:
– интермитентен (сезонен, епизодичен) –
продължителност на симптомите под четири
дни седмично или по-малко от четири седмици
– персистиращ (или целогодишен) – наличие на симптоми за най-малко четири дни
седмично или в продължение на най-малко
четири седмици
– лек – нито един от посочените по-долу
симптоми
– умерен-тежък – наличие на най-малко
един от посочените четири групи симптоми
като: нарушения на съня, ограничения в обичайните всекидневни активности в свободното време, включително спортуване, ограничения във всекидневните активности на работното място или в училище, обезпокоителни
симптоми./ 3/
Ринитът е хроничен когато симптомте на
назална обструкция, кихане, сърбеж и секреция персистират повече от 4 месеца в годината. /6/
По честота се разпределя:

Въведение
Ринитът може да бъде разделен на три основни вида (подтипа): алергичен (АР), неалергичен (НАР) и смесен (СР), като възрастните страдат най-често от НАР, а децата и
младите хора – от АР. /8/ /9/
В клиничната практика се наблюдава често припокриване между различните видове ринит и понякога диференциалната диагноза е много трудна (както по отношение
на ринита, така и с острия и хроничен риносинуит). Поставянето на правилната диагноза
(разпознаването на етиологията на ринита) е
от изключително значение за определяне на
терапевтичния подход и прогнозата. /5/
Алергичен ринит
Разработени са множество препоръки за
диагностика и лечение на АР. В редица проучвания (проспективни и крос-секционни) е
наблюдавано прогресиране на атопичния
дерматит при децата в алергичен ринит, а покъсно през живота – на алергичния ринит в
астма (при 15 до 38% от случаите с АР) –
триада, известна като „атопичен марш” (2, 3,
4). За предотвратяването на това прогресиране е от голямо значение ранното провеждане
на алергологично тестуване и започване на
имунотерапия. /1/
Клиничната картина на АР включва кихане, водниста ринорея, назална конгестия,
сърбеж в очите и носа, главоболие или нарушение в обонянието. Симптомите се дължат
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 48% - алергичен ринит
 15% - неалергичен еозинофилен ринит
 37% - вазомоторен ринит
Най-четият симптом е назалната обструкция.
 Най-трудно повляващ се на лечение смптом
 87% се подобрява при инфраред коагулацията /наши данни/
 50% се подобрява от интраназални кортикостероиди
 30% - от антихистамини и кромолиди
 25% - от орални симпатикомиметици
Диагностичен подход
– Анамнеза – алергии (оплаквания и сезонност), фамилна анамнеза (атопия в семейството), минали заболявания (рецидивиращ отит на средното ухо, инфекции на горните дихателни пътища – ГДП, астма, уртикария, алергия към белтъка на кравето мляко), прием на медикаменти (бета-блокери,
транквилизатори)
– Физикален преглед
– Търсене на етиологичния причинител –
сезонни (полени) или целогодишни (микрокърлежи в домашния прах, плесени, домашни
животни) алергени
Освен това се прилагат:
– Параклинични изследвания – цитология
на назален секрет (наличие на еозинофили и
гоблетови клетки при алергия и неутрофили и
бактерии при инфекция)
– Образна диагностика – не се налага при
АР
– Други – тестове за базофилна дегранулация, цитотоксичен тест
Терапевтични подходи
Трите основни стратегии за лечение на АР
включват (1, 5):
– Избягване на контакт с алергена – при 
полиноза ограничаване на дейностите на открито през активния поленов сезон, борба с 
микрокърлежите в домашния прах, плесени
те, алергените от домашни животни
– Фармакотерапия – налага се при почти
всички пациенти, като повечето се повлияват

добре от медикаментозното лечение
Инструментални методи на лечение –

оперативни и инфраред коагилация.
Хирургичното лечение е избор номер 1 за
подобряване на симптомите на назална обструкция, особено инфраред коагулацията
Принципите на хирургичното лечение
са:
 Намаляване на размера на долната носна
конха
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 Скъсяване на нейната повърхност
 Намаляване на интраназалното съпротивление /освобождаване на носната клапа/
Идеалната хирургична процедура е:
 Проста и лесна за изпълнение
 Да се извършва бързо
 Да се извършва в амбулаторна обстановка
 Да е под местна анестезия
 Да води до ранно и продължително облекчаване на симптомите на назална обструкция
 Да не дава усложнения
При нашето изследване ние установихме
следните групи назална обструкция:
 0 – липса на назална обструкция
 1 – едностранна при легнало положение
 2 – двустранна при легнало положение
 3 – едностранна при право положение
 4 – двустранна при право положение

Фиг. 1
Материали и метод
33 пациента с доказан алергичен ринит бяха
подложени на лечение под местна анестезия с
Лидокаин спрей с инфраред коагулация на
долните носни конхи.
Ние изпозвахме метода на инфраред коагулацията /фиг. 1/:
Въведена в практиката от Nath и Kiefhaber
през 1975 г.
Светлина от 15V халогенна лампа се отразява
от златна повърхност
Отразената светлина е инкохерентна и
мултиспектрална със спектрален максимум в
инфрачервената област
Тя преминава през кварцова колона от
2,6,или10 мм върху повърхността
При контакт с тъканнта причинява некроза
при 1000ºС без повърхностна адхезия или
карбонозация
 Дълбочината зависи от продължителността на експозицията /не повече от 3 сек/
 Предизвиква лек оток, но без секреция и
кървене
 Възстановяването е до 2 седмици

Техника на инфраред коагулацията на
долната носна конха:
 Извършва се под местна анестезия
 6-10 апликации върху долната ностна конха с 2мм наконечник
 Експозицията е от 1,0 до 1,75 сек.
 3 пъти в продължение на 6 седмици /7/
Препоръки след инфраред коагулация на
долната носна конха
 Първите 3-4 дни – солени разтвори 4
пъти дневно
 Следващите 3 седмици – Тантум протект
4 пъти по 4 впръсквания в носа
 При данни за алегичен ринит – Назостад
спрей 2 пъти по 2 впръсквания в носа
 Уместно е и Биопарокс 4 пъти по 4
впръсквания за предотвратяване на вторична
инфекция
Ние определихме следната скала на изхода
от лечението с инфраред коагулация:
 -1 – влошаване
 0 – непроменено
 1 – леко подобрение
 2 – средно подобрение
 3 – значително подобрение
 4 – пълно възстановяване

Изводи

Инфраред коагулацията на долната носна конха
значително подобрявасимптомите на назалната
обструкция – в 87% от пациентите, които са резистентни на медикаментозна терапия
 Дава много по-добър ефект от медекаментозното лечение
 Ефективен и щадящ метод за намаляване на
размера на долната носна конха, поради колапс на
зоните 2 и 3 по Cottle
 Лесен и бърз за изпълнение
 Извършва се в амбулаторна обстановка и под
локална анестезия
 Сравнително евтин
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Резултати
 Средната оценка на назалните симптоми е
3,4
 При предна риноскопия оценката на долната носна конха е между 2 и 4
 Назлната обструкция се влошава в първите
2-3 дни при 6/20%/ болни
 При 5/13%/ от тях симптомите се подобриха след 4 ден
 При 12/40%/ болни имаше значително
подобрение след 4 ден
 При 10/33/ – след първата седмица
 При 2/6,6%/ – след втората седмица
 При 1/3,3%/ болен – без подобрение
Усложнения:
 Конгестия на долната носна конха - при
1/3,3%/ болен
 Леко кървене през първите 3 дни при
2/6,6%/ болни
 Леко главоболие през първите 5 часаслед
процедурата при 2/6,6% болни
 Наличие на дребни необструктиращи
крусти по долната носна конха, които изчезват до 3 седмици от лечението
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ОПТИМИЗИРАНЕ НА УЧЕБНО – ПРАКТИЧЕСКАТА ДЕЙНОСТ НА СТУДЕНТИТЕ,
ЧРЕЗ ПРИЛАГАНЕ НА СИСТЕМАТИЗИРАН ТРУДОТЕРАПЕВТИЧЕН ПОДХОД ПРИ
ПАЦИЕНТИ С МОЗЪЧЕН ИНСУЛТ
Галя Янкова, Петя Аспарухова, Елка Владимирова
AN OPTIMIZING LEARNING - PRACTICAL STUDENTS' ACTIVITIES BY APPLYING OF
SYSTEMATIC LABOR-THERAPEUTIC APPROACH IN THE PATIENTS WITH STROKE
Galya Yankova, Petya Asparuhova, Elka Vladimirova
ABSTRACT: This exhibition looks at issues related to the optimization of practical training of students of
occupational therapy, in particular the implementation of a systematic approach to labor-therapeutic activities
for patients with stroke.This approach will enable students to develop skills in analyzing, planning and
management of labor-therapeutic process in these patients.
Keywords: occupational therapy; systematic approach; clinical practice

на инвалидността и подобряване на
физическата и социалната независимост на
болните [5].
Въздействието върху физическите и
психическите нарушения, по пътя на
специалните активизиращи упражнения, има
за цел да помогне хората в достигане на
максимално ниво на функционална активност
във всички аспекти на ежедневния живот.
Основните проблеми на пациентите
прекарали инсулт, които могат да бъдат
решени с помощта на трудотерапия в процеса
на рехабилитация са: двигателни функции,
възприятия и усещания, когнитивни функции,
психо
емоционално
състояние,
комуникативност, самообслужване, трудова
дейност и свободно време [3].
Целта на трудотерапията при болни с
мозъчен инсулт е максимално възстановяване
на възможностите за автогрижа и качество на
живот, чрез възстановяване на загубените
навици, подобряване на двигателните и
сензорните умения, стимулиране желанието
му за активно участие в оздравителния
процес.

Въведение
Мозъчният инсулт е едно от най - често
срещаните социално - значими заболявания в
световен
мащаб,
водещи
до
тежка
инвалидизация и смърт. Той е най-важната
причина за заболеваемост и дълготрайна
нетрудоспособност
в
Европа,
а
демографските промени се очаква да доведат
до повишаване, както на заболеваемостта,
така и на болестността поради застаряването
на населението [7,9,10].
Социалната значимост на заболяването се
определя не само от честотата на
разпространение, но и поради факта, че
мозъчният инсулт е причина за трайна
инвалидност достигаща до 50-75% сред
преживелите инцидента [1,2,6]. Особено
силно подчертава социалността факта, че
мозъчният инсулт засяга не само хора над 55
годишна възраст, а и лица в млада и
трудоспособна възраст.
Трудотерапията заема водещо място в
комплекса от рехабилитационни мероприятия
по
възстановяване
на
пациента.
Навременното
започване
на
трудотерапевтично лечение като част от
комплексната рехабилитация на болните и
неговата непрекъснатост и системност в
клинични, амбулаторни и домашни условия
са от особено важно значение за намаляване

Изложение
Възстановяването на пациентите след
инсулт е един от най-належащите научни и
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приемане на храна и лекарства. Използването
на структурирани инструменти за оценяване
на уменията за изпълнение на ежедневни
дейности позволява въвеждане на една пообективна (независима от личните гледни
точки на специалисти, роднини и самото
оценявано лице) картина на състоянието,
която може да бъде използвана в
обсъждането, разясняването и договарянето с
клиента на въпросите за неговото състояние,
реални способности и потребности от
трудотерапия [4,8].

практически проблеми на съвременната
рехабилитация.
Трудотерапията е съставна част на
системата за възстановителни мероприятия и
рехабилитация в неврологията. Тя трябва да
се разглежда като метод, еквивалентен на
другите лечебни процедури. Нещо повече,
трудотерапията
в
рамките
на
рехабилитацията играе особено важна роля.
Известно
е, че
мултидисциплинарния
рехабилитационен
екип
включва
по
презумпция следните кадри: лекуващ лекар –
специалист по ФРМ, други лекари (ОПЛ и
специалист - невролог); медицинска сестра;
рехабилитатор;
кинезитерапевт;
трудотерапевт; логопед; клиничен психолог;
както и самия пациент (чието активно участие
в рехабилитационния процес е основна
предпоставка за успешно лечение) т.е.
повишаването
на
качеството
на
рехабилитацията
изисква
повишаване
професионалните компетенции, респективно
подобряване качеството на обучение на
всички тези кадри.
Дейността на трудотерапевтите е част от
цялостния лечебно – възстановителен план за
пациентите с мозъчен инсулт, което е
предпоставка
за
придобиване
на
компетентност у студентите и оптимизиране
на учебните технологии у преподавателския
състав.
Усъвършенстването
на
процеса
на
обучение подобрява компетенциите на
студентите от специалност „трудотерапия“,
респективно ще подобри качеството на
обгрижване
на
рехабилитационните
пациенти, което налага акцентиране върху
качествената и количествената оценка на
функционалния статус на пациента и
правилно насочване към професионална
преквалификация на лицата.
Обикновено трудотерапията след инсулт е
цикличен процес, който преминава през
няколко етапа:

Втори
етап
–
планиране
на
трудотерапията. От планирането се очаква да
подсигури и гарантира средствата и пътищата
за поддържане, съхранение, подобряване на
автономното функциониране на човека
прекарал мозъчен инсулт. За да се изработи
план за работа с пациента е необходимо да се
формулират цели (очаквани резултати), в
които се въвлича и неговото близко
обкръжение. Целите могат да бъдат както
дългосрочни (седмици - месеци), така и
краткосрочни (дни - седмица). Важни условия
за целеполагането са: специфичност (да се
отчитат приоритетите на пациента и неговото
обкръжение), измеримост, достижимост,
реалистичност, времеви интервал. В този етап
се въвличат всички необходими специалисти.
Трети
етап
–
организация
на
трудотерапевтичната
дейност.
Трудотерапевтът изработва индивидуален
план отчитайки съхранените функции и
различните форми и методи на трудотерапия.
За да се изработи план за работа с
пациента е необходимо да се съблюдават
редица изисквания при избора на вида
дейност. Задачите трябва да комуникират с
проблема и да имат отношение към
осъществяване на всяка възможност за
навременно въздействие. Средствата за
постигането им трябва да са ефективни,
ефикасни, достъпни и да водят до
устойчивост на постигнатите резултати.
Определянето на дейността зависи от
индивидуалните особености на човека
прекарал мозъчен инсулт и изисква от
трудотерапевта големи умения и опит. Трябва
да се отбележи, че трудовите дейности, в
които ще се обучава пациента трябва да
отговарят в максимална степен на неговите
интереси и жизнени роли.

Първи етап- диагностичен. В този етап се
събират
и
интерпретират
данни
за
патологията, оценка на възможностите и
дефицитите на пациента, и ограниченията в
социалното функциониране. Предмет на
оценка са моторните, сензорните и
когнитивните функции и тяхното влияние
върху процеса на автогрижа. Оценява се също
и способността на пациента да разговаря и
преглъща и как това влияе на способността за
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Пети етап: последващи дейности –
документиране
на
трудотерапевтичното
наблюдение, дейност и резултати.
Проследявайки процеса в динамика,
отправните точки, върху които студентът не
трябва да губи фокус, са (краткосрочната и
дългосрочната) цел и проблема (текущото
състояние). В тази връзка документирането
на целия процес е изключително важен
инструмент.
С
оглед
научно-образователната
парадигма и проучени добри практики в тази
област,
разработихме
формуляр
за
регистриране
и
отчитане
на
трудотерапевтичните дейности за пациента
(прил.1). В него се отразява обема на
трудотерапевтичната дейност и е показател за
ефективността
на
трудотерапията.
Формулярът отразява цялостната дейност на
трудотерапевта,
като
съвкупност
от
целенасочени, планирани, взаимосвързани и
обвързани с фактора време мероприятия,
насочени
към трайното разрешаване на
реален проблем.
Подробното разглеждане и прилагане на
тези формуляри по време на клиничната
практика дава възможност на студентите да
придобият
необходимите
знания,
практически опит и аналитично мислене.

На първо място по значение за всеки
пациент е неговото самообслужване – лична
хигиена, обличане, хранене (ДЕЖ). Този дял е
основен за трудотерапията и изисква
непрекъснато ежедневно упражняване в
болничната стая или в дома – използване на
миещ препарат, четка за зъби, посещение на
тоалетна, ресане, миене и изтриване на лице и
ръце, обличане и закопчаване на копчета,
обуване на обувки, връзване на връзки,
боравене
с
водопроводен кран или
електрически уреди, приготвяне на храна и
хранене, пране, почистване на дома,
отключване и отваряне на врата, прозорец,
боравене с телефон, монети, банкноти,
разлистване на вестник, книга, писане и др.
По отношение на функционалните
двигателни въможности най – подходяща е
функционалната трудотерапия, която е
насочена пряко към повлияване
на
двигателния дефицит в дадена става, цял
крайник или система. Подходящи са най –
разнообразни дейности при работа с различни
материали като: работа с хартия, работа с
текстилен материал,работа с кожи, работа с
дървен материал, работа с пластичен
материал, дейности на открито.
Важно място във възстановителния процес
на болните заема и т.н. занимателна
трудотерапия, която има за цел да отклони
вниманието на пациента от основното
заболяване и да подобри психо –
емоционалното
състояние.
Такива
са
различните занимателни игри (работа с
конструктор, игра на шах, табла, карти,
решаване на кръстословици); занимание с
различни изобразителни дейности- рисуване,
моделиране,
литография,
бижутерия,
бродиране и т.н.
При наличие на настъпили трайни и
необратими болестни изменения и двигателен
дефицит, се налага използването на трудово –
професионална трудотерапия.

Заключение
Търсенето на адаптивна и работеща форма
за изготвяне на индивидуални планове за
работа с хора прекарали мозъчен инсулт би
улеснило
и
подкрепило
методически
дейността на студентите от специалност
„трудотерапия“.
Прилагането на систематизиран подход за
трудотерапия в обучението на студентите има
за цел не само целесъобразно обучение в
теоретични знания и практически умения, но
и да подготви студентите към завишените
изисквания на пациента, така че те да са в
състояние да структурират и проведат
качествено комплексна трудотерапевтична
програма, оптимална за тежестта на
заболяването или трайната увреда на
пациента, съобразена с наличните му
придружаващи
заболявания,
индивидуализирана според неговото желание
и възможности при крайна цел - подобряване
качеството на живот на пациента.

Четвърти етап: оценка на резултатите –
базирана на доказателства – постоянно
проследяване и контрол. Проверява се дали
всички цели са постигнати, всички планирани
действия
изпълнени,
всички
ли
формулиратини проблеми са решени?
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Прил. 1. Формуляр за регистриране и отчитане на трудотерапевтичните дейности за пациент
с мозъчен инсулт
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ПРИЛАГАНЕ НА ИНТЕРАКТИВНИ МЕТОДИ В ОБУЧЕНИЕТО НА СТУДЕНТИ ОТ
ФАКУЛТЕТ ОБЩЕСТЕВНО ЗДРАВЕ, МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ПЛОВДИВ
Гергана Петрова
APLICATION OF INTERACTIVE METHODS IN THE EDUCATION OF STUDENTS
FROM THE FACULTHY OF PUBLIC HEALTH, MEDICAL UNIVERSITY PLOVDIV
Gergana Petrova
ABSTRACT: Introduction: The application of interactive methods in the education creates conditions for
partnership and involves lecturers and students in the educational process.
The objective of the present study is to analyze the application of interactive methods in the education of
students from the Faculty of Public Health (FPH) at the Medical University of Plovdiv.
Material and methods: In the academic year 2016/17, the sociological method of document analysis was
used for performance of analysis of 140 educational programmes (108 in compulsory subjects, 19 in selective
subjects and 13 in optional subjects) of 6 programmes studied at the Faculty of Public Health at the Medical
University of Plovdiv.
Results and discussion: Leading methods of education of students from unregulated programmes are:
independent work of the students during exercise (80%), role plays (62%), discussion on a previously set topic
(66%).
For the students from unregulated programmes the methods of independent work under the supervision of a
lecturer (54%), work in a small group (46%) and development of an assignment forindependent work (48%)
have been applied to a highest degree.
Conclusions:
• Both interactive and traditional methods of education are applied in the education of students from the
Faculty of Public Health.
• Interactive methods are equally applied in the different educational degrees and in the different programmes of education from both areas studied at the faculty.
• The most frequently used interactive methods are: discussion on a topic previously set by the lecturer,
role play, scientific discussion, independent development of an assignment, etc.
Key words: Interactive methods of education; Interactive educational environment; Interaction; Efficiency of
the interactive methods of education.

Интеракцията е сложно понятие, включващо две съставки: inter – между и actus – да
действам, да влияя. Значението на понятието
от една страна се свързва с триадата: влияние,
въздействие и взаимодействие, а от друга –
със смисъла, вложен в понятието, а именно
активност или дейност [4].
Целта на настоящето изследване е да анализира възможностите за прилагане на интерактивни методи в обучението на студенти от
Факултет общестевно здраве (ФОЗ), МУ –
Пловдив.
Материал и методи: Факултетът по общестевно здраве при МУ – Пловдив предлага
обучение в редовна и задочна форма по регулирани и нерегулирани специалности от про-

Въведение
Засилващата се глобализация и криза в
общочовешките отношения поставя допълнителни изисквания към междуличностното
общуване в Медицинските университети.
Прилагането на интерактивни методи в обучението създава условия за партньорство и
ангажира преподаватели и студенти в
образователния процес.
Интерактивните методи на обучение дават
възможност за широта на взаимодействията,
интензивно общуване и детерминират субектсубектните отношения в образователния
процес.
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фесионални направления „Обществено здраве“ и „Здравни грижи“.
През 2016/17 учебна година посредством
социологическия метод анализ на документи
е извършен анализ на 140 учебни програми
(108 по задължителни, 19 по свободноизбираеми и 13 по факултативни учебни дисциплини). В проучването са обхванати 6 специалности преподавани във Факултет общестевно
здраве, МУ – Пловдив.
Обект на анализ са основните компоненти
на всяка учебна програма и заложените в нея
по предварителен замисъл на преподавателя
очаквани резултати след приключване курса
на обучение. Настоящата разработка разглежда предварително плануваните учебни
методи, включени в курса на обучение на
всички 5 специалности от професионално
направление „Обществено здраве“ и една
магистърска програма от професионално направление „Здравни грижи“.
С цел очертаване на основните методи заложени за реализиране от преподавателя през
курса на обучение, последователно ще бъде
анализирана всяка една от шестте специалности, преподавани във ФОЗ:
Учебните програми на регулирани специалности в професионално направление
обществено здраве, в които обучението е
регламентирано по Единни държавни изисквания (ЕДИ) [5], а именно:
• Магистърска програма по „Управление на здравните грижи“. Обучението
се провежда по Чл. 5 (ал. 1) -и включва 19 задължителни учебни дисциплини, 4 свободно избираеми и 2 факултативни;
• Магистърска програма по „Управление на здравните грижи“. Обучението
се провежда по Чл. 6 (ал. 1) – и
включва 18 задължинелни учебни
дисциплини, 5 свободно избираеми и
4 факултативни;
• Бакалавърска програма по „Управление на здравните грижи“. Обучението
се провежда в редовна и задочна форма и е регламентирано по Чл. 7 (ал. 1)
и включва 17 задължителни учебни
дисциплини, 4 свободно избираеми и
2 факултативни.
Учебни програми на нерегулирани специалности от професионално направление
„Обществено здраве“, в които анализираните учебни програми са следните:

Магистърска програма по „Обществено здраве и здравен мендижмънт“.
Обучението по учебен план включва
18 задължителни учебни дисциплин, 2
свободно избираеми, 2 факултативни.
• Магистърска програма по „Управление на медикосоциалните дейности и
общественото здраве“ - 18 задължителни учебни дисциплини, 2 свободно
избираеми, 2 факултативни.
Учебна програма на нерегулирани специалности от професионално направление
„Здравни грижи“:
• Рехабилитация, уелнес, спа и балнеолечение – 18 задължителни, 2 свободно избираеми (от които студентите
избират една) и 1 факултативна учебни дисциплини.
•

Резултати и обсъждане
Изграждането на единно Европейско образователно пространство изправя съвременния
универистетски преподавател не само пред
изискването за добро владеене на преподаваната учебна дисциплина, но и пред креативно
отношение и създаване на интерактивна образователна среда. За реализиране на интерактивното обучение, студентите влизат в нови и
различни роли. Те изграждат умения за решаване на проблем, боравене с ралични източници на информация, изнасяне пред аудитория или презентиране.
На преподавателят, също е отредена нова
роля. Преподавателят трабва да съобрази готовността на студентската група за работа
при прилагане на интерактивни методи, като
се ръководи от следните методически изисквания и има в предвид следните особености:
• познавателните възможности на студентите, курса на обучение и спецификата на преподаваната учебна дисциплина. Тези особености са в пряка
връзка с избора на най-подходящ метод;
• комуникативни способнисти на студентската група-възможност за изява
пред аудитория;
• психоклимат в студентската група,
възможност за толерантно изслушване и безкритично отношение;
• способност за творческа, креативна и
емпатична нагласа на студентите в
процеса на обучение;
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•

Такъв вид контрол Д. Тодорина определя,
като непрекъснато, непряко ръководство на
преподавателя [8, стр. 187].
Игровите методи на обучение могат да
бъдат определени като такива методи, при
които усвояването на знания се извършва в
една условна ситуация, главната отличителна
способност на която е занимателният, забавният характер на правилата на действие [3, с.
123].
Обучението посредством дидактическа игра, цели затвърждаване на знания по атрактивен и увличащ студентите начин, а също и
спонтанно привличане на по-голямачаст от
обучаваните в решаване на поставената дидактическа задача. Ролята на преподавателя
се изразява в създаване на дидактически игри
или улавяне и управление на спонтанно възникнали педагогически ситуации, за решаване на игрови задачи, чрез организация на педагогическата среда и социално-психическия
климат в студентската група.
Особено подходящи са игровите методи
при усвояване на бъдещи професионални
роли или комуникации с пациенти и техните
близки. Студенсктата група се разделя, като
една част от студентите изпълняват роля на
пациенти, друга на членовете на медицинския
екип: лекари, медицински сестри, рехабилитатори и др., на близки на пациенти и т. н. В
конкретния случай се изисква от студентите
да дадат еталон за правилно професионално
поведение, като участници в ситуация от
практиката, разнообразена и с игров елемент.

гаранция за партньорство и демократичен стил на управление.
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Фиг. 1. Прилагани методи на обучение при
магистри по УЗГ обучавани по Чл. 5 (ал. 1.)
От фигурата се вижда, че в цялостния курс
на обучение на бъдещите ръководители на
здарвни грижи се прилагат както традиционни, така и интерактивни методи на обучение.
Като водещи се очертават самостоятелната
работа на студентите по време на упражнения
(80%) и ролевите игри (62%).
Самостоятелната работа eсъзнателна и
целенасочена дейност, която се реализира от
студентите въз основа на предварително начертани от преподавателя учебни цели. Тя е
съвместна, взаимосвързана дейност между
преподаватели и студенти. Самостоятелната
работа при студентите има относително
самостоятелен характер, тъй като винаги
включва пряко или косвено педагогическо
ръководство.
Няма единно становище относно, класификацията или интерпретацията на самостоятелната работа като дидактическа категория.
Според едни автори.... тя е метод, според
други средство, учебна форма (Р. Войнова,
1, стр. 220-239) или прийом. Вероятно това е
и причината, П. Петров, да определя самостоятелната работа като „особен вид дейност”
[6, стр. 415], но водещото в случая е, открояването на самостоятелната работа като дейност извършвана от самите обучавани или
„специфичен вид дейност” присъща на студентите [7, стр. 187].
Самостоятелната работа винаги има относително самостоятелен характер. Тя се
осъществява самостоятелно от студентите, но
под контрола на преподавателя. Преподавателят планира, ръководи и упражнява контролни функции, върху изпълнението на задачите за самостоятелна работа на студентите.
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Фиг. 2. Прилагани методи в обучението на
Магистри по УЗГ по Чл. 6 (ал. 1)
От Фиг. 2. се вижда, че в обучението на
Магистри по УЗГ по Чл. 6 (ал. 1) се прилагат,
както традиционни, така и интерактивни методи. Водещо място се определя на метода
дебат по предварително зададена тема (66%).
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В обучението на бъдещите ръководители на
здравни грижи, се пирлага разновидност на
метода дискусия (55%), а именно научна
дискусия и извънаудиторна самосотяелна
работа на студентите под контрола на преподавател (55%). Научната дискусия следва
всички елементи на традиционния метод дискусия, но в случая се акцентира на развиващия и творчески момент при студентитте.
Обект на научна дискусия са наболели проблеми в здравеопазването, за които има възможни решения, но на този етап все още не
са разгърнати. Прилагането на научната дискусия, цели въвличане на по-голям брой студенти. При обучението се съблюдава стриктно принципа за научност, обосноваване на
изложението и мотивиран изказ.
За съжалание нисък дял заемат методите
на обучение, които формират самосотятелно
мислене у обучаваните, а именно: демонстрация на психологически методи и изработване
на дидактически материали.
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Фиг. 4. Прилагани методи в обучението
на магистри по ОЗЗМ
Новите условия на силна конкуренция на
Европейския пазар на труда, налагат преосмисляне на образователната парадигма и хуманистична ориентация на взаимодействието
преподавател-студент впосока засилване самоподготовката, чрез превес на самостоятелната работа в обучението на студенти.
От Фиг. 4. се вижда, че в най-висока степен
се прилагатметодитесамосотятелна работа на
студентите под контрола на преподавател
(54%), работа в малка група (48%) и
разработване на задание за самосотятелна
работа (48%). Първите два прилагани метода
са широко застъпени и изискват по-малка
ангажираност от страна на обучаваните.
Разработването
на
задание
за
самостоятелна работа било под формата на
здравен проект, индивидуален бюджет на
работния ден, самосотятелно разработване на
есе по предварително зададена тема от
преподавтеля изискват вече висока степен на
активност и креативност от страна на
обучавания.
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Фиг. 3. Прилагани методи в обучението на
бакалаври по УЗГ.
От Фигура 3 се вижда, че в най-висока
степен са застъпени методите: дискусия
(66%), извънаудиторна самосотятелна работа
под контрола на преподавател (55%) и дебат
по предварително зададена от преподавателя
тема (55%). За съжаление разглеждането и
разрешаване на казуси е застъпен само при
отделни учебни десципилни. Удовлетворяващ
е фактът, че и в по-ниската образователна
степен, каквато е бакалавърската се прилагат
интерактивни методи в обучението на
сутдентите.
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Фиг. 5. Прилагани методи в обучението на
магистри по УМСДОЗ
От Фиг. 5 се вижда, че в обучението на магистри по „Управление на медикосоциалните
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дейности и общественото здраве“, се прилагат предимно традиционни методи и в-помалка степен интерактивни, каквито са дебат
по прадварително зададена тема (36%) и ролеви игри (36%).
Ефективността от прилагането на интерактивните методи в обучението е обект
на творческо изследователски процес в разработките на редица учени. Понятията „ефективност на обучение” и „качество на обучение”, са модерни, но изключително трудно
измерими. Трудно се създават критерии за
оценка ефективността и качеството на обучение.
Базирайки се на дългогидишния си изследователски, творчески, управленски и не на
последно място педагогически опит, Д. Тодорина предлага едно от най-точните описания
на очакваната ефективност при прилагане
на интерактивните методи в обучението.
Ефективността на интерактивните методи на обучение (Д. Тодорина, 2009г., 8,
стр. 195) се изразява в следното:
• Ограничава се пасивността на участниците в учебно-възпитателния процес;
• създават се условия за превръщането
им в активен субект;
• увеличават се шансовете им за свободно личностно развитие;
• повишава се културата на общуване;
• изграждат се важнисоциално-значими
личностни качества и др.
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Фиг. 6. Прилагани методи в обучението на
магистри по Рехабилитация уелнес спа и
балнеолечение
На студентите магистърска програма по
„Рехабилитация, уелнес, спа и балнеолечение“ се дава възможност (Фиг. 6) предимно за
работа в малка група по време на семинарни
занятия (72%). Прави впечатление, че се
включват, както интерактивни, така и традиционни методи в курса на обучението им.
Заключение
Въвеждането на интерактивни методи в
обучението на студенти от Факултет обществено здраве МУ-Пловдив, задълбочава интереса им към учебните дисциплини, стимулира
активното им участие и увеличава посещаемостта. Часовете за лекции и семинари се
превръщат в място за дискусия и анализ, а не
за пасивно възприемане и механично записване на преподавания учебен материал. Всичко това създвава условия за професионална
комуникация, възпитаване на личностни качества, необходими в бъдещата практика и не
на последно място – емпатия и хуманно отношение към пациента.
Прилагането наред с традиционни и на интерактивни методи в обучението на сутденти
от ФОЗ, МУ – Пловдив цели повишаване
качеството на обучение, възпитава организационни и управелнски умения и изгражда
социално-значими и личностови качества у
обучаваните.
Проведеното проучване, позволява да се
направят следните по значими изводи:
• В обучението на студенти от ФОЗ се
прилагат както интерактивни така и
традиционни методи на обучение.
• Интерактивни методи се прилагат в
еднаква
степен
в
различните
образователни степени и в отделните

Други учени Л. Ф. Колесников и съавт.
(Русия, 1991г.), разглеждайки същия проблем,
посочват, като евентуално средство, имащо
отношение към ефективността на обучението
като цяло, всички методи повишаващи познавателната активност на обучаваните и ги определя като методи повлияващи пряко интензификацията на обучението [2, стр. 33].
Активната позиция на студентите, превръща обучението посредством интерактивни
методи в още по-ефективно. Пълноценното
му провеждане има отношение към повишаване качеството и задълбочаване на интерактивното преподаване и учене.
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квалификационните степени «Магистър» и
«Бакалавър» от професионално напарвление
«Обществено здраве». В сила от учебната
2006 - 2007 г. Приета с ПМС № 215 от
18.08.2006 г. Обн. ДВ. бр.70 от 29 Август
2006г., изм. ДВ. бр.87 от 7 Октомври 2008г.
[6]Петров, П. Дидактика. София. 2002 г.
“Веда Словена - ЖГ”, 450 с.
[7]Тодорина, Д., и др. Педагогика. Част III,
Дидактика. Благоевград. 2003 г., УИ “Н. Рилски”.
[8]Тодорина, Д. Технологичен модел за
подготовка на бъдещите учители за работа с
надаренидеца. Изграждане и измерване на
компетентности, Благоевград, 2009, УИ
«Неофит Рилски», 329 с.

специалности от двете основни
професионални
напарвления,
обучавани във факултета.
Като
най-често
използвани
интерактивни методи се очертават:
дебат по прадварително поставена
тема от преподавателя, ролевата игра,
научна дискусия, разработване на
задание за самосотятелна работа и др.
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МНЕНИЕ НА ПАЦИЕНТИТЕ ЗА ГОТОВНОСТТА НА СТАЖАНТ МЕДИЦИНСКИТЕ
СЕСТРИ ДА УПРАЖНЯВАТ САМОСТОЯТЕЛНО ПРОФЕСИЯТА
Даниела Танева, Ангелина Киркова, Благовеста Василева, Йорданка Петкова,
Красимира Ванкова
PATIENTS’ OPINOIN ABOUT STUDENTS PROBATIONERS’ READINESS TO PRACTICE
PROFESSION INDEPENDENTLY
Daniela Taneva, Angelina Kirkova, BlagovestaVasileva, Yordanka Petkova, Krasimira Vankova
ABSTRACT: The pre-diploma probation experience of last year nursing students is a compulsory part of the
education for a bachelor degree in nursing. It is organized and carried out in seventh and eighth semester according to the Unified State Requirements for acquisition of higher education, published in State Gazette, issue
88 from November 2010 and includes 1600 astronomic hours.
During the clinical training students build skills for team-working, planning, organizing, performing and
evaluating health care. During the whole course of study students are trained in attitudes and values for a holistic patient care. Competences for application of quality nursing care and observance of moral and ethical standards are build. The quality of nursing care is evaluated positively when all fundamental patent/client needs are
met.
The aim of the present study is to investigate and analyze the opinion of the patients as end users of nursing
care about the students probationers’ readiness to practice their profession independently.
Method: The inquiry was carried out as a momentary one in October 2016 at University Hospital for Active
Treatment “Kaspela”, Plovdiv. Twenty five patients from surgical ward and 25 from internal ward were inquired.
Results: The results show that in spite of their little experience, the probationers are accepted very well by
the patients and have great confidence among the respondents. The idea that nursing is a human profession and
without contacts with the patients, students are not able to learn to be good professionals is realized.
Key words: clinical training, students, pre-graduate probation, nurse, patients, quality

теоретичната им подготовка. По време на
клиничната практика и преддипломния стаж
студентите отработват всички грижи и манипулации в реална обстановка и пациент, като
гарантират максимално надеждното им приложение под контрола на преподавателите по
здравни грижи и наставниците в лечебните
бази [1]. През целия курс на обучение на студентите медицински сестри се възпитават
отношения и ценности за полагане на холистична грижа за пациента. Формират се компетенции за прилагане на качествени сестрински грижи и спазване на морално-етични норми на поведение. Резултатите за качеството
на сестринските грижи се оценят положително, когато са удовлетворени всички фундаментални потребности на пациента/ клиента.

Въведение
Преддипломният стаж по специалност
"Медицинска сестра" на образователноквалификационна степен "бакалавър" е задължителна част от обучението на медицинските сестри. Организира се и се провежда
според Наредба за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование,
обнародвана в ДВ, бр. 88 от ноември 2010
година през седми и осми семестър и включва
хорариум от 1600 астрономически часа. По
време на клиничното обучение студентите
изграждат умения за работа в екип, за планиране, организиране, изпълнение и оценка на
здравните грижи. Практическото обучение
има за цел да подпомогне бъдещите медицински специалисти в прилагането върху реалния
пациент на формираните у тях професионални знания, умения и навици, придобити в
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телен отговор. Повече от половината анкетирани мъже (54,65%) и жени лекувани в хирургично отделение (57,14%) дават отрицателен отговор. Немалък е делът при отговорите
„по-скоро да„ - 14,29% и „да„ - 7,14%. Във
вътрешно отделение водещи отговори при
мъжете са „по-скоро не„ - 57,1% и „не“
42,9%, а положителни отговори не са отчетени. Отговорите сред жените от вътрешно отделение са по-разнообразни. Най-висок процент са отговорилите с „не„ - 44,4% , следвани от „по-скоро не“ - 27,8%. Цели 22,2% демонстрират притеснение при извършването
на манипулации от стажанти медицински
сестри. Образованието на анкетираните също
не оказва съществено влияние В зависимост
от образованието - 100% от анкетираните с
основно и 83,3% с висше образование в хирургично отделение споделят, че не се притесняват при извършване на манипулации от
стажанти медицински сестри. Сред среднистите се отчитат разнообразни отговори като
водещи са „по-скоро не„ - 40% и „не“ - 33%.
Във вътрешно отделение процентното съотношение в отговорите е почти идентично на
това в хирургично отделение - 66,7% с основно и 50 % с висше образование дават отрицателен отговор, а сред респондентите със
средно образование водещо място заемат
отговорите „по-скоро не“ и „не “ с по 33,3%.
Част от пациентите обаче изпитват притеснение при извършване на манипулации от стажант медицински сестри - 26,7%. В двете
отделения в които беше направена анкетата –
хирургия и вътрешно отделение хората живеещи в селата (75%) по-малко се притесняват
от хората живеещи в града (53%). Интересни
са резултатите според факториалния признак
възраст. Анкетираните от възрастовата група
20-29 години не проявяват толерантност към
стажантите медицински сестри и 100% от тях
посочва „да“ за свой избор сред отговорите.
Останалите възрастови групи 30-39, 40-49,
50-59 и над 60 години проявяват висока толерантност и разбиране към стажантите. Според
С. Драгушева [2] преддипломният стаж съдейства за усъвършенстване на и на комуникативните умения на студентите, като осигурява условия за овладяване на рационални
подходи за общуване с колеги, пациенти и
близките им. На въпроса „Имате ли доверие
на стажантите медицински сестри“ преобладаващата част от анкетираните са отговорили
с категорично „да“ – цели 90%. Това показва,
че въпреки малкия си опит стажантите са

Цел
Целта на настоящото проучване е да се изследва и анализира мнението на пациентите,
като крайни потребители на сестрински грижи за готовността на стажантите медицински
сестри да упражняват самостоятелно професията.
Материали и методи
Настоящето проучване се проведе през месец октомври 2016 година в хирургично и
вътрешно отделение на УМБАЛ „Каспела“
гр. Пловдив. Използван беше социологичен
метод – пряка групова анкета. За целите на
проучването беше изработена статистическа
карта, състояща се от 15 въпроса. Анкетирани
са общо 50 човека – по 25 от всяко отделение.
При статистическата обработка са използвани
алтернативен и графичен анализ.
Резултати и обсъждане
При провеждане на анкетното проучване е
потърсена връзката между факториалните
признаци възраст, пол, образование и местоживеене и редица от резултативните признаци свързани с оценката на грижите, които
стажант медицинските сестри полагат за пациентите. Възрастовата структура на участниците показва, че основният контингент –
52% е във възрастова група 60 и повече години. Сред анкетираните преобладават жените –
64%, най-голям е делът на участниците със
средно образование (60%). Прави впечатление, че сред анкетираните пациенти няма
такива с начално и без образование. Поголяма част от респондентите живеят в града
– 82%. На въпроса „Според Вас трябва ли в
лечебния процес да участват и стажанти медицински сестри?“ с пълно единомислие и без
никакво колебание пациентите отговарят положително. Всички респонденти са категорични (100%), че в осъществяване на лечебния процес стажант – медицинските сестри
трябва да взимат активно участие. Пациентите смятат, че бъдещите медицински сестри
имат необходимата теоретична и практическа
подготовка и могат да работят в реални условия. Попитахме пациентите дали се притесняват когато стажанти медицински сестри извършват назначените манипулации. На този
въпрос по критерий пол в хирургично отделение и при двата пола преобладава отрица-
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възраст - 21,4% от анкетираните във вътрешно отделение и 8,3% от хирургично са дали
отрицателен отговор (Фиг. 1):

приети много добре сред пациентите и се
ползват с тяхното доверие. Разделени според
възрастов признак най-големи колебания са
установени при пациенти над 60 годишна

Фиг. 1. Доверие на пациентите към стажант медицинските сестри
жените – 42,9%. Впечатление прави фактът,
че сред мъжете никой не е посочил, че би
помолил редовата сестра да извърши манипулацията, докато цели 21,4% от жените биха го
направили. Същият брой респонденти сред
жените (21,4%) са споделили, че не биха реагирали. По критерий „пол“ във вътрешно
отделение мъжете категорично отговарят, че
са толерантни със стажантите – 71,4%. Сред
жените отново с най-висок процент е отговор
„Толерантен съм, защото и те трябва да се
научат“, но отново жените биха помолили
редовата медицинска сестра да извърши манипулацията. Така са отговори общо 11,1%.
Едва 5,6% от женската част на анкетираните
пациенти във вътрешно отделение не биха
реагирали, докато за мъжете дали този отговор са 28,6%.
По критерий „образование“ в хирургично
отделение пациентите с основно образование
категорично със 100% отговарят, че са толерантни със стажантите. Известно колебание
се наблюдава сред отговорите на пациентите
със средно образование, които са 15 човека.
От тях 5 човека (33,3%) са толерантни със
стажантите, а по равен брой пациенти са отговорили, че няма да се почувстват приятно
или ще помолят редовата сестра да извърши
манипулацията (20%). Половината от пациентите с висше образование от хирургично отделение са категорични, че са толерантни и не
биха помолили редовата сестра да извърши
манипулацията.
Във вътрешно отделение по критерий „об-

Според критерий „пол“ с по-голямо доверие стажантите медицински сестри се приемат сред пациентите мъже - 100 % положителен отговор както във вътрешно, така и в хирургично отделение. Известни колебания са
проявени сред женската част от анкетираните
- от 18 анкетирани във вътрешно отделение 3
са дали отрицателен отговор, което се равнява
на 16,7%. От нежния пол в хирургично отделение са анкетирани общо 14 пациента, като
само двама от тях са дали отрицателен отговор – 14,29%.
Проучихме нагласите на респондентите
как биха реагирали ако манипулацията извършена от стажантите е неуспешна. Резултатите показват, че по- голяма част от пациентите не биха реагирали, защото смятат, че без
практика студентите няма как да се научат.
Повече от половината от анкетираните лица
(54%) дават отговор, че биха проявили толерантност към стажантите. Едва 10% от хората
споделят, че биха помолили редовата медицинска сестра да извърши манипулацията.
Еднакъв е процентът на анкетираните пациенти както във вътрешно, така и в хирургично
отделение - 20%, че няма да се почувстват
приятно, но не биха направили проблем, ако
манипулацията е неуспешна. От общо 50 анкетирани лица само 8 човека (16%) отговарят,
че няма да реагират.
По критерий „пол“ в хирургично отделение и при двата пола преобладава отговор
„Толерантен съм, защото и те трябва да се
научат“, като за мъжете това са 54,6%, а за
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говорил, че ще помоли редовата сестра да
извърши манипулацията, докато 15% от хората, живеещи в града биха го сторили.
Категорично 100% толерантност по критерий „местоживеене“ във вътрешно отделение
са изразили хората, живеещи на село. Сред
жителите на градовете се среща известно колебание, но с отново надделяване над 50% на
отговор “Толерантен съм, защото и те трябва
да се научат”. Близо 24% споделят, че няма да
се почувстват приятно, но не биха направили
проблем (Фиг. 2):

разование“ близо 70% от пациентите с основно образование отново отговарят, че са толерантни със стажантите, 60% от среднистите
дават същия отговор. Пациентите с висше
образование посочват само два отговора с
процентно съотношение 50:50. Това са отговори „Не бих реагирал“ и „Толерантен съм,
защото и те трябва да се научат“.
По критерий „местоживеене“ в Хирургично отделение отново масата от анкетираните
лица проявява толерантност. Единствено от
пациентите, живущи в селата, никой не е от-

Фиг. 2. Реакция на пациентите при неуспешно извършена от стажант медицинска сестра манипулация.
вътрешно са отделения, в които стажант медицинските сестри се чувстват найподготвени да работят. Готовността им за
работа с пациенти в тези отделения се потвърждава и от резултатите от анкетата. Относно качеството на полаганите сестрински
грижи от стажантите медицински сестри,
пациентите и от двете отделения са дали висока оценка, с преобладаващи отговори като
отлично, много добро, добро. Само 16% от
респондентите, равняващо се на 8 човека от
общо 50 анкетирани, не посочват никакъв
отговор (Фиг. 3). Останалите най-често повтаряни епитети към качеството на сестринските грижи, пациентите използват – старателни, внимателни и качествени. Тези резултати дават основанието да се заключи, че пациентите са доволни и удовлетворени от полаганите за тях грижи.

По критерий „възраст“ в хирургично отделение повечето хора отговарят, че са толеранти със стажантите. Единствено във възрастовата група над 60 год. се среща известно колебание в отговорите, като впечатление прави, че еднакъв брой хора са дали отговор „не
бих реагирал" и “ще помоля редова сестра да
извърши манипулацията“– 21,4%, което показва тяхната крайност. По критерий „възраст“ във вътрешно отделение се наблюдава,
че с увеличаване на възрастта пациентите се
чувстват още по- несигурни – „Няма да се
почувствам приятно, но няма да направя
проблем“ и „Ще помоля редовата сестра да
извърши манипулацията“. Въпреки това повечето пациенти са категорични, че са толерантни със стажантите като за пациентите във
възраст 20-29г. и 30-39г. – 100%, за 40-49г. –
75%, за 50-59г. – 60%, за над 60 г. – 50%.
Според Цокова и кол. [3] хирургично и
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Фиг. 3. Оценка от изследваните пациенти на качеството на полаганите грижи от стажантите
медицински сестри.
равление и образование, 2016: XII(5), 204225.
[3] Цокова, Й и кол. Преддипломния стаж
завършващ етап на професионалното формиране на медицински сестри в Медицински
университет – Пловдив. Управление и образование, 2016: XII(4), 79-82.

Изводи
От направеното проучване могат да бъдат
направени следните изводи:
1. Според пациентите участието на стажант медицински сестри в лечебния процес е
напълно нормално.
2. Стажант медицинските сестри се ползват с доверието на пациентите.
3. Пациентите са удоволетворени и оценяват високо качеството на предлаганите грижи
от стажантите.
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СЪВРЕМЕНЕН ПОГЛЕД ВЪРХУ ЕПИДЕМИОЛОГИЯТА НА НЯКОИ ХРАНИТЕЛНИ
НАРУШЕНИЯ (АНОРЕКСИЯ НЕРВОЗА И БУЛИМИЯ НЕРВОЗА)
Десислава Бакова, Радка Масалджиева, Борис Тилов, Биянка Торньова, Екатерина Райкова,
Стоян Кръстев, Мария Семерджиева
A CONTEMPORARY VIEWPOINT ON THE EPIDEMIOLOGY OF SOME EATING
DISORDERS (ANOREXIA NERVOSA AND BULIMIA NERVOSA)
Desislava Bakova, Radka Masaldjieva, Boris Tilov, Bianka Tornyova, Ekaterina Raikova,
Stoian Krastev, Maria Semerdjieva
ABSTRACT: Disorders in dietary behavior are common, especially among youths, and are related to
considerable morbidity and mortality. They are serious socially significant disorders modulated by
psychological, cultural, social and biological factors.
The aim of the present research is to present the frequency and occurrence of some eating disorders
(Anorexia nervosa and Вulimia nervosa). Eating disorders are a serious problem affecting chiefly teenagers and
youths. Anorexia nervosa and Bulimia nervosa are disorders that occur mainly in women but there is a tendency
for increased occurrence in men. An unfavorable tendency for a decrease in the age of occurrence of eating
disorders is also observed, children in primary school are also being affected. Specific risk groups from the
population which possess higher rate of occurrence of eating disorders (sportsmen, diabetics, fashion models
engaged in bodybuilding) are differentiated.
Key words: eating disorders, anorexia nervosa, bulimia nervosa

Целта на настоящето проучване е да
представи честотата и разпространението на
някои хранителни нарушения (Анорексия
нервоза и Булимия нервоза).
Първото клинично описание на анорексия
нервоза е на Ричард Мортън. Той
класифицира болните като „страдащи
скелети, болест на духа в следствие на тъга и
грижи” (Silverman J, 1985). Еразмус Дарвин
определя анорексията като доброволно
гладуване с цел отслабване, което води до
загуба на здраве и красота (Vandereycken W,
1990). Сър Уилям Гъл определя анорексията
като психогенно заболяване, различно от
хистерията, характерно с волеви акт на
съзнателен отказ от хранене, водещ до
отслабване,
брадикардия,
хипотермия,
аменорея и др.(Silverman J, 1988; Agras W,
1994). Към съвременните критерии за
анорексия
според
DSM–5се
отнасят:
„...значително намаляване на телесното тегло
съобразно възраст, пол, физическо развитие и
здравословно състояние...” като отпада
критерият аменорея (American Psychiatric
Association, 2013).

Въведение
Нарушенията в хранителното поведение са
чести, особено сред младите хора, и са свързани със значима заболеваемост и смъртност
(Räisänen U, 2014). Те са сериозни социално
значими заболявания, модулирани от психологически, културни, социални и биологични
фактори (Agras W, 1994). По официална статистика над 200 000 души страдат от хранителни разтройства в България, а в действителност броят им е над 400 000. Заболяванията засягат вече не само млади жени, но и хора
от всякакви възрасти, пол и раса. Все повече
са заболелите деца до 12 годишна възраст. По
данни на болничния регистър на детскоюношеска психиатрична клиника – София
драстично нараства броя на хоспитализираните лица с хранителни разстройства. През
1980 г. е хоспитализиран един пациент, а за
периода между 1996 г. и 1999 г. те са 69 (Бояджиева, Св., 2000). Дори и нерепрезентативни
за цялата страна, тези данни насочват към
параметрите на проблема. В научната литература са описани множество проучвания на
проблема в световен мащаб.
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национални проучвания на храненето и
хранителния статус на различни групи от
българското население се обръща основно
внимание на проблемите с наднорменото
тегло и затлъстяването. Установява се
значително
разпространение
и
на
поднорменото тегло във възрастта 18-29 год.
(17,7% жени и 4,5% мъже), като тенденцията
е увеличаване при младите жени (Петрова С,
2012; Петрова С, 2016). За съжаление тази
информация се съобщава предимно като
факт. Липсват по-задълбочени проучвания в
тази насока.
Психиатричните епидемиологични нива,
изследващи заболеваемостта и болестността
по конкретни характеристики (възраст, пол,
рискови
фактори)
на
хранителните
разстройства, се определят главно от
болнични регистри, ретроспективни и
проспективни данни на заболелите, както и
изследвания на общата популация на
определени рискови групи (Бояджиева Св,
2000).
Определянето
на
реалните
епидемиологични нива е свързано със
заплахи като прикриване на проблема (скрита
болест) и характера на засегнатата група, тъй
като болничните регистри дават информация
за
най-тежко проявените
форми на
хранителни разстройства. Отчита се липсата
на
целенасочено
популационно
епидемиологично
изследване
на
найрисковите групи (юноши, модели, спортисти,
танцьори и други) (Бояджиева Св, 2000;
Rastam M, 1989; Crisp A, 1988).
Най-важните епидемиологични пара-метри
за булимия нервоза и анорексия нервоза са
представени в таблица 1:

Булимията от своя страна се определя като
животозастрашаващо преяждане (Parry-Johnes
B, 1995). Класификация на болестите от 18-ти
век споменава за „булимична идиопатия“,
която се характеризира с постоянна
необходимост от поемане на много храна,
последвана
от
повръщане,
телесно
изтощение, разрушени зъби, гърчове и други
(Palmer R, 1993). Ръсел описва булимията
като състояние в следствие на субклинична
анорексия с изразено преяждане последвано
от компенсаторно почистване (Бояджиева Св,
2000). Според DSM–5 за диагностициране на
булимия се приема критерия „честота на
повръщане един път седмично през
последните три месеца“ (American Psychiatric
Association, 2013).
Съществува дискусионна полемика за
мястото на хранителните разстройства като
част от психичните заболявания, за техния
психогенен характер, същност на клиничната
картина или принадлежност към конкретна
нозологична единица (хистерична невроза,
конверзионна хистерия, разстройства на
сетивно-двигателната сфера, нутриетивна
невроза, натраплива невроза, психосоматично
заболяване) (Бояджиева Св, 2010; Ачкова M,
1988; Beumont P, 1987; Steinhausen HC, 2015).
Други класификации определят динамиката
на анорексията и булимията като психопатия,
шизофрения (Коркина, 1986), афективно
разстройство (депресивен синдром) (Kielholz
P, 1982), дезадаптивно поведение (Голдберг Д,
1992) и емпатично разстройство (Gillberg C,
1993). Данните за епидемиологията на
хранителните разстройства в България не
включват
всички
заболявания.
При
обобщението на резултатите от редица

Таблица 1. Епидемиология на булимия нервоза и анорексия нервоза (Hudson JI, 2007; Currin L,
2005, Madden S, 2009; Swanson SA, 2011; Lähteenmäki S, 2013; Jaite C, 2013; Stice E, 2012; Solmi
F, 2014)
Показатели
Отношение
Пик на заболяването
Социален статус (DHS Info,
2004)
Заболеваемост - 5-13 години
(Nicholls DE, 2011)
Заболеваемост -10-14 години
(Micali N, 2013)
Заболеваемост по пол/100.000
Болестност

Bulimia nervosa
Жени
Мъже
10
1
18-30 години
Средна класа

Anorexia nervosa
Жени
Мъже
3-10
1
14-18 години
Над средна класа

0,09/100.000
6,0/100.000
12,4
0,5 - 4,2%

0,7
0,1 - 0,4%
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1,4/100.000
24,0/100.000
8,6
0,3-2,4%

0,7
0,3%

100,000 със съотношение от 6:1 в полза на
момичетата (Pinhas L, 2011). Според направено национално проучване сред подрастващи
(n=10,123) средната възраст на поява на анорексия е спаднала до 12.3 години (Swanson,
2011). Nicholls и съавтори установяват аналогични резултати и при булимия, като заболяването се разпространява и сред групата между 5 и 13 години (0,09/100,000) (Nicholls DE,
2011).
Данните показват, че около 70% от
пациентите оздравяват, а при 15-20%
заболяването
хронифицира
в
друго
хранително разстройство (Бояджиева Св,
2000; Herzog D, 1988). Според редица
изследвания смъртността от хранителни
нарушения нараства, като това засяга основно
хората с анорексия (Crow SJ, 2009; Arcelus
J,2011; Kostro K, 2014). Основна причина за
смъртния изход е степента на загуба на тегло
и самоубийството (Herzog D, 1988, Kostro K,
2014). Смъртността за анорексията по
обобщени данни варира в диапазона между
0.5 и 22% (Steinhausen HC, 1992), в повечето
случаи това събитие се случва в първите 5
години (Crisp A, 1992; Theander S, 1985).
Леталитетът за булимията е 1.7 (Arcelus J,
2011).
Franko DL съобщава, че несмъртоносни опити
за самоубийство са по-чести при пациенти с
булимия-25-35%, в сравнение с тези при анорексия 3-20% (Franko DL, 2006).
Бояджиева отбелязва, че по полови,
възрастови и клинични характеристики,
протичането и изходът на хранителните
разстройства в България не се разграничава
от
изследванията
в другите
страни
(Бояджиева Св, 2000).
Някои подгрупи са с повишен риск спрямо
хранителни
нарушения,
поради
професионалните изисквания за външния вид.
Това се отнася особено за модели и
спортисти. При проучване случай-контрола,
проведено в Норвегия (спортисти с високи
спортни постижения [n = 11620] срещу
контроли [n = 1,696] е установено хранително
разстройство при 13,5% от атлетитев
сравнение с4,6% от контролата. При 22%
мъже спортисти се отчита хранително
разстройство за дисциплини, при които
теглото оказва влияние върху резултатите
(висок скок, гимнастика). Много широко
разпространение на хранителни нарушения се
отчита при спортисти от естетичните спортни

Докато Lasègue и Gull описват анорексия
нервоза през 1837 г. като медицински
синдром, булимия нервоза остава до 1970 г. до
голяма степен неизвестна (Vandereycken W,
1990). В резултат на първите й описания от
Boskind Lodhal (1976) и Russel (1979), става
ясно, че булимия нервоза се среща много почесто от анорексия (Pope HG, 1984).
Хранителните разстройства засягат главно
женския пол в юношеска възраст, бялата раса
и по-високите социални слоеве в поразвитите страни. Между 90% и 95% от
пациентите с булимия нервоза са жени (DHS
Info, 2004). В Германия страдат 4% от жените
между 20 и 30-годишна възраст от булимия
невроза (Lamprecht, 2004; DHS Info, 2004). По
данни на Американския Национален институт
за психично здраве [U.S. National Institute for
Mental
Health]
разпространението
на
булимията сред жените в Съединените щати e
4,2% (Аmerican Psychiatric Association, 2000).
В последно време все повече проучвания
алармират за повишено разпространение на
хранителните разстройства и сред мъжкия
пол (Sweeting H, 2015; Strother E, 2012).
Склонността към преяждане е еднакво
срещано явление и при двата пола.
Същевременно
разпространението
на
екстремни поведения, свързани с контрол на
теглото, като екстремно ограничаване на
храната и прочистване нараства доста побързо при мъжете, отколкото при жените
(Mitchison D, 2015).
Нарушенията в хранителното поведение се
срещат
най-често
в
началото
на
тийнейджърската възраст или около 15-16
години. Около 5% от пациентите заболяват
около 20- та си година (Devlin M, 2010).
Средната възраст на проявление на анорексията е 17 години, с обособени два пика на 14 и
18 години (Attia Е, 2010), докато булимията се
среща и в по-зряла възраст между 15 и 30
години. Проучване на СЗО в 14 страни
(n=24,124) установява средна възраст на изява
на булимия 20.6 г. (Kessler R, 2013). Пикът на
булимията е 15-19 год. (46.8/100,000), но нивото е високо и сред 20-29 год. (31.8/100,000),
а така също и сред групата 30 -39 години
(19.2/100,000) (Micali N, 2013).
Последните проучвания показват тенденция към все по-ранна възраст на настъпване
на анорексия (Madden S, 2009; Nicholls DE,
2011). Проучване мнението на 2,453 педиатри показва, че заболеваемостта от хранителни
нарушения в ранна възраст е 2.6 случая на
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диабетици, модели, занимаващи се с
bodybuilding).
5. Ранната диагностика на хранителните
нарушения увеличава шансовете за
лечение.
6. Тенденцията за увеличаване броя на
заболелите налага вземането на спешни
мерки за ефективно лечение и превенция.

дисциплини (42%) (художествена гимнастика,
спортна гимнастика) (Sundgot-Borgen J, 2004).
Значимостта на обсъжданата тема се
подкрепя и от още един риск за
подрастващите и за хората в млада възраст,
които са най-уязвими за възникване на
разстройства на храненето. Той е свързан с
докладваната в литературата връзка между
поведението, насочено към изграждане на
тялото (bodybuilding), завладяло голям
процент младежи в последните десетилетия и
нагласите за употреба на различни вещества,
които според спортуващите помагат за
постигане на по-бързи резултати, главно
анаболни стероиди (Blouin A, 1995; Baum A,
2006). Harrison и съавт. установяват по-висок
процент анорексия при занимаващи се с
bodybuilding, в сравнение с процента, типичен
за американските мъже. Сред спортуващи,
които употребяват стероиди се установява и
т.нар. синдром на „reverse anorexia“, който се
изразява в убеденост, че си слаб и малък,
докато в действителност си мускулест и
голям. Същият синдром не е установен сред
контролите, които не употребяват стероиди.
В предварително избрани групи от
пациенти, които са провели консултации с
лекар поради проблеми с теглото, както и сред
клиентите на комерсиални
програми за
отслабване разпространението на булимия
нервоза е между 30% и 50% (Uwaifo GI,
2005). Също така по-висока честота на
заболяването се среща при пациенти с диабет
тип 1, които в някои случаи намалят дозата на
инсулин, за да отслабнат (Takii M, 2002).
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ПСИХОЛОГИЧНИ ПРОБЛЕМИ ПРИ ЛЕЧЕНИЕТО НА ПАЦИЕНТИ ОТ ТРЕТАТА
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PSYCHOLOGICAL ISSUES WITH PATIENTS FROM PENSION AGE AFTER THE THIRD
LIMB AMPUTATION
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ABSTRACT: With aging, the medical and social care needs of the elderly increase, due to the high
prevalence of chronic and degenerative diseases, loss of physical strength, psycho-social disadaption, reduced
social competency and increased dependence. All of these elderly people require not only specialized medical
and social care, but also patience and understanding of their needs.
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изправени пред самота и изолация, което
подпомага развитието на психически проблеми.
С навлизането в напреднала и старческа
възраст настъпват и различни проблеми,
свързани с понижаване на адаптацията и интеграцията на личността на възрастния, породени от физически, психосоциален и емоционален спад. С напредването на възрастта се
засилва тенденцията към отслабване и ограничаване на социалното участие. Старите
хора са основния контингент на службите за
социални грижи. Погледнато реално, това е
група, в която значителна част от хората са
със сериозни здравни и социални проблеми.
От една страна, влошеното здраве се превръща в значителен проблем за много от възрастните хора. От друга гледна точка, съществува намалена способност на възрастния човек
да се приспособява към новите условия на
жизнената среда и социалната обстановка.
Адаптацията към средата е свързана с редица
социални и психологични фактори: икономически и финансови затруднения, социална
изолация, промени в семейната среда и жилищната обстановка, заболявания и др.
Психологични аспекти на ампутация на
крайниците
Грижите за хора с ампутация представляват сериозно предизвикателство и изискват
прилагането на холистичен подход към пациента. Всяка биологична заплаха за интегритета на тялото ни е нещо много силно въз-

Въведение
България е сред първите страни в света по
интензивност на стареене на населението.
Нацията ни се топи и заради голямата миграционна вълна, при която страната ни напускат
предимно млади хора. Това е изводът от
обобщен доклад на Националния статистически институт (НСИ) за демографските процеси у нас [1].
Стареенето е всеобщ закон на природата.
То представлява непрекъснат процес, при
който всяка система е подложена на трайни и
необратими промени във всички периоди на
индивидуалното развитие. Стареенето на организма е свързано с постепенно нарастващи
функционални, морфологични, обменни и
регулаторни нарушения.
С нарастване на възрастта нуждите на старите хора от медицинско обслужване и социална закрила се увеличават. Това се дължи на
пo - високата заболеваемост, загубата на физически сили, отчуждението и липсата на
активна комуникация. Нуждата им от медицинска и социална помощ е безспорна, но
също толкова голяма е и нуждата им от разбиране и търпение към техните проблеми и
потребности [2]. Когато говорим за възрастни
хора, не трябва да пренебрегваме и потребностите от принадлежност и любов, т.е. емоционалните потребности, както и потребността от оценка на постиженията и чувството за
компетентност. Многo от възрастните хора са
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действащо, ние сме уязвими от външните
фактори, които засягат тялото ни. Силният
стрес (напр. след установяване на тежко
хронично или терминално заболяване –
диабет, рак, ампутация) е психологична
загуба (в случая от този момент индивидът
престава да бъде здрав). Настъпва поредица
от състояния за психологична адаптация на
индивида към събитието [по 3].
Психологичната адаптация протича в
няколко фази:
1. Фаза на протест. ("Защо точно на мен
се случи?!"). Индивидът може да "застине" на
тази фаза, при което се развиват състояния,
подобни на паническите с изход в
психологическо изчерпване.
2. Фаза на отричане (естествена защита на
човека). Настъпва дистанциране от проблема.
Ако човек застине на тази фаза, възможно е
да развие трайна депресия, изразена на
нивото на дезинтересованост към себе си и
околния свят - депресия на оттегляне от
света.
Здравословният
отговор
е
преминаването към третата фаза.

3. Фаза на нахлуване. Нахлуват много 
силни чувства (за разлика от втората фаза,
където има липса, блокаж на чувствата,
вцепененост). Ако застине на тази фаза, човек
рискува да се потопи в депресия със скръб и
плач, съществува риск от самоубийство. Тази
депресия може да се прояви в пристрастяване
към алкохол, наркотици, медикаменти. Много
често проблемът на тези хора е свързан с
някакъв неразрешен "траур", неуспешно
разрешена фаза на нахлуване, някъде в своето
минало те не са преживели ефективно тежка
психологическа
загуба.
Ефективното
разрешаване
на
загубата
предполага
преминаване в четвъртата фаза.
4. Фаза на преработване. Стресовото
събитие се
преработва
чрез ясното
конфронтиране на проблема (доскоро
безчувствен и депресиран човек започва
психологически да преработва загубата). Но
ако той се "закотви" на тази фаза, се получава
състояние на неразрешена травма.
5. Фаза на откъсване от травмиращото
събитие.
Тези фази описват психологическия
отговор на всеки стрес, когато изискванията
надхвърлят нашите възможности. Фазите
обрисуват и реакцията на скръб (3-та фаза) и
реакцията на траур (4-та фаза). Те са
универсалните механизми за справяне, когато
е
налице
травматично
събитие,
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психологическа загуба /каквото е например
едно тежко инвалидизиращо или терминално
заболяване.
Ампутацията представлява тежка физическа и психическа травма за болния. Намаляването на въздействието от тази травма
може да се постигне само с точно определяне
нивото на ампутация, правилно оформяне на
чукана, индивидуално съобразена с функционалните възможности на болния, предпротезна подготовка, ранно протезиране и перманентна психоемоционална подкрепа [4].
Цел и методика на проучването
Цел: определяне на някои специфични
психоемоционални проблеми на протезирани
пациенти с ампутиран крайник.
Контингент на изследване
В изследването са включени 100
ампутирани
пациенти,
по
–
късно
протезирани в "НАДЕЖДА-МЕДИКАЛ" ООД
и настанени в хоспис “СЛЪНЧЕВ ДОМ”- М
ЕООД.
Използвани методи:
Психологични методи – наблюдение, беседа;
Статистически методи – алтернативен и
графичен анализ.
Резултати и обсъждане
Разпределението на респондентите по пол
и възраст е представено на таблица 1и фигура
1:
Таблица 1. Разпределение на болните по пол
и възраст
Пол/възраст 50-70
След 70 Общо
Жени
21
41
62
Мъже
12
26
38
Общо
33
67
100

60
40

Жени

20

Мъже

0

50-70

след 70

Фиг. 1. Разпределение на наблюдавания
контингент по възраст
В зависимост от етиологията на заболяването, което е довело до ампутация на долните
крайници, болните се разпределят по следния
начин:

Таблица 2. Чувства, изпитвани от пациентите
след ампутацията
Заболява
ния

20
10
0

ДИАБЕТ

ХАНК

ТУМОРИ

Нормално

Чувствах се
нещастен

ДИАБЕТ

6

42

ХАНК

1

29

ТУМОРИ

1

7

ТРАВМИ

ТРАВМИ

ОБЩО

Не се чувствах нещастен
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Някои се страхуват, че ще загубят
партньора си, други са изоставяни от него
още в болницата след като са претърпели
пътно – транспортно произшествие.
Първоначално много от ампутираните избухват без причина − изпитват гняв и насочват този гняв към близките и семейството си.
Някои се опитват да насочат вниманието си
към проблеми, които са извън тях, за да избегнат своите собствени чувства. Повечето от
анкетираните /84 души/ се чувстват непълноценни, въпреки че носят протезата, която е
направена специално за тях и са преминали 7дневния курс на обучение в клиниката. Само
6-ма от тях смятат , че всичко това което им
се случва е нормално за болестта и нямат
друг избор. Тези същите хора се чувстват
непълноценни, но смятат всичко това за нормално.
Да се приеме случилото е основен елемент
от физическото и психическото възстановяване. Възприемането на промяна от такава
величина може да отнеме много време. Някои
хора бързо го приемат като предизвикателство и продължават живота си, докато за други
пътят е дълъг, труден и емоционално изтощителен. По думите на един от анкетираните
пациенти: „Ние трябва да се съсредоточим
върху това, което все още имаме, и което все
още можем да направим, и да престанем да
мислим за това, което нямаме”.
С постоянния напредък на технологиите
през този век възникват все по-големи
надежди у хората, загубили по една или друга
причина своите крайници. Все повече от тях
отделят сериозни средства, за да могат отново
да усетят чувството да ходят , да тичат , да
спортуват, да се борят.
Психоемоционалните преживявания на
респондентите могат да бъдат обобщени,
както следва:
 загуба на чувство на сигурност,
чувство за непълноценност /„загубвам своята

Фиг. 2. Разпределение на пациентите в зависимост от заболяването им
Протезирането и комплексната рехабилитационна процедура са жизнено важни за
пациентите с ампутация. Те дават възможност
за качествена промяна в начина на живот. Не
лека е задачата на кинезитерапевта освен да
адаптира пациента към т.н. изкуствен крайник, но и да го ресоциализира, т.е. да го подпомогне да се адаптира към новите обстоятелства в живота му чрез емпатична подкрепа, беседи, обучение. Упражненията с протеза
могат да дадат само подтик за използването
на протеза. Личността на пациента, неговият
ангажимент, готовност за коопериране, мотивация и активност, както и степента на усвояване, успоредно с условията на заобикалящия
го семеен и професионален кръг, определят
успешното прилагане на протезата в смисъла
на нейната интеграция като помощно средство. Чрез комплексна кинезитерапия е възможно приобщаването на ампутирания пациент отново към социалния и професионалния
живот [4,5].
Анализ на емоционалните последици за
респондентите с ампутиран крайник
Физическата загуба при ампутацията е
голяма, но емоционалните последици са също
толкова значителни. Преобладаващата част от
изследваните пациенти /83.5%/ чувстват
загуба на интерес към живота, на отчуждение
от другите и тъга. Всеки преживява по
различен начин и в различно време такова
събитие. Повечето от нашите пациенти и сега
се чувстват непълноценни, въпреки че носят
протезата, която е направена специално за тях
и всеки ден се обучават във времето на
престой в хоспис „Слънчев дом”.
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на семейни интервенции. Основаната цел е да
се предостави подкрепа на пациента и семейството му като се увеличат знанията на
близките за болестта и лечението. Това обикновено води до увеличаване на капацитета за
справяне с проблемите на болния човек и
цялото семейство.
Цел на комплексната терапия, която прилагаме, е да се подобри социалното и психоемоционално фунциониране на пациентите ни
с ампутации чрез модули за психоемоционална подкрепа, насочени към:
- намаляване на негативните моменти, справяне със загубата, водене на разговори; усъвършенстване на вербална и невербана комуникация;
- засилване на позитивните тенденции, приемане на живота с реалните възможности;
- подобряване на междуличностната комуникация;
- пренасочване към нови социални роли и
активности;
- приемане на промените и новите житейски
реалности. място в обществото.
В процеса на адаптация след проведената
оперативна интервенция от съществено значение са грижите на кинезитерапевта/ специалистът, който се занимава пряко с пациента /
и комуникациите на медицинския персонал с
тези болни. Здравните специалисти трябва да
притежават необходимите знания и професионална подготовка, за да подпомагат адекватно на пациентите след ампутация. Доброто
информиране на болните и оказването на
психоемоционална подкрепа, е важна част от
грижите, които трябва да се осъществят още
по време на хоспитализацията и предпротезната подготовка.

сила”/, обърканост и ужас от неизвестното „
утре ”;
 възприемане на ампутацията като вид
наказание, което не може да бъде
справедливо, защото никой човек не
заслужава такова наказание;
 чувство за вина /”не сме добри спрямо
другите , близките ни”/.
Такива
психологични
преживявания
отключват депресия, тревожност, изолация,
посттравматично стресово разстройство. Ето
защо, на този етап е задължително
предоставянето на професионална подкрепа
от мултифункционален екип, окуражаване,
т.н. психосоматична грижа и лечение. Така
може да се избегне трайна загуба на интерес
към живота и пълна изолация.
След ампутация на засегнатия крайник
повечето пациенти изпадат в пълна апатия.
Продължават да изпитват тъй наречените
фантомни болки (крайника който липсва е
там). Тези проблеми може да забавят процеса
на приемане и възстановяване.

30 от изследваните болни споделят , че
се чувстват в тежест на семейството си,
другите 19 души смятат това за нормално.
Когато в семейството се появи болест у
някой от неговите членове, това винаги е
стресиращо и тъжно събитие. То създава
проблеми за всички близки, усложнява
отношенията между тях и променя
обичайните стериотипи на поведение.
Тези промени в семейството повлияват
като
бумеранг
самочувствието
и
боледуването на пациента. Същевременно
няма съмнение, че близките са ключови
фигури за болния човек и основните
помощници в лечението. Те поемат найголямата тежест от грижата за болния
човек и често изпитват освен силната си
привързаност и близост към болния
близък, също така много болка, вина,
стрес, и страх. Те също имат нужда от
помощ и подкрепа.

Проблемът с адаптацията
Процесът на адаптиране на ампутирани
пациенти в напреднала възраст има своите
особености. Те се определят и от специфичните за тази възраст социални, психологически и поведенчески проблеми и характеристики. Ситуациите и събитията, както и промените, настъпващи в живота на възрастните и
стари хора, когато се преживяват като дистрес, провокират емоционални, когнитивни,
физически, мотивационни и поведенчески
промени. Болестта налага необходимостта от
промяна на начина на живот, както и личностна промяна (нагласи, отношения, очаквания,
ценности, приоритети и др. ). Този вид (или
тип) инвалидност е свързан с преминаване

Психообразователната работа се провежда
с пациентите и с техните близки, членовете
на семейството или на друга поддържаща
среда, когато те имат желание активно да
подкрепят своя близък човек в усилията му да
се справи с болестта и с последиците от нея
[6]. Това е ефективен подход особено при
сериозни болести, и се провежда както индивидуално с пациента, така и като компонент
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дата, която ги лишава от възможности за образование, личен живот и реализация.
Реформата в здравеопазването се нуждае
от прилагането на ефективен интрадисциплинен механизъм в планирането, организирането и провеждането на здравна и социална
помощ за нуждаещите се от тях възрастни
българи с увреждания в съответствие с европейските критерии за съвременни гериатрични грижи.

през редица изключително трудни състояния
за личността - шок, суицидни прояви, депресия и др. Това налага специфични действия
насочени към възстановяването (цялостно
или частично) на засегнатия индивид. Тук
много често може да се окаже, че психологическата рехабилитация има водеща роля в
комплекса от възстановителни мерки. Много
важна е и ролята на семейството за успеха на
комплексната рехабилитация и възможно
най-цялостното възстановяване на социалното функциониране на инвалида. Процесът е
динамичен и продължителен, адаптацията е
комплексен феномен, който съдържа значителен брой отношения, активности, умения.
Когато физическата загуба е огромна, емоционалното бреме може да е също толкова съкрушително. Членовете на семейството и приятелите също ще се борят да се справят с чувствата на безпокойство и тъга.
Адаптирането към новите условия и променени възможности може да бъде не само
трудно, но в някои случай почти невъзможно.
Много тежко е състоянието на старите хора,
когато изпаднат в безнадеждност и отчаяние.
Важното е при такива лица да се формира
нагласата: животът продължава макар и с
трудности, болести, лишения, но продължава.
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Заключение
Увреждането е явление, при което в резултат на физически, сензорен или ментален
проблем човекът се изправя пред бариери в
средата, които не може да преодолее сам.
Реалната социална интеграция на хората с
увреждания е възможна единствено чрез осигуряването на адекватни помощни технологии. Те спомагат за компенсиране на функционалните ограничения и позволяват на тези
хора да участват в ежедневните дейности,
включително работата и обучението. Истинският проблем пред реинтегрирането на хората
с увреждания в обществото се корени в сре-
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АДАПТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ НА СТАЖАНТИТЕ ОТ СПЕЦИАЛНОСТ „МЕДИЦИНСКА СЕСТРА“ ПО ВРЕМЕ НА ПРЕДДИПЛОМНИЯ СТАЖ
Диана Иванова, Даниела Станкева
ADAPTATION AND INTEGRATION OF STUDENTS FROM THE SPECIALTY "NURSE"
DURING THE INTERNSHIP
Diana Ivanova, Daniela Stankeva
ABSTRACT. Successful adaptation and integration of students during internship depends on their motivation to learning, the formation of skills for independent work in organizing information and communication
competencies. Professional adaptation includes adapting the student to the content, conditions and organization
of clinical training, formation of competence for independent work related to the preparation and the legislative
activities that the nurse can perform independently or under medical supervision.
The purpose of this study is to identify issues related to adaptation and integration of students in "nurse" with
the established clinics and wards organization of health care. An anonymous survey was conducted of mentors
from various clinics and departments of the University Hospital "Lozenets" during the summer semester of the
academic year 2016/2017. Many trainees experience difficulties in the adaptation process and need help,
support and more time to adapt to the specifics of organization in the clinic or department concerned. The
interviewed mentors express their willingness to engage in further training related to the adaptation and
integration of trainees.
In order to achieve concrete results of the pre-graduate traineeship, it is necessary to allow sufficient time
for apprentices for adaptation and integration, and special attention should be paid to them by the mentors.
Key words: adaptation, integration, nurse, mentor

ално да представи спецификата на медицинската професия [3]. По време на обучението
медицинските сестри се нуждаят от достатъчно време за да се адаптират към новата за
тях обстановка. С помощта на наставника се
формират знания, умения и професионалните
компетенции [4]. Като модел за подражание
наставника формира у студентите етичните и
морални ценности към професията, пациента
и неговите близки.

Въведение
Успешната адаптация и интеграция на
студентите по време на преддипломния стаж
зависи от мотивацията им към обучението, от
формирането на умения за самостоятелна
работа, за систематизиране на информация и
комуникативни компетенции. Професионалната адаптация включва приспособяването на
студента към съдържанието, условията и организацията на Клиничното обучение, формиране на компетенции за самостоятелна
работа, която е свързана с подготовка за нормативно регламентираните дейности, които
медицинската сестра може да извърши самостоятелно или под лекарски контрол [1]. Промените в Здравеопазването, непрекъснатото
развитие на технологиите, променящата се
организация на работа в болничните заведения се отразяват и на обучението на медицинските сестри по Клинична практика [2]. В
обучението на студентите от специалност
„Медицинска сестра”, наставникът заема централно място. Неговата основна задача е ре-

Целта на настоящото проучване е да се
установят проблемите свързани с адаптацията
и интеграцията на стажантите от специалност
„медицинска сестра“ с утвърдената в клиниките и отделенията организация на здравните
грижи.
Материал и методи
Проведено е анонимно анкетно проучване
на наставници от различни клиники и отделения на УБ „Лозенец“ през летния семестър на
учебната 2016/2017 година. В проучването са
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включени 36 медицински сестри, които участват в практическото обучение на стажанти
от специалност „медицинска сестра“ на Медицински факултет на СУ „Св. Климент Охридски“.
Резултати и обсъждане
На фиг. 1 са представени резултатите от
оценката, която наставниците са поставили
на комуникативните способности на стажантите.
Фиг. 2 Време за адаптация на стажантите
според наставниците
Според половината от наставниците стажантите се адаптират много бързо в работата,
обстановката и извършваните дейности, но
според също толкова от тях, процесът на
адаптация при една част от стажантите не се
осъществява особено бързо. Това се дължи на
индивидуалността на всеки един от стажантите. Ето защо времето за адаптация при
всеки един е различно и те се нуждаят от индивидуален подход. Тези резултати показват,
че провеждането на стажа не би могъл да се
осъществява пълноценно поради затрудненията, които съществуват в процеса на тяхната
адаптация. Потърсихме мнението на наставниците по отношение оказваната от тях помощ и подкрепа на стажантите за да могат да
се справят по-успешно със професионалните
специфики и отговорности на медицинската
сестра.

Фиг. 1. Оценка на комуникативните способности на стажантите от наставниците
Оценката на наставниците по отношение
на комуникативните им способности определено показва, че е необходимо да се осигурят
условия за по-добрата им подготовка по време на клинична практика преди за да се повиши ефективността на преддипломния стаж.
Половината от наставниците оценяват способностите на стажантите за общуване като
„добри“, според 27,78% те са „много добре“,
а само 22,22% ги оценяват като „отлични“.
Комуникационните умения на стажантите са
от изключително значение за да общуват
професионално както с персонала в болницата, така също и с пациентите, за които трябва
да осъществяват реални грижи и манипулации.
По време на преддипломния стаж, стажантите преминават за определено време през
различни клиники и отделения, поради което
е важно да се адаптират бързо и да се интегрират както към персонала, така също и към
създадената организация на здравните грижи,
която е различна и специфична поради характера на грижите, които се осъществяват. На
фиг. 2 са представени резултати по отношение на мнението на наставниците за времето
на адаптация и интеграция на стажантите.

16,67% не

47,22%

36,11%

само
понякога

да

Фиг. 3. Оказване на помощ от наставника за
адаптация и интеграция на стажанта
Близо половината от анкетираните наставници посочват, че са оказвали помощ и подкрепа на стажантите за да могат да се адаптират и интегрират към създадената в клиниката
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или отделението организация на грижите.
Значителна част от анкетираните – 36,11%
посочват отговор „само понякога“, а отговорилите отрицателно са само 16,67%. Резултатите показват, че наставниците наблюдават и
оценяват способността на стажантите за адаптация и полагат усилия за да подпомагат този
процес, който в повечето случаи се определя
от индивидуалните способности на всеки
един човек.
Причините, посочени от наставниците, които оказват негативно въздействие върху
процеса на адаптация на стажантите са представени на следващата таблица:

Фиг. 4. Необходимост от специална внимание за адаптацията на стажантите

Табл. 1. Причини въздействащи негативно
върху адаптацията и интеграцията на стажантите
Отговори
Недостатъчно време
Недостатъчно развити професионални способности на
стажантите
Недоверие от страна на персонала и пациентите
Липса на желание от страна
на стажантите за адаптация и
интеграция

Отн. дял
50,00%
19,44%

0,00%
30,56%
Фиг. 5. Желание на наставниците за участие в
обучение относно адаптацията и интеграцията на стажантите

На първо място наставниците поставят
липсата на достатъчно време. Това означава,
че не е ефективно при провеждане на преддипломния стаж да се извършва честа промяна на работните места на стажантите. Необходимо е достатъчно време за тяхната адаптация и интеграция, след което те могат да се
чувстват по-уверени за да участват пълноценно в дейностите и грижите, извършвани от
медицинските сестри. Според представените
резултати, персоналът и пациентите приемат
с доверие стажантите, което трябва да ги мотивира повече. Но прави впечатление,че има
не малко стажанти, при които липсва желание
за адаптация и интеграция. Именно това затруднява усилията на наставниците.
Според по-голямата част от наставниците
е необходимо да се отделя специално внимание на адаптацията на стажантите. Това може
да се осъществи като се регламентира от една
страна в програмата за обучение и от друга –
включването на способността за адаптация,
като критерии за оценяване на стажантите.

Определено може да се подчертае, че наставниците приемат идеята да се включат в
обучение, което е насочено конкретно за
адаптация и интеграция на стажантите. Те и
сега осъществяват тази дейност, но при проведено обучение ще им се предостави информация и методичен план, които ще улеснят цялостния процес, като по този начин ще
се подобри качеството на провеждания преддипломен стаж за всеки един студент.
Изводи и заключение
Ефективното провеждане на преддипломния стаж на студентите от специалност „медицинска сестра“ изисква да се насочи вниманието на стажантите и на техните наставниците към процеса на адаптация и интеграция, като се посочат изискванията към стажантите от една страна и от друга – да се
предостави на наставниците обучение, чрез
което да се справят по-успешно при подпомагането на всеки един стажант.
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За повишаване на комуникативните способности на стажантите е необходимо да се
осигурят подходящи условия за по-добрата
им подготовка по време на клинична практика. Това е процес, който трябва да се осъществи още в самото начало, за да се повиши и
ефективността на преддипломния стаж.
За постигането на конкретни резултати от
провеждания преддипломен стаж е необходимо да се предостави достатъчно време на
стажантите, което да им позволи да се адаптират към спецификата на организация в съответната клиника или отделение.
Адаптацията на стажантите към организацията и спецификата на работа в клиниките и
отделенията се осъществява с активното съдействие от страна на наставниците. Те със
своя богат опит и професионализъм съдействат на стажантите съобразявайки се с техните
индивидуални потребности и способности.
Доверието, положителното и добронамерено отношение на пациентите и персоналът
към стажантите, спомага изключително много
за по-бързата адаптация и интеграция на стажантите от специалност „Медицинска сестра“
по време на преддипломния стаж.
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УДОВЛЕТВОРЕНОСТ НА ПАЦИЕНТИТЕ ОТ ОБЩУВАНЕТО С МЕДИЦИНСКИТЕ
СЕСТРИ ПО ВРЕМЕ НА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯТА ИМ
Диана Иванова, Галина Чанева
SATISFACTION PATIENT OF COMMUNICATING WITH NURSES AT
HOSPITALIZATION
Diana Ivanova, Galina Tchaneva
ABSTRACT. Communication is an important component of care without which it is impossible to apply all
other elements of nursing care. Effective communication requires careful preparation for it, careful attitude
towards the interlocutor, skills and mutual readiness for communication. The trust of the patient and his / her
family to the nurse occurs only in this case when she has the skills to communicate effectively and is
professionally trained. Communication and communication are of interest to social psychologists and all
professions in the humanitarian sphere. Sisterhood is based not only on impeccable technical performance of
medical procedures and manipulations, but also on communication and interaction with the patient experiencing
physical and psychological difficulties. The patient should be given time to express his fears, worries or worries.
The purpose of this study is to investigate the degree of patient satisfaction with the conditions, time and
effectiveness of communicating with nurses during their stay at the hospital.
An investigation card was developed and an anonymous survey of patients who were hospitalized in different
clinics and departments of the University Hospital "Lozenets" was conducted. Sofia city. The poll was done
before the patients were dispensed by the hospital in 2016.
Typically, the nurse communicates with the patient during the course of the appointed manipulation. Patients
use this time fully to communicate with them, informing about the purpose of the manipulation performed, and
how to act and potentially present side effects. Effective communication between nurses and patients during
hospitalization is the basis of therapeutic interaction.
Key words: Communication, patients, nurse, hospitalization

психолози и всички професии от хуманитарната сфера [2].
Сестринството е базирано не само на безупречно техническо изпълнение на медицинските процедури и манипулации, но и на
общуване и взаимодействие с пациента, изпитващ физически и психологически трудности. Болката и другите неприятни усещания променят психиката на пациента и във
всеки жест, дума, интонация на гласа, той се
стреми да долови това, което има отношение
към неговото заболяване [3]. На пациента
трябва да се предостави време, за да изрази
своите страхове, тревоги или притеснения.
Медицинската сестра поради спецификата
на своята професия трябва да има достъп до
личното пространство на пациента, но тя
трябва да съумее да бъде допусната, а не да
навлезе в него без предупреждение и без информираното съгласие, което трябва да получи предварително от пациента [4]. Пациенти-

Въведение
Общуването представлява важен компонент на грижите, без които е невъзможно да
се приложат всички останали елементи на
сестринските грижи. Ефективното общуване
изисква внимателна подготовка за него, внимателно отношение към събеседника, умения
и взаимна готовност за общуване. Общуването е сложен и динамичен процес. Взаимоотношенията, в които влизат отделните личности по време на работа са професионални [1].
Доверието на пациента и неговото семейство
към медицинската сестра възниква само в
този случай, когато тя притежава умения за
ефективно общуване и е професионално обучена. Уникалността на всеки човек се разкрива именно чрез общуването. Общуването е и
споделеното мълчание, жестовете, мимиката,
погледът, емоциите. Общуването и комуникациите представляват интерес за социалните
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те очакват от медицинските сестри не само
изпълнение на медицинските процедури и
манипулации, но и нов различен стил на общуване, съчетан с подкрепа, с хуманно отношение към човешкото страдание, към неговите тревоги, съмнения и очаквания.

Основно

10,00%

Висше
25,00%

Целта на настоящото изследване е да се
проучи удовлетвореността на пациентите
относно условията, отделеното време и ефективността от общуването с медицинските
сестри по време на престоя им в болничното
заведение.

Средно
65,00%

Фиг. 1. Разпределение на пациентите според
образованието

Материал и методи

Получените резултати показват, че 65,00%
от респондентите са със средно образование,
25,00% са с висше образование, а останалите
10,00 % са с основно образование. Тези данни
свидетелстват за относително добро ниво на
образованост сред пациентите, които са отговорили на въпросите свързани с условията
повлияващи ефективното общуване между
медицинските сестри и пациента. Според
направеното проучване относителното добро
ниво на анкетираните оказва влияние
(p<0.0001) на правилното разбиране на задаваните въпроси, както и на изчерпателните
отговори дадени от пациентите.

Разработена е анкетна карта и е проведено
анонимно анкетно проучване на 100 пациента, които са хоспитализирани в отделения по
Сърдечна хирургия, Клиника по вътрешни
болести и Урология в УБ „Лозенец“ гр. София. Анкетирането е осъществено преди изписването на пациентите от лечебното заведение през 2016 г. Всички анкетирани пациенти са дали съгласие за участие в проучването.
Извършен е статистически, вариационен
анализ на количествени променливи – средна
стойност, стандартно отклонение, доверителен интервал на средната стойност и алтернативен анализ на данните. Данните са обработени статистически чрез SPSS V. 16.0 и Microsoft Exel 7, като са използвани описателни
показатели за количествени и качествени
променливи и са представени в графичен вид.

Над три
пъти
9,00%

За
трети
11,00%

Резултати и обсъждане

За
втори
път
32,00%

Резултатите са представени като средни
стойности ± стандартно отклонение. За статистически значимо е прието p < 0.05.
Според получените данни, в анкетното
проучване са включени 42,00% мъже и
58,00% жени, на които е проведено лечение в
Сърдечна хирургия, Клиника по вътрешни
болести и Урология на УБ „Лозенец“ гр.
София. Пациентите участващи в проучването
са във възрастови граници от 35 до 75 години.
По-голям дял 50,00 % се пада на възрастовата
група 55-75 години, 35,00 % са на възраст от
45 до 54 години и 15,00 % са във възрастовата
група 35-44 години.

За
първи
път
48,00%

Фиг. 2. Брой на хоспитализация в лечебното
заведение
По отношение на брой хоспитализации на
пациентите в болничното заведение, преобладават респондентите, които постъпват за първи път 48,00 %, следвани от пациенти постъпващи за втори път 32,00 %. Най-нисък е процента на пациентите, които са хоспитализирани за трети път в болницата – 11,00 % и над
три пъти 9,00 %. Според проучването тези
условия оказват влияние (p<0.0001) и са ос-
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нова за изразеното от пациента мнение, относно общуването с медицинската сестра.
При
посеще
ние
10,00%

До 30
мин.
20,00%

Не
общува
4,00%

До 10
мин.
80,00%

При
манипу
лация
58,00%
При
повиква
не
28,00%

Фиг. 4. Оценка на отделеното време за манипулация

Фиг. 3. Момент на общуване на пациента с
медицинската сестра

Получените резултати показват, че според
по-голямата част от респондентите 80,00 %,
медицинската сестра отделя средно по 10
мин. за извършване на съответната манипулация. Останалите 20,00 % от анкетираните
смятат, че отделеното време е до 30 мин. Пациентите използват това време пълноценно за
общуване с медицинската сестра, като се информират за целта на извършената манипулация, както и за начина и на действие и евентуално наличие на странични ефекти.

Получените данни показват, че анкетираните пациенти могат ясно да определят момента, при който медицинските сестри общуват с
тях по време на престоя им. Обичайно медицинската сестра общува с пациента по време
на извършване на назначените манипулации –
58,00 %. Това е най-честия повод, при който
сестринския персонал води разговор с пациента, като отделеното време зависи от вида на
манипулацията. Друг момент за общуване с
медицинските сестри е при повикване от
страна на пациента – 28,00 %, когато те искат
да зададат въпрос свързан с лечебния процес.
10,00 % от респондентите посочват като отговор, че медицинската сестра сама ги посещава
за да разбере как се чувстват, и имат ли нужда
от нещо. Според една малка част от анкетираните пациенти – 4,00 %, медицинската сестра изобщо не общува с тях. Данните от анализа показват, че няма статистическа зависимост (p>0,0001) между момента на общуване
с медицинския персонал и удовлетвореността
на анкетираните пациенти.

Отчас
ти
20,00%
Не
10,00%

Да
70,00%

Фиг. 5. Умения на медицинските сестри да
разговарят с пациентите
Получените резултати показват, че според
по-голямата част от анкетираните 70,00 %,
медицинските сестри притежават качества и
умения за общуване. Разговорите са приятни
и удовлетворяват потребностите на пациента.
Според 20,00 % от анкетираните медицинските сестри „отчасти“ притежават такива умения и повече слушат пациента отколкото да
водят разговор с него. Умението да се разговаря е пряко свързано с умението да се слуша.
Останалите 10,00 % от респондентите смятат,
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времето за общуване с медицинската сестра,
като се стремят да се информират за целта на
извършената манипулация, както и за начина
и на действие и евентуално наличие на странични ефекти.
5. Уменията, които притежават медицинските сестри за общуване с пациентите правят
разговорите приятни, което удовлетворява
потребностите на пациента.
6. Сестринското дело е нещо повече от доброжелателно, технически грамотно изпълнение на лечебни процедури и манипулации.
Това е общуване на един човек с друг, на медицинската сестра с пациента, изпитващ понякога физически и психологически трудности.
Неговата ефективност се основава на внимателно отношение към пациента и висока компетентност на медицинските сестри.

че медицинските сестри не притежават умения за общуване с тях. Според проучването
уменията за общуване, които притежават медицинските
сестри
оказват
влияние
(p<0.0001) на пациентите за да бъдат те удовлетворени от общуването и са основа за изразеното от пациента мнение, относно общуването с медицинската сестра. В основата на
взаимоотношенията с пациентите стои личността на пациента. Общувайки с пациента
или неговите близки медицинската сестра от
позицията на своите професионални компетенции, трябва да се съобразява с темперамента, характера, социалния статус, интелекта, възрастта, фазата на заболяване и редица
други фактори, които имат отношение към
изхода на заболяването.
Изводи и заключение
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1. Удовлетвореността на пациентите от качествата и уменията на медицинските сестри
да общуват е висок – 70,00 %. Проучването
показва, че ефективното общуване между
медицинските сестри и пациентите в периода
на хоспитализацията е в основата на терапевтичното взаимодействие.
2. Доверието на пациента и неговото семейство към медицинската сестра възниква само в
този случай, когато тя притежава умения за
ефективно общуване и е професионално обучена. Уникалността на всеки човек се разкрива именно чрез общуването. Пациентите могат да имат най-различни потребности от общуване, може да им е нужен съвет, утешение,
поддръжка, консултация или просто възможност да споделят своите преживявания.
3. Данните показват, че за установяване на
ефективна връзка медицинска сестра – пациент, е необходимо познание на човешкото
поведение, както и наличие на знания и умения за провеждане на разговор и ефективно
слушане от страна на медицинската сестра,
което води до удовлетвореност на пациентите
от общуването.
4. Отделеното време от страна на медицинските сестри е от изключително значение за
пациентите. Осъзнавайки голямата заетост на
персонала, пациентите използват пълноценно

1. Воденичаров, Ц., Зл. Глутникова, Л. Гатева, 1997. Иновации в медицинското образование, сп. Акваграфикс, № 2, с. 25-26.
2. Грънчарова, Г. 2005. Управление на здравните грижи, ИЦ на МУ – Плевен, с. 254
3. Мухина, С., И. Тарновская, 2006. Теоретични основи на сестринските грижи, с.
89-90
4. Мухина, С., И. Тарновская, 2006. Теоретични основи на сестринските грижи, 151152
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РОЛЯТА НА СТУДЕНТИТЕ ОТ СПЕЦИАЛНОСТ „МЕДИЦИНСКА СЕСТРА” ПРИ
ОБУЧЕНИЕТО И РАБОТАТА С ПАЦИЕНТИ С ДИАБЕТ НА ИНСУЛИНОЛЕЧЕНИИЕ
Елка Владимирова
THE ROLE OF STUDENTS SPECIALTY "NURSE" IN TRAINING AND WORKING WITH
DIABETES PATIENTS OF INSULINOLECHENIIE
Elka Vladimirova
Summary: The participation of students in "Nurse" is key in caring for patients with diabetes
insulinolechenie. Providing quality medical care to patients with diabetes insulinolechenie is a problem that has
recently gained popularity.
Objective: To investigate the role of students in "Nurse" in the training and care of patients with diabetes
insulinolechenie.
Materials and Methods: Attached is an anonymous survey of students and patients in the period from
January to December 2016 g. Anketirani 231 patients and students 190.
Results: Students of "Nurse" willing to train and care for patients with diabetes insulinolechenie and patients
with diabetes insulinolechenie have a need for more information and specialized treatment.
Keywords: education, students, patients with diabetes insulinolechenie

грижи от студенти бъдещи медицински специалисти при пациенти с диабет на инсулинолечение.
Цел: Да се изследва ролята на студентите
от специалност „Медицинска сестра” при
обучението и грижите на пациентите с диабет
на инсулинолечение.
Материали и методи: Използвани са социологически – анонимно анкетно проучване
на студенти и пациенти, и математикостатистически методи – методи на описателна
статистика: честотен анализ на качествени
променливи. Обработката на получените резултати е извършена със стандартен офис
пакет. Изследването е проведено в периода
януари-декември 2016 г. Реализирано е в
следните лечебни заведения: МБАЛ „Христо
Ботев” Враца, МБАЛ Монтана, МБАЛ Мездра, МБАЛ Бяла Слатина, МБАЛ Видин, ВМА
София. Анкетирани са 236 пациенти с диабет
на инсулинолечение и 190 студенти – III и IV
курс от филиал „Проф. д-р Иван Митев” Враца МУ София и ФОЗ София.
Резултати и обсъждане
Потърсихме и мнението на студенти за
подготвеността на пациентите с диабет на
инсулинолечение за заболяването.

Въведение
В условията на глобални и регионални,
социални, политически и икономически преобразования медицинските сестри играят
важна роля в решаването на проблемите на
общественото здраве, където предоставя качествена и непрекъсната здравна помощ на
населението (8,9). Пациентите са с нови очаквания във взаимоотношенията медицински
персонал-пациент. Те желаят да имат повече
информация и участие в лечебния процес
(1,2,5).
Необходимостта от знания, свързани със
заболяването, се налага от факта че информирания пациент е важен елемент във висококачественото медицинско обслужване (10). Пациентите с диабет на инсулинолечение са
лицата, които се нуждаят от много внимание
и грижи в своето ежедневие.
Участието на студентите от специалност
„Медицинска сестра” е ключово при полагане
на грижи при пациенти с диабет на инсулинолечение. Осигуряване на качествени медицински грижи при пациенти с диабет на инсулинолечение е проблем, който в последно
време придобива широка популярност (3,6,7).
В тази връзка е направено и настоящото проучване за степента на предлаганите здравни
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Фиг. 1. Разпределение мнението на анкетираните студенти за пациенти нуждаещи се от обучение
инсулинолечение е необходимо специализирано обучение. Като негативен резултат е
високият дял на пациенти с недостатъчна и
липсваща информация и обучение, който е
сигнал за сериозни пропуски в работата на
здравните грижи. В тази връзка потърсихме
какви са предпочитанията на пациентите за
обучение от студенти.

Според - 35.80% от студентите пациентите имат добра информация и са добре обучени. За - 24.93% от студентите пациентите на
инсулинолечение „имат малко информация и
не са добре обучени”. Тревожен е резултата,
при който 10% от студентите смятат пациентите на инсулинолечение без информация и
обучение.
За контролираният диабет и постигане на
добро качество на живот при пациентите на

Фиг. 2. Предпочитания на пациентите с диабет на инсулинолечение да търсят обучение от студенти
обходимите действия. Липсата на мотивация
Оценка за качество на предоставяне на
може да повлияе върху процеса на обучение и
здравни грижи от страна на студенти е предда го превърне в неефективен. Тук е мястото
почитанието на пациентите да търсят студенна студентите при работата с пациентите.
тите за обучение свързано със заболяването,
Потърсихме мнението на студентите за местова са – 98.31% от пациентите с диабет на
тата за обучение на анкетираните пациенти.
инсулинолечение (фиг. 2). Обучението на
Студентите смятат, че обучителните центпациентите би допринесло за по-добрата
рове са по-подходящи – 45.21% за обучение
адаптация към моментното им здравословно
на пациентите. Кабинета на ендокринолога е
състояние и по- високо ниво на комфорт.
поставен на второ място следван от болничЗа обучението на пациентите с диабет е
ното отделение.
необходима мотивация и придобиването на
знания ще бъде осъзнат стремеж т. е. формиране на умения, навици и изпълнение на не-
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Фиг. 3. Местата за обучение на пациенти с диабет на инсулинолечение според студентите
нолечение при висока степен на професионализъм на студентите.
На анкетираните студенти беше предложено
да дадат „самооценка за подготвеност за работа с пациенти на инсулинолечение”.

Независимо къде ще бъде проведено обучението то трябва да бъде съобразено с културата с индивидуалните способности и потребности на пациентите с диабет на инсули-

Фиг. 4. Степен за подготвеност на студенти за работа с пациенти на инсулинолечение
дентите не са достатъчно обучени, а тези със
„ниска” подготовка са 2.74%.
За проучването е важно да се установи
какво е желанието на студенти да обучават
пациентите.

Резултатите от проучването показват степента на подготвеност на студентите за работа с пациенти с диабет на инсулинолечение.
Близо 70% имат „добра” и „много-добра”
подготовка, но за съжаление 27.40% от сту-

Табл. 1. Желание на студенти да обучават пациенти с диабет на инсулинолечение
№

Отговори

Студенти

1.

Да, винаги с удоволствие

48.63%

2.

Да, понякога

41.78%

3.

Не бих желал/а

4.11%

4.

Изобщо не желая

1.37%

5.

Не мога да отговоря

4.11%

Общо

100.0%

специалисти по здравни грижи трябва да е
осъзната необходимост и съвременна промотивна здравна грижа. Запитахме студенти
какво време биха отделили на за обучение на
пациентите с диабет на инсулинолечение.

От проучването се установи, че 48.63%
студенти желаят винаги и с удоволствие да
обучават пациентите. При 41.78% от респондентите желанието е „понякога” да обучават
пациентите с диабет на инсулинолечение
(табл.1). Тези резултати са обезпокоителни,
защото обучението на пациентите с диабет от
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Фиг. 5. Време, което студентите биха отделили за обучение на пациентите и техните семейства
пациентите с диабет на инсулинолечение.
Студента от специалност „Медицинската
сестра” трябва да е инициатор на провежданите разговори с цел обучение на пациента.
Освен с обучение студенти биха могли да
подпомогнат новооткритите пациентите с
диабет на инсулинолечение и с други начини.

Най-висок процент – 28.77% от студентите
желаят да отделят – 25 мин. за обучение на
пациентите (фиг. 5). В отговорите респонденти има голямо разнообразие, което може да е
свързано с времето с което разполагат, възможностите които имат и най-вече с индивидуалният подход към пациента. Само информиране не е достатъчно, нужно е обучение на

Фиг. 6. Начин на подпомагане на новооткрити пациенти с диабет на инсулинолечение
към грижите при съответното заболяване,
които трябва да им бъдат предоставени от
обучени студенти бъдещи медицински сестри. Втората сестринска функция определена
от Европейското регионално бюро (ЕРБ) на
СЗО по проблемите на сестринството е свързана с обучението на пациентите и техните
близки, която е основа за промоция на здравето и превенция на заболяванията.
Резултатите от направеното проучване
позволяват да бъдат направени следните

Данните от проучването показват желанието на анкетираните студенти да помогнат на
новооткрити пациенти с диабет на инсулинолечение чрез обучение съответно – 49.73%, а
чрез информация са заявили - 24.29% от студентите, „чрез подкрепа и насърчаване” –
8.90%, за приобщаване към пациентски организации желание имат – 8.22% (фиг. 6).
Пациентите с диагноза диабет на инсулинолечение имат потребност от повече информация и специализирано обучение, насочени
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2. Балканска, П. Професионално общуване и
комуникация, В: Учебно помагало „Семейна медицинска сестра”, София, БЧК,
2009,31-3
3. Боянов, М., Ванкова, М. „Качество на
живот при захарен диабет” 2013 бр.20-21
4. Боянов, М. Спешни състояния и периоперативни проблеми при ендокринните болести С., Артик-2001, 2009, 144с.
5. Маринова, П., П. Аспарухова. Обучението
в духовни грижи – важен фактор за качеството на здравните грижи . Сб. „Европейските етични стандарти и българската медицина“, изд. от БЛС, София, 2014, с. 330335.
6. Маринов, Л., Г. Янкова. Проучване динамиката на нагласите на студентите от специалност „медицинска сестра“ за професионалната им реализация. Академично
списание Управление и образование., Том
XII (5), 2016, с.127-130
7. Янкова, Г. Нагласи на студентите от специалност „медицинска сестра“ за прилагане на технологията „сестрински процес“
по време на преддипломния стаж в базата
за
обучение,
сп. Сестринско
дело,
2012,бр.2, с. 6-12
8. Янкова, Г. Роля на преддипломния стаж за
формиране на професионална компетентност, сп. Медицински меридиани, 2012,
бр.3,с. 34-38
9. Янкова, Г., П. Маринова. Здравната грижа
в професионалната дейност – сестрински
аспекти. Academic journal „Management
and education“, 2014; vol.5, p.37-41.
10. Янкова, Г. Взаимовръзка между приложимостта на здравните грижи и усещането
за персонална ефективност у здравните
професионалисти. Академично списание
Управление и образование., Том XII (5),
2016, с.17-22

Изводи
1. Висок процент – 98.31% от пациентите
предпочитат обучението на пациентите
със заболяването да се извършва от студенти от специалност „Медицинска сестра”, това се дължи на факта, че те разполагат с повече време от сестрите.
2. Времето, което студентите биха отделили
за обучение на пациентите е от 25-30 минути, което е добър резултат.
3. Близо 70% от студентите имат „добра” и
„много-добра” подготовка за работа с пациентите, но те са част от медицинския
екипа работещ с пациентите, които трябва
непрекъснато да повишават знанията си в
тази посока.
4. От проучването се установи, че 48.63%
студенти желаят винаги и с удоволствие да
обучават пациентите.
5. Анкетираните студенти желаят да помогнат на новооткрити пациенти с диабет на
инсулинолечение чрез обучение съответно – 49.73%, а чрез информация са заявили - 24.29% от студентите.
Заключение
Студентите от специалност „Медицинска
сестра” имат желание да обучават и да се
грижат за пациенти с диабет на инсулинолечение, като предлагат висококачествени,
ефективни и достъпни сестрински грижи на
пациентите, които предпочитат тяхното участие в този процес, свързано с възможността
им да отделят повече време за пациентите.
Пациентите с диабет на инсулинолечение
имат потребност от повече информация и
специализирано лечение.
Литературни източници
1. Аспарухова П. Духовните грижи в базовото обучение на студентите от специалност
медицинска
сестра., XXIV международна научна конференция Съюз на учените - Стара Загора, 5-6 юни 2014 - сп. Medicine, volume
IV , Number1 , 2014., с.313-317.
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HEALTH CARE PROBLEMS IN HOSPITALIZED PATIENTS WITH DIABETIC FOOT
ULCERS
Ivan Novakov
ПРОБЛЕМИ НА ЗДРАВНИТЕ ГРИЖИ ПРИ ХОСПИТАЛИЗИРАНИ ПАЦИЕНТИ С
ДИАБЕТИЧНИ ЯЗВИ НА СТЪПАЛОТО
Иван Новаков
ABSTRACT: Introduction. Foot ulceration is one of the leading causes of hospitalization for patients with
diabetes mellitus. The objective of this study is to present important health care problems in a hospital diabetic
foot ulcer population. Patients and Methods. A total number of 147 [male 105 (71.42%) mean age 68.62 years]
hospitalized patients with diabetic foot ulcers were included in this study. Demographic characteristics, type of
ulcers and type of surgical treatment were established. Duration of hospitalization, ulcers outcomes and inpatient health costs were determined. Results. The number of males was significantly higher than of females
(p<0.01). The number of patients at age ≥ 65 was significantly higher - 98 (66.67%). The most common type of
diabetic ulcers was this without gangrene. The most common type of amputation was toe amputation. Urgent
amputations at transtibial and transfemoral levels were performed in 27 patients. Direct inpatient costs for
patients with diabetic foot ulcers treated by transtibial and trasfemoral amputation was average 216.52
USD/daily, and for the rest of the patients -average 153.33 USD/daily.Conclusion. The study presented the
relatively long hospital stay in patients with diabetic foot ulcers, the need to continue the local conservative
treatment in outpatient clinics for most of the cases. The importance of life-saving urgent lower extremity amputation at any level was demonstrated. Finally, the study presents high direct inpatient costs and relatively low
reimbursement to hospital for the patients with diabetic foot ulcers.
Key words: diabetic foot ulcer, amputation, inpatient cost, health care.

Patients and Methods
A total number of 147 hospitalized patients
with diabetic foot ulcers were included in this
retrospective study (January 2014 – February
2017; Department of Special Surgery; University
Hospital “Sv. Georgi” - Plovdiv). Demographic
characteristics (gander, age) were established.
Type of ulcers: without gangrene (with celulitis,
with abscess); ulcers with gangrene and type of
surgical treatment (local surgical care, amputation) were presented. The applied local surgical
care consisted of skin and soft tissues incisions,
drainage, ulcer’s debrideman, dressing with
agents to control moisture content. Three levels
of lower extremity amputation (toe, transtibial,
transfemoral) were performed.
Duration of hospitalization, ulcers’ outcomes
(wound healing, amputation at any level, death,
continues treatment in outpatient clinics), and
inpatient health costs were determined.
IBM – SPSS Statistics 20 was used for statistical analysis and data are presented as mean

Introduction
Diabetes is rapidly increasing in prevalence
worldwide and surgery in patients with diabetes
is becoming more and more common. Foot
complications are a major cause for admissions
of diabetes and for disproportionately high
number of hospital days because of increased
surgical procedures and prolonged length of stay
[1,2,3]. Although solid data on the true incidence
and prevalence of diabetic foot ulcerations does
not exist, it is believed that approximately 15%
of patients with diabetes will develop a foot or
leg ulceration in their lifetime [3,4,5,6].
Objective
The objective of this study was to present
some important health care problems (such as
hospital stay, local foot treatment and care, outcomes, inpatient cost) in a hospital diabetic foot
ulcer population, based on our own data.
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transtibial and transfemoral levels were performed in 27 % of patients due to the foulsmelling ulcerations with purulent drainage –
moist gangrene (fig 2A, B).

values with standard deviation (SD). P-value <
0.05 was regarded as statistically significant.
Results
The demographic data, duration of hospitalization and outcomes are presented in table 1.
Patients – Characteristics (nTable 1.
147).
Age (in years):
interval
Mean
SD
Gender:
Male
Female

Hospital stay
(in days):
Mean
SD
Outcome:
wound
healed
to outpatient
clinics
death

Cases distribution based on type
Table 2.
of ulcers and surgical treatment.
n
Type of ulcer:
with celulitis
58 (39,46 %)
with abscess
38 (25,85 %)
with gangrene
51(34,69 %)
total = 147
Type
of
surgical
treatment:
local care
120
lower extremity am63
putation:
finger amputation
29
transtibial amputa8
tion
transfemoral ampu26
tation
total = 183
(n – number of cases)/ (the total number of
surgical procedures is higher than the number
of patients because 36 of them were treated
conservatively before definitive amputation.

37 - 93
68,62
12,17

n - 105 (71.42%)
n - 42 (28.58%)
total =147

12.98
11.27

n - 37 (25.17 %)
n – 98 (66.67%)

n – 12 (8.16%)
total =147
(n – number of patients, SD – Standard
Deviation)
The number of males was significantly higher
that of females (p<0.01) and 88 (83.81%) of
males were smokers. It was not established significantly age difference between both genders
(p>0.05) and there was no gender difference in
the hospital stay (p>0.05). The number of patients at age ≥ 65 was significantly higher (98
patients; 66,67%; p<0,01).
There was significantly higher number of patients transferred to outpatient clinics (to continue wound healing process of diabetic foot ulcers)
than those with completely healed ulcers at the
end of their stay in hospital (p<0.01).
The distribution of patients according to the
type of foot ulcers is presented in table 2. The
most common type of diabetic ulcers were those
without gangrene (p<0.05) / (fig.1A, 1B).
The most common type of amputation was
toe amputation (table 2). Urgent amputations at

A.

B.
Figure 1A;B. Diabetic foot ulcers treated with
local surgical care.
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care (as inpatient and outpatient) in diabetic foot
ulcers as a rule is a long lasting process
[5,7,11,12]. Amputation at any level of the lower
extremity is indicated in patients with diabetic
foot ulcers. Postoperative rehabilitation and efforts to return them to their mundane activity
should
be
taken
into
consideration
[6,7,11,12,13]. The majority of diabetic foot
ulcers are infected. There is a risk of uncontrolled foot infection and moist lower extremity
gangrene development with extremely high risk
of the death. There is a tendency of an increase
of hospitalization for diabetic foot ulcers which
means higher hospital costs. As well as an increase of inpatient cost, there will be increase of
outpatient cost associated with diabetic foot ulcers. The aim of this study was to discuss these
important health care problems, especially in a
hospital diabetic foot ulcers population [14,15].
Long duration of diabetes, even if the disease
has been well-controlled over the years, increases the risk of foot ulcers (over sixfold comparison between people with a diabetes duration ≤9
years to those with duration of ≥20 years. The
data of one US Health and Nutrition Survey
(from 1999 to 2000 year) provided an accurate
data about the frequency of diabetic foot ulcers
in individuals aged > 40 [1,4,15]. We presented
age distribution of the patients (with significantly
higher number of patients at age ≥ 65) that confirms the correlation between foot ulcer frequency, age of the patients and duration of diabetes.
Diabetic foot ulcers have slightly higher prevalence in male than in female hospitalized patients. According to our data that can be explained with smoking, as a risk factor for diabetic foot ulcers - more than 66 % of males were
smokers. In a support of this hypothesis we may
cite studies that had proven the relation between
smoking and foot ulcers. The relatively small
number of cases, included in our study, makes
incorrect detailed discussion in gender-difference
of foot ulcers incidences.
The number of hospitalized cases of diabetic
foot ulcers, complicated with infection and foot
celulitis is significantly higher than those complicated with gangrene. This fact was confirmed
by our study. As a rule, the diabetic foot ulcers,
complicated with infection and foot celulitis are
eligible for local surgical care with the primary
goal to reduce the risk of lower extremity
amputation. Evolution of wound healing in diabetic foot ulcers is a long lasting process. This

Direct inpatient costs for patients with diabetic foot ulcers treated by transtibial and trasfemoral amputation were calculated approximately
216. 52 USD per day. For the rest of patients the
costs were approximately 153. 33USD/daily.
Total inpatient cost (for 3years duration of the
study) was calculated at 256 861.79 USD:
120 670,71 USD for the cases with transtibial
and trasfemoral amputation and 136 191,08 USD
for the rest of the cases.

.

A

B
Figure 2. Diabetic foot ulcers with gangrene
(2A – toe and II-finger gangrene; 2B – foot
gangrene with distal tibial celulitis.
Discussion
The global prevalence of diabetes is predicted
to double by the year 2030 from 2.8% to 4.4%
[7,8,9]. Despite adequate treatment of diabetes a
substantial numbe of them will develop lower
extremity
disease
including
peripheral
neuropathy, foot ulcers, and peripheral arterial
disease [1,6,8,10].
Foot ulceration is one of the leading causes
for hospitalization of patients with diabetes
mellitus. One published study had shown that the
frequency of lower extremity conditions
requiring hospitalization for people with diabetes
and foot ulcers increased from 81/1000 to
100/1000 between 1993 and 2002 [3,6,7,11].
There are several important health care problems in patients with diabetic foot ulcers. Local

fact can explain why so little patients were discharged
from our department with full ulcer re-epithelization.
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Most of our patients were discharged in state of granulation phase of wound healing, transferred to outpatient clinics for continuing the local ulcer care.
Amputations of the lower extremity are performed
either after a failure of a local care control or in
uncontrollable infection, mostly gangrene of lower
extremity (urgent amputation). The aim of urgent
amputation is to prevent the patient from becoming
septic and to save as much of the foot as possible
[12,14,15]. Moist leg gangrene with foul-smelling
ulcerations, purulent drainage and cellulitis is the
most severe complication of diabetic foot ulcers. Due
to this complication we performed 27 urgent amputations at transtibial and trasfemoral level. In nine of
them the sepsis wasn’t controlled (with a death during
the first 24 hours after amputation).
Optimally, the estimation of diabetic foot ulcer
costs spans an entire ulcer episode from lesion onset
to final resolution (calculated inpatient and outpatient
costs). In our study we discuss only inpatient cost. In
Bulgaria, for the period of performing this study,
diabetic foot ulcer reimbursement to hospitals was
1077,09 USD for the patients with transtibial and
transfemoral amputation and 269,27 USD for those
treated conservatively. As mentioned above, healing
of diabetic foot ulcers is a long lasting process and we
present the hospital length of stay longer than 12
days. The direct inpatient cost for patients with diabetic foot ulcers, according to our hospital data, is
significantly higher than the reimbursement, which
has a negative economic effect on the hospital.
In conclusion, this study discusses some important
health care problems in hospitalized patients with
diabetic foot ulcers. It has been presented the relatively long hospital stay, with a need for most of them to
continue the local conservative treatment in outpatient
clinics. The importance of a life-saving urgent lower
extremity amputation at any level was demonstrated.
Finally, the study presents high direct inpatient costs
and relatively low reimbursement to hospital for the
patients with diabetic foot ulcers.
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MALIGNANT PLEURAL EFFUSIONS: A SERIOUS HEALTH CARE PROBLEM
Ivan Novakov
МАЛИГНЕНИ ПЛЕВРАЛНИ ИЗЛИВИ: ЗНАЧИМ ПРОБЛЕМ НА ЗДРАВНИТЕ ГРИЖИ
Иван Новаков
ABSTRACT: Introduction. Malignant pleural effusions (MPEs) are a serious complication in patients with
end-stage neoplastic disease. The objective of this study is to present the importance of the malignant pleural
effusions as a health care problem, based on our own experience.
Patients and Methods. A total number of 150 patients [male 66 (44%); age range 31 – 85] were included in this
study. Demographic characteristics (gander, age) and primary tumor origin were established. The grade of
dyspnea and the patients’ Karnofsky Performance Status were determined (based on patients, history and physical examination). The methods of palliative treatment for evacuation of the pleural effusions were evaluated and
the duration of patients’ survival was determined.
Results. The number of women was significantly higher and no significant deference was established in the
mean age between both genders. Lung cancer was the most common tumor caused MPEs. The breast cancer was
the second in frequency reason. The established severity of dispnea was as followed: incapacitating in 37
(24.7%) of patients; significant – in 28 (18.7%); moderate – in 24 (16%). mild – in 26 (17.3%); minimal – in 35
(23.3%). Thoracentesis was performed in 65 (43.3%), tube thoracostomy in 55 (36.7%) and video-assisted thoracoscopy in 30 (20.0%) patients. The mean survival was 8.85 months (lowest in cases with lung cancer and
highest in these with breast cancer). Conclusion. The study confirmed the leading position of the lung and
breast cancers as causes of MPEs. The very low survival in patients with MPEs was demonstrated.
Key words: Malignant pleural effusions, dyspnea, lung cancer, breast cancer, survival

a health care problem, based on our own experience.

Introduction
Malignant pleural effusions result from
advanced metastatic diseases. With worldwide
increase of incidence of lung and breast cancers,
clinicians will face the challenge of managing
patients with malignant pleural effusions
[1,2,3,7].
The prognosis of patients with MPEs is not
good - medium survival of patients varies from 4
to 8 months [1,3,8]. The most common symptom
reported by patients is dyspnea - occurs in more
than 50% of them. Other symptoms (weight loss,
malaise, anorexia) are also frequent [4,5,6]. The
treatment of patients with MPEs is palliative and
the primary goal is to relieve the dyspnea
[1,3,6,9]. Decisions relating to palliation should
be determined only after global evaluation of the
patient, with establishing their Karnofsky
Performance Status (KPS) rating [1].

Patients and Methods
A total number of 150 hospitalized patients
with MPEs hospitalized from January 2013 to
February 2016 in the Department of Special Surgery; University Hospital “Sv. Georgi” - Plovdiv
was included in this study. Demographic characteristics (gander, age) and primary tumor origin
were established. The grade of dyspnea (using
the five-grade scale of the American Thoracic
Society) and the patients’ KPS were determined
(based on the results of history of the disease and
physical examinations). For the evacuation of
pleural effusions three methods of palliative
treatment were used: thoracentesis, tube drainage
and video-assisted thoracoscopy combined with
pleurodesis. The survival of patients was determined.
IBM – SPSS Statistics 20 was used for statistical analysis and data are presented as mean
values with standard deviation (SD). P-value <
0.05 was regarded as statistically significant.

Objective
The objective of this study is to present the
importance of the malignant pleural effusions as
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Results
The demographic characteristics of patients
are presented in table 1. The number of women
was significantly higher (p<0.05). No significant
deference was established in the mean age between both genders.
Patients – demographic
characteristics (n=150).

Primary tumor origin in
Table 2.
malignant pleural effusions.
Tumor origin
n (%)
lung cancer
52 (34,7)
breast cancer
41 (27,3)
ovarian cancer
12 (8,0)
colorectal cancer
6 (4,0)
gastric cancer
7 (4,7)
renal cancer
8 (5,2)
lymphomas
4 (2,6)
malignant melanoma
3 (2,0)
other solid tumors
3 (2,0)
unknown tumor origin
14 (9,3)
total–150 (100)
(n – number of patients)

Table 1.

Age (in years):
interval
31 – 85
mean
62,21
SD
12,69
Gender:
male
(n=66/44%)
male’s mean age 63,85 (SD- 11,64)
female
(n=84/56%)
female’s mean age
60,93 (SD- 13,38)
(n – number of patients, SD – Standard
Deviation)

Survival in patients with MPEs is presented
on table 3. It was established significantly higher
survival in women than in men (p<0.01). Patients
with MPEs caused by breast cancer had survived
longer that the rest (p<0.01). The lowest survival
was established in patients with MPE scaused by
lung cancer (table 3).

The distribution of the patients according to
the primary tumor origin is presented in table 2.
Lung cancer was the most common tumor caused
MPEs. The breast cancer was the second in frequency reason. The number of patients with
MPEs caused by these both solid cancers was
significantly higher than those with other primary reasons.
Dyspnea was reported by every patient. Grade
V (incapacitating) dyspnea was established in 37
of patients (24.7%). 28 (18.7%) of patients expressed dyspnea grade IV (significant), 24 (16.0
%) – grade III (moderate), 26 (17.3%) – grade II
(mild) and the rest of 35 (23.3%) patients – grade
I (minimal) dyspnea. KPS score was ≤ 40 in
patients with dyspnea grade V and grade IV.
KPS score in patients with dyspnea grade III was
≤ 60, in those with dyspnea grade II – KPS was ≤
80, and for the patients with dyspnea grade I –
KPS was ≤ 90.
Thoracentesis was performed in 65 (43.3%)
patients –with dyspnea grade V and grade IV.
Pleural effusion was evacuated by tube thoracostomy in 55 (36.7%) patients: 24 with dyspnea
grade III and 21 with dyspnea grade II. For the
rest of 30 (20,0%) patients (with dyspnea grade
II and grade I) pleural drainage by video-assisted
thoracoscopy was performed.

Survival of patients with
Table 3.
malignant pleural effusions.
Gender:
survival (in
months)
male
5,0 / SD 5,2
female
11,8 / SD 11,4
4,7 / SD 4,3
Lung cancer:
15,9 / SD 12,1
Breast cancer:
Total: 8,85 / SD 9,8
Discussion
Malignant pleural effusions are a serious
complication in patients with end-stage
neoplastic disease. The most common causes of
MPEs are lung and breast cancer. However, the
majority of neoplasms, such as cancer of the
ovary, colon and rectum, stomach, kidney,
Hodgkin’s and non-Hodgkin’s lymphoma, in
their advanced stage, can also cause MPE [1 –
7].
Relief of dyspnea, minimizing the patients’
discomfort, and a short hospital stay are the
primary goals in the management of patients
with MPEs. MPEs significantly affect the lives
of patients and their families. Nursing can play a
significant role in the management and in assistance of patients and their families with the
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good respondence to chemotherapy in this type of
cancer.
Conclusion
This study presented some important health care
problems in patients with malignant pleural effusions.
The leading position of the lung and breast cancers as
causes of MPEs was confirmed. The options of palliative management of MPEs were presented. The low
survival in patients with MPEs (being the most
devastating effect for the patients and their families)
was demonstrated.

devastating effect of malignant pleural effusions
[7,8,9,10].
The aim of this study was to present the importance of the malignant pleural effusions as a
health care problem, based on our own experience.
Firstly, we analyzed the age, gender and primary
tumor origin for the group of patients included in the
study. We confirmed that lung cancer is the leading
cause of malignant pleural effusion followed by breast
cancer. According to our data, there was a high incidence of MPEs caused by breast cancer – 27.3%. This
fact could be explained with relatively lower mean
patients’ age and significantly higher number of female including in the study. We established relatively
high incidence of MPEs with unknown primary tumor
origin (9.3%). Significant dyspnea, KPS score ≤ 40,
and expected survival up to two months was the reason to be not so aggressive in efforts to diagnose the
tumor origin for that patients.
The most common symptom, reported in literature
by more than 50% patients with malignant pleural
effusions is dyspnea [1,2,3]. Our study was conducted
on the base of hospitalized patients with MPEs all of
them admitted with “breathlessness”. That was the
reason for dyspnea to be reported by every patient.
Dyspnea, performance status and expected survival were crucial for us in selecting the adequate
approach to pleural effusion evacuation, as a palliative
treatment of MPEs. There are three accepted in thoracic surgery methods, used for pleural effusion evacuation [6-10]. Aspiration of the effusion by thoracentesis is the method of choice in patients with dyspnea
grade IV and V and bad KSP score. As a rule in these
cases expected survival is not longer than 2 – 3
months. On the other pole is the approach to patients
with good KSP score, minimal dyspnea (or absent of
dyspnea) and expected survival longer than one year.
The aim of the palliative treatment in this group of
patients is not only to evacuate the pleural effusion
but to ensure prevention of effusion recurrence. Option in these cases is pleurodesis. Video-assisted thoracoscopy with pleurodesis is most commonly used in
patients with MPE caused by breast cancer [6,7,8].
We used the same approach to patients included in the
study.
The prognosis of patients with malignant pleural
effusions is not good [9]. The medium survival of
patients with malignant pleural effusions, according to
published data, varies from 2 to 8 months [1,2,4,9].
The most important factor influencing the life
expectancy in these patients is the source of the tumor
[4]. Our study confirmed the low survival in patients
with MPEs, especially in cases with effusion caused
by lung cancer. The reported relatively longer survival
in cases of MPEs caused by breast cancer was confirmed by our results. This fact can be explained with
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ПРОУЧВАНЕ ИНФОРМИРАНОСТТА НА ПАЦИЕНТИ ОТНОСНО ВЕКТОР ПРЕНОСИМИ ИНФЕКЦИИ
Иванка Стамболова, Стефан Стамболов
PATIENT AWARENESS RESEARCH ON VEKTOR – BORN DISEASES
Ivanka Stambolova, Stefan Stambolov
ABSTRACT: Preventive health care in terms of vector-borne infections contribute substantially in terms of
their distribution and treatment. The role of medical teams in outpatient medical help- GP`s and nurses perform
preventive activityand training of patients on this issue. Health awareness and high culture of the people who
want to protect themselves against these diseases has multiple dimensions - human health, animal health, sociodomestic, economic and environmental. An own study is presented which has been conducted with 113 patients
and 10 nurses working with GP`s in Sofia.
Key words: prophylaxis, healthcare, vector-borne diseases

ции. Резултатите за последните години потвърждават, че едни от най-често регистрирани в България са Марсилска (Средиземноморска петниста треска) треска (МТ), Лаймска борелиоза (ЛБ), Кримска-Конго хеморагична треска (ККХТ), Ку-треска, Малария
[1,2].
Освен ендемичните за България хеморагични трески все по-голямо значение придобиват и елиминирани от територията на страната векторно-предавани инфекции като маларията и туларемията и непознатия до скоро
в Европа, но регистриран вече във всички
съседни на България страни -Западнонилски
енцефалит /треска/. От началото на 2014 година в Европейския център за профилактика
и контрол на заболяванията са докладвани 31
случая на Западнонилска треска. Потвърдени
са в Гърция, Сърбия, Босна и Херцеговина,
Австрия и Русия. Отчитайки увеличения
международен пътникопоток и увеличената
популация на комарите в нашата страна има
вече доказано наличие на тигрови комари,
пренасящи заболяването, в България, в областите Бургас и Пловдив [1,6]. Световната
Здравна Организация обявява 2014г. за година на борба с векторно-преносимите заболявания. СЗО подчертава, че векторнопреносимите заболявания, които се пренасят
чрез комари и кърлежи стават глобален приоритет за здравните власти. Векторнопренасяните вирусни заболявания са заплаха

Въведение
Съществуващите и новопоявяващите се
вектор-преносими заразни заболявания представляват особено предизвикателство за Европейския център за профилактика и контрол
на болестите (ECDC) и органите за обществено здравеопазване на всяка страна поради
сложността на биологичното предаване. В
последните години в Европа възникнаха няколко епидемични взрива на векторпреносими заболявания – Денга в Мадейра,
Западнонилска треска и Чикунгуня в Италия,
Малария в Гърция, като се наблюдава и увеличаване на разпространението на инвазивните комари. Затова може да се очаква и появата на нови и необичайни за страните от
Европа трансмисивни болести с прогресивна
ендемичност в някои райони [1]. Във връзка с
тази прогноза, у нас могат да навлязат заразни заболявания, характерни за тропичните и
субтропични области, които за сега все още
не се срещат. Глобалното затопляне и миграционните процеси могат да създадат предпоставки за по-широкото им разпространение и
евентуална поява.
Увеличеният брой човешки дейности на
открито водят до нарастване възможностите
за контакт с векторите и повишен риск от
предаваните с тях болести. Глобалните климатични промени също влияят върху епидемиологията на предаваните с вектори инфек-
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за общественото здраве в Европа и в Света.
Промените свързани със затоплянето на климата на Земята, изразяващи се в повишаване
на средногодишните темпе-ратури и неравномерното разпределение на валежите са найважните фактори влияещи върху екосистемите. Драстичните промени в екосистемите благоприятстват за разши- ряването ареала на
обитаване на редица кръвосмучещи насекоми,
които са и вектори, отговорни за пренасянето
на редица вирусни болести по животните и
хората и тяхната експанзия в последното десетилетие.
Глобализацията и промените в околната
среда, социалните и демографските промени
и промените в капацитета на системите за
здравеопазване са трите взаимодействащи се
системи, определящи облика на най-новите
проявления на векторно-преносимите инфекции и тяхната изява в световен мащаб. Промяната в динамиката на тези движещи сили
могат да доведат до възникването на нови
биологични рискове или до създаването на
нови комбинации от заплахи за общественото
здравеопазване. Оттук следват и предизвикателствата към средствата и мерките за контрол на векторно-преносимите заболявания.
Посредством разрастването на световната
икономика и търговия, транспорт и движение
на хора и стоки по целия свят се благоприятства бързото разпространение, както на патогенни вируси, бактерии и паразити, така и на
векторите, които ги пренасят. Годишно повече от 100 милиона пътници от други региони
на Света, които са имали контакти с т.н. „горещи точки“ на възникващи биологични рискове посещават за по-кратък или попродължителен период европейския континент и са потенциални преносители на т.н.
„екзотични“ инфекциозни заболявания. В
последните години Европа бе обезпокоена от
нарастващата възможност за навлизане на
нови инвазивни видове комари. Това безпокойство се засили особено след установяването на азиатския тигров комар Aedes 2
albopictus, който в момента е най-инвазивният
глобален вектор, пренасящ различни заболявания. Този комар се е разпространил от първоначалното си място на обитаване в Югоизточна Азия към всички континенти чрез морския транспорт на товари. След неговото първоначално навлизане в Европа в края на 20-и
век A. albopictus стана един регулярно установяван комарен вид в Южна Европа. Той е

способен да пренася различни вируси, които
са патогенни за човека и животните [9].
За недопускане на разпространение на тези
заразни заболявания съществена роля имат
всички мероприятия и механизми на здравна
промоция и профилактика на населението. В
страната е приета и публикувана Национална
програма за профилактика и контрол на векторно-предавани трансмисивни инфекции
при хората [6]. Реализацията на тази програма
се осъществява с участието на широк кръг
държавни институции, но най-вече с дейността на лекарите и медицинските специалисти в
извънболничната и болнична помощ.
Ролята на медицинските сестри в тази
програма е съществена. В извънболнични
условия медицинските сестри имат правото и
възможността да информират населението
относно тези заболявания -тяхната сезонност,
пътищата и векторите за заразяване, профилактичните мерки и поведение, което се изисква от населението за предпазване от заболяване. Европейското регионално бюро на СЗО
регламентира четири основни функции на
медицинската сестра, втората от които е
„обучение на пациенти и техните близки”, по
въпросите, свързани със здравето и предпазването и запазването на здравето на определено ниво [3,5]. Във връзка с тази основна
функция на медицинската сестра е и
дейността и, определена в раздел 1, чл.2 т.2
на Наредбата на МЗ от 08.02.2011г., в която
се дават такива правомощия, за осъществяване на “промоция на здравето, превенция и
профилактика на болестите”, самостоятелно и
по назначение на лекар [4].
Цел: Да се проучи информираността на
пациенти относно вектор-преносими заразни
заболявания и необходимата профилактика
както и профилактичните сестрински грижи
свързани с тях.
Задачи:
1. Да се проучи информираността на пациенти относно вектор-преносими заболявания
чрез допитване;
2. Да се проучи дейността на медицинската сестра от извънболнична помощ свързана с
обучение на пациенти и профилактични мероприятия и грижи
Материали и методи:
За целите на изследването са разработени
анкетни карти за пациенти и медицински
сестри от амбулаторни практици в извън болнична помощ. Проведена е пряка индивиду-
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ална анонимна анкета с 113 пациента, преминали на преглед през амбулаторията на
АИППМП на д-р Стамболов на територията
на ДКЦ 30 в гр. София и 10 медицински сестри, работещи с ОПЛ на територията на същия
център. Допитването е проведено в периода
13-17.03.2017г. Проучването е пилотно и няма представителен характер за страната.
В изследването са използвани социологически метод (анкетно допитване), документален метод (дейности на медицинската сестра
по Наредба №1/08.02.2011) и статистически
метод (вариационен анализ, средни стойности, графичен анализ) за обработка и представяне на резултатите.

Анализ на резултати от проучване на
мнението на пациенти
Обхванатите в допитването пациенти са
113. От тях 68 (66.16% )са жени, а останалите
мъже. Средната възраст на анкетираните лица
е 42 години. Всички са дали съгласие за участие, като на лицата под 16г. мнението е изказано от придружаващия родител.
Запитани пациентите дали знаят, че кърлежите и комарите са преносители на сериозни заразни заболявания 89.3% отговарят, че
са запознати с този факт и дори изброяват
някои от заболяванията като Лаймска болест,
малария, хеморагични трески. Тази добра
осведоменост те споделят, че дължат на семейството и родителите си, на медицинските
специалисти, на здравна информация в медиите .

Анализ на резултатите
не са осведомени
от други
от мед.
специалисти
от семейство
от медии и
интернет
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Фиг.1. Източник на информация за вектор-преносимите заболявания

Заб. Анкетираните са посочили повече от един отговор!

пребиваване на открито, играят с домашни
животни, които пребивават на открито и др. и
само при определени случаи ( полска работа,
излети) при възрастни.
Над една трета от анкетираните лица 38
(33.62%), посочват, че са имали ухапване от
кърлеж през изминалите 3 години.
Около една четвърт от тях 9 лица са потърсили медицинска помощ по този повод,
кърлежът е отстранен от медицинско лице и е
изпратен за изследване. Останалите пациенти
са отстранили сами кърлежа и не са търсили
медицинска помощ, но са се посъветвали след
това с лекар или медицинска сестра.

Най висок е относителният дял на информираността чрез средствата за масова информация – радио и телевизия, интернет, вестници и списания- 92.0%, следван от семейството и родителите - 84.0% и медицинските
специалисти - 62.8%.
Предпазните мерки, които пациентите посочват, че предприемат най-вече през пролетно-летния сезон срещу вектор-преносимите
заболявания са свързани с оглед на тялото
след пребиваване на открито и замрежване на
прозорците. Използването на репилентите,
които се появиха през последните десетина
години у нас не е навлязло широко в ежедневието на хората. Те ги използват предимно за
децата, които имат ежедневни разходки и

83

33,62%

да
не

66,38%

Фиг.2. Ухапване на пациент от кърлеж в период от 3 години назад
Познават пациентите, техните деца и родители и са техен съветник и консултант по редица здравни въпроси.
Всички медицински сестри са посочили,
че дават съвети на пациентите относно предпазване от ухапване от кърлежи (100.0%).
Тази информация те дават при разговори с
пациентите по време на амбулаторно посещение в кабинета по повод на отстраняване
на кърлеж или при посещение по повод на
друго заболяване в пролетно-летния сезон,
както и при консултиране на майките за отглеждане на здравото дете.

Анкетираните пациенти оценяват условията за възникване на заразяване с вектори като
рискови, поради увеличеният брой на домашни любимци и безстопанствени кучета, необработени с инсектициди площи в извън градските райони на София , неокосени тревни
площи и открити малки водоеми.
Анализ на резултатите от проучване на
мнението на медицински сестра
Анкетираните медицински сестри работят
в извънболнична помощ повече от 25 години.
Те имат опит при работа с пациенти в амбулаторията и в домашни условия. Средна възраст на медицинските сестри 53.2 години.

3

12

посещение по повод
изваждане на кърлеж

2

посещение за
преглед за здравен
проблем

24

профилактичен
преглед
72

други обстоятелства

посещение в дома

Фиг. 3. Обстоятелства, използвани за обучение на пациента по темата
ни средства от народната медицина с доказан
Медицинските сестри информират пациефект като етеричните масла от здравец, лаентите и техните родители относно избягване
вандула, чаено дърво, кедър и др.
на ситуации, способстващи ухапването, изМедицинските сестри информират пациползване на предпазни средства –репеленти,
ентите и техните родители относно избягване
видове, начин на прилагане, продължителна ситуации, способстващи ухапването, изност на действието, както и за някои природ-
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ползване на предпазни средства – репеленти,
видове, начин на прилагане, продължителност на действието, както и за някои природ-

ни средства от народната медицина с доказан
ефект като етеричните масла от здравец, лавандула, чаено дърво, кедър и др.
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трансмисивна инфекция
указания при пътуване в чужбина
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Фиг.4. Информация от медицинската сестра за пациента относно профилактиката на векторпреносими инфекции
Заб. Анкетираните лица са посочили повече от един отговор!
следдипломно обучение за медицински
специалисти относно тези заболявания
през пролетта би актуализирал техните
знания и информираност по проблема.

От анализа на резултатите могат да се направят следните изводи:
1. В научната литература няма данни за провеждани в страната проучвания на информираността на населението по отношение
на вектор-преносимите инфекциозни заболявания;
2. Пациентите, които са обхванати в настоящото проучване са много добре осведомени за опасността от вектор-преносими заразни заболявания чрез средствата за масова информация, семейството и медицинския екип;
3. Предпазните мерки, който най-често се
използват от пациентите са замрежването
на прозорците, подходящо облекло и оглед
на тялото след пребиваване на открито.
Увеличанва се делът на лицата, които използват репеленти.
4. Медицинските сестри обучават пациентите и дават съвети относно предпазване от
вектор-преносими заразни заболявания по
време на посещение в амбулаторията и
детската консултация, както и винаги когато е потърсена подобна информация от
пациент;
5. Медицинските сестри, които са изследвани
са компетентни по отношение на предпазването, отстраняването на впит кърлеж и
по следващото наблюдение на ухапаните
лица;
6. Анкетираните лица - медицински сестри
считат, че провеждането на кратък курс за

Заключение
Трансмисивните, вектор-преносими заразни заболявания е необходимо да бъдат във
фокуса на вниманието на хората и медицинските специалисти непрекъснато. Тяхната
профилактика е отговорност и усилие както
на държавните институции и здравни специалисти, така и на самите пациенти. Медицинските сестри и ОПЛ имат задължение да обучават пациентите относно предпазване от
заразяване и самонаблюдение относно проявена симптоматика след ухапване от инсекти.
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PERSONAL HEALTH RESPONSIBILITY AND READINESS OF PATIENTS TO VISIT
PRIVATE SPECIALISTS
Kalina Peycheva, Radka Goranova–Spasova, Lyudmila Chakarova,
Peter Ignatov
ABSTRACT: The aim of the study is to investigate patients’ opinion towards their personal health
responsibility and readiness to visit private specialists. Material and Methods: a questionnaire was prepared for
the purposes of the study. The methods utilized were a direct individual anonymous questionnaire, statistical –
descriptive, analytical (hi – square). The lack of personal responsibility of patients towards their own health
makes unstable the health care development. There is need of health promotion and education with special
attitude towards the age 18-24 years old.
Key words: prevention, health education, private medical practice

Подчертавайки отново важността на Хартата от Отава за промоция на здравето (1986)
и Декларацията от Джакарта за водещата роля
на промоцията на здравето през 21 век (1997)
като декларации за водещите принципи на
общественото здраве, Комитетът на министрите, съгл. чл.15.b от Статута на съвета на
Европа настоява, че здравеопазните системи в
страните от ЕС трябва да бъдат ориентирани
към пациентите, изводите, които се налагат
при анализа на ролята на пациентите в устойчивото развитие на здравеопазването, са (10,
25, 26):
– Пациентите трябва да бъдат поставени в
центъра на здравната система и да бъдат припознати като активни и пълноправни участници и партньори в правенето на здравна политика на всички нива.
– Пациентската експертиза е незаменима
поради факта, че именно пациентите найдобре познават заболяванията си, живеят с
тях и осъзнават и изпитват последствията им.
– Пациентите и пациентските организации
са ключови за успеха на реформата в здравеопазването.
Здравната политика, която е насочена да
отговаря на нуждите на всички заинтересовани страни, а именно пациентите (които искат
бърз достъп до най-доброто лечение), данъко-

Въведение
В годините на здравна реформа се наблюдават промени, които рефлектират за съжаление върху липсата на отговорност както у пациенти, така и у медицинските професионалисти по отношение на профилактика и здраве. Плодовете на промените ще се проявят в
следващите 20-30 години, ако не настъпи
промяна в мисленето и поведението на пациенти и лекари с цел устойчиво развитие на
здравеопазването (1, 6, 7, 9, 11). Разбирането
и поемането на морална отговорност от всички участници в дейностите в системата на
здравеопазването – здравни работници, администратори, ръководители и пациенти – е от
съществено значение (2, 3, 4).
На 1 декември 2014 г. в Брюксел Европейската комисия прие заключения, които насърчават овластяването и участието на пациентите, семействата и техните близки и болногледачи, както и на пациентските организации, в процеса на изграждане на здравните
политики на територията на Европейския
съюз. Взетите решения за пореден път доказват ролята на пациентите в изграждането
на ефективни здравни политики, което се
припознава като един от основните приоритети на ниво Европейски съюз (5, 8, 10, 11,
16, 17).
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платците (които искат да добро здравно обслужване) и индустрията (която иска да си
осигури възвръщаемост на инвестициите, която ще стимулира последващи иновации)
среща трудности и се сблъсква с разочарования на пациентите. Това произлиза от факта,
че освен закрила на правата и ползите за пациентите е необходима и промяна от тяхна
страна – без готовност за поемане на лична
отговорност за профилактика и здраве не би
било възможно да се промени нищо в системата (12, 18).
Данните на НЗОК показват, че само малка
част от здравноосигурените в страната са посетили личния си лекар, за да си направят задължителния профилактичен преглед. Този
факт е доста смущаващ. Липсата на интерес
към годишния профилактичен преглед, който
в някои случаи може да се окаже животоспасяващ, едва ли може да се обясни само с ниската здравна култура на населението (14, 15,
16, 21, 22, 23, 26).
Новите източници на финансиране на
здравеопазването трябва да се имат предвид.
Трябва да се потърсят нови възможности за
финансиране. Трайна тенденция е увеличаващата се финансова тежест да е за сметка на
потребителите. Според доклад на Световната
банка, в България е най-висок делът на плащанията със собствени средства като процент
от общите разходи за здравеопазване. Този
факт, както и изключително ниските доходи
на населението, поставят сериозни проблеми
пред достъпа на гражданите до здравни услуги (5).

обработка. Анкетите бяха събрани в срок от 2
месеца като включват работници в магазин
Фантастико „Черни връх“, рекламна агенция
„The Dots“, „Труд и право“, Родители и служители в училище „ЕСПА“, мои пациенти с
различни професии, съседи и приятели.
Анкета за пациенти
пол М Ж възраст год.
образование

средно

18-24 25-44

45-59 60+

висше

Въпрос № 1. Чия отговорност е профилактиката?
Въпрос № 2. Чия отговорност е вашето здраве?
Въпрос № 3. Посещавате ли специалисти, без
да използвате направление от вашия личен
лекар т.е. платено?
Резултати
Анкетираните в групата 18-24 години са
21,3%, тези от групата 25-44 години са 39%.
До 44 години извадката обхваща 60,3% от
анкетираните, до 59 години тя е вече 90,9%,
т.е. остават само 9,1% за най-възрастните –
над 60 години.
Таблица 1. Брой и пол на анкетираните
Брой
Процент
Процент с
натрупване
мъж
179
46,5
46,5
жена
206
53,5
100,0
Общо
385
100,0
На фиг. 1 е показано процентното разпределение според възрастта на анкетирания:

Цел
Целта на изследването е да се проучи мнението на пациентите относно личната отговорността за профилактика на заболяванията
и готовността им за частни медицински прегледи.
Материал и методи
За реализиране на проучването се проведе
анкетно изследване. Използваните методи са
социологически – пряка индивидуална анонимна анкета; статистически – дескриптивни,
аналитични (хи-квадрат). Отговорите на въпросите на анкетата бяха изследвани и статистически обработени според възраст, пол и
образование на анкетираните.
Анкетирани за период от 2 месеца са 391
анкетирани, 385 анкети са попълнени коректно и само те са включени в статистическата

Фиг. 1. Възрастови групи на анкетираните
Анкетираните са предимно с висше образование (71,4%, срещу 28,6% за тези със
средно образование (таблица 2):

88

Таблица 3. Честота и процентно разпределение на отговор № 1

Таблица 2. Образование на анкетираните
Брой

Основно
Висше
Общо

%

Валидни
проценти

% с натрупване

110

28,6

28,6

28,6

275
385

71,4
100,0

71,4
100,0

100,0

На пациента
На медицинските професионалисти
Обща –
на А и Б
Общо

От фиг. 2 се вижда, че най-голямо одобрение намира споделената отговорност – 56,4%:

Чес
тота

Процент

16,9

Вали
лиден
процент
16,9

Процент
с натрупване
16,9

65
103

26,8

26,8

43,6

217

56,4

56,4

100,0

385

100,0

100,0

Почти половината (48%) анкетирани смятат,
че лекарите трябва да носят основна отговорност за нашето здраве. Това е вярно по отношение на постявянето на диагнозата и възможностите за лечение. Вероятно по-голяма
тежест има мнението за споделената отговорност (42), защото в края на краищата добри
резултати не могат да се получат без участието на пациента.

Фиг. 2. Процентно разпределение на отговор
на въпрос № 1 – Чия отговорност е профилактиката?
Според пола: жените са отговорили с
12,4% повече от мъжете, че отговорността е
споделена; Pearson Chi-Square = 9,421;
p = 0,009.
Според възраст: най-голям процент на
споделена /обща отговорност – 65,3% се открива при възрастова група 25-44 годишните,
а най-малък – 36,6% във възрастова група
18-24 години. Същата група 18-24 години отговарят с 50%, че отговорността е на медицинските професионалисти, средно 26,85% са
избрали този отговор за двете групи 45-60+
години. Средно 16.9% от всички възрастови
групи смятат, че отговорността е на пациента.
Pearson Chi-Square = 37,787a; p = 0,000.
Според образование: отговорността е на
медицинските специалисти са избрали 56,4 %
от анкетираните с основно образование срещу
14,9 % за тези с висше образование. Отговорността е на пациента – само 9,1% от тези с
основно образование са отговорили така, а от
висшистите 20 % са избрали този отговор.
65,1% от висшистите отговарят, че отговорността е споделена, но само 34,5% от тези с
основно образование споделят отговорността.
Pearson Chi-Square = 69,015a; р = 0,000.

Фиг. 3. Процентно разпределение на отговор
на въпрос № 2 – Чия отговорност е вашето
здраве?
Според възрастта: 18-24 годишните 69,5%
смятат, че лекарите са отговорни здравето им.
Интересен е отговорът в групите 25-44 и 4559, където 51% средно са отговорили – на лекарите. 52,4% от 25-44 години вярват, че отговорността е споделена. Във всички групи
личната отговност е ниска средно 10%.
Pearson Chi-Square = 33,301; р= 0,000.
Според пол: Смущаващ е резултатът от
54,7% от мъжете, който е с 12,5% повече от
жените, че отговорността е на лекарите. С
много малка процентна разлика и общо 10%
от мъжете и жените са отговорили, че отговорността е тяхна. По същият начин средно
41,8% от двата пола общо вярват, че отговор-
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ността е споделена. Pearson Chi-Square =
7,854; р = 0,020.
Според образование: 10,1% средно избират отговора, че отговорността е лична. 72,7%
от анкетираните със основно образование
смятат, че лекарите са отговорни, а от висшистите само – 38,2%. 49,5% от висшистите
споделят отговорността за здравето си, а от
тези с основно образование само – 22,7%.
Pearson Chi-Square = 37,676; р = 0,000.

Според пол: Разликата в проценти между
отговорите на мъжете и жените е средно
3,5%. Pearson Chi-Square = 7,854; р= 0,020.
Според образование: 1,3% средно и за тези
с основно, и с висше образование са отговорили, че никога не са посещавали специалист
без да използват направление от ЛЛ. С
„Да“отговарят 89,1% от висшистите и само
20% от тези с основно образование. Pearson
Chi-Square = 7,808; р = 0,020.

Таблица 4. Честота и
разпределение на отговор № 2

Таблица 5. Честота и процентно разпределение на отговор № 3

Често
та
Моя
На лекарите
Споделена
– моя и на
моя лекар
Общо

Про
цент

процентно

Вали
ден
%

39
185

10,1
48,1

10,1
48,1

%с
натрупване
10,1
58,2

161

41,8

41,8

100,0

385

100,0

100,0

Често
та

Да
Рядко
Никога
Общо

331
49
5
385

Процент

Вали
ден %

%с
натрупване

86,0
12,7
1,3
100,0

86,0
12,7
1,3
100,0

86,0
98,7
100,0

Обобщени резултати от статистическата
обработка:
1. Отговорността за профилактиката на заболяванията е споделена между пациенти и
лекари според 56,4% от всички анкетираните.
2. Впечатляващ е резултатът от 60% от
групата 18-24 години, които смятат, че отговорността за профилактика и здраве на пациентите е на лекаря.
3. Средно 16,9% са готови да поемат лична
отговорност за профилактика във всички възрастови групи.
4. Във всички изследвани групи личната
отговорност е изключително ниска – средно
10%.
5. Висшистите са склонни да споделят отговорността, докато среднистите предпочитат
лекарите да поемат отговорност за профилактика и тяхното здраве.
6. Висшистите по-често заплащат за частен прием на лекари.
7. 86% от анкетираните са готови да заплатят за частен преглед.

Във фигура № 4 се вижда, че в много случаи (86%) пациентите самостоятелно се ориентират към определени специалисти и често
86% заплащат. Впечатляващ е безкарайно
ниският процент – 1,3%, които никога не заплащат, 12,7% рядко заплащат при специалист.

Фиг. 4. Процентно разпределение на отговор
на въпрос № 3 – Посещавате ли специалисти,
без да използвате направление от вашия личен лекар, т.е. платено?

Дискусия

Според възрастта: За всички възрасти, отговорили с „Да“ процентът е над 80%, като за
18-24 годишните процентът е най-голям и е
90,2%. Общо за всички групи 12,7% отговарят с „Рядко“, а общо за отговор „Никога“
процентът е само 1,3%. Pearson Chi-Square =
33,301; р = 0,020.

Ролята на пациентите в устойчивото развитие на здравеопазването, моралните аспекти, ценностите и отговорностите са тясно
свързани с философията на общественото
здравеопазване, което споделя разбирането,
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вото развитие на здравеопазването. Необходими са здравно обучение и възпитание на
населението и подходящ подход към възрастта 18-24 годишните. Дали е свързано със
схващането за недостиг на направления, дали
в търсене на по-качествено обслужване, дали
в желанието за по-бързо обслужване и спестяване на време, но в много случаи (86%) пациентите самостоятелно се ориентират към
определени специалисти и често 86% заплащат за профилактика и лечение. Това се наблюдава като тенденция и в разкриването на
все повече частни практики, клиники и болнични заведения. Проблемът за съжаление
няма да бъде разрешен. Вероятно обслужването и обстановката да са подобрени, но същността с поемане на лична отговорност от
страна на пациентите за редовни профилактични прегледи и начин на живот няма да се
подобрят. Наблюдава се тенденция за погрешно схващане от страна на пациентите, че
заплащането води до поемане на цялата отговорност за здравето от лекаря, което е белег
на нестабилност на развитието на здравеопазването и незаинтересованост за собственото
здраве. В подкрепа на изложението са резултатите от проведената от нас анкета, която
потвърди, че 86% от анкетираните са готови и
заплащат за частни прегледи и лечение; във
всички изследвани групи личната отговорност е изключително ниска – средно 10%.
Висшистите по-често са готови да заплатят.
Окуражаващ е, резултатът, че въпреки поголямата честота на готовност да заплащат
прегледи при висшистите, което най-вероятно
е свързано със по-големите им финансови
възможности, те в по-голям процент са склонни да споделят отговорността за здравето си с
лекаря, докато среднистите предпочитат лекарите да поемат отговорност за профилактика и тяхното здраве. Създаването на напрежение в резултат на неоправдани изисквания и
очаквания от страна на пациентите към лекарите и лечението, както и наличието на финансово разделение между пациентите е задълбочаващ се проблем.

че здравето е лична и обществена отговорност. Необходими са повече обща култура,
повече здравна култура, поемане на отговорност и реално инвестиране в дейности по
профилактика и промоция на здраве във
всички обществени и частни структури – това
е пътят към устойчиво подобряване на общественото здраве. Индивидуалното ниво в
същността си е ангажиране на пациента по
отношение на собственото здраве (чрез
здравно възпитание, здравно образование и
здравна промоция) за постигане на здравословна жизнена среда и здравословен начин на
живот с участието на семейството, образователните институции, работното място, медиите и цялата общност. Колкото повече пациентите осъзнават своята автономност и права в
системата на здравеопазването, толкова поголямо е участието им в повишаване качеството на здравните грижи. Пациентът има право да определя какво да се извършва с неговото тяло и да му бъде предоставена подходяща информация, на която да се опират неговите решения. Информираното съгласие
може да определим като процес на последователно информиране на пациента от медицинския специалист и последващо получаване на съгласие от пациента за определено медицинско въздействие, което ще се предприеме. Този процес има естеството на договор и
отразява отделните етапи на общуването на
пациента с медицинския персонал [17, 24, 25,
26].
Зачитането правата на пациента от страна
на здравните специалисти повишава готовността на пациента за участие в здравните
решения и за поемане на отговорностите за
своето здраве. Кое е добро за пациента и неговото здраве се решава съвместно с медицинския специалист във връзка с реалните
проблеми и интереси на пациента. В случая
двете страни са на нивото на автономни личности, взаимно се уважават и създават помежду си атмосфера на доверие. Пациентът,
който се намира в такова добро взаимодействие със своя лекар, очаква да получи: яснота
и прозрачност, автономност, вярност и точност, хуманност. В това се състои същността
на пациентно-ориентираният подход и модел
на здравеопазната система [5, 12, 24, 27].
Възрастта 18-24 години предполага търсене и самоутвърждаване, промени в статуса –
от ученик в служител, промяна на стила на
живот и все пак характерно е липса на поемане на отговорност, което затруднява устойчи-

Изводи
1. Липсата на поемане на отговорност от
страна на пациентите затруднява устойчивото
развитие на здравеопазването.
2. Навлизащата с бързи темпове пазарната
икономика в здравеопазването ще доведе до
промени и проблеми и ще затрудни устойчи-
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вото развитие на здравеопазването при липса
на поемане на отговорност от страна на пациенти и лекари едновременно.

ва здравните рискове и да поема отговорност
за здравословен начин на личен живот в съответствие с фундаменталното човешко право
на ползване на най-високия достижим стандарт на здраве.
Етиката като наука се занимава с принципите за морално поведение и отношение.
Етиката се занимава и с въпросите на лоялността. Медицинският специалист трябва да
съчетае лоялност към обществото, отделния
човек, колегите, професията и съсловните
стандарти. Интересите на пациента и медицинските кадри трябва да бъдат защитени
справедливо!
Най-приемлив от етична гледна точка е
принципът: „Най-много добро за най-много
хора.“. Отговорността е споделена на медицинските професионалисти и на пациентите!
Съвременната личност е свободна да избира
начина си на живот според своите предпочитания, но има отговорност да познава здравните рискове и да поема отговорност за здравословен начин на личен живот в съответствие с фундаменталното човешко право на
ползване на най-високия достижим стандарт
на здраве.
Свободата на взимане на решения за собственото ни здраве изисква смелост, образованост и отговорност!

Препоръки
1. По отношение на здравна промоция и
здравна култура могат да се отправят препоръки към Националната здравноосигурителна
каса и Министерството на здравеопазването
да провеждат ежегодни медийни кампании, в
които да се разясняват предимствата от годишната профилактика и възможните санкции поради неявяването на пациентите при
личния лекар. Оказва се, че голяма част от
хората не знаят какво представляват тези
профилактични прегледи, какви изследвания
включват и дори кога и къде могат да бъдат
извършени.
2. Липсва и връзка между качеството и цената на здравните услуги у нас, тъй като не са
осигурени необходимите предпоставки и условия, в това число обосновани и утвърдени
критерии и специализирано звено за независим външен контрол върху качеството на
здравните услуги и в частност извършваните
профилактични прегледи.
3. Нерешени остават проблемите с необходимостта от обществено движение и институции с задачи: мониторинг и контрол на изразходваните ресурси; медицинска етика; въвеждане, контрол и проследяване на резултатите от навлизането на високите технологии в
медицината (75). Необходима е промяна в
модела за подготовка на кадри с нови отговорности към общественото здраве и здравни
проблеми, с нова медицинска култура и съзнание за въздействието на медицинската
практика върху човека и природата!
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ПРЕВЕНЦИЯ НА СОЦИАЛНО – ЗНАЧИМИ ОЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ
СРЕД АКТИВНОТО НАСЕЛЕНИЕ
Катя Попова, Галина Терзиева
PREVENTION OF SOCIALLY SIGNIFICANT OPHTHALMOLOGIC DISEASES
AMONG THE ACTIVE POPULATION
Katya Popova, Galina Terzieva
ABSTRACT: Glaucoma is among the leading causes of blindness in the world. According to the World
Health Organization, this disease is in the second place as a cause of irreversible blindness after the cataract
which is operatively curable. The comparatively high frequency of the glaucoma among the active population, as
well as the severe disability and the recognition of patients` disability status by reason of a durable loss of vision, determine glaucoma as a socially significant disease. The responsibility of the health specialists is leading
for its early detection and treatment.
The purpose of this study is the risk assessment for glaucoma among the active population. The subject of
this study is the process of health awareness. The object of this study is the availability of heath knowledge of
glaucoma prevention. The range of this study comprises 177 respondents. Its method and means include a documentary and sociological methods, an anonymous survey, a purposeful observation, a pedagogical experiment.
The following conclusions can be drawn from the performed analysis of the results obtained of this study: the
high risk of the glaucoma development among the active population; the screening examination of glaucoma are
not actively performed in the pre-hospital care; the population is scarcely informed about the need of performing a high-quality eye prevention; the students are aware of the responsibility borne by the health specialists for
a formation of a socially responsible behavior among the population toward the eye health protection.
The prevention of the socially significant eye diseases requires that good practices on the European and
world level should be applied and observed in organizing and performing of the preventive activities.
Key words: glaucoma, screening, health behavior, nurse

Заболявания като катаракта, глаукома и
макулна дегенерация, свързана с възрастта
(МДСВ) са водеща причина за пълна слепота,
което ги определя като социално-значими
очни заболявания. В световен мащаб сред активното население, глаукомата се очертава
като най-честа причина за необратима слепота след катарактата, която вече е оперативно
лечима [1]. Европейската глаукомна асоциация класифицира глаукомата в група от дегенеративни оптикопатии, проявяващи се с характерни промени на диска на зрителния нерв
и дефекти в зрителното поле. Независимо от
многобройните проучвания и нови методи за
диагностика и лечение, слепотата от глаукома
е значителна. През 2013 г. броят на хората (на
възраст между 40 – 80 г.) с глаукома в света
наброява 64.3 милиона. В световен мащаб
60% от всички случаи с глаукома са съсредоточени в Азия. Африка е на второ място по
брой на глаукомно болни с 8.3 милиона

Въведение
Благодарение на зрението човек е способен да се ориентира и опознава обкръжаващия свят. Зрителната информация съставлява
близо 90% от информация, постъпваща в кората на главния мозък чрез всички сетивни
системи. Доброто зрение предоставя възможност за физиологична, психологическа и социална адаптация на човек и реализирането
му като пълноценна личност [5].
По данни на Световната здравна организация (СЗО) от 2014 г. 285 милиона души в света са диагностицирани с нарушено зрение –
39 милиона са слепи и 246 милиона имат понижено зрение. Около 90% от хората с увредено зрение в света живеят с ниски доходи.
82% от хората, загубили зрение, са на възраст
≥ 50 г. 80% от всички зрителни нарушения
могат да бъдат предотвратени или излекувани
[6].
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емо) откриване на непроявена болест чрез
тестове и процедури, които могат да се приложат бързо. За да бъде успешен, скринингът
трябва да е организиран, да обхваща значителна част от здравите хора в определена възраст които биха могли да са в риск и да осигурява равен достъп и равномерен обхват на
всички, подлежащи на даден скринингов
тест.”
Добрата профилактика на глаукомата
изисква добра организация на лекари, здравни
специалисти, пациенти, общественост, здравни институции в борбата срещу слепотата
вследствие на тази болест.
Цел на настоящото изследване е оценка на
риска от глаукома сред активното население.
Основни задачи:
1. Проучване на научната литература, свързано със заболяването глаукома;
2. Анкетно проучване на хора в активна
възраст;
3. Анализ на резултати от проведенето проучване;
4. Изготвяне на информационна брошура и
провеждане на беседа и дискусия, която
да повиши здравната грамотност на населението.
Предмет на изследване е процеса на
здравна информираност. Обект на изследване
е наличие на здравни знания за превенция на
глаукома.
Обхват на изследването: 177 респонденти, пълнолетни граждани; студенти III курс,
специалност „медицинска сестра”, Университет „Проф. д-р Асен Златаров“-Бургас.
Материали и методи
За изследването са използвани документален и социалогически метод, анонимно анкетно проучване (стандартен тест за глаукомен риск, тест за оценка на риска от развитие
на Диабет тип 2), целенасочено наблюдение,
педагогически експеримент. Направен е сравнителен анализ с графично представяне на
резултатите.

(13%). Броят на хората (на възраст между 40 –
80 години) с глаукома в света ще се увеличи с
18.3%, т.е. до 76 милиона през 2020 г. и със
74%, респективно до 111,8 милиона през 2040
г. в сравнение с данните от 2013 г. [7]. Около
2% от хората по света над 40-годишна
възраст заболяват от глаукома. С напредване
на годините честотата значително нараства,
като над 70-80-годишна възраст достига до
7% [12]. Най-често срещаните видове глаукома са първичната откритоъгълна глаукома
(ПОЪГ) и първичната закритоъгълна глаукома (ПЗЪГ). Те представляват половината от
случаите с глаукома, като значително по- често срещана е първичната откритоъгълна глаукома (5, 6). ПОЪГ е най-широко разпространена в Африка, а ПЗЪГ – в Азия [7].
В икономически развитите европейски
общности загубата на зрение се дължи найвече на ПОЪГ. Според прогнозни проучвания
броят на болните с ПОЪГ в Европа през 2020
г. ще бъде 12 397 352 души, а в света – 58 639
527 души, като 10% от тях ще бъдат с двуочна слепота [9]. По данни на Националната
академия по глаукома у нас между 60 000 и
80 000 българи страдат от глаукома и
половината от тях не знаят, че са болни [12].
При провеждани в страната профилактични
прегледи по време на Световния ден на глаукомата заболяването се открива между 1-3%
сред изследваните лица [2, 3]. Основен рисков фактор за слепота при болните с глаукома
е късното ѝ диагностициране [9, 10, 11]. Според проучвания и анализи на специалисти,
пациентите с глаукома имат понижено качество на живот и намалени нива на физическо,
емоционално и социално благополучие [3].
Сравнително високата честота и тежката
инвалидизация на пациентите, която настъпва
поради трайна загуба на зрението, глаукомата
се определя като социално-значимо заболяване. Основна задача пред здравните специалисти за поддържане на очното здраве е повишаване информираността на населението за
необходимостта от провеждане на профилактични прегледи, особено на рисковите групи,
правилно лечение на острите заболявания и
адекватен контрол на хроничните [5]. Тъй
като характерно за ПОЪГ е безсимптомното
протичане, за ранното откриване на заболяването е необходимо провеждане на регулярни
скринингови тестове и програми и задължителни очни прегледи на пациентите в риск.
Съгласно дефиницията на Световната здравна
организация (СЗО) “Скрининг е (предполага-

Резултати и обсъждане
Анонимното анкетно проучване е проведено през месеците декември 2016 г. – март
2017 г. Изследването е организирано и проведено от преподаватели на катедра „Здравни
грижи“ с участие на студенти от специалност
„медицинска сестра”, трети курс.
За проучването е използван стандартизиран тест за оценка на риск от глаукома. Като
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ния на очите, които увеличават честотата на
глаукомата.
Изследваните 177 лица са разделени в две
групи- 93-ма респонденти на случаен
принцип (група A) и фокус-група от 84-ма
учители и преподаватели (група Б), като разпределението по възраст е посочено на фиг. 1:

критерии са включени фактори, доказани
след дългогодишните изследванията на учените, че са рискови фактори за развитие на
глаукома: фамилната обремененост, пола
(жените заболяват по-често от мъжете), повишаване на възрастта, както и расата (афроамериканците боледуват по - често). В анкетата са включени определени хронични общи
заболявания или състояния, както и заболява6,8%

под 40 г.

22%

40-49 г

44,6%

50-59 г.
над 60 г.

26,6%

Фиг. 1. Възрастова структура на изследваните лица
При проведеното изследване 22,6% от
респондентите имат 4 и повече от 4 точки
като е на лице значителна разлика между
двете изследвани групи: по-висок е
относителнит дял на изследваните на случаен
принцип (виж фиг. 2):

От тях 139 (78,53%) живеят в Бургаски окръг, а 38 (21,47%) са от други региони на
страната.
Според стандартния Тест за глаукомен
риск при хората събрали повече от четири
точки е на лице висок риск за развитие на
глаукома, което налага специализирани
изследвания при офталмолог.

100
50
0

77,4
22,6
Общо

90,3

63,1

9,7

36,9

група Б
с риск

група А

без риск

Фиг. 2. Риск от глаукома
От сравнителния анализ между двете
групи по - висок риск отново се наблюдава
при респондентите, анкетирани на случаен
принцип. 60,7% от тях са с поне едно рисково
заболявания или състояние (виж фиг. 3):

Рискът от развитие на глаукома се
разширява, тъй като 80 (45,19%) от
респондентите са посочили, че имат
заболявания, които предразполагат към поява
на глаукома.
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със заболявания

54.8

без заболявания

39.3

68.8

45.2

60.7

31.2

Общо

група Б

група А

Фиг. 3. Рискови заболявания или състояния
11,30%, повишено очно налягане при преглед
– 10,43%. Разпределението по изследвани
групи респонденти е посочено във фиг. 4:

Водещи заболявания и състояния според
данните на проучването са късогледство –
33,91%, диабет- 20%, очна травма - 12,17%,
прием на кортикостероидни препарати група А
рефракционна хирургия

0

капки за глаукома

2.56
2.56

6.68
7.89

повишено очно налягане при преглед
3.95

прием на антидепресанти
прием на кортикостероиди
очна травма

група Б

15.39

10.26
7.69

13.16
17.1

2,5

26.31

късогледство
диабет

10.26

48.72

25

Фиг. 4. Разпределение на видове рискови заболявания /състояния по изследвани групи респонденти.
дените стандарти за поддържане и контрол на
очното здраве. Данните от резултатите разкриват, че фокус групата на учители и преподаватели по- често провежда профилактични
очни прегледи - 60,2% от тях извършват очен
преглед до две години (виж фиг. 5):

Поради значимостта на навременната превенция на очните заболявания са проучени
здравните навици на респондентите. На въпроса за честотата на провежданите от тях
профилактични очни прегледи, 44,7 % от респондентите посочват интервал над две и повече години. Този период превишава утвър-
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до 2 г.

2-5 г.

55.3

повече от 5 г.

24.960.2
19.8

Общо

23.7

50

16.1

група Б

26.2
23.8

група А

Фиг. 5. Периодичност на провеждане на очни прегледи
По- голямата част от респондентите
(81,9%) посочват, че досега не им е правен
скринингов тест за глаукома. По равно се
да

не

Обшо

не си спомням

83,9

81,9

9,05

разпределят - 9,05% отговорите „да“ и „не си
спомням“ (виж фиг. 6):

9,05

11,8

79,8

4,3

група Б

5,9

14,3

група А

Фиг. 6. Провеждане на тест за риск от глаукома
профилактични прегледи, вкл. и за очни заболявания. Обезпокояващ е фактът, че поголямата част - 59,3% от изследваните лица
не са запознати със задължителните профилактични прегледи, в т.ч. и очните регледи.
9,6% споделят, че не знаят за необходимостта
от очната профилактика и 7,9% „не си спомнят“ да са информирани (фиг. 7):

Резултатите от тестовото проучване позволяват да се установят причините, поради
които респондентите не провеждат навременни профилактични прегледи. Оказва се, че те
не получават необходимата здравна информация от здравния екип в доболничната помощ: личен лекар и медицинска сестра. Само
23,2% от хората споделят, че са информирани
за
необходимостта
от
ежегодни

98

да

не

без очни прегледи

72

59,3
23,2

не си спомням

45,2
21,5

9,6 7,9

Общо

25

17,9 11,9

2,2 4,3

група Б

група А

Фиг. 7. Информация за профилактични прегледи
оценка на риск от развитие на диабет тип 2
чрез стандартизирана анкета. При 47,5% от
респондентите се открива в различна степен
повишен риск от развитие на диабет (виж
фиг. 8):

Тъй като Захарният диабет е заболяване,
което предизвиква редица очни усложнения и
увреждания, включително ретинопатия, глаукома, макулна дегенерация, свързана с възрастта, на 61 от анкетираните учители, които
нямат диагностициран диабет, се направи
6,6%

1,6%

11,5%

нисък риск
52,5%

леко повишен риск
умерен риск

27,8%

висок риск
много висок риск

Фиг. 8. Оценка на риск от развитие на Диабет тип 2 при учители и преподаватели
 потвърждава се високия риск за развитие
на глаукома сред активното население;
 в доболничната помощ не се провеждат
активно скринингови изследвания за
глаукома;
 налице е недостатъчна информираност на
населението
за
необходимостта
от
провеждане
на
качествена
очна
профилактика;
 студентите осъзнават отговорността на
здравните специалисти за формиране на
социалноотговорно
поведение
у
населението за опазване на очното здраве.

От анализа на данните от стандартизираната диабетна анкета могат да се изведат като
водещи причини за риск от диабет при респондентите: наднорменото тегло, понижената
двигателна активност и намаления прием на
плодове и зеленчуци.
След анкетното изследване се проведе обсъждане между преподаватели, студенти и
изследваните лица по проблемите на очното
здраве. По време на дискусията студентите
проявиха активност, показаха овладени научни знания и комуникативни умения. На изследваните групи се предостави изработена от
студентите брошура, включваща информация
за същността на заболяването, рисковите
фактори, симптоматиката при глаукомата и
необходимите профилактични прегледи за
ранното й диагностициране.
От анализа на резултатите при проучването могат да се направят следните изводи:

Заключение
Превенцията на социално-значимите очни
заболявания изисква прилагане и спазване на
добрите европейски и световни практики при
организиране и провеждане на профилактич-
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ни дейности. Ранното откриване на глаукомата създава предпоставка за намаляване на инвалидизацията и слепотата сред населението,
запазване качеството на живот на пациентите
и повишава ефективността при използване на
ресурсите в здравеопазването и социалната
сфера.
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АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ СКРИНИНГ ЗА ПОСТУРАЛНИТЕ ДЕФОРМАЦИИ И
ПЛОСКОСТЪПИЕ ПРИ ДЕЦА ОТ ПЪРВИ ДО ЧЕТВЪРТИ КЛАС
Катя Моллова, Анушка Узунова, Илия Попов, Христина Милчева
ANALYSIS OF THE RESULTS OF SCREENING FOR VIOLATIONS AND POSTURAL DEFORMITIES AND FLAT FEED IN CHILDREN FROM FIRST TO FOURTH GRADE
Katya Mollova, Anushka Uzunova, Iliya Popov, Hristina Milcheva
ABSTRACT: The problem of early detection and limiting the development of problems associated
with the musculoskeletal system is updated as regards the period of active growth. It is not only medical but also socio - economic due to the relatively high incidence of children and adolescents with
postural deformities of the spine and flat feet. Diagnosis and treatment is complex due to diverse manifestation and polietiologichen nature of the problem. In modern conditions it is exacerbated due to
reduced physical activity of children, inappropriate diet, increased number of traumatic injuries and
others. The purpose of this study was to take account of the results of screened for postural deformation and
presence of flat feet in children from first to fourth grade. Material and Methods: were studied 530 children
aged 7-10 years for postural disorders and deformities of primary school in the town. Stara Zagora. They are
used anthropometric and functional measurements. Conclusion: The prevention of problems related to the

spine and the presence of deformities is necessary, but this requires the development of effective methods and tools. t is particularly important from an early age to be monitored for the duration of static
posture, especially in the situation seat in activities on a computer or watching television, sitting at
desk or desk at school, etc. Experts in health care should be aware of the need to have regular screening for postural disorders and flat feet and take the necessary preventive measures.
Keywords: postural deformities, flat feet, prevention, treatment

тието на мускулатурата и движението на детето. Те са непостоянни през целия предучилищен период. Тези физиологични кривини
се оформят успоредно с растежа на детето и
постепенно изграждат неговата стойка. Под
стойка се разбира привичната поза на непринудено стоящия човек, без особено напрежение на мускулатурата за поддържане на тялото и главата в изправено положение. Постуралните нарушения са функционални нарушения на двигателния навик на стойката. [3]
Заемането на неправилно положение на
тялото, води до натоварването на едни мускули и отслабване на други като най-важна е
паравертебралната мускулатура. С течение на
времето навиците за заемане на лоша стойка
се задълбочават, а заедно с това и мускулния
дисбаланс. Това обуславя сравнително лесното възникване на постурални деформации в
резултат на неправилното положение на тялото през ранното детство.

Въведение
Проблемът с ранното откриване и ограничаване развитието на деформации свързани с
ОДА е актуален, тъй като се отнася за периода на активен растеж в детска възраст. Той е
не само медицински, но и социално - икономически поради относително високата честота на деца и подрастващи с постурални проблеми на гръбначния стълб и плоскостъпие.
Формирането на правилна стойка по време
на стоеж, седеж, ходене и дейности от ежедневния живот се извършва в периода от 3 до
13 год., тъй като хрущялната тъкан в прешлените все още не е заменена напълно от костна.
Човешкият гръбначен стълб има четири
физиологични извивки, които му позволяват
да действа като еластична пружинираща колона, устойчива на вертикално натоварване.
Нормалните кривини на гръбначния стълб
се образуват с нарастването и главно с разви-
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Тези сводове са от фундаментално значение и
обуславят функциите, които стъпалото има,
играейки ролята на буфер, пружина, разпределител на тегло и защитна част [2,12,13].
За плоско ходило ( pes planus) е прието да
се смята деформацията на ходилото, която се
изразява в силно намаляване до пълно изчезване на единия или двата свода на ходилото.
[9] Появата на плоско стъпало може да бъде
обусловена от вродена аномалия или придобита деформация. Най-често се касае за понижаване тонуса на сводооформящите мускули. Друга причина е конгеталното скъсяване на m.triceps surae. Съществува и анатомично обусловено плоскостъпие, чиято причина
се крие в сраствания между костите на ходилото.
В последните години очакваните от специалистите неблагоприятни последици от пониска двигателна активност се потвърждават
с поредица научни изследвания. Регистрирани са високи проценти на разпространение на
неправилно телодържане и спаднал свод сред
учениците. [1,6,8,10,11]
Диагностиката и лечението е сложно поради многообразното му проявление и полиетиологичен характер.
ЦЕЛ НА ПРОУЧВАНЕТО
Целта на настоящото проучване е да се отчетат резултатите от направен скрининг за
постуралните деформации и наличие на
плоскостъпие при деца от първи до четвърти
клас.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ
В проучването са приложени следните методи:
1. Соматоскопия;
2. Антропометрични измервания на
ръст, тегло, обиколки и диаметри на
гръден кош;
3. Специални тестове за измерване подвижността на Гръбначния стълб;
4. Измерване на плоскостъпието с помоща на плантограф.
5. Проучване на литературни източници
за разглежданите проблеми
Анализът на проучените литературни източници за честотата на гръбначните деформации и плоскостъпието в страната сред децата на възраст между 7-11 години е висока.
Това сочат статистиката от няколко десетилетия до днес, като през последните години
процентът на тези деца се увеличава.
По данни на Министерството на здравеопазване в годишен доклад за състоянието на

Тъй като пълното вкостяване на гръбначните прешлени завършва след осемнадесет
годишна възраст, гръбначните отклонения
може да се коригират чрез засилване на
слабата паравертебрална мускулатура в ранна
възраст.
Някои форми на гръбначни изкривявания
от типа сколиоза, се дължат на локализирани
промени в растежните зони или конгенитални
причини. Те трудно се поддават на корекция
и за тях се изискват по-сериозни мерки.
Гръбначните изкривявания оказват неблагоприятно отражение върху здравословното
състояние на децата. Поради изменения в
гръдната част и промяна на пространствените
разположения на органите в гръдната кухина
и притискането им, настъпват смущения в
дишането и дейността на сърцето. Статистиката от наблюденията върху развитието на
гръбначните изкривявания показва, че не всяко неправилно телодържане и гръбначно изкривяване прогресира в тежки форми. Но засега все още няма установен сигурен метод,
който да покаже дали началната форма на
дадено гръбначно изкривяване ще се задълбочи и ще премине в по-тежко състояние,
особено, когато то е от навично естество и не
се дължи на вродени дефекти и заболявания,
което налага усъвършенстването на съществуващите превантивни и рехабилитационни
подходи и разработването на нови методи за
профилактика, ранна диагностика и лечение.
Често гръбначните деформации могат да
са комбинирани като причина или резултат с
друг проблем – проскостъпие, наднормено
тегло и др.
Спадането на сводовете на ходилото или
плоскостъпието често е в корелация с гръбначните отклонения. И двата проблема могат
да съществуват самостоятелно или следствие
един от друг.
Ходилото е платформата, която понася тежестта на тялото по време на стоеж и го
придвижва по време на ходене, тичане и скачане. Стъпалата са много особена част на
тялото. Те ни придават стабилност, правят
възможно ходенето и винаги са в контакт с
мястото, на което се намираме, независимо от
това в какво положение сме. [4]
Ходилото носи тежестта на тялото като
поема сътресения при различните дейности от
ежедневието създавайки еластичност при
движение. За да бъде равномерно разпределена тежестта, костите на ходилото оформят
три свода –два надлъжни и един напречен.
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възраст имат гръбначни отклонения. Всеки
втори първокласник е с неправилна стойка,
8% (55ученика) имат сколиоза първа степен
3% (20 деца) с кифоза. Само 24% (167) прегледани деца са с без отклонения от нормата
[10,5].
Материал на нашето проучване са 501 деца от първи до четвърти клас на едно от основните училища в град Стара Загора.

здравето на гражданите и изпълнението на
Националната здравна стратегия за 2013 година от 2912 прегледани деца в 1-ви клас 444
са с гръбначни изкривявания [7,11]
Специалисти от дирекция „Профилактика
на болестите и промоция на здравето“ съвместно с кинезитерапевти от НСА са направили анализ на гръбначните деформации в
пет столични училища. Прегледани са само
първокласници, общо 689 ученици. Резултатите са: 65% от децата (447 ученици) в тази
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Фиг. 1. Проява на изследваните проблеми в четирите поредни випуска
В третите класове откриваме над два пъти
по-честа проява на постурални деформации
33,63% (38 деца) и спад на плоскостъпието
13,27% (15 деца).
В четвърти клас постуралните деформации
значително нарастват и се задълбочават
35,29% (48 деца ), това може да се обясни с
продължителната учебна натовареност, подългия престой пред компютрите и поограничената двигателна активност. Плоскостъпието отново е повишено 19,85%, което
освен с обездвижването е свързано и с наднорменото тегло на децата от четвъртите класове

След проведеният скриниг се установиха
следните резултати, видими на фиг. 1. При
децата в първи клас двата проблема са с еднакво проявени, постурални деформации
21,17% (29 деца) и плоскостъпие 20,44% (28
деца). Този резултат може да се обясни с това, в тази възраст игрите са по-чести, а натоварването в училище с по-малка интензивност. Наличието на плоскостъпие е все още
физиологично.
При втори клас намалява проявата на
проблема поскостъпие 18,42% (21 деца) и се
повишават постуралните деформации 27,19%
(31 деца), но все още не така силно изразено.
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Фиг. 2. Процентно съотношение на изследваните проблеми спрямо нормата.
4. Необходимо е в училище учителите да
На фиг. 2 се вижда, че от всичките 501 изизискват от децата да имат правилно темерени деца, едва 38% са без установени отклодържание при четене, писане и работа
лонения от нормата, 25% са децата с установ клас.
вено плоскостъпие, а 37% с постурални де5. Необходимо е децата с констатирани отформации.
клонения на гръбначния стълб или хоПредстои по-детайлна обработка на дандилото, да бъдат насочени към включваните с отдиференциране на процента деца
нето им в групи за изправителна гимнасимащи и от двата изследвани проблема.
тика или кинезитерапия на ходилото.
Заключение
Литературни източници

В заключение можем да кажем, че двигателната активност на децата в съвременният
живот е изключително намалена. Това вoди
до отслабване и нехармонично развитие на
мускулатурата поддържаща правилната стойка и походка, с последващ мускулен дисбаланс – причина за негативна промяна, която
трайно се фиксира в годините.
Необходима е да осигури навременно откриване на постуралните нарушения и наличие
на плоскостъпие, активна профилактика и
лечение.
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ХРОНИЧНАТА БОЛКА В ШИЙНИЯ ОТДЕЛ НА ГРЪБНАЧНИЯ СТЪЛБ И
ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА НЕЙНОТО ПРЕОДОЛЯВАНЕ ЧРЕЗ КОМБИНИРАНЕ НА
ТРАДИЦИОННИ КИНЕЗИТЕРАПЕВТИЧНИ И СПЕЦИАЛИЗИРАНИ МЕТОДИКИ
Катя Моллова, Анушка Узунова, Илия Попов
CHRONIC PAIN IN THE CERVICAL SPINE AND THE POSSIBILITY OF
OVERCOMING IT BY COMBINING TRADITIONAL KINESIOTHERAPEUTIC AND
OTHER SPECIALIZED METHODS
Katya Mollova, Anushka Uzunova, Iliya Popov
ABSTRACT:Chronic pain is a common phenomenon in the neck region and a symptom of a number of
pathological changes in this part of the spine. This area is one of the heaviest loaded and complex ones in the
axial skeletal systems. It is subjected to considerable dynamic and static loads on a daily basis due to its greater
mobility. Incorrect positioning of the head, prolonged static load, muscle hypertonia and functional blockages
cause reduced mobility in this area of the spine, headaches, feelings of numbness and heaviness in the shoulder
girdle. This requires the application of kinesitherapy as the primary method of treatment which consists of a
wide variety of means and techniques. Combining the kinesitherapy with other treatments such as myofascial
techniques, soft tissue release techniques and Su Jok therapy further relieve pain in the neck and contribute to
faster and more effective treatment. The purpose of this paper is to analyze literature sources in relation to the
origins of chronic pain in the cervical spine, pathokinesiologic changes and treatment options through the
implementation of combined kinesitherapeutic program that includes both traditional techniques of
kinesitherapy as well as myofascial, soft tissue releases, Su Jok and other techniques with the aim
anaesthetization and treatment. Results and conclusions: The use of a combined kinesitherapeutic program
demonstrates normalizing effects on the disturbed functions of the cervical spine, reduction of muscle imbalance,
decrease in subjective complaints and pain symptoms.
Keywords: chronic pain, kinesitherapy, myofascial techniques, soft tissue release techniques, Su Jok

положение
на
главата,
водещо
до
продължителното статично натоварване води
до
хипертонус
на
паравертебралната
мускулатура, изгладената шийна лордоза,
функционалните блокажи, предизвикващи
намалена подвижност в този дял, болка при
задържане в определена поза, са белезите на
шийна нестабилност [15].
Намалената функция на шийния отдел на
гръбначния стълб се дължи още и на
ирадииращите симптоми от миофасциалните
тригерни точки, основна причина за
хроничната болка (Wall P, R.Melrack, 1991)
[16].
Според J. Delany и L. Chaitow, шест са
основните фактори, причиняващи хронични
болки: нервни смущения – компресия (чрез
костните структури) или прищипване (чрез
миофасциалните
тъкани)
на
нервните
структури;
исхемия
–
причините:
патологични (стеснение на артерия или

ВЪВЕДЕНИЕ
Гръбначният стълб и структурите около
него са много важни за нашата активност и
всекидневни изяви. Натоварени с толкова
разнообразни дейности те често се увреждат
и генерират появата на хронично огнище на
болки, а това нарушава ритъма на живот и
дейност на човека. Проучванията показват, че
70 – 80% от хората през своя живот са имали
проблеми с шията.
Една от основните причини за проблеми
във функциите на гръбначния стълб е
съвременният начин на живот ( хипокинезия,
неправилно телодържане и др.). Шийният дял
на гръбначния стълб е подложен на
значителни
динамични
и
статични
натоварвания
поради
своята
голяма
подвижност. Той нерядко бива травмиран, а
травмата е значителен етиологичен фактор за
вертеброгенните смущения [7]. Неправилното
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m.sternocleidomastoideus. Tе трябва да бъдат
реласирани и удължени, а mm.rhomboidei, и
m. serratus ant. – тонизирани. Редица автори
приемат, че изометричните упрaжнения са в
рамките на 30% от максималната волева
контракция и са най-подходящи за
подобряване на издръжливостта и за
възстановяване на стабилизиращата функция
на дълболите шийни мускули [17,18].

тромб), биомеханични (вазоконстрикция на
съдовете), анатомични (възпрепятстване на
кръвния поток в сухожилията или в резултат
на пренатоварване; тригерни точки – те са
източник на болка, изтръпване скованост,
парене и други усещания; биомеханични
дисфункции;
трофични
фактори;
емоционално състояние и стрес [6,13,14].
ИЗЛОЖЕНИЕ
Целта на настоящата разработка е да се
анализират литературни източници за
произхода на хроничната болка в шиен дял на
гръбначния стълб, патокинезиологичните
промени и възможностите за лечение чрез
прилагането
на
комбинирана
кинезитерапевтична програма, която включва
както
традиционни
средства
на
кинезитерапия, така и миофасциални,
мекотъканни техники, су-джок и други, с цел
обезболяване и лечение.
Източник
на
хронична
болка
в
цервикалния отдел е голямото разнообразие
от поражения в този участък от гръбначния
стълб:
- Честотата
на
дегенеративните
поражения на шийния дял на гръбначния
стълб -при 49% от практически здравите
хора;
- Необратимостта на дегенеративните
промени;
- Богата инервация и образуващият се в
този участък plexus brachialis в следствие на
промените в прешлените на гръбначния стълб
или положението на шията са много често
подложени на компресия, което от своя
страна се явява източник на хронична болка;
- Магистрални
съдове,
които
преминават в този участък са уязвими на
патологочните промени, а това води до
исхемия в тъканите;
- Лечението на различните клинични
синдроми, които най-често в комбиниран вид,
създават
сериозни
затруднения
в
съвременната медицинска практика.
При пациенти с дегенеративни промени и
произтичащи от тях болки в шийната област,
положението на лопатката обикновено е
променено. Тя е протрахирана и ротирана
надолу. С повишен мускулен тонус са
mm.trapezius pars descendens, m.levator
scapulae, mm.pectoralis major et minor,

Фиг. 1. Болестни промени, които
настъпват в прешлените и междупрешленото
пространство.
Един от основните фактори подобряващи
състоянието на болка и дискомфорт, както и
основен
лечебен
метод
преодоляващ
последствията от тези състояния, извън
медикаментозната
терапия се
налагат
кинезитерапевтичните средства със своето
голямо разнообразие от методики [4,6,7].
Като традиционни методи на лечение в
кинезитерапията включени в една обща
кинезитерапевтична програма са:
• постизометрична релаксация (ПИР) –
насочена към релаксиране на мускулите с
повишен мускулен тонус – [9,13]
• пасивни и активни упражнения за
шиен дял и раменен пояс
• аналитична гимнастика
• мобилизация и автомобилизация за
шиен дял – [9]
• стречинг на мускулите – подходящо
средство за поддържане на добър мускулен
баланс [7]
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Според редица автори мобилизиращите
техники са подходящи за шийния дял, за
увеличаване на аксесорната подвижност
между определени сегменти, без да се
въздейства в останалите дялове и на
вертебралните артерии [9].
При лечението на шиен болкови синдром е
подходяща
също
и
мекотъканната
мобилизация. Тя ползотворно се интегрира в
лечения, целящи да възстановят правилната
поза,
да
намалят
напрежението,
за
премахване на болка и подобряване
подвижността в ставите [6]. В шиен дял този
вид мобилизация се използва успешно за
намаляване мускулния тонус на m.
sternocleidomastoideus, mm. scaleni, m.
trapezius, m. levator scapulae.
Миофасциални техники – фасцията е тъкан
покриваща
вътрешните
органи,
мускулатурата и част от скелетната система.
Миофасциалните техники се базират на
принципа за биомеханичното дразнене на
меките тъкани и вариации на неврологичния
отговор
чрез
активиране
на
механорецепторите. Техниките включват
както компресия, така и разтягане и
освобождаване (релаксация) на меките тъкани
с цел да се подобри подвижността на
фасцията, да се активизира циркулацията и да
се балансира тонусът на статични и
динамични мускули натялото [6].
Манипулативния масаж по J.C.Terrier e
мануално-терапевтичен метод, който съчетава
ефекта на масажа върху малка по обем
повърхност
и
пасивни
физиологични
движения [6]. Основната идея на метода се
базира
на
познанието,
че
неврофизиологичното дразнене на масажа и
неврофизиологичното
въздействие
на
пасивните движения притежават определена
родственост, резултат от тяхната обща
отправна
точка
–
нервно-мускулно
управление на опорно-двигателния апарат (9)
Това води до съкращаване на времето за
въздействие и подобрява терапевтичния
ефект. Често техниките се изпълняват
съчетано с мануална ставна мобилизация. По
принцип
тази
техника
започва
от
патологичната граница на движението,
повтаря се многократно, като при всяко
повторение трябва да има спечелен обем, а
патологичната граница на движение все
повече да се доближава до физиологичната и
анатомичната граница на движение.

Фиг. 2. Манипулативен масаж по Terrier
Намалената функция на шийния отдел на
гръбначния стълб се дължи още и на
ирадииращите симптоми от миофасциалните
тригерни точки. Това са болезнени точки
със строга локализация в мускулите и тяхната
фасция. Тези точки активират референтна
болка със зона на референтация с точно
определена локализация за всяка тригерна
точка. Позитивират се при наличие на болка и
скъсяване на мускула. Обработката на
миофасциални
точки
подпомагат
авторегулаторните процеси в организма и
води до релаксация на скъсения мускул.
Техниката на обработка на тези точки е
особено ефективна, ако се прилага с ПИР за
скъсените мускули.

Фиг. 3. Разположението на тригерните
точки в мускулите
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намира от ян-ската страна на палеца между
интерфалангиалната
и
метакарпофалангиалната стави на палеца по
стандартната методика на су джок терапия.
Тази зона се обработва с линеен масаж с
улнарният или медиалният ръб на палеца на
извършващият
лечението.
Също
така
разтриването на зоната с масажно пръстенче
няколко пъти на ден по 3-5 мин. От
семетерапията най-ефективен е метода на
линейно разполагане на семена от гречка в
същата зона [1]. В мини система на су джок,
може да се прави линеен масаж на всяка
дистална
фаланга
на
пръстите.
Продължителността на масажа и подбора в
коя система ще се работи и броя на
повторенията са строго индивидуални.

Фиг. 4. Разположение на тригерните точки
на
Amm.
suboccipitalis,
Bm.
sternocleidomastoideus, C- m. trapezius, D- m.
spinalis и съответните им зони на
референтация на болката
Нетрадиционна, но налагаща се в
последните години като ефективна методика,
в много случаи допълваща лечението при
болкови синдроми е Су Джок терапията. Тя
е метод, при който се работи върху ръцете
или ходилата. Структурата на ръката и
ходилото е удивително подобие на
структурата на човешкото тяло. Още от
древни времена хората са знаели, че
отделните части на човешкото тяло си
взаимодействат с други негови части и с
целия организъм. В човешкото тяло има
множество
системи
на
съответствие,
представляващи енергоинформационни копия
на целия организъм или на отделни негови
части, които действат като дистанционни
системи на здравето. Зоните на съответствие
на цервикалния дял са раположени на палеца
по стандартната система за съответствие.

Фиг. 6. Разположение на шиен дял върху
проксималната фаланга на палеца
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Анализирайки всички изброени методики
за диагностика, профилактика и лечение на
проблемите в шийния отдел на гръбначния
стълб и свързаната болка в този отдел,
получена в резултат на дегенеративни
промени, може да се направят следните
изводи: Всеки метод сам по себе си оказва
оздравителен ефект и може да намали болката
в една или друга степен. Съчетанието обаче
от няколко методики дава възможност да се
действа на различни нива, върху скъсените
мускули и мускулния дисбаланс като цяло,
върху нервната система или по рефлекторен
път. Това подсилва терапевтичния ефект и
дава по-бързи и по-добри резултати
отколкото използването само на една
методика. Подбора на методиките зависи от
степента на развитие на дегенеративния
процес, стадия на заболяването - остър или
хроничен, от степента на болката, нейната
периодичност и сила. При всички случаи

Фиг. 5. Разположението на органите в
стандартна и мини системи в су джок
терапията
За потискане на болката и оказвайки
оздравителен ефект върху проблемите с
шийният отдел на гръбначния стълб се
работи върху зоната на съответствие, която се
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обаче по-добър резултат ще бъде този, при
който се съчетаят повече от една методика.
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НОВИ АСПЕКТИ В ПРИЛОЖЕНИЕТО НА OPUNTIA FICUS
Малина Василева, Надя Агова, Светлана Георгиева
INNOVATIONS IN THE USE OF OPUNTIA FICUS
Malina Vasileva, Nadya Agova, Svetlana Georgieva
ABSTRACT: Opuntia Fiсus, also called prickly pear is a plant of the cactus family. Plant is
unpretentious and it grows where getting even one seed, even if it will be a rock. Opuntia is the homeland of
South America, but is also prevalent in Central America and India. The population in these lands used it in many
ways: from the leaves of cactus prepare different dishes and tasty fruits make juices, jams, jellies and even beer.
For centuries, it serves as an effective means to treat inflammation, abdominal pain, diarrhea, rheumatism, liver
and cardiovascular diseases. The prickly pear has a cylindrical shape with a length of 4-8 cm, the sheath is its
yellow-orange, covered with spines. The flesh of the fruit is yellow or orange with a sweet, delicately tangy and
refreshing flavor.New studies suggest that due to prickly pear diverse chemical composition can be applied as
well in various aspects of daily life, and in the prevention and therapy of various diseases. More and more attention is paid to the application of prickly pear in pharmaceutical practice.
Key words: Opuntia Fiсus, бодлива круша, приложение във фармацията
ограда от преплетени бодливи кактуси, трудни за разсичане даже с мачете или брадва и
абсолютно непроходими! При толкова много
ползи, ясно е защо растението е така популярно в родината си, а за Мексико е и национален символ [1].

ВЪВЕДЕНИЕ
Opuntia Fiсus или Opuntia ficus-indica, наричана още бодлива круша е растение от семейство кактусови, изключително жизнеустойчиво и способно да се разпространява
бързо в различни местообитания. Тази му
способност се дължи на бодлите върху листата, които след като изсъхнат, вятърът разнася
на големи разстояния заедно със спорите в
тях. Тъй като растението е непретенциозно,
то вирее там, където попадне дори и едно
семенце.
Родината на Opuntia е Южна Америка, но е
разпространено също в Централна Америка и
Индия. Населението по тези земи го използва
по множество начини: от листата на кактуса
се приготвят разнообразни ястия, а от ароматния му, вкусен плод се правят сокове,
конфитюри, желета и даже бира. От векове
служи и като ефикасно средство за лечение на
възпаления, коремни болки, диария, ревматизъм, при чернодробни и сърдечно-съдови
заболявания.
Кактусът има и друго, чисто практично
приложение. Тъй като се размножава изключително бързо и нараства на височина до няколко метра, той се използва като защитно
средство - представете си няколко метрова

Цел на настоящото изследване е оценка на
новите аспекти в приложението на Opuntia
Fiсus.
Основни задачи
1. Проучване на научната литература,
свързано със Opuntia Fiсus.
РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ
Описание
Опунцията има цилиндрична форма, с до
4-8 сантиметра дължина, обвивката й е жълто-оранжева, покрита с бодлички. Месестата
част на плода е жълта или оранжева със сладък, деликатно остър и освежаващ аромат.
Този плод може да се яде суров или приготвен на салата, добавен в различни видове ястия или сготвен. Узрелите плодове на опунцията могат да бъдат съхранявани около 2
дни при стайна температура. Схематичното
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устройство на Opuntia ficus-indica е представена на фигура 2.

Фиг. 2 - Opuntia ficus-indica - устройство
Интересен факт е, че растението е в състояние да пречисти от отровни замърсявания
(химични и биологочни) значително количество вода. Научен експеримент установява, че
малко количество бодлива круша изчиства до
80 литра вода от отровния за човека арсеник,
унищожавайки и бактериите в нея [2].
Този плод има и ниско калориино съдърцание. Една средно голяма бодлива круша
съдържа около 40 калории. Тя е отличен източник на витамин С и фибри и доказано помага за регулиране на нивата на кръвната
захар [3]. Преди появата на антибиотиците и
ваксините, този плод е използван за лечение
на вирусни инфекции.
Употребяемата част на растението са неговите стъбла и плодове. Годни за консумация
се оказват и неговите цветове, зелена маса и
семена. Месестата част на плода се състои
главно от глюкоза (35%) и фруктоза (29%),
докато кожата съдържа основно глюкоза
(21%). Съдържанието на протеини е 5,1%
(месеста част), 8,3% (кожа на плода) и 11,8%
(семена). Нишесте е намерено във всяка от
трите части на плода. Целулозните влакна са
богати на пектин (14,4%), а кожата и семената
на плода са богати на целулоза (29.1 и 45.1%,
съответно). Кожата е отличава с богато съдържание на калций (2.09%) и калий (3,4%).
В нея е установен още полизахарид, съставен

Състав на Opuntia ficus-indica
В състава на растението влючва истински
коктейл от полезни за здравето на човека вещества: витамини А, С, Е, В1, В6; минерали:
калций, магнезий, калий, цинк, потасий, желязо; фибри, целулоза, бета каротин и пектин,
а също и 17 аминокиселини, които заедно с
другите съставки имат важна антиоксидантна
роля и спомагат за елиминиране на токсините
в организма, участват във важни процеси на
клетъчното изграждане, хранене и регенериране. Днес науката е установила, че бодливата круша нормализира обмяната на веществата в организма, възпрепятства натрупването
на мазнини под формата на плаки по кръвоносните съдове, нормализира кръвната захар,
подобрява мозъчното кръвообращение. Кактусът съдържа клей, който балансира киселинността в стомаха и успокоява лигавицата
му. Стенолите на Opuntia, заедно с полифенолите и гликопротеините, намаляват възпаления и защитават кръвоносните съдове от натрупването на плаки. Богатото съдържание на
флавоноиди и други антиоксиданти, които
неутрализират свободните радикали, осигурява защита и на черния дроб, намалявайки
натовареността му в освобождаването на организма от токсини.
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Освен всичко друго маслото умее невероятно да овлажни и омекоти кожата ви. Плодовете на този специален кактус, принадлежащ
към семейството на фикусите, също допринасят за красотата и здравето не само на кожата,
но и на цялото тяло. И семките му са полезни
В семките на тези плодове, а и в самите листа
на опунцията се намират огромни количества
полезни вещества и витамини, които работят
в името на красотата и здравето ви.
−
Възстановява еластичността на кожата
Еластичността на кожата е важна за нейния млад и свеж вид. Маслото от опунция
допринася за стимулирането на синтеза на
колаген. По този начин кожата се съживява и
връща отново здравия си и младежки вид.
−
Стяга порите
Един от най-големите проблеми на кожата
е омазняването и разширяването на порите на
кожата. Маслото от бодлива круша помага те
да се свият отново. Колагенът в кожата пък,
спомага за поддържането на порите на кожата
в добро състояние.
−
Забавя стареенето
Маслото е изключителен съюзник в борбата срещу стареенето на кожата, защото
•
Притежава силни антиоксидантни
свойства
•
Провокира естественната защита и
подхранване на кожата;
•
Прецизира индивидуалната текстурата и прояснява тена, доставя комфорт и
хидратация;
•
Маслото от бодлива круша е особенно препоръчително за тъмни сенки под
очите, очни кръгове;
•
Подходящо при сух скалп и груба
коса;
•
Заздравява крехки и чупливи нокти.
−
Прояснява тена
Тенът на кожата се изравнява при редовна
употреба на масло от бодлива круша. То е
богато на витамин К, който има отношение
именно към изсветляването на тъмните кръгове около очите и разширените капиляри.
Козметичната индустрия не познава помощно средство за бърза и резултатна борба
със стареенето. Това се дължи на незабавната
абсорбация на маслото от кожата.

от галактоза и арабиноза остатъци, със следи
от рамноза, ксилоза и глюкоза [5,6].
Приложение на Opuntia ficus-indica
Тези кактуси са изключително ценна реколта за сухите райони, защото задържат вода
в биомасата си. Лесно се култивират и развъждат. Продуцират се и хибридни видове.
Учени от университет в Южна Флорида са
установили, че слузесто вещество от бодлива
круша действа като естествен, нетоксичен
дисперсант при нефтени разливи. В изследвания е установено, че кактусовата смокиня
понижава оксидативния стрес при здрави
хора.
Приложение в козметиката
Маслото от бодлива круша се извлича след
студено пресоване на изсушени семена от
плода на кактуса. За производството само на
1 литър от ценната течност са необходими 10
000 броя семена и 36 часа ръчен труд.
Изключително богато е на витамин Е (около 1000 мг / кг) и стероли (около 10 г/кг),
което му придава невероятната способност да
предпазва кожата от действието на свободните радикали [4].
Също така съдържа съществени количества есенциални мастни киселини, включително
линоленовата киселина (омега 6) и поради
това е изключителен продукт за успокояване
и освежаване на кожата.
Маслото от бодлива круша намира широко приложение в съвременната козметика. То
има способността да прониква бързо през
повърхностния слой на кожата до дермата и
да въздейства на молекулярно ниво. Резултатите от използването му са видими още след
първото нанасяне. Благодарение на силните
си антиоксидантни свойства, маслото от бодлива круша предпазва кожата от състаряване,
а богатият му състав осигурява всички биоелементи, нужни за клетъчното хранене и
регенерация [4].
−
Подхранва кожата
Маслото от бодлива круша съдържа още и
олеинова киселина, линолова киселина, стеаринова киселина, палмитинова киселина, токоферол. Всички те намаляват секрецията на
себум, подхранват кожата и я правят поздрава и млада.
−
Овлажнява и омекотява кожата

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Стареенето на кожата е нещото, което всяка жена иска да спре или да забави възможно
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най-много. Маслото от семките и плода на
опунцията правят точно това!

Antiulcerogenic Activity 2003 American
Chemical Society
6. R.R. Cruse Desert plant chemurgy: a current
review Economic Botany, 27 (1973), pp. 210–
230
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НУЖДАТА ОТ ПОДКРЕПА ПРИ ПАЦИЕНТИ С ОНКОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ
Майя Атанасова
THE NEED TO SUPPORT PATIENTS SUFFERING FROM CANCER
Mayya Atanasova
ABSTRACT: The conducted study aims to show the importance of supporting patients suffering from cancer.
People suffering from the disease are constantly feeling pressured and stressed, find it hard to cope with the
weight of the diagnose and even point out stress as a factor for their illness in the first place. Through the conducted inquiry we seek to evaluate the impact that support from the family, friends and social and medical personnel has on improving the health and even overall life conditions of the patients on their journey to recovery.
Key words: oncological disease, family, life quality, support, stress

този процент расте, т.е. очаква се ръст на този
процес и в бъдеще.
Независимо от напредъка на медицинската
наука и новите технологии, все още диагнозата „рак“ звучи стресиращо и обезкуражаващо.
Занимавайки се с проблемите на онкоболните, за подобряване качеството на живот и
адаптацията им към новия жизнен статус, се
очерта необходимостта от изработване на
психологически профил на пациентите. Стресорите, нуждата от подкрепа, преди и по време на лечението, и живота с диагнозата, са в
основата на изследването. Търсят се причините и начините за справяне с диагнозата с
цел очертаване на добрите практики като
стандарт в работата.
Цел. Изследването цели да проучи нагласите сред онкоболните в контекста на установяване на заболяването, приемането на диагнозата, кой е до тях в периода на уточняване
на лечение и живота след това. Запознаване с
добрите практики за подобряване на физическото и психическо здраве на пациентите.
Задачи: да се определят фокус групите, да
се подготвят анкети, да се проучи литературата по проблема, да се определи времето на
провеждане на изследването, да се направи
връзка с неправителствените организации,
включени като обект на изследването.
Методика: използване на анкета с предварително изготвени еднакви за всички въпроси. Анкетата е анонимна и всички респонденти са поставени в еднакви условия и среда
при пълна конфиденциалност. Това дава въз-

Въведение
Онкологията е наука за изследване на злокачествените образувания. В литературата
Fischer-Nasels (1926) – ексцесии в растежа,
излизащ от пределите на нормалния план за
строежа на организмите [1]. Туморите се разделят, най-общо на две основни групи – доброкачествени и злокачествени. По данни на
Световна здравна организация (СЗО), статистиката сочи, че ежедневно в световен мащаб
от „рак“ се разболяват 14 млн. души, от които
8 млн. умират, но няма данни колко умират
без да са диагностицирани. [3]. През 1952 г. в
България е основан Национален раков регистър. В него се събират данни от 13 регионални ракови регистри, това е броят на Консултативен онкологичен център (КОЦ) в България. Онкологичните заболявания са нарастващ здравословен и социален проблем. Всяка
година в световен мащаб се наблюдава ръст
на случаите средно с 10 млн. По данни на
СЗО до 2020г. те ще достигнат 15 млн. на година. Една трета от тях могат да бъдат предотвратени чрез превенция, профилактика и
информационни кампании, намаляване на
рисковите фактори: тютюнопушене, рационално хранене, двигателна активност, ранна
диагностика и комплексно лечение. Всичко
това не може да се случи без активното участие на индивида, различни специалисти подкрепени от държавата в провеждане на разяснителни кампании. 12 % от всички смъртни
случаи се дължат на раковите заболявания и
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след това приятелите и само 10% споменават
колегите си. Само 7% от изследваните са потърсили специализирана психологическа помощ.
Като част от изследването се търси мнението на респондентите за промяна на отношението към болестта от откриването й до този
момент. 30% съобщават, че отношението им
не се е променило, докато 40% съобщават, че
са потърсили информация и са проучили
проблема. Останалите 30% са на мнение, че
отношението им към заболяването се е променило в значителна степен, поради професионалната лекарска помощ, грижите на медицинските сестри и подкрепата от семейството и приятелите.
Чрез изследването се търси информация,
каква помощ биха желали да получат пациентите и от кого. Участниците в проучването
споделят, че са изключително удовлетворени
от лечението и медицинските грижи, които
екипът от специалисти от КОЦ полагат за тях.
Пациентите отчитат, че в последните години
е въведена изключително модерна техника за
изследване и лечение, което е довело до подобрение качеството на лечение, намалило е
страничните въздействия от лечението, с което също бива съкратено времето за възстановяване и съответно оздравяване.
С последния въпрос, зададен към изследваните, те биват провокирани да обяснят, в
какво или кого виждат причината за тяхната
болест. На първо място, 100% от тях смятат,
че стресът носи вина за заболяването. 30%
посочват външни фактори като замърсяване
на околната среда, ултравиолетови лъчи, нови
технологии и други като спомагащ механизъм. Отново 30% са на мнение, че неправилното хранене е довело до тяхното състояние,
като 10% от всички участници допълват, че
тяхното социално и финансово състояние също допринася негативно към диагнозата.
Сборът от процентите е над 100%, защото
някои от участващите посочват повече от
един отговор. Респондентите споделят, че в
процеса на лечение са постигнали лични победи, което им дава импулс и оптимизъм,
чувстват се по-добре и че с подкрепа могат да
преодолеят заболяването.

можност за изразяване и проява на искреност
при споделянето. Така се дава възможност за
представителност на изводите и за очертаване
на закономерности при проучване на проблема. Изследването е проведено в периода 20162017г. сред пациенти на КОЦ (Консултативен
онкологичен център) и пациенти от Сдружение „Онкоболни и приятели“. В изследването
участват 65 души, от тях 60 жени и 5 мъже, на
възраст от 25 до 60 години:
1. 25-40 години – 15 души
2. 40-50 години – 25 души
3. 50-60 години – 25 души
Резултати
Според изследването 75% от респондентите съобщават, че не са били подготвени за
диагнозата. 15% активно са потърсили лекарска помощ за изследване но онкологично заболяване. 25% са открили заболяването при
профилактичен преглед. 30% са диагностицирани по време на провеждане на кампании –
„Рак на гърдата“, „Рак на матката“, „Рак на
простатата“. Повече от 2 години са били нужни за откриването на диагнозата при близо
40% от изследваните (фиг. 1), като 20% от
всички откриват заболяването при непредвидени обстоятелства, а 10% при преглед по
повод друго заболяване:
Фиг.1
Период на откриване

В първите 6 месеца
В първата 1 година
В първите 2 години
В първите 3 и повече години

На въпроса каква е била вашата първа реакция при откриване на онкологичното заболяване, почти всички съобщават, че не са били готови за диагнозата. Имали са подозрения, но са очаквали да грешат. Новината е
била шокираща, стресираща дори някои са
изпаднали в отчаяние, че няма да се справят с
предизвикателството. 100% от респондентите
съобщават, че не са били в състояние сами да
се справят с новината за болестта. Първите
хора, които са ги подкрепили са семейството,

Изводи
Благодарение на получените резултати се
очерта ролята на различни фактори свързани
с живота на онкоболните. Следните 5 извода
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произтича от факта, че е натрупана негативна
информация, страхове и практики, които вече
са неприложими или заменени с много помодерни и ефективни средства за справяне с
диагнозата. Медицината доказва, че не е безпомощна пред предизвикателството „рак“.
Лечението е комплексно и се извършва от
високо квалифицирани специалисти – онколози, хирурзи, терапевти, физици, психолози,
рехабилитатори, медицински сестри, лаборанти и др. Ако пациентите и хората около
тях са готови да извървят пътя от началото на
болестта през справяне с болката и лечение,
то всички тези специалисти с високата си
квалификация и мотивация са готови да ги
подкрепят и им помогнат. Помощ в борбата
със заболяването в последно време оказват и
различни неправителствени организации,
доброволци и неформални групи за помощ. В
социалната мрежа може да се намери различна информация- някъде полезна, друг път – не
толкова адекватна, но с подкрепата на екипа
от професионалисти всеки може да намери
нещо полезно за себе си или да пожелае да
сподели с групата. Ракът е едно хронично заболяване, с което можем да се справим и да
живеем пълноценно, подкрепяни от семейството, приятелите и от високо квалифицираните специалисти.

и следствените връзки между тях бяха обосновани:
1. Като начало, пациентите участвали в изследването, назовават стресът като отключващ фактор за тяхното състояние. Стресът
засяга не само онкоболният, но и неговото
обкръжение от семейство, приятели и специалисти грижещи се за самите пациенти.
Той оказва влияние върху цялостното физическо и психическо здраве на болния и
процесът на развитие на заболяването.
2. За подобряване на състоянието и качеството на живот на онкоболните и тяхното обкръжение имат заслуга неправителствени
организации като „Онкоболни и приятели“. Същите са важно част от процеса за
преодоляване на заболяването.
3. Подобни организации работят с много водещи консултанти в областта на онкологичните заболявания, външни лектори от
страната и чужбина и други неправителствени организации. Такъв широкоспектърен
набор от специалисти доказва, че ранна,
здравна, психологическа и социална рехабилитация е верният път за намаляване леталитета и спиране нарастване на тенденцията за висока смъртност сред онкоболните [2].
4. Всеки пациент трябва сам да открие правилната посока за усъвършенстване, повишаване на знанията, квалификацията си,
за повече алтернативи в живота, като по
такъв начин се мотивират сами да се борят
за оздравяването си и за подобрение в качеството им на живот.
5. Преди един пациент да достигне до предишното заключение, всеобщите усилия,
активното отношение и позиции на семейството, приятелите и не на последно
място навлизането на новите технологии в
лечението на онкологичните заболявания
подкрепят онкоболните по не краткия към
един оптимистичен поглед на болестта и
изхода от нея. Не са прецедент излекувани
онкоболни благодарение и на висококвалифицираните специалисти, работещи в
онкологичните центрове.
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Заключение
Справянето с онкологичното заболяване
не е неосъществима цел, но пациентът трябва
да измине дълъг и труден път. Трудността
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ПОДКРЕПА НА СЕМЕЙСТВОТО ПРИ ОТГЛЕЖДАНЕ НА ДЕТЕ С УВРЕЖДАНЕ
Мима Николова
SUPPORTING THE FAMILY IN BRINGING UP A DISABLED CHILD IN A FAMILY ENVIRONMENT
Mima Nikolova
ABSTRACT: Support for families responsible for disabled children. There are about 9039 children with
disabilities in Bulgaria.It is a lasting tendency about to reduce the number of disabled children raised in
specialised institutions. Despite the difficulties more parents decided torise their disabled child at home. That
parents neds an advice and supporting. The study shows that there are 41 student nurses ready to get involved
and support that families.
Key words: Children with disabilities, support, students

Въведение
Терминът деца с увреждания се използва
за обозначаване на деца до 18-годишна възраст, които имат трайна физическа, психическа, интелектуална или сетивна недостатъчност, която при взаимодействие с различни
пречки би възприпятствала тяхното пълноценно и ефективно участие в обществото на
равна основа с останалите деца (Конвенция за
правата на Хората с увреждания, член 1).
Децата с увреждания са една от наймаргинализираните и изолирани групи. Дискриминализацията възниква като последица от
липсата на разбиране и познаване на проблемите им. Твърде често децата с увреждания се
определят и оценяват по това, което им липсва, а не по това, което имат. Не им се предоставя възможност да разгърнат своя потенциал. Относителният дял на децата с увреждания по области варира от 1.08% в област Пазарджик до 2.37% в област Велико Търново.
С най-високи относителни дялове на децата с увреждания са областите Велико Търново
(2.37%), Плевен (2.33%), Враца (2.16%) и
Стара Загора (2.03%).

Фиг. 1. Относителен дял на децата с увреждания към 1.02.2011 година по
Области – източник НСИ.
Проследявайки данните от 2001 до 2014 г.
може категорично да се каже, че се утвърждава трайна тенденция към намаляване броя
на децата в специализирани институции. В
сравнение с 2001 г. броят на институционализираните деца намалява с 10 502 деца или
83,3%. Спрямо предходната 2013 г. броят на
институционално отглежданите деца намалява с 1 006 деца или 32,3%. За периода от 2001
до края на 2014 г. са закрити 67 специализирани институции за деца. През 2014 г. са закрити 8 специализирани институции деца, като
следва да се има предвид, че със заповед на
изпълнителния директор на АСП от
01.01.2015 г. са закрити още 4 дома за деца с
увреждания и към 31 декември 2014 г. реално
няма отглеждани в тях деца.
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Раждането на дете с увреждания води до
криза, която засяга цялото семейство, нарушава се неговата идентичност, структура и
функциониране. Членовете му не са подготвени да се справят и управляват този нов начин на съществуване на семейството, тъй
като детето с увреждания не отговаря на
очакванията им. Това събитие води до смяна
на роли. Променят се емоционалните потребности, появяват се нови изисквания, произтичащи от състоянието на детето, генерират се
конфликти и емоционална нестабилност.
Променящите се отношения на двойката предизвикват отчуждение между нейните членове. Такива семейства често се разпадат. Семейството трябва да се адаптира към
новата реалност – емоционално да се пренастрои и да се реорганизира за да се справи с
отглеждането на дете с увреждане. Тази ситуация е свързана с чувство на уязвимост.
Има семейства, които са в състояние да се
справят с предизвикателството, но други имат
по-големи трудности и не са в състояние да се
реорганизират. Тези
семейства
показват
признаци на безнадеждност, ужас и умора и
често тяхната структура е застрашена и способността им да се справят с потенциално
дестабилизиращи ситуации е отслабена.
Семейството трябва да преразгледа организацията на времето си, ако състоянието на
детето изисква постоянно присъствие на един
от членовете, което може ги претовари. Способността на семействата да се грижат за своите деца и да се справят със страданието може да бъде компрометирана, намалена или
липсваща. Съзнавайки важността на участието на семейството в грижите за тези деца
трябва да им се осигури помощ за да се справят с задължениета си, да могат да поддържат
здрави семейни взаимоотношения. Семействата на деца с увреждания се сблъскват допълнително претоварване на всички нива:
социални, психологически и финансови. Медицинските специалисти трябва да са в състояние да идентифицират нуждите както на
детето и семейството. Според Н. Иванова
„учебно-възпитателната дейност във ВМУ в
индивидуален план е насочена към качествени грижи за болния човек, а в обществен план
към решаване на медико-социалните проблеми на различните възрастови групи” [4,с.245].
Цел на това изследване е да се проучат
нагласите на студентите за предоставяне на
отговорност на медицинската сестра работеща в ДМСГД, но относително нисък процент

здравни грижи за семействата на деца с увреждания.
Материали и методи: Анкетирани са 41
студента от специалност „медицинска сестра“
през учебната 2015/ 2016 г., трети курс, Медицински факултет, Тракийски университет.
Данните са обработени с математически и
графични методи.
Резултати и обсъждане:
На фиг. 2 са представени отговорите на
анкетираните студенти на въпроса: Бих желал/а да оказвам здравни грижи за семейства
отглеждащи деца с увреждания.“
Основната част (35, 85%) от анкетираните
студенти са изявили желание да се грижат за
такива семейства. Само 6 (15%) не желаят да
оказват такива грижи.
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Фиг. 2. Отговори на анкетираните студенти
на твърдението (в брой, %): „Бих желал/а да
оказвам здравни грижи за семейства отглеждащи деца с увреждания“
На фиг. 3 е представена самооценката на
студентите относно тяхната теоретична и
практическа подготовка да осъществяват
здравни грижи за семейства на деца с увреждания. Голямият брой (30,73%) на сигурните,
че притежават специфични умения се дължи
на факта, че анкета е проведена след приключване на дисциплината - Специални сестрински грижи за деца и възрастни с увреждания. Само 7(17%) от анкетираните осъзнават,
че не са подготвени да полагат такива грижи.
В свое проучване със студенти А. Андонова
установява, че анкетираните осъзнават високата
морална
и
професионална
анкетирани желаят да работят с деца с медицински и/или социални проблеми [3].
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жават нужните специфични познания и умения да оказват грижи за тези семейства. Трябва да се осъществи контакт със семействата
на територията на град Стара Загора, за да се
установи от каква помощ имат нужда. Да се
получи писмено съгласие, че желаят за тяхното дете да се грижат студенти – медицински
сестри. Да се прецени под каква форма студенти от специалност медицинска сестра могат да участват в грижа за семейства, отглеждащи деца с увреждания. Ползата от тези
мероприятия може да се разглежда в три аспекта – за децата с увреждания, за родителите
на деца с увреждания и за студентите.

Да

17%

Не

73%

Не мога да
преценя

Фиг. 3. Отговори на анкетираните студенти
на твърдението (в %): „Притежавам необходимите специфични знания и умения за оказване на качествени здравни грижи за деца с
увреждания.”
Отговори
Клинична
практика
Доброволно, в
свободното си
време
Преддипломен
стаж
Друго

Брой
15

%
37%

12

29%

9

22%

5

12%
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Табл. 1. Отговори на анкетираните студенти
на въпроса (в брой, %): „Под каква форма
бихте предпочели да осъществявате грижи
за деца с увреждания?”
На таблицата са ранжирани отговорите на
студентите под каква форма биха желали да
се грижат за семейства с деца с увреждания.
Най-предпочитаният вариант е клиничната
практика (15), следван от – доброволно, в
свободното си време – 12 студента и 9 от анкетираните са на мнение, че преддипломният
стаж е падходящ за осъществяване на специфични грижи.
Заключение
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Всички анкетирани студенти имат желание
да полагат грижи за семейства, отглеждащи
деца с увреждания. На мнение са, че прите-
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of the stress factors arising from the nature of the work achieving professional results from health care
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но вътрешно убеждение и желание да се грижат за тях.
Изключително важен аспект на мотивацията за работа с деца с увреждания е обратната
връзка в процеса на целесъобразни действия
за качество на получените резултати. Основните параметри на мотивацията са: мотив,
интерес, емоция, нагласа, цел, очакване, решение, действие, самооценка.
Мотивът е тази вътрешно осъзната подбуда за действие, асимилиране на потребност,
причина за активизиране на волята и действия насочени към задоволяване на някаква
потребност.
Интересът е тази избирателна насоченост
към някого или нещо. Осъзнаване на полезността, ценността на това, към което се стреми личността, тоест интересът е осъзната, но
нереализирана потребност.
Емоцията е това състояние на човека породено от факта, че изпитва определени чувства, настроения желания и интереси. Тя концентрира вниманието, мислите и стимулира
поведението.
Следващият параметър нагласа е осмислен
и осъзнат интерес.
Целта е точката на удовлетворяване на
потребностите чрез осъществяването на подходящи действия. А решенията са насочени
към преодоляване на трудностите. Самооцен-

Въведение
Произходът на думата мотив е от латински
език. Едно от значенията е подтик, подбуда,
повод за извършване на някакво поведение.
Мотивът е нещо, което подтиква личността
към действие. Той е фактор за въздействие
върху човешкото поведение. Повтарящите се
мотиви могат да се детерминират като мотивация. Мотивацията е процес, който оказва
влияние върху избора на дейността и ръководи индивида.
Мотивите или нуждите се определят като
подбуди или вътрешни импулси, които са
пускови механизми за действие и основание
за съответно поведение [1].
Според Фредерик У. Тейлър (1856-1915)
всяка работа се състои предимно от прости
задачи и безинтересни. Единственият обещаващ метод да се накарат хората да се наемат с
тези задачи е правилното стимулиране и внимателно насочване. Според него придобиването на по-висока ефективност е възможно
чрез възнаграждаване на поведението, което
се търси с различни стимули.
Медицинските специалисти имат нужда от
специален стимул за постигането на активни
и целенасочени дейности насочени към децата с увреждания. В този смисъл съществено
значение има мотивацията. Мотивацията за
избор на работа в институция за деца с увреждания трябва да бъде със силно подчерта-
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април, 2016 г. За обработката на данните са
използвани статистически методи, включени
в програмата SPSS 19.0.

ката е личната позиция и преценка на индивида за собственото му поведение и действия.
Мотивацията за практикуването на сестринската професия при деца с увреждания се
ръководи от избора да се извършва само от
хора, които се чувстват удовлетворени от
полагането на грижи и помощ към нуждаещи
се и усещат този избор като вътрешна потребност. Медицинската сестра формира своята личност и ценности в семейството, училището, университета и обкръжаващата я среда.
Водещата причина за извършването на здравни грижи към тези деца е медицинската сестра да разгъне потенциала, качествата и компетенциите си. А това я подтиква към този
работодател и я задържа там.
В условията на пазарна икономика и промяна на социално- икономическите нагласи
на работещите в България, темата за мотивиране на персонала в лечебното заведение е
изключително актуална [2].
Значимостта и актуалността на мотивацията на медицинската сестра да осъществява
професионалната си реализация в ДМСГД
(Дом за медико социални грижи за деца) е
обусловена от силата, която я ръководи и
поддържа за извършването на качествени
здравни грижи.
Изследването на тази задача е важна за ръководителя на институцията, за да може да
организира дейности и мероприятия за повишаване на мотивацията и. Това от своя страна
ще се отрази върху адекватното поведение и
успешно участие в работния процес на медицинския специалист.

Резултати и обсъждане
В изследването са участвали 60 медицински сестри, работещи в ДМСГД- град Бургас.
По-голяма част от разглежданата извадка има
трудов стаж над 30 години, и много малка
попадат в диапазона до 5 години. Това посочва кадровата кризата в здравеопазването в
България, а това дава основание на ръководителите да мотивират специалистите по здравни грижи.
От всички анкетирани 72% са с полувисше
образование, 24% бакалавърска степен 4% са
завършили магистърска степен по здравни
грижи. Професията на медицинската сестра
съществува отдавна, но за нея не са характерни еднообразието при извършването на повечето дейности.
Стресът е един от най- сериозните проблеми в наше време и е заплаха за физическото
и умствено здраве на хората. Превенцията на
стреса е един от приоритетите по отношение
на здравето и безопастността на работното
място [3].
Въпреки компетенциите на медицинските
специалисти стресогенните фактори са определящи за избора им да практикуват професията в институция за деца с увреждания.
Решаването на многобройните проблеми на
тези деца показва нуждата от повишаване на
трудовата мотивация чрез задълбочени знания и практически умения. Това е особено
наложително с оглед огромната отговорност
и изисквания при работа с деца със специфични потребности.
На въпроса „Причинява ли Ви стрес работата?“- 33% са напълно съгласни и 32% съгласни с твърдението. Този висок процент
посочва склонността към емпатия на медицинските сестри.
Появата на стрес води до отказ от сътрудничество и подкрепа от здравния специалист
към детето с увреждане. Именно за това медицинската сестра работеща с деца с увреждания трябва да е с много добри теоретични и
практични знания.
Така ще може компетентно да поема отговорност при изпълнението на своите професионални задачи въпреки емоционалните
фактори на работната среда (виж фиг. 1):

Цел
Изследването има за цел да проучи какво
мотивира медицинските специалисти да работят в ДМСГД за извършването на качествени здравни грижи в конкретната институция.
Обект на изследването са мнението и
нагласите на медицинските сестри за трудова
мотивация при работа с деца с увреждания.
Обхват на изследването са 60 медицински сестри работещи в ДМСГД- град Бургас
Материали и методи на изследването
Използвани са: теоретичен анализ на литературата по проблема; проведено е документално и анкетно проучване. Практическото
изследване е осъществено през периода март-
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33%

какво място в ценностната им система е призванието медицинска сестра (виж фиг. 2):

32%

3%

Благодарност на деца и
родители

15% 15%

44%

Чуство за полезност и
добре свършена работа

5%

19%

Професионална
увереност и опит
Взаимодействието
между екипът в…

6%

Социална значимост на
грижата за деца с…

20%

Формиране на
личностни качества

Фиг. 1. Причинява ли ви работата стрес?
Според проведеното изследване на практикуващите медицински сестри в ДМСГД
най-силно влияние се установява като мотивиращ фактор „Чувството от полезност “ с
44%. Удовлетвореността носи наслада и задоволство от добре свършената работа. Това
може да компенсира стреса, емоционалната
натовареност, които съпътстват труда на медицинската сестра работеща с деца с увреждания. 20% от респондентите посочват като
водещ мотивиращ аспект „Социалната значимост на грижата за децата с увреждания“,
чиято цел е да се създадат условия за независим и достоен живот. 19 % от анкетираните
посочват „Професионална увереност и опит“
като аспект за мотивация в тяхната реализация. Продължителният трудов стаж в ДМСГД
дава на медицинските специалисти възможност за тясна специализация в съответната
област, а именно работа с деца със специфични потребности. На следваща позиция анкетираните поставят с много малка разлика
„Формиране на личностни качества“-9% и
„Взаимодействието между екипът в институцията“- 6% като важни щрихи в тяхната работа. Те считат, че има възможност за формиране на личностни качества и така биха създали
благоприятен климат за работа. 6% от респондентите посочват взаимоотношенията в
колектива като съществен елемент от работата си, която ще доведе до изпълнение на качествено изпълнение на трудовите задължения. Само 3% от анкетираните посочват като
най- харесвана черта от тяхната работа „Благодарност от деца и родители“, което показва

9%
0%

20% 40% 60%

Фиг. 2. Какво най-много харесвате в работата
си?
Силната вътрешна мотивация на медицинските специалисти показва, че работата която
упражняват ги кара да се чувстват нужни,
достойни, отговорни и полезни, за да покажат
възможностите си. Много автори доказват
силата на мотивацията в редица проучвания
за упражняването на дейността на специалистите по здравни грижи- Ив. Стамболова, Ц.
Колева и др.
Важно място за извършваната работа от
специалистите по здравни грижи в ДМСГД за
деца с увреждания заема удовлетвореността
от заплащането на труда и социалните привилегии.
На въпроса „До колко сте съгласни със
следните твърдения: заплата и отпуск?“ респондентите категорично заявяват, с 38% че са
недоволни от възнаграждението си което е
незадоволително. За да се повиши мотивацията на медицинските специалисти се налага
да се коригира размера на възнаграждението
и то да бъде адекватно спрямо полаганите
грижи. Според анкетираните работата която
извършват е справедливо компенсирана с
годишния отпуск, това проличава от отговорилите убедително с 36% доволни и 20% с
много доволни (виж фиг. 3):
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Заплащане

Не доволна

38%

0%

Не много
доволна

2%

Неутрална

0%
2%

съгласни с твърдението, 20% заемат
неутрална позиция, 15% не са много съгласни
с твърдението и едва 8% не са съгласни.
Тези резултати показват, че медицинската
сестра
не
чувства
необходимата
признателност от страна и на лекаря на
пациентите и на техните близки. Макар, че се
ангажира със задълженията на лекаря тя не
получава признание. Медицинските сестри
придобиват по-голямо самочувствие от
оказаното им признание. Това ги мотивира да
поемат отговорност за полагане на
количествени и качествени здравни грижи
към деца със специфични потребности (виж
фиг. 4):

Отпуск

14%

8%

Доволна

36%

35%

0%

Много
доволна

20%
0%

20%

30%
25%
40%

20%
15%

Фиг. 3. До колко сте доволни от твърдението?

10%

Важен мотивационен аспект в работата на
медицинския специалист е получаването на
благодарност за оказаните здравни грижи
насочени към деца с увреждания.
За постигането на признателност при
извършването на качествени грижи е нужно
да се повиши самочуствието на медицинските
специалисти, вярата в собствените им сили.
Професионалното самочувствие е ключов
фактор
за
личната
мотивация
на
медицинските сестри. То се влияе от
възможностите за вземане на самостоятелни
решения и дейности в рамките на тяхната
компетентност и от признанието, което
получават от пациенти и от колеги.
Качеството на междуличностните отношения
с колеги, деца с увреждания и техните
родители определя самочувствието на
специалистът по здравни грижи. Тези
отношения
допринасят
за
добрия
микроклимат на работното място и работата в
мултидисциплинарния екип.
На въпросът „До колко сте съгласни с
твърдението
за
непризнателност
на
оказваните здравни грижи?“- 33% от
обхванатите в проучването анкетирани
съобщават, че са напълно съгласни. 27% са
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Напъ
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лно Съгла
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съгла
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Series1 30%

27%

20%
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Фиг. 4. Непризнателност на оказваните
здравни грижи
Мотивацията е сложен процес и е част от
дейността на ръководителя. Все по- голяма
част от медицинския персонал в ДМСГД се
чувства демотивиран и неудовлетворен от
рутинната и монотонна работа и се противопоставя отрицателно на трудовия процес.
Независимо, че един от основните фактори
за мотивиране в нашето съвремие е финансовия, голяма роля за мотивацията е предизвикателството от трудността в изпълнението,
което води до вътрешно удовлетворение. Ролята на ръководителя е да осигури следдипломно обучение посредством, което ще се
развият практичните знания, умения и способности за ефективна грижа за деца с увреждане.
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2.Организиране на превантивни програми
адресирани към решаване на психо- социалните проблеми в работата на професионалистът по здравни грижи.
3.Осигуряване на адекватно трудово възнаграждение, което ще доведе до икономическа принуда към труд и ще бъде мотиватор
за професионално самочувствие.
4. Ръководителят на институцията да осигури ресурси за структуриране на труда, посредством които медицинския специалист ще
работи по- усърдно.

На въпроса „Мотивира ли Ви ръководителя“- професионалистите по здравни грижи са
отговорили със 7%, че не са съгласни и 42% ,
че не са много съгласни. 22% заявяват, че са
съгласни с твърдението и 15% са напълно
съгласни. Тези резултати показват, че
мотивирането на здравните работници е
отговорна задача и ръководителят е този,
който трябва добре да познава своя персонал
и неговите потребности, за да може да ги
мотивира добре за извършването на
поставените задачи (виж фиг. 5):

Заключение

45%
40%

Мотивацията е управленска функция, която е в тясна връзка с медицинския специалист
третиран като обект на управление.
Поради спецификата на полагания труд тя
трябва да бъде обвързана със следните мотивационни стимули като задоволяване на потребностите пред избора за цели и награди
получавани за дадени дейности.

35%
30%
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20%
15%
10%
5%
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[1]. Грънчарова, Г. Управление на здравни
грижи, 2006, Плевен, с. 208
[2].Колева, Ц., Ив. Стамболова,сп „Здравни грижи“- 4 бр., 2016 г , с. 44
[3].Стамболова, Ив. Сестринството в България: възникване, развитие, състояние и развитие, София- 2015г.
[4]. Василева, Н. Професията медицинска
сестрa- мотивация и призвание, София-2015г

Фиг. 5. Ръководителят ме мотивира
Изводи
Проведеното изследване очертава следните изводи:
1. Необходимост от организиране на мероприятия насочени към мотивиране за адекватнипрофесионални умения за грижи за деца
с увреждания. Трябва да се подчертае, че през
последните години реформите в обучението
на медицинските специалисти доведоха до
промени при които те биха могли да повишат
образователните си компетенции.

Моника Обрейкова
Катедра „Здравни грижи“
ФОЗЗГ
Университет „Проф. д-р Ас. Златаров“
гр. Бургас 8000
Бул. „Проф. Якимов“ №1
Monika_obrejkova@abv.bg
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НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ НА СТУДЕНТИТЕ В СФЕРАТА НА
ЗДРАВНИТЕ ГРИЖИ И ОБЩЕСТВЕНОТО ЗДРАВЕ
Надежда Иванова
SCIENTIFIC RESEARCH OF STUDENTS IN HEALTH CARE AND PUBLIC HEALTH
Nadezhda Ivanova
ABSTRACT: Joint research on teacher and student health care is a modern pedagogical technique for the
formation of professional clinical thinking. In a study of students in IUD is found that the leading factor that
provokes interest in research was „interesting clinical case”.
Key words: factor, research, student, teacher, teaching technique

Въведение

•

Във връзка с работата по дисертационен
труд, беше извършено проучване на
факторите, оказващи въздействие (позитивно
и
негативно)
при
формиране
на
професионално-клиничното
мислене
на
студентите в сферата на здравните грижи и
общественото здраве. При обработване и
анализиране на получените резултати се
установи, че студентите имат стабилизирано
убеждение
за
ролята
на
научноизследователската дейност при формиране
на професионално-клинично мислене.
Спецификата
на
професията
и
многофакторната обусловеност на медикосоциалните
проблеми
на
хората
са
предпоставка за извършването на съвместна
научно-изследователска дейност (лекари с
различна специалност, професионалисти по
здравни
грижи,
клинични
лаборанти,
социални работници, психолози и др.). Тя
позволява изследване на научния проблем във
всички негови измерения.
„Съвременните тенденции са насочени
към
включване
на
студенти
в
мултидисциплинарни
научноизследователски проекти с практическа
насоченост за профилактика и лечение на
социално-значими заболявания” [2].
Резултативността
на
съвместната
научно-изследователска
дейност
на
преподавател и студент във ВМУ се
детерминира от:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Педагогическото
общуване
и
взаимодействие;
Учебно-възпитателният процес;
Емоционални и волеви свойства на
характерите;
Качества и компетенции на субектите;
Познавателно ниво на студента;
Спецификата на психичните процеси,
свойства и състояния;
Оценъчно и ценностно отношение
към здравето като ценност;
Активното участие на студента в
различните етапи на изследването;
Мотивацията на студента за научноизследователска дейност;
Преживявания на субектите във
връзка
с
удовлетворяване
на
потребностите.
Цел на изследването

Целта на изследването е да се установи
ролята на научно-изследователската дейност
при формиране на професионално-клинично
мислене на студентите в сферата на здравните
грижи и общественото здраве.
Методика на изследването
За да се установи студентското убеждение,
относно факторите, провокиращи интереса за
научно-изследователска дейност, беше проведено анонимно анкетно проучване на два
етапа.
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дивергентно мислене”. Самостоятелната
работа на студента при „опериране” с
информация от различни източници се
ръководи и оценява от преподавател.
Оценъчното съждение на преподавателя е по
отношение на критериите научност и
достоверност на информацията, особено
при ползване на съдържание от web-сайтове.
Знанията и способностите на студента са в
корелация
със
срока
на
обучение,
самооценката не винаги е релевантна на
постигнатите
резултати,
възможни
са
дисоциации между учебно-възпитателен и
лечебно-диагностичен процес и др. Наймного потенциални възможности за наблюдение и изследване на интересен клиничен случай, студента има при провеждане на преддипломен стаж. М. Николова казва,
„преддипломният стаж има за цел да осигури
висока професионална подготовка в областта
на
изучаваната
специалност,
да
усъвършенства придобитите по време на
следването практически знания и умения, да
изгражда трудова и теоретична подготовка за
самостоятелно решаване на организационни и
професионални задачи” [4 с.141-143].
Значима дидактическа стойност има
съвместната научно-изследователска дейност
на преподавател и студент, най-често по
НИП. Това е в корелация с вторият фактор
„Мотивиране
и
насърчаване
от
преподавателя” (61%). И двата фактора са с
по-висока избираемост през студентска
извадка 2015, спрямо 2013 г. (вж. Табл. 1) [2]
Преподавателят трябва да има „нюх” за
студенти със заложби, с мотивация за научноизследователска дейност, с визия за
професионално развитие и себеутвърждаване.
Той трябва да създаде необходимите условия
за да се развие творческия потенциал и интелекта на студента.
Експертите поставят на първо място фактора „мотивиране и насърчаване от
преподавателя” -85% [2]. Както твърди С.
Кючукова, „още в етапите на следването си
във висшето медицинско училище студентите
бъдещи медици трябва да придобият
нагласите да надграждат компетентностите си
и да усвоят опита да участват в научноизследователска работа” [3 с. 69-72].
Факторът „Желание за самостоятелна
работа и себеутвърждаване”, би провокирал
интереса за научно-изследователска дейност
на 44% от студентската извадка. Експертната
му оценка е по-висока (65%) [2].

През учебната 2012-2013 година се
включиха 200 студенти от специалност
„Акушерка”,
„Медицинска
сестра”,
„Рехабилитатор”
и
„УЗГ”.
С
оглед
реализирането
целта
и
задачите
на
изследването, през 2014-2015 г. се проследиха
тенденциите на развитие в мнението и
отношението на студентите спрямо учебната
2012-2013
година,
от
специалности:
„Акушерка”,
„Медицинска
сестра”
и
„Рехабилитатор”, като се включиха и нови
лица - общо 307. Изследването се проведе на
територията на гр. Стара Загора, гр. Хасково
и гр. Пловдив.
На анкетираните лица се предостави възможност за повече от един отговор.
За да се проследи динамиката и
тенденциите на протичане на процесите, се
извърши сравнителен анализ посредством
теста на Стюдънт на студентските извадки от
първи и втори етап на изследването от град
Стара Загора.
Експертно мнение на преподавателите в
сферата на здравните грижи и общественото
здраве, беше потърсено и получено.
Резултати и обсъждане
На първо място, студентите класираха по
избираемост фактора „Интересен клиничен
случай” (67%). Терминът „интерес” (рус.
„интерес”, лат. „interest”) се дефинира като
„внимание,
насочено
към
научаване,
разбиране, опознаване на нещо” [5, с.345].
Експертната оценка е също висока на този
фактор -70 % [2].
Интересен клиничен случай може да бъде
всеки пациент с рядко срещано заболяване,
вродена
аномалия,
подобрение
с
неконвенционални средства, неповлияващ се
от конвенционалното лечение и др. Не на
последно място, провокацията на интереса на
студента се дължи и на отъждествяване с
медицинския проблем: член на семейството
със същото заболяване, преживявания,
вероизповедание, желание за помощ на
другите, желание за личен принос към
подобряване на общественото здраве и др.
Неволевото и волевото концентрирано
внимание на студента по здравни грижи
върху определен научен проблем, позволява
да се извърши задълбочено изследване и
анализиране. Това е в корелация с
„теоретичното, практическото, абстрактното,
нагледно-действеното,
творческото
и
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медицинският проблем” [t(382) = -1.708; p =
0.088]. Резултатът е представен в таблица 1.

Според А. Андонова, „самостоятелната
работа на студентите е пряко свързана с
активността им, отношението към учебната
дейност, с интереса и осъзнатото желание за
по-добра подготовка. Самостоятелната им
работа трябва не само да се подпомага, но и
стимулира от преподавателите” [1, с. 86-89].
Най-малък процентен дял от студентите
(16%),
определят
фактор
„Социална
значимост на медицинския проблем”, като
провокатор на научно-изследователската
дейност. Експертите в процеса на обучение,
като познавачи на медико-социалните
проблеми на населението дават по-висока
оценка 45% [2].
При сравнителното анализиране на
резултатите от студентски извадки 2013 и
2015, се наблюдава значимо различие при
отговора
„Социална
значимост
на

[2]

В
заключение,
намаляването
на
избираемостта
на
факторa „Социална
значимост на медицинския проблем” при
студентска извадка 2015 е неблагоприятна
тенденция. Високата експертна оценка на
този фактор и ясно диференцирана
потребност на студентите за мотивиране и
насърчаване от преподавателя, поставя
акцент върху ролята на последния.
Съвместната
научно-изследователската
дейност на преподавател и студента по
здравни грижи е съвременна педагогическа
техника за формиране на професионалноклинично мислене.

Таблица 1. Резултати от теста на Стюдънт при сравняване на студентски извадки 2013 и 2015
Фактори, провокиращи
интереса на студентите за
научно-изследователска
дейност

Средно
студенти
2015

Средно
студенти
2013

t(382)

p - value

Мотивиране и насърчаване
от преподавателя

0.592

0.580

0.246

0.806

Желание за самостоятелна
работа и себеутвърждаване

0.424

0.465

-0.808

0.420

Интересен клиничен случай

0.658

0.630

0.563

0.574

Социална значимост на
медицинския проблем

0.174

0.245

-1.708

0.088

4. Николова, М., 2013 Някои особености
на преддипломния стаж във висшето
медицинско училище, 31-ва НТС, КОНТАКТ,
София, с.141-143
5. Филипова – Байрова, М., С. Бояджиев,
Е. Машалова, К. Костов, 1993 Речник на
чуждите думи в българския език, изд. на
БАН, София
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СПЕЦИФИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПАЦИЕНТА И ВЛИЯНИЕТО ИМ ВЪРХУ
ОБУЧЕНИЕТО НА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ
Надка Василева, Жулиета Геренова, Таня Попова, Мария Димитрова
SPECIFIC CHARACTERS OF THE PATIENT AND THEIR INFLUENCE ON THE EDUCATION OF NURSING STUDENTS
NadkaVasileva, JulietaGerenova, Tania Popova, Maria Dimitrova
ABSTRACT: All people are unique. Different processes, factors and situations form ones’s personality
traits. One of the most difficult experience for us is to endure hospital based treatment. Every one of us, who has
been in the role of patient, is a fundamental factor of the educational process of medical specialists.
Keywords: personality, patient, nurse, education

низацията и протичането на учебния процес
като цяло[6].

Въведение
Хората се раждат, от една страна обединени от общи характеристики за човешката популация, от друга страна различни по физически, психологически, емоционални качества.
Тези качества ги развива средата, обстоятелствата, опитността, интелекта. С времето,
всеки оформя своя характер въз основа на
заложеният тип висша нервна дейност и условията на заобикалящата го социална среда с
нейните норми и правила [6].
Семейната среда е първият формиращ и
даващ сериозно отражение фактор за всеки
индивид. Семейството, като най-малката градивна единица на обществото ни,може да
даде много, а и много да отнеме, т.е. тя оставя
дълбока следа във всеки човек.
В различните периоди на живота се придобиват и съответните опитности, правят се
изводи, трупат се знания. Преминавайки през
различни ситуации всеки избира различни
стратегии за преодоляване на появилите се
препятствия. Това е начин за израстване и
придобиване на опит. Една от тежките, специфични ситуации е болничното лечение.
Всеки човек ставайки пациент, става един
от участниците в учебния процес на медицинските специалисти. Личностните качества,
поведението и отношението на болния, преподавателя и целият медицински екип, са в
пряка зависимост един от друг спрямо орга-

Личностни характеристики и видове
поведенчески реакции
Преминавайки през болничен престой различните хора реагират с различни чувства и
емоции, които могат да се обобщят в следните групи:
 Реакция на страх
 Реакция чрез отричане
 Реакция на безразличие
 Реакция на пренебрежение
Всички тези реакции се променят, взаимоизместват се или се застъпват. Това обикновенно се повлиява от хода на болестта, от
нейната тежест, продължителност и наличие
на болков синдром.
Карл Леонгард въвежда термина „Акцентуирани характери“
 Екстравертен характер (отворен, любопитен)
 Интровертен характер (сдържан, хладен)
 Хипертимем (крайно екстровертен)
 Дистимен (крайно интровертен)
 Циклотимен (сменящ се на периоди)
 Педант (болезнено акуратен)
 Емотивен (лесно засягащи се и лесно
раними)
 Екзалтиран (патетичен)
 Демонстративен (жаден за внимание)
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Тази съвкупност от черти на характера,
поставена в различни ситуации и при различни обстоятелства може да произведе и съответно различни реакции.
Друг фактор, който също допълва всеки
индивид е неговият темперамент.
Познатите видове темперамент са:
 Меланхолик –Пациент с меланхоличен
темперамент притежава слаб тип висша
нервна дейност и лесно усеща първите
прояви на заболяването, но поради вродената му ленивост късно търси помощ от
специалист.
 Сангвиник– В основата сангвиничния
темперамент стои силния, уравновесен,
бързоподвижен тип висша нервна дейност
този тип пациенти посрещат сравнително
спокойно, трезво, с оптимистични мисли
за бързо и добро възстановяване на здравето.
 Флегматик– поведението на флегматика по
време на заболяване, се обуславя от неговия бавен, уравновесен тип висша нервна
дейност. Тъй като е необщителен, той
трудно намира начин да споделя опасенията си и има нужда от по-дълго убеждаване.
 Холерик–като силен, бързоподвижен и
неуравновесен тип висша нервна дейност
холерика, или незабелязва болезнената
90

симптоматика, или често търси помощ по
дребни поводи.
Познавайки характеристиките на всяка от
тези групи, съответно използваме и различни
подходи, различни техники на комуникация и
очакванията ни са за индивидуален отговор
от всеки влязъл в ролята на пациент. Цели се
постигане на по-пълни познания и по-добро
разбиране на междуличностната природа на
човека. Развиват се умения за асертивно поведение и работа в екип, както и умения за
емпатично общуване с колеги и пациенти [2].
Целта на настоящето проучване е да установи влиянието на специфичните характеристики на пациента върху обучението на медицинските специалисти.
Методи и материали: Проучването е проведено чрез анкетен метод в периода 2016г. 2017 г. Анкетирани са 109 студенти в специалност „Медицинска сестра“.
Използвана е анонимна анкетна карта, а
данните са обработени със статистически
методи.
Резултати и обсъждане
След проведеното изследване се установи,
че голяма част от анкетираните имат категорично мнение.
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Фиг. 1. Болният като значим фактор в учебния процес
пациент“ и като потребител за здравни услуги, болният ежедневно общува със студентите
медицински специалисти. Това общуване има
специфични изменения и е значимо не само
за отделния пациент но и за взаимоотношенията между преподавателите и студентите.
Именно в условията на взаимодействието
“пациент –студент“ се проявяват усвоените

На въпроса дали болният е значим фактор
в процеса на обучение, висок процент от анкетираните отговарят положително – 82.1%,
отговор «не« са посочили едва 6,0%. От получените резултати се вижда, че е безпорен
факта за значимостта на пациента в процеса
на обучение. Като участник от специфичното
взаимодействие “преподавател – студент -
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тояние са фактори съдействащи за формиране
на адекватно професионално поведение вмедицинския специалист. Отношението от пациента, и нашето към пациента играе важна
роля в цялостния учебен и лечебен процес и
съдейства за приобщаване на болния като
партньор в обучението [4].

знания и формираните умения, навици и качества у студентите. Това безспорно се повлиява от индивидуалните качества и особености на всеки конкретен пациент.
Получените резултати са основание да
приемем, че познаването на личността на
пациента и отчитането на психичното му със-
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Фиг. 2. Очаквано съдействие от всеки пациент в процеса на обучение
Студентът, заедно с преподавателя определят целите на професионалното общуване с
пациента, както и техниките за правилна в
съответната ситуация комуникация. Подходящият тон, проявата на търпение или казано
обобщено целият арсенал от вербални и невербални способи при общуване, могат както
да предразположат, така и да отблъснат всеки
един човек, особено когато е в стресираща
среда, каквато е болничната. При постигане
на съдействие от страна на пациента лечебният процес се ускорява и това трябва да е изходна точка за необходимостта от усилия в
тази посока и на двете страни.

Студентите напълно закономерно не очакват, и не изискват на всяка цена съдействие от
пациента, осъзнавайки факта, че това би довело да принудително общуване.
От голямо значение за болните при настаняването им в лечебното заведение е първоначалният контакт с медицински специалист.
Професионалното, любезно и загриженотоотношение на медицинския персонал може да
ги предразположи и успокои, което от своя
страна би довело до по-добра адаптация към
болничната среда, а от там и към съдействие
на пациента в учебния процес.
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Фиг. 3. Фактори от които зависи съдействието на болният в учебния процес
Съвсем естественно, закомомерно и очаквано анкетираните дават превес на отговора
„комплекстно“-37,5%. Пациентът е най-

ранимият участник в учебния процес и неговото поведение и отношение към студентите,
преподавателите и медицинския екип влияе
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каз от съдействие на пациента в учебният
процес.
Характеристиките на личността, функционирането и начина на живот на индивида до
голяма степен определя избора на подходяш
индивидуален подход на медицинския специалист към всеки пациент.

като върху начина на организация и протичане на учебните форми, така и върху качеството на обучение на медицинските специалисти. Водещо психично преживяване на
пациента е отношението му към собственото
заболяване.
Начинът по който болният възприема болестта, дава отражение върху поведенческите
му реакции и това е предпоставка за или от-
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Фиг. 4. Влияние на комуникацията върхужеланието за съдействие на болиия в учебния процес
Литература:

Комуникацията е двустранен процес, но
всеки познаващ елементите и техниките на
комуникационният процес би могъл да я управлява в правилната посока. Застъпените в
програмата теми свързани с придобиване
знания относно добрите техники на правилно
медицинско общуване е предпоставка за увереността на студентите от повлияването на
комуникационният процес. Това показват и
получените резултати на диаграма 4, повече
от половината анкетирани 66,0% смятат, че
техниките на комуникация биха повлияли
съдействието на болния в учебния процес.
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Изводи:
Личностните характеристики на всеки, човек са предпоставка за индивидуален избор
на методи и способи от страна на медицинския специалист за правилно, ползотворно
професионално общуване. Постигане на успех в посока съдействие на пациента в учебният процес на медицинските специалисти,
би имало двустранна полза и за двете страни
на това общуване. Водеща роля в постигане
на този процес има медицинският специалист
с убеждаваща комуникация и умения за асертивно поведение.
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ПРОФЕСИОНАЛЕН СТРЕС И ОЦЕНКА НА РИСКА ОТ РАЗВИТИЕ
НА БЪРНАУТ СИНДРОМ ПРИ ЗДРАВНИ СПЕЦИАЛИСТИ ОТ
МБАЛ „ТОКУДА БОЛНИЦА СОФИЯ“
Никола Георгиев, Полина Балканска
PROFESSIONAL STRESS AND RISK ASSESSMENT FOR DEVELOPING BURNOUT
SYNDROME OF HEALTH SPECIALISTS FROM
HOSPITAL “TOKUDA HOSPITAL SOFIA”
Nikola Georgiev, Polina Balkanska
ABSTRACT: Burnout is a physical, psychological and behavioral stress reaction syndrome. It is caused by
long-term exposure to intense work-related emotional and interpersonal pressures. Although the work of health
professionals can be rewarding, factors such as work-life imbalance, long hours of work, perceived workload,
concerns over complaints against health professionals and lack of reciprocity in relationships with patients and
colleagues may reduce job satisfaction, and consequently can increase the risk of having high Burnout. Few of
the most predicting factors for burnout were long years of work experience, long hours of work per week-dealing
with patients' psychological problems, disturbance of family life pertaining to work and substance use. The
present study aims to estimate the prevalence of Burnout syndrome at work among health professionals from
hospital “Tokuda hospital Sofia” and to analyze some of the work-related risk factors that can trigger Burnout.
Keywords: Burnout, Health professionals, Work related factors, Risk assessment.

 Доказано е, че работещите в сферата
на здравеопазването са подложени на силно
стресогенно влияние поради специфичния
характер на работа и отговорността, с която е
свързан техния труд. В България възможността за повишаване степента на стрес сред медицинските специалисти е допълнително засилена. В тази сфера през последните години
и десетилетия се извършват непрекъснати
реформи, които са съпроводени с промяна на
нормативната база и със значителни съкращения на работна сила. Това, от своя страна,
създава както известно объркване и напрежение да се изпълнят новите изисквания и претоварване с работа за значителна част от персонала, така и поражда непрекъснат страх от
загуба на работното място. Освен това, работните заплати и финансирането на дейността, са недостатъчни. Комбинацията на стресови фактори на работното място и извън него
усилва нивото на стрес и безпомощността на
работниците да се справят с него [6,7].
 Изучаването на факторите на работната среда и оценката на риска от пораженията
на професионалния стрес е съществено условие за оптимизиране дейността на медицинс-

Актуалност на проблема
Актуалността на проблематиката за стреса
сред работещите в лечебни заведения е обусловена от следните основни причини:
 Превенцията на стреса на работното
място е един от приоритетите на странитечленки в Европейския съюз.
 В течение на последните 15-20 години
стресът при работа изпъква като основният
рисков фактор, с който трябва да се справят
организациите в ЕС. Така например, един от
всеки четирима работещи свидетелства за
здравни проблеми и усложнения свързани със
стреса на работното място [12].
 Европейската директива за здравето и
безопасността на работното място /89/391,
ЕИО/, която задължава работодателите да
откриват и своевременно да коригират стресфакторите от работната среда. Проучване на
Европейската агенция за безопасност и здраве
при работа поставя психосоциалните рискови
фактори на челно място сред 10-те настоящи
и бъдещи приоритетни проблеми във връзка
със здравето при работа и изследванията в
тази област [9,11].
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Изследвани са показателите за нивото
на стрес на работното място и степента на
риск от развитието на Бърнаут синдром сред
медицинските специалисти в лечебното заведение;

Конкретизирани са управленски подходи за организиране на работната среда с
оглед превенция и/или намаляване на професионалния стрес.

ките специалисти. на лечебните заведения да
изследва периодично тези условия и да провежда адекватни мероприятия за редуциране
на отрицателното им въздействие [4].
 В редица изследвания е доказана
връзка на неблагоприятни характеристики на
работата с индивидуалното благополучие.
Установена е последователна линейна връзка
между стресиращите психосоциални условия
във формата на несъответствие вложени усилия-отплата и лошото субективно здраве
[2,5,9].
 Стресът при работа може да се управлява ефективно с използване на подхода за
управление на риска, както успешно се прави
по отношение на други основни проблеми
свързани с безопасността и здравето. Въвеждането на превантивна култура по отношение
на психосоциалните рискове и свързания с
работата стрес e изведено като приоритет в
политиката на ЕС по здраве и безопасност
при работа [1,2,3,10].
 Идентификацията на водещите рискове от Европейската обсерватория на риска е
насочена към ранно предвиждане с цел превенция на възможни отрицателни ефекти на
тези рискове за здравето и безопасността на
работещите. По този начин, търсенето на ресурси, както и интервенциите и стратегиите
за управление на бъдещи рискове, могат да
бъдат планирани по-добре и своевременно и
да се повиши ефективността им.

Работна хипотеза
Допускаме, че ролята, задачите и отговорностите на екипите от МБАЛ „Токуда болница София“ в процеса на работа създават
възможност за професионален стрес и риск от
развитие на синдром на прегаряне. Идентифицирането на основните стресогенни фактори в работната среда, уточняването на подходящи подходи за управление на стреса и контролирането му на личностно и организационно ниво в лечебното заведение са предпоставка както за създаването и поддържането на
здравословна и безопасна работна среда, така
и за по-високо качество на здравното обслужване.
Извадка
В настоящето проучване са обхванати 184
медицински специалисти (акушерки, медицински сестри и лекари) от МБАЛ „Токуда
болница София“. Формирането на извадката
става чрез случаен подбор.
Основен критерий при подбора на респондентите е доброволно заявеното им желание
за участие.
Признаци на наблюдение:

Социален статус (възрастова група,
пол, образователно-квалификационна степен,
трудов стаж, заемана длъжност);

Признаци, играещи ролята на личностни фактори, свързани с развитието на синдрома на “прегаряне” – пол, възраст, семейно
положение, ниво на образование, трудов
стаж, удовлетвореност от професията, личностни стратегии за справяне със стреса;

Признаци, изпълняващи роля на външни фактори, свързани с:
- характер на дейността – контакт с “трудни
пациенти”, продължителност на работния
ден, трудова натовареност, дежурства;
- организационна среда – работен психоклимат, ролева натовареност, ролева определе-

Цел, задачи и хипотеза на изследването
Цел на изследването е да се проучат източниците на професионален стрес и степента на риск от развитието на синдром на “прегаряне” /Бърнаут синдром/ при медицински
специалисти в МБАЛ “Токуда болница София” и да се конкретизират подходящи подходи за управление на стреса в лечебното
заведение.
За постигане на тази цел са осъществени
следните основни задачи:

Осъществен е обзор на научната литература по избраната тема и е изготвена теоретична постановка на проблема;

Създаден е методологичен модел на
изследване на синдрома на “прегаряне ” при
медицински специалисти в МБАЛ “Токуда
болница София”;

Установена е субективната оценка на
изследваните лица по отношение източниците
на професионален стрес на работното място;
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Статистически Данните са обработени
с Програма Microsoft Excel. Резултатите са
представени в табличен и графичен вид и са
изчислени описателни статистически величини.

ност, възможност за допълнително обучение,
социална подкрепa.
Проучването е проведено в: Родилно отделение, Гинекология, Хемодиализа, Обща хирургия, Вътрешно отделение, Хоспис, Лицево-челюстна хирургия, Клинична лаборатория, Операционен блок, Гръдна хирургия,
Педиатрия, Неонатология, ОАИЛ в МБАЛ
„Токуда болница София”.

Процедура на изследването
Изследването е осъществено с любезното
съдействие и сътрудничество на екипите,
работещи в посочените отделения. Респондентите попълваха въпросниците и анкетните
карти по време на почивките в рамките на
работното им време. С оглед осигуряване на
анонимност във всяко от отделенията беше
предоставена запечатана кутия за поставяне
на попълнените анкетни карти. След провеждането на изследването анкетните карти бяха
събрани, а данните от тях въведени във файл
с цел по нататъшната им статистическа обработка.

Методи
Изборът на методиките за събиране на
първичната информация съответства на целите и задачите на изследването. Приложени са
следните методи:

Документален – нормативни европейски и национални документи, отнасящи се
към темата, правилници на лечебното заведение и др.

Социологически:
- Косвен анкетен метод. За проучване мнението на респондентите по отношение на
източниците на професионален стрес е проведена анонимна анкета с подготвена специално за целта анкетна карта, съдържаща 7
въпроса. Отчитайки особеностите на изследвания обект отделни въпроси са модифицирани, за да бъдат релевантни към условията на
работа и на стресогенните фактори в медицинското заведение.
- Бърнаут – въпросник за изследване степента на риск от развитие на синдрома на
„прегаряне”, адаптиран за българска среда от
П. Балканска, съдържащ различни работни
ситуации и скала за измерване на степента на
риск (22 твърдения с възможност за избор на
отговор) [8].

Резултати и обсъждане
Изследваните са разпределени в пет възрастови групи /20-29/; /30-39/; /40-49/;/50-59/;
/60+/. Най-голям е делът (75%) на медицинските специалисти от възрастовите групи (4049 г. и 50-59 г.), което се обяснява с факта, че
все по-малко новозавършили започват работа
по специалността си поради редица причини
(заплащане, работа на дневни и нощни смени,
голям процент емигрирали и др.).
След общите идентификационни въпроси,
участниците в анкетата трябваше да отговарят на въпроси, свързани с тяхното лично
мнение и отношение във връзка с наличието
или отсъствието на стресови ситуации в тяхната работа. Какво показват резултатите от
анкетата?

Фиг. 1
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ряне”. Синдромът на прегаряне се засилва и
при „недобър” контакт с началника, напр. при
липса на обратна връзка, похвала и признание.
На въпроса "Какво смятате, че трябва да се
промени, за да се понижи нивото на стрес в
работата Ви?" най-голям е процентът на
отговорилите, че е необходимо поставяне на
реалистични цели (20%), следвано от
адекватно заплащане на труда (19%) и
осигуряване на възможност за изява и
делегиране на отговорности (18%). Когато
критериите за успех не са дефинирани ясно,
когато медицинският специалист трябва да
следва цели, които противоречат на собствените му ценности, възникват конфликти. Насърчаваща разгръщането на синдрома на изпепеляване може да се окаже и невъзможността за помагащия да внесе нещо от себе си
в работата или сам да взема решения /Фиг. 2/:

Анализирайки данните, отразени на
фигура № 1, установяваме, че медицинските
специалисти не страдат от лоши условия на
труд и еднообразие в професионалната си
дейност. Най-голям процент като източник на
стрес на работното място е посочено претоварването (19%) и липсата на стимули и мотивация (18%). Ситуации на претоварване
при изпълнение на служебни задължения в
кратък срок, работа и в личното време, съкрушително натоварване, наличие на конкуренция в работния екип, мениджмънт, изкарващ на преден план фаворити, постоянно
променящи се правила. Неоснователното
критично отношение на ръководителя към
подчинените, недооценяване на усилията на
последните при изпълнението на служебни
задачи, прехвърляне отговорността за неизпълнението на такива върху тях, води до
формиране на негативна професионална мотивираност, която определя и риск от “прега-

Фиг. 2
главоболие могат да бъдат едни от предупНа въпроса "Според Вас влияе ли стресът
на работното място върху здравето Ви?" редителните сигнали на тялото за развитието
Повече от половината анкетирани (54%) на “прегаряне” /Фиг. 3 /:
дават положителен отговор. Появата на телесни оплаквания, честите настинки и

Фиг. 3
Тъй като всички изследвани са медицински специалисти, т.е. те са запознати с този
проблем и последиците от него, затова при-

емаме за реална преценката им за значителното влияние на стреса на работното място
върху здравословното им състояние.
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Протичащите промени в здравния сектор
също увеличават този риск.
Въпрос от анкетата "Кои са най-честите
здравословни проблеми, които определяте
като последица от стреса?" Според анкетираните това са: преумора, безсъние, главоболие, повишено артериално налягане,
ставни проблеми, психическо натоварване,
стрес, проблеми със зрението, болки в мускулите, отпадналост и диспепсия. Това са
основните физиологични симптоми на синдрома на професионално прегаряне. При
малка част от анкетираните стресът на работното място не влияе върху здравето
/Фиг. 4/:

Относителният дял на тези, които смятат,
че стресът не влияе на здравето им, е 20%.
Това са младите, новозавършили специалисти с малък трудов стаж.
Стресът в работата и здравето са неразривно свързани помежду си и това намира
израз както в настоящото изследване, така и
в множество изследвания и практически
програми, които са предназначени да намалят отрицателните последствия от стреса
върху здравето в организационна среда.
За здравните специалисти, които имат
директен контакт с хората в беда, случаите
на стрес са толкова чести, че могат да бъдат
отчетени като неизбежна част от работата.

Фиг. 4
Въпрос "Какво предприемате, за да се
справите със стреса?" Тук правят впечатление
активните стратегии за справяне със стреса:

общуването със близки и приятели (33%) и
залавянето с любимо занимание и хоби (31%)
/Фиг. 5/:

Фиг. 5
работа; дехуманизация - безразличие по отношение на хората насреща „зависещи, получаващи помощ" от професионалиста; работоспособност- чувство на субективна компетентност и успешност в работата.

Следващият метод за определяне степента
на професионално изчерпване при медицинските специалисти е „Скала за измерване на
Бърнаут MBI“. Въпросникът включва три
скали: емоционално изтощение; емоционално
претоварване и изчерпване от собствената
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Изчисленият риск от прегаряне на медицинските специалисти от МБАЛ „Токуда

болница София” въз основа на Бърнаут
въпросника е отразен графично на фиг. 6:

Фиг. 6
на преден план фаворити, постоянно променящите се правила, неяснотата на работните
цели и задачи, създават несигурност, напрежение и психично натоварване на медицинските сестри и оказват значително влияние за
появата на умерен риск от “прегаряне”.
Въздействие върху появата на умерен риск
от “прегаряне” имат и конфликтите в работния екип, претоварването, недостатъчната
обратна връзка по отношение на извършваната работа и резултатите от дейността на медицинските сестри и ценностните конфликти,
свързани с противоречието между личността
на здравните специалисти и организацията, в
която работят.
Най-висок относителен дял на медицински
специалисти с умерен и висок риск от развитие на Бърнаут се установява в Обща хирургия, Хоспис, Операционен блок и ОАИЛ
/Фиг. 7/:

При повече от половината респонденти
/65%/ е отбелязан нисък риск от развитие на
Бърнаут. При близо 1/3 от изследваните е
установен умерен риск, а при 7% се отбелязва
висок риск от развитие на синдрома.
Ситуацията на работната дейност, която
води до най-високо ниво на умерен риск, е
свързана с наказанието и критиката на супервайзъра, от липсата на признание и несправедливостта при оценяването на извършената
работа, прекалената критичност на ръководителя. За специалистите по здравни грижи е от
изключително значение признанието от работата, справедливостта при оценката на дейността им.
Влияние за развитието на умерен риск от
“прегаряне” оказва и психоклимата в екипа,
удовлетворението и двусмислеността на правилата при работа. Наличието на конкуренция в работния екип, мениджмънт, изкарващ

Фиг. 7
Кардиолозите и хирурзите споделят, че
най-трудно понасят инвазивната и застрашаваща живота природа на работата си. Като
най-използван вариант за емоционална защита е дистанцирането от конкретния пациент.

Медицинският персонал на „Хоспис“ и
„ОАИЛ“ ,полага грижи за хора, които могат
скоро да умрат. Много от тях смятат, че наймъчително при съобщаването на лоши новини, е справянето с конфронтацията. Реакциите към осъзнатия предстоящ край могат да

139

оглед още по-точна координация и специализация;
• оптимизиране на спецификата на работа в
МБАЛ “Токуда болница София” чрез мероприятия по мониторинг на стреса, създаване на по-ефективна комуникация на различни равнища в болницата, превенция и
промоция на здраве чрез научни подходи
към условията на труд;
• действия по синхронизиране на режима на
труд и почивка, облекчаване на натоварването на служители в риск от развитие на
Бърнаут синдром;
• изграждане на ефективни стратегии за
справяне със стреса чрез тренинг-обучение
на всички служители за работа при високо
натоварване и емоционален стрес по ефективни програми на базата на опита прилаган в други страни и в България.

бъдат различни: приемане на смъртта (реалистично или религиозно), отричане на реалността, склонност към примирение, страх,
депресивно нежелание за живот и други. Тези
различни типове реакции се определят не
само от възрастта, но и от облика на личността, от соматичното и от психичното й състояние, от социалната ситуация, от културата,
възгледите и религията на човека.
В случаите на умиращи пациенти медицинският персонал по един или друг начин
съпреживява загубата с близките. Както казват професионалистите по здравни грижи, със
смъртта не се свиква. Личните преживявания
са свързани със съчувствие, скърбене по загубен млад живот, дистанциране като психологична защита, търсене на подходящи начини
за успокояване на скърбящите близки.
Изводи и препоръки

Заключение

Като основни изводи от анализа се налагат
следните основни констатации:
 Най-висок относителен дял на медицински специалисти с умерен и висок риск от
развитие на Бърнаут се установява в Обща
хирургия, Хоспис,
Операционен блок и
ОАИЛ;
 Установено бе наличие на умерен
/28%/ и висок /7%/ риск от „изпепеляване”
при 1/3 от респондентите, което изисква оптимизиране на стратегията за управление на
стреса в тази здравна институция.
Като препоръки към мениджмънта на
МБАЛ “Токуда болница София” по отношение на профилактиката и управлението на
стреса могат да се изтъкне необходимостта от
снижаване на нивото на субективната оценка
на стреса (и на неговите симптоми), както и
на Бърнаут симптомите чрез:
• подобряване на организацията на труда на
работното място и намирането на ефективни модели на структуриране на работната
среда;
• подобряване на йерархичните взаимоотношения (на комуникативно равнище) – медицинска сестра – старша сестра – главна
сестра – административно ръководство,
както и отношенията лекар – медицинска
сестра с цел по ефективни стратегии за
справяне със стреса и по-ниско ниво на
усещането на Бърнаут;
• подобряване, регулиране и диференциране
на задълженията на медицинските сестри с

Увреждащият здравето стрес на работното
място може да бъде избегнат. При ефективен
мениджмънт на стреса лечебното заведение е
с висока продуктивност, с подобрено качество на труда, с ниски нива на заболеваемост.
Първата стъпка в тази посока е мониторингът
на всички рискови за здравето и благополучието на работещите фактори от работната
среда. Инвестирането в програми и стратегии
за справяне със стреса са част от успеха на
цялото лечебно заведение.
Да не забравяме, че опазването на здравето
на отделните служители и здравето на организацията като цяло са двете страни на един и
същ процес.
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ПОСЛЕРОДОВ ПЕРИОД В АДОЛЕСЦЕНТНА ВЪЗРАСТ
Нино Колева, Деляна Хаджиделева, Антоанета Димитрова
SPECIFICS DURING PREGNANCY, GIVING BIRTH AND POSTNATAL
PERIOD IN ADOLESCENT AGE
Nino Koleva, Delyana Hadzhideleva, Antoaneta Dimitrova
ABSTRACT: Pregnancy and giving birth in adolescent age is a significant health and social problem
affecting mothers’ and their children’s lives. The term “adolescent pregnancy” refers to young women who
conceive before coming of age – before the age of 18 under the laws of the Republic of Bulgaria. The aim of our
survey is to define the specifics of the course of the pregnancy and giving birth in adolescent age, as well as to
propose specific ways and guidelines for handling with unfavorable risks and consequences.
The data related to early bearing in Bulgaria for the year 2016 are provided by the National Statistical
Institute, the Ministry of Health, USCRASP. A documentary method for clinical monitoring was used for the
conduction of the survey. It was done through analysis of medical records. The data was processed through
statistical methods. 250 girls in adolescent age who had given birth on the territory of the Republic of Bulgaria
were randomly selected. The specific features during the course of the pregnancy, the birth process, the
postnatal period and the condition of the infant were analyzed. The following conclusions could be made
analyzing the results: pregnancy in adolescent age is accompanied by a large number of complications:
hyperemesis, pre-eclampsia, eclampsia, PIH, miscarriages, iron deficiency anemia. The mothers are not
physically and mentally mature to be parents. They don’t graduate, have no possibilities for employment and are
dependent for their survival. Children born by mothers in adolescent age have low quality offspring and do not
receive the necessary paternal care. We propose that talks and lectures by professionals about risks of early
onset of sexual intercourse, contraception, the influence of alcohol and narcotic substances over sexual behavior
should be conducted at schools. The amount of complications followed by pregnancy in adolescent age should be
clarified. For the achievement of good results, an integrated approach is necessary and the efforts of families,
teachers, psychologists, medical specialists, social workers, institutions and society as a whole.
Key words: pregnancy, birth, adolescent age, specifics, risks, consequences

Според Д. Чалъкова под „ранна раждаемост“ се разбира „раждаемост във възрастта
под 15 до 18 навършени години“. В това определение е фиксирана само горната граница,
а долната остава вариантна – „под 15“, но не
се конкретизира колко „под 15“ [8].
В доклада на Фонда на ООН за 2016 г. се
посочва, че всяка година 7,3 милиона деца
стават майки в развиващите се страни, което
означава, че всеки ден 20 000 момичета на
възраст под 18 години раждат, като това нанася икономически щети на самите тях и на
страните, в които живеят. Около 70 000 са
майките на възраст между 15 и 19 години,
които умират от усложнения при раждането
всяка година [10].

Въведение
Бременността и раждането в адолесцентна
възраст представляват сериозен здравносоциален проблем, засягащ живота на самите
майки и на техните деца.
Терминът “адолесцентен” има чуждестранен произход и определя преходния период, в
който настъпват хормонални, психически и
физически промени в развитието на индивида.
В световната литература се използват термините „адолесцентна (юношеска) раждаемост“, „ювенилна фертилност (фертилност на
подрастващите)“ или „фертилност на тийнейджърите“
(плодовитост
на
13–19годишните).
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могат да доведат до развитие на хроничен
стрес [2].
Водещите усложнения на бременността са:
заплашващи аборти, спонтанни аборти, преждевременни раждания, анемии, прееклампсия
и еклампсия, ХИБ (хипертония индуцирана
от бременността), хиперемезис, вътреутробна
хипоксия на плода и др. [1].
Прееклампсия и еклампсия е най-честото
усложнение на бременността в юношеска
възраст, като честотата варира от – 12% до
76%.
Честотата на заплашващите аборти е повисока – 13,6% в сравнение с жени в репродуктивна възраст, като най-често се наблюдават във второто тримесечие на бременността
– 62,4%.
Усложненията по време на раждане се
наблюдават от 30% до 81% при непълнолетните момичета, като те са: аномалии в родилната дейност, интрапартални и постпартални
кръвотечения и родови травми. Наблюдава се
значително увеличение на дела на абдоминално родоразрешение.
Честотата на преждевременните раждания
в тийнейджърска възраст варира от 7,4% до
9,3% [3].
Освен биологичната незрялост на организма на майката, имат значение и соматичните и гинекологични заболявания и усложненията по време на бременността.
Честотата на Sectio caesarea в адолесцентна възраст варира от 2,2% до 55,7%, в сравнение с жените в репродуктивна възраст от 9%
до 38%.
При непълнолетните родилки е висок дела
на патологично протичане на послеродовия
период. В структурата на усложненията преобладават гнойно-септичните заболявания.
Чести усложнения в пуерпериума са анемиите
– 39,1% [4].
Най-значимите рискови фактори за усложнения на плода са: младата възраст на майката; тютюнопушене; битовите условия на живот. Непълноценното и небалансирано хранене на майката е от особено значение за развитие на усложнения по време на бременността,
несъответствие между степента на развитие
на плацентата спрямо гестационния срок,
олигохидрамнион и полихидрамнион.
Характерни усложнения на новородените
от адолесцентни майки са: висок процент
асфиксия; висока честота на недоносеност;
незрялост, NEK (некротичен ентероколит),
анемии, различна степен на патологичен

Фиг. 1. Раждания в световен мащаб в адолесцентна възраст за 2016 г.
Фондът на ООН за населението подчертава, че в Африка, Нигер е страната с найголям брой на бременности в адолесцентна
възраст, като 51% са жените, родили преди да
навършат 18 години. Данните за Азия показват, че Бангладеш е страната с най-високо
равнище – 40%, а за Йемен резултатите сочат
- 25%. В Латинска Америка, Никарагуа достига рекордните - 28%. В развитите страни
половината от общо 680 000 бременности в
тийнейджърска възраст се падат на САЩ
[10].
Според Европейската статистика за 2016та година, забременяванията и ражданията в
юношеска възраст са най-високи в Румъния 15,6%, в България - 14,7% и в Унгария 11,0% [9].
Бременността в ранна възраст е свързана с
повишен риск за здравето, както на майката
така и на детето, които се дължат на редица
фактори: физиологична и психологична незрялост на тийнейджърката и незрялостта на
детеродните органи водят до голям брой усложнения на бременността и раждането,
преждевременно раждане и вродени заболявания на новороденото. Незрялата личност на
бременната в адолесцентна възраст е предпоставка за развитие на дълбок психоемоционален стрес. Постоянните стресови
ситуации свързани с неуредения семеен статус и създалите се конфликти с близките и,
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Физиологична хипотеза – половият
акт, който води до бременност и раждане
се извършва под непосредственото влияние на хормоналните промени настъпващи в тийнейджърския организъм.
Анатомичната и функционалната незрялост на младия организъм довеждат до неблагоприятни последици, както по време на бременност и раждане, така и в дългосрочен
план.

иктер, перинатални поражения на ЦНС, наличие на мозъчна вентрикуларна дилатация,
хипертензия, интракраниални хематоми и др.
Особено сериозни последствия от адолесцентната бременност се оказва драматичния
факт, че болшинството от майките оставят
децата си на произвола на съдбата. До 15% от
новородените изоставени в родилните домове
са деца от непълнолетни майки. Приблизително същия брой деца, родени от тийнейджърки, „временно” са настанени в медико-социални домове или при приемни родители, поради невъзможност на майката да
изпълни майчините си задължения. Въпреки
това, трябва да се подчертае, че битовите,
психологическите, социалните и правни
проблеми на ражданията в адолесцентна възраст се решават много по-сложно, отколкото
медицинските [5].
Д-р Stephen Caldas (1993) идентифицира
шест хипотези за ранна бременност [7]:
1.
Хипотеза за невежество в областта
на репродукцията – повишената честота
на бременност сред подрастващите, често
е в резултат на липсата на познания по
отношение на процеса на зачеването и
контрацепцията.
2.
Хипотеза за психическите нужди –
причини за възникване на бременност и
раждане при подрастващите момичета се
корени в поведението, което отразява
психологическото състояние на майката
(бременността и раждането в юношеството може да задоволи „нуждата на несъзнаването”).
3.
Хипотеза за получаване на социални
помощи – причината за бременност и
раждане при бедните непълнолетни момичета е свързана с желанието да получават социални помощи в пари или натура.
4.
Хипотеза за примера на родителите и
отсъстващия надзор – поведението на
родителите и/или липсата на контрол,
както и семейства с един родител е причина за бременност и раждане при подрастващите.
5.
Хипотеза за социалните норми – поведението на подрастващите в областта на
сексуалните отношения и изпълнението
на родителските задължения са непосредствено свързани със силното въздействие
на социалните норми, които подрастващите възприемат и съгласно които действат.

6.

Цел на проучването:
Цел на нашето проучване е да се определят
спецификите на протичането на бременността
и раждането в адолесцентна възраст, както и
да се предложат конкретни пътища и насоки
за справяне с неблагоприятните рискове и
последствия.
Материал и методи:
Данните свързани с ранната раждаемост за
2016 год. за България са предоставени от
НСИ, МЗ и ЕСГРАОН.
За провеждане на изследването е използван документален метод на клинично проследяване (анализ на медицинска документация),
като данните са обработени чрез статистически методи.
На случаен принцип са избрани 250 момичета в юношеска възраст, родили на територията на Българиая, като са проследени специфичните особености при протичане на
бременността им, раждането, послеродовия
период и състоянието на новороденото.
Резултатите са обработени с програмите
WORD и EXCEL.
Резултати и обсъждане:
За периода 01.01.2016 г. – 31.12.2016 г. в
България са регистрирани 60 659 живородени деца, от тях:
• 57 588 деца са родени от майки над 18годишна възраст,
• 294 деца са родени от малолетни майки –
до 14 г. (вкл.),
• 656 деца са родени от майки на 15г.,
• 1000 деца са родени от майки на 16 г.,
• 1111 деца са родени от майки на 17 г.,
• 79 са децата на непълнолетни родители,
които са настанени в домове за медикосоциални грижи и приемни семейства.
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Фиг. 2 Разпределение на ражданията в България за 2016 година
Най- много са ражданията в градовете:
София – 15 704, Пловдив – 6 695, Варна –
4601 и Бургас – 3401, а най- ниска е раждаемостта във Видин – 413 новородени. Този
резултат се дължи на демографската ситуация, свързана с броят и застаряването на населението, урбанизацията в България и редица други фактори.
Според броя на живородените деца за 2016
година в България, 3061 (5,1%) са на майки в
адолесцентна възраст, разпределени в процентно съотношение по области (фиг. 3):

Фиг. 3. Разпределение на % състав на ражданията в адолесцентна възраст за 2016
година в зависимост от раждаемостта по
области
По отношение на разпределението на ражданията по областни градове се забелязва, че
относителният дял на родилите в тийнейджърска възраст във Видин е 17,43%,
Габрово - 14,52%, Перник и Кюстендил – по
13,82% и Смолян - 13,70%. Най-малък е процентът за София - 1,33%, Пловдив - 2,42%,
Варна - 3,32% и Бургас - 3,76%.
Прави впечатление, че за големите градове този резултат е почти от 5 до 13 пъти помалък в сравнение с населените места с пониска раждаемост. Причините могат да се
търсят в недостатъчната здравна и сексуална
култура, традиционните особености на раз-
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личните етноси, семейното възпитание, липсата на търсене и предлагане на компетентна
информация и множество други разнообразни
фактори.
Анализ на медицинската документация:
Нашето проучване установи факта, че голяма част от адолесцентните бременни са
посещавали женска консултация за пръв път в
късните срокове на бременността:

Фиг. 4. Посещения на бременните тийнейджърки в женска консултация

Фиг. 5. Антепартални усложнения

Между 13-та и 28-ма г.с. – 145 (57,6%).
След 28-ма г.с. – 16 (6,7%). Своевременните
посещения в женска консултация до 12 г.с. се
наблюдават при 72 (28,7%) тийнейджърки.
Особено тревожен е фактът, че – 17 (7%) от
бременните изобщо не са посещавали женска
консултация и бременността им е протекла
без медицински контрол.
При регистриране в женска консултация
73,4% от адолесцентните бременни са заявили, че нямат постоянен партньор.
Само 53 (21%) от непълнолетните момичета са посочили, че бременността е желана.
При останалите 197 тийнейджърки, се предполага, че късното регистриране в женска
консултация е поради липсата на решение
относно изхода за настъпилата бременност.
В анамнезата на 107 непълнолетни момичета е отбелязан аборт поради нежелана бременност. Най-голeмия брой inter ruptio –
89,6% е направено в срок между 8-ма и 10-та
г.с.
Важно е да отбележим, че при 71 от 250-те
тийнейджърки, бременността е протекла на
фона на хронична никотинова интоксикация.

При проучване на бременностите в адолесцентна възраст, установихме следните
данни представени на фиг. 5: при 48,3% се
наблюдава заплаха за настъпване на аборт,
при 14,3% - хиперемезис; при 56,7% - ХИБ;
при 57,3% - желязодефицитна анемия; частично отлепване на нормално разположена
плацента (abruptio placentae) – 2,5%; при
67,4% се диагностицира хронична фетоплацентарна недостатъчност; при 14,9% - интраутеринна ретардация; при 4,5% - полихидрамнион; при 1,8% - олигохидрамнион. Данните сочат, че 17,7% от ражданията са били
преждевременни.
По време на адолесцентната бременност –
31,9% от тийнейджърките са диагностицирани с вагинити, в това число и със специфична
етиология.
В анамнезата са отбелязани следните соматични заболявания: вегетативно-съдова
дистония; пиелонефрит; бронхит; миопия в
различни степени. Данните сочат, че всяка
тийнейджърка е боледувала с 2 и повече екстрагенитални заболявания по време на бременността.
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трагенитални заболявания, утежнена акушерска анамнеза). Послеродовия период е протекъл без усложнения. Всички оперирани пациентки са изписани в задоволително състояние
с живи деца.

Фиг. 6. Интрапартални усложнения
Изследването показа, че при 48,7% от раждащите момичета са настъпили интрапартални усложнения. От фиг. 6 е видно, че найголемия относителен дял (36,8%) е на травмите на мекия родилен канал. Не е малък
дела на аномалиите в родилната дейност –
18,9% и пелвиофеталната диспропорция –
12,5%.

Фиг. 8.Оперативни интервенции
От резултатите представени на фиг. 8, ясно
се вижда, че не е малък дела на пациентките,
завършили с епизиотомия и перинеотомия –
24,3%. Мануална ревизия на маточната кухина в постпартален период и ранен послеродов
период са се наблюдавали при 10,7%, свързани със следните индикации: хипотонично
кръвотечение, задържана плацента и задържани плацентарни части.
Усложнения в послеродов период са имали
6,4% от родилките: задържани плацентарни
части, по повод на което им е направена инструментална ревизия на маточната кухина.
Родилките са преведени в родилно отделение,
където е проведено съответното комплексно
лечение.

Фиг. 7. Механизъм на раждане
По отношение механизма на раждане се
отчита, че по-големия относителен дял е от
подрастващите при които раждането е протекло per vias naturalis (фиг.7). При 1/5 от тях
раждането е завършило чрез оперативна интервенция (Sectio caesarea) с индикации (екс-
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дилна дейност са съпроводени с патологични кръвотечения и родов травматизъм
(руптури).

Изводи:

2.

Бременността при непълнолетни момичета често е усложнена от хронична
плацентарна инсуфициенция. Новородените на подрастващите майки, често се
раждат в състояние на асфиксия и хипотрофия.

3.

Наблюдава се по-висок дял на преждевременни раждания и абдоминално родоразрешение. Честите аномалии на ро-

5.

Проведеното изследване показа, че
бременността в адолесцентна възраст е
проблем засягащ медицината, социалната
сфера, икономиката и др. Това изисква
необходимостта от провеждане на социални и медицински мероприятия с цел
намаляване честотата на бременности и
раждания в юношеска възраст.

Ражданията в адолесцнтна възраст е социално явление със сложни и многоаспектни
личностни и социални последствия. При решаването на проблема трябва да се търси не
неговото парциално и палиативно решение, а
да се предвиди комплекс от мерки и да е осигурено тяхното системно и правно обосновано прилагане.
Решенията по въпросите, отнасящи се за
бременност и раждане в адолесцентна възраст, трябва да се базират на индивидуална и
щателна оценка на здравословното състояние,
социално-психическите особености и данните
от акушерското изследване на непълнолетните момичета.
Представените данни потвърждават необходимостта от разработване и реализация на
лечебни, профилактични и рехабилитационни
мероприятия след прекъсване на бременност
при момичета в адолесцентна възраст и да се
изгради специфичен подход и диспансеризация при последваща бременност, с цел да се
запази репродуктивния потенциал на бъдещите майки.
Предлагаме да бъдат провеждани в училищата беседи и лекции от специалисти,
свързани с рисковете от ранното начало на
полов живот, контрацепция, влиянието на
алкохола и наркотичните вещества върху
сексуалното поведение, както и разясняване
на подрастващите до какви усложнения води
бременността в адолесцентна възраст.

Отчита се, че в състояние на асфиксия са
родени почти половината от новородените, от
които 1/10 са в тежка степен (фиг. 9). Важно е
да отбележим, че не е малък дела на диагностицираните с морфофункционална незрялост
свързана с недоносеност, екстрагенитални
заболявания на майката, прееклампсия и еклампсия.
Вътреутробните инфекции на плода са се
наблюдавали при 10,2% от адолесцентните
майки: интраутеринна пневмония; вроден
конюктивит; пиодермия и ринит.
При всяко четвърто новородено са се наблюдавали хипоксични поражения на ЦНС.

Според данните от нашето изследване
при по-голямата част от адолесцентните
примапари, се наблюдава по-ранно начало на сексуална активност (14,2 год.).

Според нашето изследване, поголямата част от тийнейджърките са момичета с ниско образование и социален
статус. Всяка трета от тях ще отглежда и
възпитава детето си без постоянен партньор. 33% от тийнейджърките употребяват цигари.

Заключение:

Фиг. 9. Усложнения на новороденото

1.

4.
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Несъмнено от изключителна важност са
срещите и провеждането на беседи с родителите на подрастващите с цел разясняване и
пропагандиране на рисковете и последствията свързани с горепосочената проблематика.
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МЕХАНИЗЪМ НА ДЕЙСТВИЕ НА РЕТИНОИДИТЕ И ВЪЗМОЖНОСТИ
ЗА ЛЕКАРСТВЕН ДИЗАЙН
Надя Агова, Светлана Георгиева, Яна Колева, Мая Георгиева, Александър Златков
MECHANISM OF ACTION OF RETINOIDS AND POSSIBILITIES FOR DRUG DESIGN
Nadya Agova, Svetlana Georgieva, Yana Koleva, Maya Georgieva, Alexander Zlatkov
ABSTRACT: Nuclear receptors have the ability to directly bind to DNA and regulate the expression of
adjacent genes, hence these receptors are classified as transcription factors. The multiple biological actions of
retinoids are mediated by two classes of proteins: retinoid receptors and retinoid-binding proteins. Retinoid
receptors are ligand-inducible transcription factors that belong to the superfamily of nuclear hormone
receptors, and which are activated by stereoisomers of retinoic acid. The superfamily includes receptors for
hydrophobic molecules such as steroid hormones (e.g. estrogens, glucocorticoids, progesterone,
mineralocorticoids, androgens, vitamin D3, ecdysone, oxysterols and bile acids), retinoic acids (all-trans and 9cis isoforms), thyroid hormones, fatty acids, leukotrienes and prostaglandins. As nuclear receptors bind small
molecules that can easily be modified by drug design, and control functions associated with major diseases (e.g.
cancer, osteoporosis and diabetes), they are promising pharmacological targets.Bexarotene is a rexinoid - a
synthetic retinoid that selectively activates the RXR subfamily of receptor. Although the mechanisms of action of
rexinoids in therapy and chemoprevention are poorly understood, clinical examination of these compounds is in
progress.
Keywords: Ретиноиди, ретиноидни рецептори, ядрени рецептори, Bexarotene

карства за лечение на основни заболявания
включително онкологични заболявания, остеопороза и диабет (Gustafsson, 1999; Kliewer et
al., 1999).
Физиологичните ефекти на ретинолова киселина (RAS) са медиирани от представители
на две семейства ядрени рецептори:
 рецептори на ретинолова киселина (RARS)
включващи три изотипа – (RAR α, RAR β,
RAR γ)
 ретиноид X рецептори (RXRs) отново
включващи три изотипа – (RХR α, RХR β,
RХR γ)
Класификацията на подсемействата от рецептори се основава предимно на различията в
структурата на изграждащите ги аминокиселини, отговора при свързване с различни естествено срещащи се и синтетични лиганди,
както и в способност да се модулира експресията на различни прицелни гени.
Структура на ретиноидните рецептори
Повечето ядрени рецептори имат молекулни маси между 50,000 и 100,000 далтона.
Подобно на други ядрени рецептори, ретиноидните рецептори имат шест функционални / структурни домейни.

Ретиноидите изпълняват важни и разнообразни функции в организма. Основно значение има ролята им в зрителния процес, регулация на клетъчната пролиферация и диференциация, имунна функция, ембрионалното
развитие, активиране на гените на туморна
супресия.
Те осъществяват тези процеси чрез свързването си с ядрени рецептори.Ядрените рецептори са едни от най-големите класове
транскрипционно регулиращи рецептори. Те
участват в регулацията на различни функции,
например: хомеостазата, размножаването,
развитието и метаболизма на животинските
организми (Marc Robinson-Rechavi,2003).
Лигандите, които се свързват и активират
нуклеарните рецептори включват липофилни
структури, каквито са ендогенните хормони,
витамините А и D и много други екзогенни
струкрури.
Лигандите на ядрените рецептори представляват малки молекули, които могат
лесно да бъдат модифицирани чрез лекарствен дизайн и от тях да бъдат разработени ле-
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рафския анализ е установено че С домейна се
образува чрез взаимодействие на серия от αспирали, които водят до формиране на нова
структура
наречен
анти-паралелно
αспирална тип сандвич.
Свързването на лиганди с Е домейн индуцира конформационни промени, които водят
до промени в цялостната организация на рецептора. Това е от особено значение за RXRs,
тъй като тези рецептори са въвлечени във
взаимодействия изключително широк кръг от
лиганди.
В рамките на лиганд-свързващия домейн
се образува хидрофобен джоб, в който се поместват ендогенните и екзогенни лиганди на
рецептора. Различията в архитектура на лиганд свързващия домейн и образувания от
него хидрофобен джоб пораждат възможността членовете на суперсемейството от
ядрени рецептори да взаимодейства с различни субстрати, което определя и лигандзависимите свойства на отделните рецептори.(H.S. Ahuja 2016)
Определена е 3D структура на някои ядрени рецептори, което позволява много подобро разбиране на механизмите им на действие, както и ролята на отделните им участъци
при свързването на лигандите (reviewed by
Moras and Gronemeyer, 1998).
Схематичната структура на ядрените рецептори е представена на фигура 1:

A/B домейн – (N-терминална област) много променлив и съдържа активна област
(AF-1), чието действие е независимо от присъствието на лиганд. А/В домейнаима силно
променлива последователност от аминокиселини в различните групи ядрени рецептори.
Неговата дължина е от по-малко от 50 до
повече от 500 аминокиселини, като техните
3D структури не са известни все още.
С домейн - ДНК-свързващ домейн (DBD):
силно консервативен домейн, съдържащ двацинкови фрагмента – „zinc fingers“, чрез които се свързва със специфични последователности на ДНК, наречени hormone response
elements (HRE). Именно този домейн участва
в димеризацията на ядрените рецептори. Като
димеризацията включва както образуване на
хомодимери, така и хетеродимери.
D домейн – разположен между ДНКсвързващ (DBD) и лиганд свързващия домейн
(LBD), този участък представлява гъвкав домейн, най-малко консервативната област от
рецептора. Чрез него се усъществява връзката
между С и Е домейните.
Е домейн–лиганд-свързващ домйен (LBD)
– най-големият домейн в структурата на ядрените рецептори. Той заедно с ДНКсвързващия домейн (DBD) допринася за димеризацията на рецептора и в допълнение, се
свързва с протеини. В структура на Едомейна се съдържа активна област 2 (AF-2),
чието действие е зависима от наличието на
свързания лиганд към рецептора.
F – домейнС – терминален домейн представляващ силно променлива последователност, чиято структура и функция са неизвестни.
N-терминалната област (A /B - домейн),
ДНК-свързващ (С), и лиганд свързване (E)
домейни представляват силно нагънати и
структурно стабилни участъци, докато област
(D) и (F) домейните могат да бъдат структурно гъвкави и неподредени.
Една от най-забележителните характеристики на семейството на ядрените рецепторни
е, че докато някои аспекти на структурата са
силно консервативни – какъвто е ДНК свързващия домейн, други - като лигандсвързващия Е домейн - са изключително променливи.
При тези ядрени рецептори, при които
структурата е била изследвана чрез рентгенова кристалография се наблудава забележителна консервативност в ДНК-свързващия
домейн - С домейн. С помоща на кристалог-

Фиг. 1 – Схематична структура на ядрените
рецептори
Както рецепторите на ретинолова киселина (RARS), така и ретиноид X рецепторите
(RXRs) включват няколко изоформи - RXRα
(α1 и α2), RXRβ (β1 и β2), и RXRγ (γ1 и γ2).
Нивата на тяхната експресия варират в зависимост от типа на клетките и степента им
на диференциация. Установено е, че RXRα
преобладават предимно в епидермиса, червата, бъбреците и черния дроб; RXRβ са експресирани повсеместно, а RXRγ се срещат найвече в мозъка и мускулите и в много малки
количества в мастната тъкан (A. Nohara,
2009).
Ретиноид X рецептор алфа (RXR-α), известен също като NR2B1 (ядрен рецептор подсе-
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мейство 2, група В, член 1) е ядрен рецептор,
който при хора е кодиран от ген RXRA.
Структурата му е представена на фигура 2:

тински модели и предотвратява туморната
индукция при други. Все пак точният механизъм на действие на бексаротен при лечението
на кожен Т-клетъчен лимфом не е известен.
Механизмът на действие на ретиноидите от
трето поколение е представен на фигура 3:

Фиг. 2 – Структурата на ретиноид X рецептор алфа (RXR-α).
В зависимост от това с кои рецептори се
свързат, витамин А и неговите производни
могат да бъдат означени по два начина:
 Ретиноиди - Природни или синтетични съединения, които модулират своите ефекти чрез свързването си с RAR
рецептори;
 Рексиноиди - Природни или синтетични съединения, които проявяват
своите ефекти чрез свързването си с
RХR рецептори
RAR и RXR трябва да димеризират преди
да могат да се свържат с ДНК. Когато лиганд
се свърже с рецептор, той активира образуването на димери. Ролята на лиганд активиращ
ретиноидните рецептори може да се изпънява
както от природни, така и от синтетични ретиноидни аналози. RXR има способността да
образува хетеродимер, както с RAR (RARRXR), така и с много други ядрени рецептори, включително рецептори за тироидни хормони (RXR-TR), рецептори за витамин D3
(RXR-VDR), пероксизомни пролифераторактивирани рецептори (RXR-PPAR) и чернодробни "X" рецептори (RXR-LXR).
Способността на RXR да образуват хетеродимери с различни рецепторни партньори,
които са важни за клетъчната функция и физиология, показват, че биологичните активности на ретиноидите, в това число и на синтетичните производни от трето поколение,
към които се отнася например препаратабексаротен, са по-разнообразни от тези на съединенията, които активират само RAR. In vitro
бексаротен инхибира растежа на туморни
клетъчни линии от хематопоетичен и сквамозен клетъчен произход. In vivo бексаротен
причинява туморна регресия при някои живо-

Фиг. 3– механизъм на действие на ретиноиди
от трето поколение
Лекарствен дизайн
Познавайки добре структурата както на
ретиноидите, така и на ретиноидните рецептори е възможно да се мисли в посока към
лекарствен дизайн.
Дизайнът на лекарство, често наричан рационален дизайн е метод за откриване на нови лекарства на базата на познанията за биологична мишена върху която оказват ефекта
си.
В най-основен смисъл, лекарственият дизайн включва конструирането на нови молекули, които са комплементарни по форма и
размер на биомолекулната цел, с които те се
свързват и взаимодействат.
В представения случай биомолекулната
цел е ретиноидния рецептор, отнасящ се към
групата на ядрените рецептори, към който се
свързват природните и синтетични ретиноиди. Въпреки съвременните възможности за
дизайн и проектиране на структури, които да
се свързат с биологичните мишени има много
други свойства, като бионаличността, плазмен полуживот, странични ефекти и т.н., които първо трябва да бъдат оптимизирани преди
да бъде създаден лиганд, който да може да
взаимодейства с рецептор и да представлява
безопасно и ефикасно лекарство.
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За разлика от традиционните методи за откриване на лекарства (известни като фармакологични ), които разчитат на тестване на
химични вещества върху култивирани клетки
или животни и съвпадение на очевидните
ефекти на лечение, лекарствения дизайн, наречен още рационален лекарствен дизайн
започва с хипотезата, че модулирането на
специфична биологична мишена може да има
терапевтична стойност.
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Заключение
Развитието на лекарственият дизайн, както
и подробното изследване на структурата на
ядрените рецептори посредством съвременни
методи и технологии дава възможност за моделиране на нови, селективни структури, които стоят в основата на нови лекарстени молекули.
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ПРИЛОЖЕНИЕ НА НОВА ГЕНЕРАЦИЯ РЕТИНОИДИ В СЪВРЕМЕННАТА ТЕРАПИЯ
НА ОНКОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ
Надя Агова, Светлана Георгиева, Яна Колева, Мая Георгиева, Александър Златков
USING OF NEW GENERATION RETINOIDS IN ADVANCED THERAPY OF CANCER
DISEASE
Nadya Agova, Svetlana Georgieva, Yana Koleva, Maya Georgieva, Alexander Zlatkov
ABSTRACT: Retinoids comprise a family of polyisoprenoid lipids which include vitamin A (retinol) and its
natural and synthetic analogs. Vitamin A (retinol) and its natural and synthetic derivatives (retinoids) are involved in several important physiological processes in human body. Retinoic acid is a metabolite of vitamin A
(retinol) that mediates the functions of vitamin A required for growth and development. Retinoids are effective
therapy for some precancerous lesions, the treatment of acute promyelocytic leukemia (APL), T-cell lymphoma,
and the prevention of malignancies in high-risk cancer groups. Breast cancer still remains a major problem in
its incidence, morbidity and mortality. Retinoids, natural and synthetic derivatives of vitamin A, possess antiproliferative and proapoptotic properties, making them a promising class of chemopreventive agents against breast
cancer. Studies have shown that new generation retinoids can inhibit the growth of normal and malignant breast
cells.
Key words: Ретиноиди, карцином на млечната жлеза, Т-клетъчен лимфом

Като витамин А се обозначават голям брой
вещества със сходна структура (включително
(Z) изомери) изолирани от животинските тъкани.
В основата на ретиноидите стои структурата на all-trans ретинол (витамин А) и неговите производни – продукти на окислението all-trans ретинал (ретиналдехид) и ретинолова
киселина (RA). Структурата на all-trans ретинол (витамин А) е представена на фигура 1.

Обща характеристика и класификация
на ретиноидите
"Ретиноиди" е общ термин, който обхваща
витамин А (ретинол), неговите метаболити и
активни синтетични аналози.
В монографии на British Pharmacopoeia
2007 терминът "ретинол" се използва за препарати, съдържащи синтетични естери, а терминът "витамин А" за препарати от естествен
произход.

Фиг. 1- all-trans ретинол (витамин А); IUPAC наименование (2E,4E,6E,8E)-3,7-dimethyl-9(2,6,6-trimethylcyclohex-1-enyl)nona-2,4,6,8-tetraen-1-ol
Ретинола в организма се образува при разграждането на β-каротен под действието на
ензими. Процеса включва разкъсване на βкаротен при централната двойната връзка и
създаване на епоксид и протича под действеието на бета-кароен 15,15` монооксигеназа.
След което епоксидната група се атакува от
молекули вода и се образуват две хидроксил-

Ретиноидите, както и техните естествени
метаболити и синтетични производни, са полиизопреноидни, липидни съединения съдържащи циклохексенилов пръстен.
Структурата на ретиноидните съединения
представлява цикличен остатък, свързан с
полиенова странична верига и полярна крайна група (хидроксилна или карбоксилна).
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ледната стъпка от образуването на ретинол е
ретинол дехидрогеназа. Схематично процесът
е представен на фигура 2:

ни групи в центъра на структурата. При образуваните хидроксилни групи структурата се
разцепва, образувайки ретинал, а на следващ
етап и ретинол. Ензимът катализиращ пос-

Фиг. 2 – Получаване на ретиналдехид и ретинол под действието на ензими.
Изотретионин намира приложение при пеРетиноловата киселина може да се получи
рорално лечение на тежки форми на акне, но
в организма чрез две последователни стъпки
също така се прилага и при Грам отрицателен
на окисляване, които са ензимно катализирафоликулит и розацея, когато състоянията не
ни. На първия етап се получава алдехид (ресе повлияват от стандартна терапия. (C. E.
тиналдехид). Реакцията се катализира под
OrfanosR. EhlertH. Gollnick, 1987).
действието ензими - алкохол дехидрогенази
•
Второ поколение ретиноиди:
(ADHs) и ретинолдехидрогенази (RDHs).
Тук се включват етретионат и неговия меВторият етап включва получаването на ретитаболит ацитретин.
нолова киселина - окисляване на ретиналдеЕтретионат е особено полезен за пероралхид, което се катализира от ретиналдехид
на терапия на голям брой заболявания като
дехидрогенази (Gregg Duester, 2008). Принпустулозен псориазис и еритродермия, както
ципната схема за получаване на ретинолова
и на генерализирани лишей, болест на Darier
киселина е представено на фигура 3:
и тежка вродена ихтиоза (C. E. OrfanosR.
Класификация на ретиноидите
EhlertH. Gollnick, 1987).
Ретиноидите, в зависимост от структурата,
•
Трето поколение ретиноиди:
произхода и ефектите си се подразделят на
То включва ретиноидите: бексаротен, татри поколения.
заротен и адапален.
•
Първо поколение ретиноиди:
Към първо поколение се отнасят ретинол,
ретинал, третионин, изотретиноин и алитретионин.
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Фиг. 3 – Получаване на ретинолова киселина под действието на ензими.
ретинолова киселина водят до тежки тератогенни последствия.
Основните показания за терапевтична
употреба на ретиноидите, в това число и на
витамин А са хипо- и авитаминози А.Някои
заболявания на очите (пигментен ретинит,
ксерофталмия,
кокоша
слепота,
Keratomalacia, екзематозни лезии), лезии и
заболявания на кожата (измръзване, изгаряния, рани, ихтиоза, сенилна кератоза някои
форми на екзема и други възпалителни и дегенеративни патологични процеси).За лечението на някои кожни заболявания (псориазис, акне), са разработени специални препарати (Etretinat, изотретиноин, и т.н.), подобни
по структура на ретинол. Ретиноидите се използват също така и за лечение на рахит, недохранване, остри респираторни инфекции,
хронични бронхопулмонални заболявания,
възпалителни и ерозирали и улцерозен лезии
на червата, хроничен гастрит и др.
В терапията витамин А обикновено се използва под формата на естери като ацетат,
пропионат и палмитат. Активността на витамин А се изразява в ретинол еквиваленти
(R.E.). 1 мг R.E. отговаря на активността на 1
мг All-(Е) -ретинол.

Ретиноидите от трето поколение в последните години са обект на множество изследвания във връзка с възможността им да повлияват онкологични заболявания и заболявания
на нервната система, за които до този момент
съществува само поддържаща терапия.
Структурите на ретиноидите от трето поколение са представени на фигура 4.
Приложение на витамин А и неговите
производни от ново поколение в медицинската и фармацевтична практика
Ретиноидите изпълняват важни и разнообразни функции в организма. Основно значение има ролята им в зрителния процес, регулация на клетъчната пролиферация и диференциация, имунна функция, ембрионалното
развитие, активиране на гените на туморна
супресия. (Julie Marill et. Al. 2003)
Витамин А играе важна роля по време на
ембриогенезата. Правилното разпределение и
метаболизъм на витамин А е от основно значение за нормалното ембрионално развитие и
растеж. Недостигът на витамин А по време на
ранните етапи на ембриогенезата води до
вродени малформации, засягащи развитието
на много органи и системи. От друга страна,
високите концентрации на витамин А или
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Бексаротен

IUPAC наименование
4-[1-(3,5,5,8,8-pentamethyl-6,7-dihydronaphthalen-2-yl)ethenyl]benzoic acid
Тазаротен

IUPAC наименование
ethyl 6-[2-(4,4-dimethyl-3,4-dihydro-2H-1-benzothiopyran-6-yl)ethynyl]pyridine-3-carboxylate
Адапален

IUPAC наименование
6-[3-(1-adamantyl)-4-methoxy-phenyl] naphthalene-2-carboxylic acid
Фиг. 4 – Структирите на ретиноиди от трето поколение - Бексаротен, Тазаротен, Адапален
медицинска агенция (EMA). Основно се прилага за лечение на лимфом и Т- клетъчен кожен карцином.

Структурните формули на на естерите на
ретинола са представени на фигура 5.
Все повече проучвания насочват вниманието към възможността за превенция и терапия
на онкологичните заполявание с производни
на ретиноловата киселина, а именно представителите на трето поколение ретиноиди. В
това число се разглежда и възможността за
терапия на най-често срещаната форма на
онкологични заболявания при жените – карцином на млечната жлеза.
Такъв пример е препарата с търговско наименование Targretin, INN bexarotene, активна
субстанция – bexarotene, който от 29.03.2001 е
разрешено за използване от Европейската

• Карцином на млечната жлеза
Карцином на млечната жлеза, наричан още
рак на гърдата е световен здравен проблем с
важни обществени и социални последици.
Въпреки постигнатите медицински постижения статистиката за заболяваемост сочи, че за
20-годишен период от време случаите на развитие на заболяването в световен мащаб са се
удвоили.
Развитието на рак на гърдата е свързано с
нарушения в регулацията на клетъчен растеж
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RARβ, който може да действа като тумор
супресор. Въпреки че ретиноиди показват
обещаващи резултати в хемопревенцията при
животни и хора, те не се използва поради
високата си токсичност.

и клетъчна смърт. Доказано е, че ретиноидите
са в състояние да инхибират рак на млечната
жлеза в животински модели и при човек.
Подтискането на растежа на раковите клетки
при рак на гърдата чрез ретиноева киселина
се свързва с индуцирането на експресията на

Фиг. 5 – Естери на ретинола, тяхната структурна фармула, молекулна формула и молекулна
маса
Лимфомата е общото название на неоплазии на клетки и клетъчни прекурсори от
имунната система. През 1832 г. английският
лекар Томас Ходжкин описва болестта за
пръв път. Днес най-общо групата се дели на
болест на Ходжкин и неходжкинови лимфоми.
Днес като рискови фактори за развитието
на нехочкинов лимфом се разглеждат инфекция с Epstein-Barr вирус, както и история на
заболяването в семейството. Рисковите фактори включват също и автоимунни заболявания, ХИВ/СПИН, инфекция с човешки Тлимфотропен вирус, терапия с имуносупресивни лекарства, както и някои пестициди.
(General Information About Adult Non-Hodgkin
Lymphoma. National Cancer Institute. 2014-0425. Retrieved 20 June 2014.)
Световната здравна организация (СЗО)
включва в класификацията и две други категории като типове лимфома, а именно Мултиплените миеломи и имунопролиферативните заболявания. (World Cancer Report 2014.
World Health Organization. 2014. pp. Chapter
5.13.)
Терминът „първичен кожен лимфом” се
отнася за Т- и B-клетъчните лимфоми, които
засягат кожата без данни за извънкожно заболяване в момента на поставяне на диагнозата.

Bexarotene показва ефективност превъзхождащаATRA (all-trans ретиноевата киселина) като химиопрофилактично съединение
при модели на плъхове с карцином на млечната жлеза индуциран с 1-метил-1нитрозоурея.
Има данни, че Bexarotene проявява протективно действие подобно на 9-cis RA, без
токсичността на този ретиноид. Проучвания
показват, че ретиноид Х рецепторните (RXR)селективни ретиноиди - наречени рексиноиди
инхибират пролиферацията на нормални и
злокачествени клетки на гърдата и потискат
развитието на тумора в трансгенни миши
модели.
Проучвания показват че приложението на
Bexarotene подтиска, но не предотвратява
напълно ER‐ отрицателни форми на рак на
гърдата при трансгенни миши модели. Комбинацията от Bexarotene и Тamoxifen е високо
ефективна при предотвратяване на тумори на
млечната жлеза при ER-отрицателни миши
модели. Предклинични резултати показват, че
комбинацията на рексиноид с антиестрогенни лекарства може да бъде прилагана
за
предотвратяване
както
на
ERположителни, така и на ER-отрицателни форми на рак на гърдата при хора.
•
Т-клетъчен лимфом
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Лечението при първичните кожни Тклетъчни лимфоми включва постигане на
клинична ремисия с цел подобряване качеството на живот на пациентите и удължаване на
преживяемостта им. Изборът на лечение зависи от типа на първичния кожен лимфом и
от стадия на заболяването.
Bexarotene е първият препарат одобрен аз
терапия на кожен Т-клетъчен лимфом. Активността на бексаротен при лечението на
кожен Т-клетъчен лимфом (CTCL) е била
изследвана в две клинични проучвания L1069-23 и L-1069-24, включващи общо 193
пациенти с лимфом, които не са се повлияли
при най-малко две предишни лечения. Проучванията не включват контролна група (т.е
търговският препарат Targretin не е сравнен с
друго лекарство, нито с плацебо). Деветдесет
и трима от тези пациенти са били с напреднало заболяване, което не се е повлияло от друго лечение. Шестдесет и един пациенти са
били лекувани с начална доза от 300 мг / м2 /
ден.
Ефективността на лечението е била оценена след 16 седмици приложение на бексаротен. Подобрението е било оценено на базата
на пет клинични признака (област на засегнатия участък, зачервяване, издигнати места,
промяна в цвят и състoяние на кожата). Около половината от пациентите са отговорили
на лечението, според очакванията на лекарите. Процентът на отговор спрямо петте изследвани показателя е 36% при първото проучване и 27%, съответно при второто. (Данните за проведените проучвания са от ЕМА).
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Заключение
Ретиноидите от трето поколение представляват перспективна група лекарства в терапията на редица онкологични заболявания. Все
повече поучвания в научната литература насочват вниманието към възможностите за
тяхното прилоцение в медицинската и фармацевтична практика.
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ЙОДНИ РЕНТГЕНОКОНТРАСТНИ СЪЕДИНЕНИЯ В ОБРАЗНАТА ДИАГНОСТИКА
Павлина Косева, Илиян Колев
IODINE BASED RADIOLOGIC CONTRAST AGENTS IN IMAGING DIAGNOSTIC
Pavlina Koseva, Iliyan Kolev
ABSTRACT: Diagnosis is a crucial element of the therapeutic process. Medical diagnostic procedures are
using different methods to define the diseases. Imaging diagnostic include procedures that use special x-ray
equipment to create detailed pictures of difficult-access areas inside the body. X-rays are a form of
electromagnetic radiation with wavelengths in the 0.01 nm and 10 nm range. Radiologic contrast materials, also
called radiologic contrast agents or contrast media, are often used in medical imaging, especially in x-ray based
imaging techniques, to enhance image contrast, therefore improve diagnosis quality. Radiologic contrast
compounds are not dyes that permanently discolor internal organs, they are substances that change temporarily
the way x-rays or other imaging tools interact with the body structures and their appearance on the images and
help distinguish or “contrast” selected areas of the body from the surrounding tissue. Among other criteria, a
good contrast media must have the highest attenuation coefficient (radiopacity). They can have a chemical
structure that includes iodine, a naturally occurring chemical element. The four major classes of iodinated
contrast agents are as follows: (i) ionic monomer - a single tri-iodinated benzene ring with a carboxylate
containing benzene substituent; (ii) ionic dimer - two linked tri-iodinated benzene rings wherein at least one
carboxylate-containing group in the benzene ring is substituted; (iii) nonionic monomer - a single tri-iodinated
benzene ring without a carboxylate-containing benzene substituent and (iv) nonionic dimer – two linked triiodinated benzene rings that do not contain a carboxylate functional group within any benzene substituent. A
wide variety of reagents has been reported as very efficient catalysts for synthesis of iodinating aromatic
compounds. The most used are: I2 – CF3CO2Ag and C2F3IO2. In these cases the iodine or iodine-containing
source is used in a combination with a strong activating agent in order to create an efficient iodinium donating
system.
Key words: Йодни рентгеноконтрастни съединения, Образна диагностика

на тръба, с електронен поток притежаващ висока кинетична енергия.
Прложението на Рентгеновото лъчение в
медико-диагностичната практика датира от
1895 г. То е първият вид радиационно лъчение, с помощта на което е наблюдавана в реално време вътрешността на човешкото тяло.
Преминавайки през отделните видове тъкани
(с различно минерално съдържание), рентгеновите лъчи се абсорбират в различна степен
формирайки специфична рентгенова картина
(снимка). (Bushberg, Seibert, Leidholdt,Boone,
2002)

Според съвременните медицински стандарти правилната и навременна диагностика,
особено на социално значими заболявания, е
фактор за провеждане на успешна терапия и
постигане на положителен краен резултат за
пациента. Това от своя страна води до пониски финансови разходи и намаляване натиска върху здравната и социалната система.
Днес, усилията на медиците са насочени към
разширяване обхвата на диагностичните изследвания чрез увеличаване приложимостта на
образните методи за изследване на все поширок кръг заболявания.
Рентгеновото лъчение представлява вид
късовълново електромагнитно лъчение, чийто
дължини на вълната попадат в интервала от
10-6 до 10-12 m (10 ÷ 10-3 nm). Генерира се посредством бомбардирането на метална мишена, поместена в т. нар. рентгенова вакуумира-

Методи за диагностика ползващи рентгеново лъчение
1. Рентгенографията е най-старият и широко разпространен метод за образна диагностика, използващ рентгеновото лъчение за
изобразяване на различни структури на чо-
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газове) със значително висока рентгенова абсорбируемост и селективно разпределение,
известни като рентгеноконтрастни вещества.
Скоро след откриване на Х-лъчение, става
очевидно, че химичните елементи с голям
атомен номер (Z) могат да бъдат използвани
като контрастни вещества, поради факта, че
коефициента на тяхна абсорбируемост нa
рентгенови лъчи (μ) нараства пропорционално с Z: (Bushberg, 2002)
μ ═ ρZ/AE,
където с ρ е отбелязана плътността, с А –
атомната маса, а с Е – енергията.
Първите рентгенодиагностични наблюдения са проведени с– неорганични соли NaI и
SrBr2 – съед. с изкл. висока водоразтворимост
и относително висока специфична абсорбируемост спрямо рентгеновото лъчение. Днес
употребата на тези соли в качеството на контрастни вещества е неприложимо, поради проявената от тях обща нежелана имуногенност
и особено висока токсичност. За наблюдение
перисталтиката на стомах се е използвала
суспензия, приготвена от водонеразтворими
Bi(NO3)3 и (BiO)2CO3 соли. Високата токсичност на тези съединения е причина и за тяхното бързо отпадане от практиката, а за целите на образната диагностика започват да се
прилагат основно солите на Ag, Ba, Hg, Sn, I
йони. От тях, най-подходящи са се оказали
бариевият сулфат (BaSO4) и някои органични
съединения на йодa – съединения, притежаващи висока фармакологична индиферентност, висока рентгенова непроницаемост и
висока селективност по отношение на тяхната
бионаличност.
Повечето от тези рентгеноконтрастни вещества могат да бъдат инжектирани в кръвния и лимфен поток, перитъканни пространства или да бъдат приети перорално за да се
постигне необходимия контраст в изследвания обект. По този начин могат да се наблюдават артерии и вени (ангиография), сърдечно-съдова система (ангиокардиография),
жлъчен мехур, гръбначен стълб и други медикопатологични системи и органи. На практика може да бъде заснет и изследван всеки
един „елемент“ от човешкото тяло.

вешкото тяло върху фотографска плака с цел
диагностика и проследяване на заболяването
(клинични цели) или с цел провеждане на научни изследвания. Конвенционалната рентгенография е крайъгълният камък на съвременната образна диагностика и почти няма област в медицината, в която информацията от
рентгеновото изследване да не е широко застъпена в диагностичния процес. Рентгенографията се използва в диагностиката на травми,
счупвания, тумори, кисти и други обемзаемащи процеси, като инфекции, дегенеративни заболявания на опорно-двигателната
система и др.
2. Рентгеноскопията е метод, при които
изображението на обекта се получава върху
флуоресцентен екран. Основното предимство
на този метод в сравнение с рентгенографията
е, че той се провежда в реално време, дава
възможност да се оцени не само структурата
на органа, но и неговата пластичност. Методът позволява бързо да се оцени локализацията на някои промени, посредством провеждане на многопроекционно изследване, което
при рентгенографията, се постига в резултат
на многократни изследвания (многократна
рентгенова експонация).
Биологично действие на рентгеновите лъчи
Подобно на радиоактивното лъчение, рентгеновите лъчи проявяват йонизираща способност (т.е. привеждат неутрални молекули
в йонизирани такива). Това е причината, която обяснява и негативно биологично въздействие на този тип лъчения върху живата природа. Погълнатото лъчение предизвиква необратими промени в живите клетки, свързани
с - деструкцията на жизненоважни молекули,
инактивиране действието на ензими, увреждане на ДНК макромолекули и др. Установено е, че бързоделящите се клетки са найвъзприемчиви към този тип лъчения. Затова
рентгеновите лъчи се използват в медицинската практика и за поразяване клетките на
злокачествени новообразования.
Рентгеноконтрастни вещества

Класификация на рентгеноконтрастните
вещества

Използването на рентгеновите лъчи самостоятелно се ограничава от невъзможността да
се различават на фотографския филм тъкани,
поглъщащи рентгеново лъчение в еднаква
степен. За да се постигне контраст между тях
в тялото се внасят вещества (течности или

1. Съединения с малка молекулна маса
2. Съединения с голяма молекулна маса
2.1. Водоразтворими
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на тази група е натриевият йодометансулфонат 1 (Дряновска-Нонинска, 1977)

- йоногенни
- нейоногенни
2.2. Мастноразтворими
2.3. Разтворими в алкохоли
2.4. Неразтворими
Съединенията с малка молекулна маса са
газообразни съединения, които за разлика от
гореспоменатите рентгеноконртастни съединения, улесняват преминаването на рентгеновите лъчи. Газовете най-често се въвеждат в
организма за осигуряване формирането на
добър контур на изследвана анатомична
структура. Прилагат се обикновено при изследванията на „кухи“ органи и телесни кухини. Рентгенопрозрачните газообразни съединения формират т. нар. „негативни“ рентгенограми и затова те често пъти са отбелязвани като негативни рентгеноконтрастни агенти. Като такива се прилагат инертните и бързо резорбиращи се газове като H2S, HC≡CH,
CO2, N2O, H3C-CH3, H2, O2, N2 и пентан. Понякога вместо газообразни вещества се прилагат газогенериращи източници.
Съединенията с голяма молекулна маса са
агенти – абсорбери на рентгеновите лъчи.
Класифицират се като йодосъдържащи и не
съдържащи йод молекулни съединения. На
получените с тяхна помощ рентгенови изображения, те се появяват като позитивни образи и затова те се означават като „позитивни“
рентгеноконтрастни препарати. Обикновено
йодосъдържащите съединения включват в
молекулния си състав не по-малко от два
йодни атома. В практиката приложение намират органойодни препарати, производни на
алифатните, ароматни и хетероциклени съединения.
Водоразтворимите
рентгеноконтрастни
съединения представляват неорганични или
органични (производни на диетаноламина,
морфолина и N-метилгликамина) соли на различни по структура йодосъдържащи органични киселини. С тяхна помощ се формират
разтвори с неутрално рН и висока рентгенова
абсорбируемост. Обикновено се въвеждат
интравенозно, а също и ретроградно през катетър. Включени в кръвния поток те лесно
преминават във всички кръвоснабдени органи, с което става възможно рентгенографското изследване, както на кръвоносните така и
лимфни съдове, а също и органи с високо
водно съдържание - бъбреци, уретер, пикочен
мехур и др. Препаратите от този клас също
така могат да бъдат въведени в меки тъкани и
други анатомични структури. Представител

I

SO3Na

,

съединение, синтезирано от леснодостъпните
прекурсори - йодометан и натриев сулфит:
Al + I2 + CH2Cl2

I

CH2I2 + Na2SO3

SO3Na + NaI

или натриев формалдехидбисулфит и йодоводородна киселина:
HO

SO3Na + HI

I

SO3Na + H2O

По своите физикохимични свойства водоразтворимите рентгеноконтрастни съединения се класифицират като йоногенни и нейоногенни.
Йоногенни препарати са препарати водещи до повишаване на осмотичното налягане в
организма. Приложението им често води до
нежелана хипертоничност, изразена с гадене,
повръщане, уртикария и др. Представител на
тази група е натриевият тетрайодофенолфталейн 2 (Дряновска-Нонинска, 1977)
I
HO
I

I
O
I
COONa

получен посредством йодирането на лесно
достъпния фенолфталейн.
Нейоногенните рентгеноконтрастни съединения се отличават с относително нисък
осмоларитет (≈2.5 пъти) и изключително ниска токсичност. В съвременната литература те
са класифицирани също и като водоразтворими рентгеноконтрастни препарати от ново
поколение. За целите на образната диагностика (компютърна томография и цифрова субстрационна ангиография) този тип съединения
се прилагат в значително по-голяма концентрация и въвеждат с по-висока скорост без
очакван риск от усложнения. Отсъствието на
електрически заряд в този тип съединения е
причина и за тяхното изключително ниско
сродство спрямо електрически заредени белтъчни макромолекули и клетъчните структуСъединение, прилагано венозно под формата на 40%
воден разтвор за целите на цистопиелография.
2
Контрастен агент, прилаган за целите на холецистоскопия. Присъщи за него са множество странични действия, като лесна раздразнируемост на лигавицата на храносмилателния тракт, хронични нефрити, анемия, хипотония и др.
1
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ри. Хидрофилността им позволява бързата
екскреция и метаболитна индиферентност.
Безспорните ползи от прилагането на този
клас препарати са ограниченото тъканно разпределение, минималното свързване с плазмените протеини и относително ниската им
нефротоксичност.
Неорганичните водоразтворими йодосъдържащи препарати (KI и NaI) са първите йодосъдържащи препарати, използвани в рентгенографията, които днес не намират практическо приложение, поради факта, че трябва да
бъдат прилагани във високи дози, криещи
редица нежелани рискове.
Мастноразтворимите йодосъдържащи съединения се прилагат под формата на мастни
разтвори, с помощта на които могат да бъдат
изследвани структурите на гръбначния стълб,
гръбначния мозък, бронхите и други органи
със свободен вътрешен обем. Представител
на тази група е jodolipolum - йодирано маково
масло, получено в резултат на частичното
насищане на двойните връзки на присъщите
за маковото масло алкенови компоненти с HI
киселина, I2 или I2-Br2 реактантна двойка.
+ I2

Йодосъдържащи рентгеноконтрастни вещества
Йодът дължи своята водеща роля като
рентгеноконтрастно вещество вследствие на
високия си абсорбционен коефициент спрямо
рентгеновото лъчение и относително високата си биологична инертност. Приложение в
медицинската практика обикновено намират
органичните йодосъдържащи съединения,
производни на алифатни, ароматни и хетероциклени съединения. Отсъствието на имуногенност при йодосъдържащите рентгеноконтрастни вещества се наблюдава само при тези
техни представители, при които стабилността
на връзката C-I е особено висока. Като такива
се обособяват тези органойодни съединения,
при които I-радикал влиза в състава на ароматни съединения.
Класификация на йодосъдържащите рентгеноконтрастни вещества
Класификацията на ароматни йодосъдържащи рентгеноконтрастни вещества се осъществява на база присъствието, респективно
отсъствието на дисоцируем (йоногенен) радикал и броя на ароматни пръстени в техен
молекулен скелет.
Според тази класификация, представителите на тази група се разделят в четири подгрупи, а именно:
1. Моноядрени

I
I

Йодираните масла са едни от първите въведени в терапията йодосъдържащи рентгеноконтрастни вещества (1921 г.). Йодираните масла са вискозни течности, чието практическо приложение е лимитирано предвид
тяхното бавно излъчване от организма и присъща за тях особено ниска химична устойчивост.
Разтворимите в алкохол рентгеноконтрастни съединения се използват предимно за изследвания на вътречерепното пространство и
гръбначномозъчния канал, жлъчните пътища
и жлъчния мехур, както и за лимфната система (лимфография).
Водонеразтворимите неорганични препарати са предназначени за перорална употреба.
Най-често прилагания в медицинската практика е BaSO4. Той се използва предимно за
изследване структурата на различни отдели
на стомашно-чревния тракт.
Поради практическата си неразтворим във
вода, BaSO4 не се усвоява от организма, не
предизвиква физиологични изменения и екскретира в напълно непроменен вид.

1.2. Нейоногенни

1.1.Йоногенни
I

I
I

I

I
COOH

I

2. Диядрени
2.1. Йоногенни
I

2.2. Нейоногенни
I

I

I
I
I

I
COOH

I

I
I
I

I

Физикохимични характеристики на Iсъдържащите рентгеноконтрастни вещества
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формационни превръщания, а елиминирането
им се осъществява в рамките на 1 до 2 часа.
При рентгеноконтрастните вещества с висока
хидрофилност, свързването с плазмените
протеините е под 5%, а пропускливостта им
от клетъчните мембрани - минимална. Важно
условие за рентгеноконтрастните агенти е те
да не преминават кръвно-мозъчната бариера,
а също и пропускливостта им през плацентарната и кръвно-млечната бариера да бъде
незначителна. Екскрецията на рентгеноконтрастни йодосъдържащи съединения е бърза и
се осъществява основно по пътя на глумеролна филтрация.

Фармакологичните и токсикологични характеристики на I-съдържащите рентгеноконтрастни вещества се определят главно от хидрофилността, осмоларитета и техния вискозитет.
Мярка
за
хидрофилността
на
Iсъдържащите рентгеноконтрастни съединения е т. нар. коефициент на разпределение,
определян с помощта на системата нбутанол/вода или н-октанол/вода. В тази система нейоногенните моноядрени рентгеноконтрастни съединения приемат коефициент
на разпределение от 0.03 до 0.15, а нейоногенните диядрени такива - 0.005.
Осмоларитетът на този тип съединения се
определя преди всичко от тяхната концентрация, а също и от температурата на средата.
Осмоларитетът е определящ за възникването
на болка при инжекционното приложение на
рентгеноконтрастния препарат. Съединения с
осмоларитет с големина от приблизително
1500 mOsm/kg предизвикват силна болка, а
прилагането на изотонични нейоногени биядрени агенти с осмоларитет ~ 300 mOsm/kg е
на практика безболезнено. Високият осмоларитет също е отговорен за проявата на някои
странични ефекти от страна на сърдечносъдовата и отделителната система.
Вискозитетът е друга важна характеристика за йодните рентгеноконтрастни вещества.
Големината на вискозитета зависи от концентрацията на рентгеноконтрастния агент и
температурата на средата. За целите на съвременната диагностика/терапия, е необходимо рентгеноконтрастния агент да постъпи и
дистрибутира в организма с особено висока
скорост (≥ 20 ml/sec). Тук вискозитетът се
явява основен ограничаващ скоростта на биодистрибуция фактор.
Съвременните контрастни вещества следва
да съчетават оптимални стойности на показателите - плътност, концентрация, вискозитет
и хидрофилност. Това обуславя тяхната висока диагностична ефективност и отлична терапевтична поносимост.

Методи за синтез на органойодни съединения
Като йодни производни на въглеводородите се разглеждат тези органични съединения,
в чиито молекулен състав един или няколко
водородни атоми са заместени с йодни, т.е.
притежават С-I връзка/и.
Йодирането на ароматни въглеводороди
протича по общия механизъм на бимолекулно
електрофилно заместване (SE2 - substitution
electrophilic bimolecular reaction). Този тип
реакции обикновено се осъществяват в присъствието на катализатор, поляризиращ молекулата на йода или активиращ агент, генериращ, in situ, силнореактивоспособни електрофилни I+ частици. Доказано е, че реакциите на
бимолекулярно електрофилно заместване
протичат в няколко стадия: (March,1985)
δ+

E

E Nu

Nu
(1)
H

δ+
Nu δ+
H

E
Nu

E

H

Nu

E

E
δ+
- HNu

(2)

1. Първи стадий – обратимо образуване на
нестабилен π-комплекс чрез слаба донорноакцепторна връзка с π-електронен секстет на
ароматното ядро (1).

Фармакокинетика на I-съдържащите рентгеноконтрастни вещества

2. Втори стадий, в който се формира т. нар.
междинен продукт (σ-комплекс (2) или
бензенониев йон). В този стадий, постъпващият I+ електрофил образува σ-връзка с ядрения скелет на ароматното ядро, приемайки
двойка електрони от неговия π-електронен
секстет. В този етап, ароматният строеж се

Фармакокинетиката на органойодните
рентгеноконтрастни вещества е практически
идентична, а именно: след интравенозно приложение тяхното разпределение (биодистрибуция) настъпва в рамките на 3 до 10 минути,
в които те претърпяват и основни биотранс-

164

спрямо които реагентът проявява действието
на окислител или йодолактонизиращ агент.

нарушава, а въглеродният атом, свързан с I
радикал, приема тетраедрична конфигурация
(sp3-хибридно състояние). Възникналият положителен товар в „ароматния“ пръстен, в
комплекс със спрегнатия анион, способстват
възстановяването на ароматният строеж (реароматизация), с отделянето на Н+ и формирането на съответен йодоарен.

I

I
I2, CF3COOAg

Сребърният (I) трифлуорацетат, самостоятелно, може да осъществи хетеролиза (солволиза) на различни по структура халиди. Така
например с негова помощ се осъществява
солволиза на 2-метоксибромопроп-2-ен с тетрахидрофуран до 8-оксабицикло[3.2.1]хепт-6ен-3-он: (Hill,1973):

Br

O

benzene
rt

15%
O

Геминалните дибромоциклопропани, също
както и дибромоциклобутаните, лесно изомеризират под действието на AgOCOCF3. В
случайте, в които субстратът, съдържа хидроксилна или карбоксилна група, реагентът
способства и осъществяването на реакции
протичащи по ANRORC механизъм:

O

Br
Br
CF3COOAg

91%
I

N
COPh

I2, CF3COOAg

O

O

Br

83%

AgOCOCF3 способства и превръщането на
тетрафенилдихлороетилени до кетали със
следния строеж :

60%

OBu
I

TFA
rt

HOOC

Ph
Ph

CHCl3
rt
OBu

O

O
CF3COOAg

O

Приложени са и процедури на т. нар. „меко“ ароматно йодиране, осъществяващо се
при стайна температура: (Hill, Greenwood,
Hoffmann, 1973)

OBu

87%

2.Сребърен (I) трифлуорацетат (AgOCOCF3)

O

CHCl3
61oC

N
COPh

O

MeCN, -40oC

OH

Комбинирането на молекулярен йод със
сребърен (I) трифлуорацетат предполага
формирането на сложно комплексно съединение, съставено от йонно координирани сребърно трифлуорацетатна и трифлуорацетил
хипойодидна частици – донор на електрофилен йод (Haszeldine , 1951). Установено е, този реагент успешно йодира най-различни по
структура ароматни съединения, в степен зависеща от тяхната реактивоспособност. Например, бензоената киселина се йодира до 3йодобензоена киселина в присъствие на нитробензен при 150°С в добив от 84%, а йодирането на 1,2-диметоксибензен - в среда на
кипящ хлороформ и в добив от 91% :
I2, CF3COOAg

72 - 95%

R

1. Йод–сребърен (I) трифлуорацетат (I2 –
CF3CO2Ag)

O

O

MeCN, -40oC

OH

Реагенти, прилагани за целите на високоефективно йодиране на ароматни съединения

O

I2, CF3COOAg

R

OBu
I

При йодирането на ароматни съединения с
тази реактантна двойка трябва да се отчете и
възможната реактивоспособност на реагента
спрямо ароматни заместители, съдържащи
вторични
алкохолни
групи
или
γхидроксизаместени олефинови остатъци,

Cl
Cl
Ph
Ph

CF3COOAg
MeOH

91%

Ph

O

O
Ph

Първичните и вторични алкилйодиди, както и алил бромиди, реагират със силиленолни етери в присъствието на AgOCOCF3:
OTMS

O
CF3COOAg
BuI
-70 to +25oC
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Ph
Ph

Bu
56%

CF3COOAg
O

TMSO

лючително висока реактивоспособност и разглежда като необичаен по структура електрофилен йоден източник. Превръщането на
ароматни съединения под действието на
трифлуорацетил хипойодит е в рамките от 50
до 100 % (Cannon, Jackson, Long, Paul,
Bhatnagar, 1989).

Pr

PrI
-70 to +10oC

O

O

74%

Установено е, че AgOCOCF3 окислява лесно ароматни дихидразони до съответни 1,2диарилацетилени:

O

O

CF3COOAg
N

Cl
N

CF3COOI, CF3COOH

NH2 EtOH, Et N
3
rt

NH2

rt, 1.0 h

CF3 2
eq. Et3N
O
Te
benzene
O O
rt, 15 min
O
CF3

I 2 eq. CF3COOAg
benzene
I
rt, 2.0 h

3. Трифлуорацетил хипойодит (C2F3IO2)
Реагент формиран в резултат in situ взаимодействието на еквимоларни количества йод
и сребърен(I) трифлуорацетат или живачен(II)
трифлуорацетат, обикновено в среда от трифлуороцетна киселина (Barnett, Andrews,
Keefer, 1972):
CF3COOI + AgI

CF3COOAg + I2

Реагентът проявява изключително висока
реактивоспособност, което обяснява и формирането на по-сложни по структура негови
форми:
2 eq. CF3COOAg + I2

I

O2CCF3

I

H

N

94%

В заключение можем да подчертаем, че
йодосъдържащите рентгеноконтрастни вещества са и ще продължават да бъдат неделима част от образнодиагностичните методи
и процедури. Въпреки развитието в техниките
на ядреномагнитния и ултразвуков резонанс,
рентгенографията продължава да бъде крайъгълния камък в образната диагностика. УстаTe
новено е, че производните на трийодобензена
са едни от най-добре поносимите субстанции,
използвани в медицинската практика.
Затова в бъдеще медицината очаква появата на нови контрастни вещества с особено
висока стабилност, проявени специфични
фармакологични показатели и тъканна селективност.
Това от своя страна поражда предизвикателството за учените да търсят и синтезират
нови хидрофилни контрастни органойодни
съединения с високо йодно съдържание и
специфични физични показатели.
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AgOCOCF3 повишава също така солволизата на редица съединения. По този начин той
способства активирането на органотелурови
съединения и синтеза на техни нестабилни
форми (Huang, Lakshmikantham, Lyon, Cava,
2000):
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CCl4
rt

CF3COOI +

Реагентът се използва успешно за целите
на електрофилно (I+) ароматно заместване.
Поради предизвикания от трифлуорометиловата група индукционен ефект, трифлуорацетилният хипойодит се характеризира с изк-
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ЗНАЧЕНИЕ И ПОТРЕБНОСТ ОТ СЕСТРИНСКИ ГРИЖИ ПО ДОМОВЕТЕ
Пепа Бикова, Надка Василева, Таня Попова, Димитрина Благоева
VALUE AND USE OF NURSE CARES IN HOME ENVIRONMENT
Pepa Bikova, NadkaVasileva, Tania Popova, Dimitrina Blagoeva
ABSTRACT:Cares in home environment are vital source of medical help, they are intended to support the
society, the family and every individual. It is the most beneficial method economically and takes into account the
most common illnesses. The nurse is a trained specialist, who has an important role in a multidisciplinary team
that should provide medical and health cares in the patient’s home.
Keywords: health needs, nurse, cares in home environment

Въведение
Скъсяването на престоя на пациента в
болницата, основно по икономически причини (по дадена клинична пътека), води до увеличаване на нуждата за обгрижване на пациента в извънболнична среда. В повечето случаи, когато пациентите напускат болничното
отделение/ болницата, тяхното състояние не е
напълно възстановено. Те имат нужда от продължаващо следболнично обгрижване, в съответно отделение, в здравно заведение за
долекуване, хоспис или домашна среда. Повечето хора се чувстват най-добре когато се
приберат у дома си. Там обаче, пациента и
близките му, се сблъскват с много проблеми,
съпътстващи възстановителния период водещ
до оздравяване и/ или до възстановяване на
предишното им състояние.
Целта на настоящото проучване е да се
установи необходимостта от грижи по домовете и подготовката на медицинската сестра
за грижи в дома на пациента.
Материали и методи
Проучването е проведено чрез анкетен
метод в периода 2016г - 2017г. Анкетирани
са 109 пациенти в дома им. Посещението е
организирано по време на упражнения и клинична практика на студенти трети курс, на
обучение
в
катедра
“Здравни
грижи“,специалност „Медицинска сестра“, ФОЗ;
МУ София, учебната дисциплина Сестрински

грижи по домовете.Използвана еспециално
изработена анонимна анкетна карта, а данните са обработени със статистически методи.
Резултати и обсъждане
Стремителното нарастване на разходите за
здравно обслужване, от една страна и
неговата незадоволителна ефективност, от
друга пораждат нуждата от реформи.
В националната здравна стратегия 20142020, политика 4.3:Развитие на първичната
медицинска помощ и създаване на условия за
пълноценно и ефективно използване на потенциала на модела на общата медицинска
практика и ефективната координация със
СИМП (Специализирана извънболнична медицинска помощ).
Основните насоки на работа в този раздел
са в съответствие с четирите стратегически
елемента на първичната медицинска помощ,
прокламирани в Декларацията на Световната
здравна организация (СЗО) от Алма Ата:
 Необходимост от преориентация на
здравните услуги по начин, който поставя
първичната медицинска помощ в основата на
системата за здравеопазване и отрежда спомагателни функции на специализираната извънболнична и болничната помощ, до които
се прибягва, само когато това е необходимо;
 Концепция за здравна политика, която
включва фактори, въздействащи върху здравето, каквито са начинът на живот и околната
среда, т.е. разбирането за необходимост от
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междусекторен подход към здравната политика;
 Обществена и лична ангажираност,
свързана с участие в процеса на вземане на
решение, както и с по-голяма лична отговорност за здравето;
 Подходящи технологии за разходна
ефективност, които включват по-рационално
разпределение на средствата и тяхното преразпределение в полза на първичната и специализираната извънболнична помощ за
сметка на болничната такава [7].
Обучението на медицинските сестри с образователно-квалификационна степен „бакалавър“ има за цел да подготви кадри способни да отговорят на променящите се нуждите
от здравни грижи на хората и обществото.
Работата в извънболнична среда има своите
специфични особености, за които се изграждат умения в часовете по няколко профилиращи дисциплини, като: „Сестрински грижи
по домовете“, „Сестрински грижи за възрастни“, „Сестрински грижа за деца и възрастни с
увреждания“. Теоретичната подготовка е в
съзвучие с международните и национални
нормативни документи и опит. Практическата
подготовка изисква изграждане на специфични умения за комуникация в дома на пациента, наблюдение, обследване, установяване на
проблем, професионална комуникация с лекуващ лекар и други членове на мултидисциплинарния екип, изграждане на план за
грижи и обучение на пациента и близките му,
участие в оценка на постигнатите резултати и
съставяне на оценъчни скали. Цялостния
процес дава възможност на младите специалисти да проверят знанията си от три годишния курс на обучение, да изградят траен комплекс от умения за работа с Човека в “естествената му среда“ – в домa му.
Водене на документация е основно умение
- всяка дейност, която медицинската сестра
планира и извършва трябва да бъде документирана. Студентите успешно подпомагат пациентите да създадат Портфолио (папка с
документи) на заболяването си.
Световната здравна организация (СЗО)
дефинира хроничните състояния като: здравни проблеми, които изискват мениджмънт в
продължителен период от време – от няколко
години до десетилетия [1;8].
Основополагащите принципи, на които
трябва да отговаря първичната здравна помощ са част от основните етични принципи и
ценности в здравеопазването, от които като

най-значими се определят достъпността и
равнопоставеността [6].
Проведена е анкета със 109 човека. Изборът на респондентите е на случаен принцип
пред кабинетите на общопрактикуващи лекари в ДКЦ (диагностично-консултативен център), или близки и съседи на студентите, в
различни райони на град София. От тях
27.12% съобщават, че имат група инвалидност. Други около 5 % съобщават, че са имали преди години временна инвалидност, която в момента е отстранена (излекувана). Само
36.44% от анкетираните хора нямат хронични
заболявания. В същото време 19,2% от участниците в анкетата се грижат за хронично болни в дома си. Това показва, че приблизително
половината от респондентите (49,2%) са пряко засегнати от проблемите на хроничната
болест. Една трета от всички анкетираниса
пряко засегнати от проблема на живот с хронично заболяване, приблизително още толкова са хората, които се грижат или живеят с
хронично болен, това прави изследването
актуално и дава възможност за изграждане на
реална картина за индивидуалните проблеми,
които ще интервенират върху обществените
такива.
Повече от една трета от анкетираните
(33.9%) нямат постоянно медикаментозно
лечение. Извън лечението в болницата
13.56% от анкетираните вземат по един медикамент заради хроничното си заболяване.
17% вземат по два медикамента, а 31% повече
от три медикамента дневно. Други аспекти на
лечението като диетично хранене и двигателен режим не са в центъра на интерес на обследваните лица. Това дава информация, че
една трета от анкетираните под „доброто лечение” разбират основно прием на медикаменти, другите компоненти от комплексното
лечение се неглижират.
Приблизително 53% от анкетираните са
получавали
кризи
свързани
със
здравословното
си
състояние.
Всяка
здравословна криза изисква помощ и наличие
на определени знания и умения за
преодоляването и. При толкова висок
относителен дял на хронично болни, повече
от половината от които са получавали кризи е
важно
да
се
изследва
нивото
на
информираност, на първо място относно
основното заболяване, на второ - относно
методите на лечение, на трето за наличието
на определени знания и умения за
разпознаване на ранните симптоми и
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справяне с кризата до пристигане на лекарски
екип. На четвърто място зануждата от
специални здравни грижи отквалифицирана

медицинска сестра, която работи в екип с
лекуващия и/ или общопрактикуващия лекар

1st група инвалидност

27,12

31,44

2nd временна инвалидност
3rd здрави

5

4th имат хронична болест

36,44

Фиг. 1. Здравен статус на анкетираните
Проблемите, които може да се дискутират
с пациента и близките му са свързани с едно
или няколко от изброените направления:
Как да се осъществи продължаващата
медикаментозна терапия;
С какво да се храни – забранени, разрешени храни, кулинарна обработка, честота
и количество на порциите;
Как да се полагат грижи, хигиенни,
личен тоалет, по опазване на постелното белъо, грижи след дефекация при лежащо болните и др.;
Стаята, в която е настанен болния човек дали е подредена адекватно- има ли достъп на слънчева светлина и честа аерация,
добре ли е затоплена, изолирана ли е от шум,
има ли възможност за помощни средства и
социални контакти;
Да се движи – правилно изправяне,
позиция в кревата, обръщане на пациента за
подмяна на белъо ако се е залежал за подълго време и др.;
Измерване на някои важни соматични
показатели – артериално налягане, пулс, дишане, температура и т.н. според заболяването;
Изграждане на умения на близките да
запазят и възвърнат автономността на паци-

ента, а от там самостоятелността и самоуважението му в максимална степен;
Административни и социални въпроси и др.
Съставяне на портфолио и документиране на основните здравни проблеми на
индивида [2;4].
Изследването на нуждата от грижи
постави на първо място изясняването на
въпроса дали хората са информирани, че е
съществува такава услуга „Здравни грижи по
домовете“. 52% от анкетираните са наясно, че
съществува такава услуга, но не знаят къде да
я намерят, колко ще струва и как се формира
цената, почасово или според извършената
дейност. Кой заплаща услугата лекуващия
лекар, здравната каса, социалната служба или
те сами. Основен интерес предизвика и
изясняване на самоличността на хората, които
ще допуснат в дома си? Дали не са
измамници, или истинските потърсени
специалисти?
Интерес
предизвика
изследването на честотата от нуждата от
домашни сестрински грижи по домовете.
37.7% са имали такава нужда много често.
Повече от една трета от анкетираните (37.0%)
„по-скоро рядко“. Останалите 26,0% никога
не са имали нужда от грижи в домa си или не
могат да преценят кога да дойде лекар и кога
медицинска сестра (15.5%)
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нужда от сестрински грижи по домовете
1-често имам нужда

13%

2-рядко имам
нужда

33%

22%

3-никога

32%

4-не мога да
преценя

Фиг. 2. Нужда от сестрински грижи по домовете
В медицинската практика съществуват
различни модели на ръководене на грижи за
хронично болни. Според Воденичаров и Попова широко приложение в практиката намира моделът, който представя медицинската
помощ за хронично болните в следните нива:
Първо ниво – за това ниво е характерно, че
пациентите имат сравнително слабо изразени
потребности от медицинска помощ. Тяхното
хронично състояние е под контрол. Осъществява се подкрепа на пациентите за селфмениджмънт (сесии за обучение на пациентите, консултации с оглед тяхното мотивиране
за участие в лeчебните дейности, разпространяване на материали за обучение) от екип в
извънболничната помощ. Тази група включва
65-80% от пациентите с хронични заболявания.
Пациентите на второ ниво се разглеждат
като хронично болни с повишен риск. Те се
нуждаят от специализирана медицинска помощ поради нестабилност на тяхното състояние и възможност за настъпване на усложнения.
Третото ниво включва пациентите с комплексни потребности и висок интензитет на
планираната медицинска помощ. Те представляват около 5% от хронично болните. Високият риск за влошаване на хроничното състояние на пациентите и настъпване на усложнения изисква разработване на индивидуален
план за мениджмънт на болестта [3].
Когато анкетираните имат нужда от
здравни грижи в домът си най-често (57%) се
обръщат към „личната си сестра“. Под този
термин те разбират медицинската сестра,
която работи с личният им лекар. Приемат я
като човек, който познава проблемите им,
могат да и имат доверие и да я пуснат в домa

си, дори когато нуждаещият се е стар
ибезпомощен. 27.0% се обръщат към
общопрактикуващия лекар. Доверието в него
е голямо, той е човека и професионалиста,
който повече от десет години се грижи за
здравето им и подпомага решаването на доста
психологични и здравни парадигми в живота
им. Една десета от анкетираните (10.5%) не се
обръщат към специалист, това е прицелна
група, която изисква подробно изследване и
анализ на причините за недоверие към
здравните специалисти. Възможностите са
много – имат здравно образование или някой
член от семейството е лекар, липса на здравна
осигуровка, липса на доверие поради
неудачна предишна среща с здравен
специалист, старх, че няма да го изслушат с
внимание и т.н. Само 5.5% се обръщат към
частни организации. Това са хора, които имат
допълнителна здравна осигуровка.
Прилагането на сестринския процес в болничната помощ има своите успехи и се доказа
в практиката. Изработени са технически фишове и указания за всички общи и специфични дейности по клиники, отделения и сектори. Ясно е регламентирано и се прилага информираното съгласие с оглед хартата за правата на човека и пациента. В доболничната
помощ липсва аналогична документация или
ако има такава тя не се познава. В здравните
грижи за хронично болни в домашна среда
няма достатъчно подробна документация,
която да обслужва в еднаква степен нуждите
на медицинските специалисти, на социалните
работници и на пациента и близките му. Комуникацията между участниците в този интердисциплинарен екип е силно затруднена
до липсваща.
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посещение на специалист в дома

6%
10%

1-медицинска сестра
2-личен лекар

27%

57%

3-не търся специалист
4-частни организации

Фиг. 3. Честота на домашни посещения от специалист
Съвременните подходи за управление на
хроничната болест отчита подобрения в четири сфери:
• Подкрепата на пациентите оказва подобрение в качеството на живот, в здравният
им статус, удовлетвореността им от здравни
услуги, здравна информираност, придържането към терапевтичните дейности.
• Добрата организация на системата осигуряваща здравни услуги за хронично болни –
работа на интердисциплинарни екипи; осигурява подобрения в клиничните параметри,
работа на специалистите към алгоритми за
клинично поведение, по-широко използване
на здравни услуги.
• Внедряването на ръководства, основани
на доказателства, обучителни работни срещи
и материали подобряват поведението на професионалистите и от там и клиничните показатели.
• Ефективните интервенции в информационната система регламентират регулярни
одити и обратната връзка [3]
Постигането на ниво „селфмениджмънт”
не е едноактно действие, това е процес, който
започва със здравното възпитание в детска
възраст.
Поставените предизвикателства пред съвременното здравеопазване рефлектират върху
дейността на лекари и медицински сестри
чрез поставянето на стандарти за качество на
дейностите в следните принципи: популярност, конкретност, системност, актуалност,
последователност, масовост, ориентираност
към профилактиката.
Оценка на здравните потребности е систематичен подход, който създава сигурност, че
здравните системи използват своите ресурси

да повишат здравето на населението по найкомпетентния начин [2,5].
В процеса на оценка се използват епидемиологични, социологични и сравнителни
методи в тяхното единство, за да се представят здравните проблеми на населението, да се
идентифицира наличието на неравнопоставеност в здравето и в достъпа до медицинска
помощ; да се определят здравнополититическите приоритети за ефективното използване
на здравните ресурси [8;9].
Националните здравни системи са предназначени да посрещнат здравните потребности на населението. Целите на Здравните
системи, според отчетния доклад на СЗО от
2000г са: „да се постигне добро здраве, да се
отговори на очакванията на гражданите и да
се постигне справедлив финансов дял в обществения сектор” [9].
Изводи
Проведеното
изследване
ни
даде
информация в две сфери. Едната област е
явната – нуждата от прилагане на
специализирани дейности от медицински
сестри в извънболнична среда, конкретно в
дома на пациента.
o Две трети от всички анкетирани са
пряко засегнати от проблема на живот с хронично заболяване – те самите са болниили
живеят и се грижат за близки с хронична болест;
o Пациентите изпитват дефицит на информация за основното заболяване и промнените нужди свързани с него;
o Пациентите и близките им имат нужда
от основни знания за заболяването и какви
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възможности имат за поодбряване на качеството си на живот;
o Да се проведе изследване за причините за недоверие към здравните специалисти.
Другата, скрита сфера на изследването
засяга
педагогическите
аспекти
при
обучението на медицински сестри с ОКС
„бакалавър“ в Катедра „Здравни грижи“,
ФОЗ, МУ-София.
 Проведеното изследване доказа ефективна организация на учебния процес;
 Създаде се модел за „портфолио“ за
хронично болен в дома;
 Студентите имаха възможност да демонстрират и затвърдят теоритични знания,
изградени практически умения и научна мисъл;
 Студентите след завършване, успешно
ще могат да работят както в болнична, така и
в извънболнична среда.
Има остра нужда от специализирани
здравни грижи в извън болничната среда, има
нормативни документи, регламентиращи извънболничната помощ, има и здравни специалисти – подготвени медицински сестри да
извършват тази дейност. Очакват се политическа воля да се създадат стандарти за добра
практика в здравните грижи, и да се формулира начина, по-който ще се финансира такава дейност.
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КАЧЕСТВО НА ЖИВОТ ПРИ ПАЦИЕНТИ ПРЕЖИВЕЛИ МОЗЪЧЕН ИНСУЛТ
Петя Аспарухова, Галя Янкова, Елка Владимирова
QUALITY OF LIFE OF PATIENTS SURVIVED STROKE
Petya Asparuhova, Galya Yankova, Elka Vladimirova
ABSTRACT: In this article results are presented from a study carried out at the Multi-profile Hospital for
Active Treatment "HristoBotev "- Vratsa. Herein issues are discussed related to the quality of life in patients
who have survived stroke. Emphasis is placed on residual disorders - motor deficits, behavioral, cognitive and
emotional consequences. Objective: To investigate and analyze the quality of life of people survived stroke. Materials and Methods: An anonymous survey was conducted among 50 patients in Department of Neurology in
Multi-profile Hospital for Active Treatment "Hristo Botev "- Vratsa. The study was done in March, April and
May of 2014. For this purpose documentary and sociological method is used. The survey data from the study
were processed statistically. Conclusion: Post-stroke depression is the most common mood disorder affecting
negatively the quality of life of patients - more than half of patients say they are often sad - 54.0%. The condition
of the majority of patients does not allow them to have a full motor activity - 53% say they have no energy. The
survived stroke causes social isolation for more than half of the patients – 52%, indicating a decreased quality
of life.
Keywords: stroke, patient, quality of life

Качеството на живот като цяло се състои
от редица области, включително физическо
функциониране, психологическо благосъстояние (като нива на тревожност и депресия) и
социална подкрепа (1).
Качеството на живот е обширно понятие,
което включва благополучие и лична удовлетвореност, изпитвани от даден индивид (5).
Много фактори влияят на оценката на качеството на живот, т. е. физическото, духовното и
здравословното състояние, в зависимост от
стойностната система на човека, в каква културна среда принадлежи и др. (4).
Цел: Да се изследва и анализира качеството на живот при хора преживели мозъчен
инсулт.
Материали и методи: Проведено е анонимно анкетно проучване сред 50 пациенти в
НО на МБАЛ „Хр.Ботев“ – гр. Враца. Проучването е направено през месеците март, април
и май на 2014 година. За целта са използвани
документален и социологически метод. Данните от проучването са обработени статистически.

Въведение
Инсултът е остро нарушение на кръвообращението на мозъка, в следствие на което се
получават увреждания на мозъчните функции
с различна степен на поражение (8). Инсултът
е най-честата причина за инвалидизация сред
възрастното население над 60 години, като
броят на страдащите от инсулт в Европа се
очаква да нарастне с около 30% за периода
2000-2025 г.(7).
България е една от страните, които заемат
челни места в черните класации по смъртност
от инсулт. Според данни от края на 2008-а
година заемаме второ място сред 30 европейски държави по смъртност от сърдечномозъчни заболявания сред мъжете (8). Съответно ще нараства и броят на оцелелите слединсулт, които живеят с остатъчни нарушения. Наред с двигателните дефицити, поведенческите, когнитивните и емоционалните
последствия от инсулта обуславят забележително разнообразие в клиничната изява и възстановителният курс на пациентите (6).
Патологичното разстройство свързано с
прекаран инсулт неминуемо има сериозни
последици за личността и качеството на живота на пациента.
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между 56-65години – 42%, а най-малко е делът на лицата във възрастовата група между
35-45години –10%. От тях 38% са жени и
62%-мъже (Фиг.1):

Резултати и обсъждане
Възрастта на анкетираните пациенти е
представена на фиг.1. В проучването са взели
участие 50 респонденти на възраст от 35-75
години. Най-голям е делът на пациентите

Фиг.1. Разпределение на пациентите по възраст
От фиг. 2 е видно, че най-голям е относителния дял на пациентите с тежка хемипареза
– 45%, следван от тези със средно тежка хе-

мипареза – 28% и лека – 21%. Останалите
респонденти са с плегия – 6% (Фиг.2).

Фиг.2. Здравословен статус на пациентите
Нивото на качеството на живот се определя, като се оцени подвижността, способността
пациентът да се грижи сам за себе си, ежедневната активност, депресията, чувството на
тревожност и степента на болка. Проучването
установи, че след инсулта депресията е найчестото разстройство на настроението влия-

ещо негативно върху качеството на живот на
пациентите. На въпроса как се чувстват след
болестта, повече от половината болни споделят, че често са тъжни – 54,0%, други –28,0%
се страхуват. Щастливи, че са преживели тази
болест са – 21,0%, а останалите 5% са отчаяни (Фиг. 3):
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Фиг. 3. Чувства на пациентите
Сънят ни помага да се възстановим през
нощта, за да бъдем в най-добра форма през
деня. Ако сънят по принцип е нарушен, това е
по-проблематично и намалява качеството на
живот на страдащия от безсъние човек. На
респондентите бе зададен въпрос имат ли

проблемисъссъня?, където 43 % споделят, че
страдат от безсъние; 29% спят прекалено
много, за разлика от други – 19%, които спят
прекалено малко. Прави впечатление, че едва
11% от анкетираните нямат проблеми със
съня (Фиг.4):

Фиг.4. Самооценка на съня на болните
Интерес за проучването представляваше
да се оцени подвижността и способността
пациентите да се придвижват сами. На въпроса: Имат ли проблеми с придвижването, 53%
отговарят, че нямат енергия; 36% се уморяват

бързо и само 11% не чувстват умора. Тези
резултати показват, че общото състояние на
по-голяма част от пациентите не им позволява да имат пълноценна двигателна активност
(Фиг.5).
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Фиг.5. Самооценка на болните относно тяхната подвижност
С проучването установихме още, че значителен дял респонденти имат съществен проблем с концентрацията – 42%, за разлика от
други 33% от интервюираните, които нямат
такъв проблем и само понякога се затрудняват с концентрацията – 25%.
Социализирането на човек е ключов елемент за качеството на живот. След запитване-

то се установи, че прекарания инсулт е причина повече от половината пациентите да
имат изолирани социални контакти – 52%,
останалите 25% – нямат такива и едва 23% –
водят пълноценен социален живот. Резултатите показват, че тези хора са загубили афинитет към общуването и са затворени в себе
си (Фиг.6).

Фиг.6. Социален живот на респондентите
Най-страшното за всеки чoвек е да смята
себе си за бреме и тежест. Всяка крачка по
пътя на възстановяването е голяма победа за
него, колкото и минимална подробност да е
това за здравия човек. Запитани как приемат
живота си след инсулта, респондентите дават
различни отговори: като голям обрат в живота (42%), предизвикателство (24%), изпитание (21%) или като пълен провал (13%).

Изводи
1. Слединсултната депресия е най-честото
разстройство на настроението влияещо негативно върху качеството на живот на пациентите – повече от половината болни споделят,
че често са тъжни – 54,0%.
2. Състоянието на по-голяма част от пациентите не им позволява да имат пълноценна
двигателна активност – 53% споделят, че нямат енергия.
3. Прекараният инсулт е причина повече
от половината пациенти да имат изолирани
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социални контакти – 52%, което говори за
влошено качество на живот.
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ПРЕВЕНЦИЯ НА ЗАТЛЪСТЯВАНЕТО СРЕД ДЕЦАТА В РАННА
УЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ
Петя Стефанова, Моника Обрейкова
PREVENTION OF OBESITY IN CHILDREN OF PRIMARY SCHOOL AGE
Petya Stefanova, Monika Obreykova
ABSTRACT: Regarding obesity as a temporary condition of young students is one of the more common
mistakes. It is considered, that around half of the overweight population in school grow up to be overweight
adults, which leads to an array of socially significant illnesses. Applying knowledge about dieting and nutrition,
and healthy lifestyle of students, medical specialists, parents and teachers all have a shared responsibility of the
prevention of obesity and display willingness to work towards that goal. The improvement of the competency and
skills of the students of the nursing program in regards to this problem is synchronized with the modern view of
the functions and roles of the nurse: creator, protector, teacher, i.e. a promoter of health.
Kay words: obesity, healthy diet and nutrition, prevention, nurse, health.

ната обмяна, атеросклероза, исхимична болест на сърцето, мозъчен и сърдечен инфаркт
и пр. Това са социално-значими заболявания
и са приоритет на здравната политика като
превенция на хроничните неинфекциозни
болести – акцентът на здравеопазването у нас
и в Европа през 21 век [5].
Наднорменото тегло при децата създава
здравословни проблеми и почти винаги е
съпроводено с психическа травма. Найподходящата среда за въздействие върху
здравослвните навици на децата на етапа, в
който те се формират, са учебните заведения,
като групата на учениците от І-ви до ІV–ти
клас е една от приоритетните.
Последните проучвания във връзка с хранителните навици на децата в ученическа
възраст показват, че значителна част от тях
имат нездравословен модел на хранене. Друг
значим проблем е ниската физическа активност при голяма част от подрастващите. Небаласираният модел на хранене и нерационалната двигателна активност са фактори,
обуславящи тенденцията за увеличаване честотата на затлъстяване сред децата. Наднорменото тегло и затлъстявянето оказват отрицателно въздействие върху непосредственото
и дългосрочно здраве на детето, неговото
образователно равнище и качеството му на
живот.

Въведение
Храненето е е дин от основните жизнени
процеси за живите организми, свързан с приемането, преработването и усвояването на
храна от околната среда. То е необходимо за
изграждане и регенерация на клетките и тъканите, осъществяване и регулиране на жизнените функции, след преработване на хранителните продукти в енергия. Основната цел
на храненето е организмът да се запази здрав
и активен. Човешкото тяло изгражда запаси
под формата на мастна тъкан. Когато количеството енергия, внесена чрез храната, в
даден период от време не покрива енергоразхода на организма, или пък обратното - доставя се повече отколкото е необходимо, говорим за т. нар. хранителни аномалии.
Балансирано е това хранене, което осигурява оптимално за човешкия организъм съотношение между основни хранителни вещества, тяхните метаболити и биологично - активни компоненти, при което те проявяват в найвисока степен своето полезно биологично
действие.
Нерационалното хранене може да доведе
до излишък, който се превръща в мазнина и
се складира за по-късна употреба. Този процес повлиява отрицателно целия организъм,
причинявайкизатлъстяване, съпроводено от
хипертония, захарна болест, болест на маст-
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Значимостта и актуалността на проблема са детерминирани отнарастващия брой на
хората с наднормено тегло и затлъстяване.
Данните от статистическо проучване сочат,
че Република България е на пето място в Европа по детско затлъстяване от 32 държави в
53-членния регион на Световната здравна
организация. В Европа 22 милиона деца под
5-годишна възраст са с нездравословно тегло,
а около 5 милиона са със затлъстяване. По
данни на световната асоциация за изследване
на затлъстяването в България има 224 898
деца в училищна възраст, които са с наднормено тегло. 58 370 са децата със затлъстяване.
Това означава, че 26.20% от българските деца
на възраст между 5 и 18 години са с наднормено тегло. Според прогнозите през 2025
година този процент би бил 26.85% или 235
459 деца, информират от Българското сдружение за изследване на затлъстяването и съпътстващите го заболявания [7].Р България е
сред държавите, чиито деца в училищна възраст прекарват най-много време пред компютри илителевизори. За една седмица едно
българско дете прекарва пред екрана повече
от цяла денонощие - 25,7 часа. В Белгия например децата в училищна възраст са пред
компютри и телевизори не повече от 14,5
часа, а в Холандия по 14,5 часа. Близо 20 часа
пред мониторите прекарват децата във Франция.
Значително нараства затлъстяването сред
момчетата до 5-годишна възраст 7.1% през
2014 г. в сравнение с 3.3% през 2004 г. При
момичетата в същата възрастова категория се
забелязва положителна тенденция за леко
намаление на честотата на разпространение
на затлъстяването 2.7% през 2014 г. в сравнение с 5.4% през 2004 г. Наблюдават се следните негативни тенденции в храненето на
децата в България: увеличена консумация на
захарни изделия и напитки (сокове, газирани
и енергийни напитки); висока консумация на
мазнини; висока консумация на готварска
сол; ранна консумация на алкохол, честа и
висока консумация на алкохолни напитки
сред учениците над 14-годишна възраст; ниска консумация на кисело мляко, на риба и на
плодове и зеленчуци. Тенденцията за увеличаване на затлъстяването се наблюдава още
при децата в 1-ви клас. Докато през 1998 г.
относителният дял на децата на 7-8 г. със
затлъстяване е под 10%, през 2008 г. e 1314%, a през 2011 г. достига 20.8% при момчетата и 14.6% при момичетата. Специалистите

са категорични, че в по-голямата част от
случаите тази негативна тенденция се дължи
на съвременното нездравословно хранене,
приема на висококалорична и некачествена
храна, ограничен прием на плодове и зеленчуци в съчетание със стрес и липса на движение [7].
На 11 октомври се отбелязва Световният
ден за борба със затлъстяването, обявен през
2015 г., с цел стимулиране и подкрепа на
практически действия, които да помогнат на
хората да постигнат и да поддържат здравословно тегло и да намалят глобалната криза на
затлъстяването.
Създаването на условия за протичане на
здравното възпитание в здравеопазната и
предагогическа практика със сигурност ще
повиши ефективността на превенцията на
затлъстяването. Изборът на провеждане на
здравно възпитание в най-ранна детска възраст, повишава знанията и уменията на личността за позитивно поведение [2], [3]. Здравното възпитание започва от раждането на
детето и продължава през целия му съзнателен живот [4].
Цел на проучването. Целта на проучването са знанията и навиците на учители, родители и студентиза здравословно хранене и
неговото значение като акцент за превенция
на затлъстяването в ранна училищна възраст.
Методи на проучването. За целите на
проучването са използвани следните методи:
- Документален- национални и световни
документални източници, свързани с проблема.
- Статистически метод - данните са обработени с програма Microsoft Excel и представени в графичен вид.
- Социологически - подготвено и проведено е анкетно проучване. Изготвени са анонимни анкетни карти, включващи пет въпроса еднакви за всички групи респонденти, относно: принципите на здравословното хранене; личната отговорност за здравето, избирайки начина на хранене; ролята на рационалното хранене при децата в ранна училищна възраст; готовността на анкетираните да се
включат в проект за превенция на затлъстяването.
Проучването е проведено през периода
януари 2017-март 2017г.
Обхват на изследването. Анкетното проучване обхваща следните групи: 20 учители
от Начално базово училище „Михаил Лъкат-
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ник“, гр. Бургас (НБУ); родители на деца,
които се обучават в
същото училище – 28 на брой; 55студенти от
специалност „медицинска сестра“, „Университет „Проф. д-р Асен Златаров“-Бургас. Общият брой респонденти е 103.
Резултати и обсъждане
Отговорите относно мнението на изследваните групи за значението на здравословното хранене при децата в ранна училищна възраст могат да се ранжират така: 100 % от учителите, 96,41 % от родителите и
85,52 % от студентите са на мнение, че храненето е изключително важно при децата в
ранна възраст (виж фиг 1):
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Фиг. 2. Познания за здравословно хранене.
студенти
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85,52

Рационалното хранене изисква адекватно
покритие в количествено и качествено отношение на физиологичните потребности от
хранителни вещества и енергия и може да се
определи като научнообосновано хранене на
здравия човек. То може да се нарече и балансирано хранене. Свързано е с пропорции и
съотношения за умерен прием на разнообразна и здравословна храна според възрастта.
Анкетираните родители, учители и студенти от специалност „медицинска сестра“
показват познания за рационалното хранене и
веществата /белтъци, въглехидрати, мазнини,
витамини и др./, които доставят на организма
енергия и градивни елементи в балансирано съотношение.
На въпроса: „Според вас храненето ви
здравословно ли е?“, касаещ осъзната лична
отговорност за реализация на здравословен
начин на живот,определен от избора на рационално хранене, резултатите са следните: 50,0
% от учителите, 42,86% от родителите и
36,40% от студентите, отговарят положително. 50,0 % от учителите, 32,0 % от родителите
и 50, 90% от студентите, дават отрицателен
отговор. Останалите 37,84 % отговарят, че не
могат да преценят (виж фиг. 3):

96,41
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Фиг. 1. Значение на храненето в ранна училищна възраст.
Въпросът, касаещ познанията на анкетираните за принципите, нормите и правилата
на здравословното хранене е отразен на фигура 2.
На запитването:
Запознати ли сте с пирамидата на здравословното хранене?“
100 % от учителите,
100 % от студентите и
84,98 % от родитилите,
отговарят положително.
Само 15,02 % от групата на родителите не
познават „пирамидата на здравословното
хранене“ (виж фиг. 2):
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Фиг. 3. Отговорност за здравословно хранене
Проучено бе и мнението на респондентите
относно готовността им да се включат в активен процес,възпитаващнавици за здравословно и рационално хранене. Отговорите са90,0
% от учителите, 85,73 % от родителитеи 89,09
% от студентите очертават тяхната готовност
да се включат в проект за превенция на затлъстяването в ранна училищна възраст(виж
фиг. 4):
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Според родителите най-голяма е тяхната
отговорност - 92,91%,
60,71% е отговорността на учителите,
а 53,62% се пада на медицинския специалист.
Студентите смятат че най-важни са родителите - 92,33%,
52,72 % се пада на учителите и
76,54% на медицинските специалисти
Всеки, който е натоварен с отговорността
да се грижи за децата, играе важна роля за
формирането у тях на умения за здравословно
хранене, както и за изграждане на здравословни навици и поведение. Това е от особена
важност за създаване на здравословен модел
на хранене и физическа активност в зряла
възраст (виж фиг. 5):
В Националната Здравна Стратегия 20142020, в политика „3.1. ПРОМОЦИЯ НА
ЗДРАВЕ И ПРОФИЛАКТИКА НА БОЛЕСТИТЕ“, като стратегически мерки за организирането и управлението на процеса на промоция са заложени задачи с мултисекторно
сътрудничество [5]. Отговорността не е само
на медицинските специалисти. В него трябва
да участват активно още педагозите, предлагайки средства и похвати за комплексно развитие нафизическикачества и за формиране
личността на детето [1], родителите – едновременно като обекти и субекти в процеса на
възпитание в здравословен начин на живот. А
местните и национални органи на управление
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Фиг. 4. Готовност за включване в проект за
здравословно хранене.
Как виждат разпределението на отговорността относно създаването на здравословни
навици за хранене родителите, учителите и
бъдещите медицински специалисти е отразено в отговорите на въпроса:
„Кой според Вас е ангажиран с обучението за здравословно хранене?“
Мнението на учителите относно тежестта
на отговорността е следното:
80,0%-родители, 80,0%-учители,
70,0%-медицински специалисти.
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Липсва активна държавна политика в областта на промоцията и профилактиката.
Навиците за здравословен начин на живот
се градят от ранна детска възраст с примера
на родители, възпитават се в училище от учители, надграждат се от медицинските специалисти при профилактични и рутинни здравни
дейности. Съвместните им усилия ще дадат
право на подрастващите за избор на по- качествен живот чрез рационално хранене и
поведение.
Храненето на децата е споделена
отговорност - родители, учители, медицински
сестри и други специалисти,която има за цел
да се създадат и насърчат здравословни
хранителни навици, които децата да запазят и
като възрастни.. Възпитаването в избори за
рационално хранене и подходяща за
възрастта двигателна активност, означава поздравословно съществуване и съответно повисоко качество на живот.

трябва да осигуряват материална обезпеченост и подкрепа при превантивните дейности.
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Заключение
Здравословното хранене и физическата активност са детерминанти на здравето и необходимо условие за осигуряване на оптимален
растеж и развитие на децата и юношите - възраст, в която се формират основните навици,
свързани със здравословния начин на живот.
За да се утвърди тенденцията към здравословни избори съществена е ролята и отговорността на здравните специалисти. Съвременният прочит на квалификационната характеристика на специалност „медицинска сестра“
включва не само представата за човек до леглото на болния и изкусен изпълнител на манипулации. Професионалната реализация на
медицинския специалист не е само в болничното заведение за активно лечение, възстановяване и рехабилитация. Вменени са функции
за предпазване, укрепване и съхраняване на
човешкото здраве. Теоретичната и практическа подготовка на медицинската сестра цели у
студентите да се формират практически умения за самостоятелна професионална дейност
в областта на промоция на здравето, превенция и профилактика на болестите. Процесът
на обучение и възпитание на специалиста по
здравни грижи е насочен към изграждане на
компетенции за обучение на потребителите
на здраве в здравословен начин на живот,
което включва здравословно хранене и физическа активност, с цел предпазване от социално-значими болести.

Фиг. 5. Отговорност за възпитание в здравословно хранене.
Изводи и препоръки
Анализът на данните от проучването показват, че затлъстяването се утвърждава като
световен проблем.
На лице е тенденция за увеличаването на
наднорменото тегло в ученическа възраст в
резултат на нездравословно хранене и ниска
двигателна активност. Най-уязвимата група е
на учениците от първи до четвърти клас.
Родители, учители и студенти-бъдещи медицински сестри са убедени, че храненето е
важна превантивна мярка за затлъстяването и
има непосредствено значение за качеството
на живот и по- голямата част от тях са готови
да участват в проект, възпитаващ в здравословно хранене сред учащите се в начален
курс на обучение.
Ключовите предизвикателства пред бъдещите медицински сестри са следните:
Значителна част от населението е носител
на сериозни поведенчески рискови фактори;
Недостатъчно осъзната лична и обществена отговорност по отношение на индивидуалното здраве, здравето на семейството и на
цялото общество.
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Ключът към бъдещето е да се промени начина на мислене на родителите, учителите,
изпълнителите на медицинска помощ и представителите на обществото. Всички те трябва
да престанат да гледат на здравеопазването
като на система за борба със заболяванията и
да започнат да поставят фокуса върху промоцията на здравето и доброто физическо състояние [6].
Опазването и утвърждаването на здравето
изискват перманентно провеждане на здравно
възпитание при учениците от начална училищна възраст, а преоритетът следва да бъде
изграждане на навици за балансирано хранене
и двигателна активност.
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ПСИХО-ЕМОЦИОНАЛНИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД ЗДРАВНИТЕ
ПРОФЕСИОНАЛИСТИ В ГРИЖИТЕ ЗА ТЕРМИНАЛНО БОЛНИ СТАРИ ХОРА
Полина Балканска, Никола Георгиев
PSYCHO-EMOTIONAL CHALLENGES TO HEALTH PROFESSIONALS IN CARING FOR
TERMINALLY ILL ELDERLY PATIENTS
Polina Balkanska, Nikola Georgiev
ABSTRACT: With aging, people begin to face the question of death and dying and so do their loved ones
and the professionals who work with them. The biggest challenge for the geriatric professionals in such instances is to support their patients and to guide them through the stages of dying. When working with the dying elderly, we become more sensitive to our own mortality and to our own vulnerability. However, if we focus far too
close and far too long on the illness and on the advanced age of our patients, our relationship with them may be
jeopardized. May result in feelings of rejection and guilt and those are hard to handle. Finding ways to establish
relationships that go beyond illness and death thus becomes crucial in our efforts to maintain and promote the
dignity, intimacy, and quality of life that our elderly patients deserve. Adequate education and training of such
professionals is a necessary first step toward a more compassionate, humanistic, and dignified care of the dying
elderly.
Key Words: Elderly, Geriatric professionals, Meaning of life, Psycho-emotional experiences, Quality of
death, Training of professionals

 Как да установяват подходящата близост или дистанция с болестта?
 Как да разбират и да се отнасят към
силните чувства, които работата им предизвиква у тях?
 Как да разбират и потушават високите
нива на стрес и синдрома на прегаряне?
 Как да балансират възникващата тревожност с достатъчна подкрепа на работа и
вкъщи?
Цел на проучването е очертаване на психоемоционалните измерения на професионалните грижи, свързани със смъртта и умирането в гериатричната практика.
Използвани са следните методи: интервю,
пряка анкета, наблюдение, статистически
методи.

Въведение
Въпросът за смъртта присъства около всеки човек в напреднала възраст и неминуемо
изправя всеки специалист и всеки близък
пред собствената му смъртност, човешка ограниченост, тленост, уязвимост и в крайна
сметка – интегритет, в смисъла, влаган от
Ериксън в това понятие. Его-интегритетът в
неговата концепция за развитието включва не
само приемането на живота, който човек е
живял, но и приемане приближаването на
смъртта като неизбежен край на живота [6].
Интегрираният възрастен поддържа активен
интерес към живота независимо, че е в навечерието на смъртта. Възрастните хора са изправени пред предизвикателството да се справят с реалността на умирането. Затова успешната адаптация към перспективата за
смъртта може да бъде най-значимото постижение в годините на възрастността.
Разбирането на личните реакции към хора,
изправени пред животозастрашаващи заболявания, повдига някои въпроси пред професионалистите, полагащи грижи за неизлечимо
болни:

Резултати
Споделените размисли в този материал са
резултат от многогодишни проучвания, наблюдения и практически опит в оказването на
психологична подкрепа на страдащи пациенти, близки и медицински специалисти, работещи с умиращи болни. Представяме и конк-
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ва на физическите страдания, инвалидността
и самотата. Такова отношение към смъртта се
отбелязва най-често сред лицата с влошено
здраве, настанените в социални домове, а
сравнително по-рядко сред старите хора, които имат подкрепяща среда, жив брачен партньор и деца [4].
Когато възрастният пациент е тежко болен
и/или умиращ, често пъти бива третиран като
човек, който няма право на мнение. Някой
друг взема решения дали, кога и къде той да
бъде хоспитализиран, къде да преживее последните си дни. Неговите чувства и преживявания остават най-често несподелени, пораждат тревожност и страх от неизвестното. Нашите наблюдения показват, че повечето възрастни пациенти с тежки инвалидизиращи
заболявания поддържат надеждата и желанието за живот, въпреки често словесно изразяваното пожелаване на “края” [3]. Оказването
на подходяща психологична подкрепа на
болния и близките, “следването” на болния
през стадиите на умиране, формулирани условно от Елизабет Кюблер-Рос, е изпитание
за личностните и професионални качества на
психолога и здравния екип [7].
Бариери пред способността за емпатично
поведение
Възрастният човек, независимо дали е
терминално болен или страдащ от остро хронично заболяване, може да предизвика значителни страхове относно собствената ни уязвимост и смъртност. Така например съществуват данни, цитирани от Джени Алтшулер,
че за приблизително 86% от хората в зряла
възраст съществува вероятността да се изяви
хроничен здравословен проблем в късна възраст (1). В тези случаи, дори статистиката, че
повечето възрастни хора изживяват спокойно
и смислено старостта си, не е в състояние да
рационализира страховете ни и да ни защити
от появилата се тревожност. Същевременно
неумението да се разпознаят личните преживявания при работа с възрастни хора, потиска
способността за емпатично слушане. Всъщност много често не възрастният човек е този,
който се страхува от смъртта, а ние самите.
Нещо повече, неумението ни да поддържаме
разговор, в който присъства смъртта, по един
или друг начин, се дължи до голяма степен на
хаоса, царящ в собствените ни мисли по този
въпрос. Необходимо е да се подчертае, че тук
специалистите от областта на здравната помощ се сблъскват не само със собствените си
личностни конфликти, но и с редица дилеми

ретни данни от проведена анкета сред 102
здравни професионалисти от столични болнични лечебни заведения и два хосписа.
“Проблемът със смъртта” се оказва критерий за интегритета на личността и това е така
не само за възрастния човек, за неговото обкръжение, но и за работещите в областта на
гериатричната здравна помощ. При работа с
възрастни хора се налага да приемем факта,
че каквито и да са усилията на възрастния
човек, на семейството му, на нашите собствени усилия, перспективата на смъртта добива
все по-ясни очертания. В много ситуации
изглежда, че няма един единствен път на лечение. Усилията за приемане на тази нееднозначност, за приемане или не на смъртта
като естествен край на физическия живот,
може да доведе до прекомерно или недостатъчно лечение, обгрижване на възрастния
човек, до неговото относително изоставяне,
или дори до принудителното му изпадане в
тежка социална изолация [1,2].
Осъзнаването, че смъртта е близка реалност и приспособяването към нея се разгръщат както в процеса на нормалното остаряване и най-вече в старческа възраст, така и във
всяка възраст при съответни ситуации (например при прогресиращо тежко и неизлечимо
заболяване). Реакциите към осъзнатия предстоящ край могат да бъдат различни: приемане
на смъртта (реалистично или религиозно),
отричане на реалността, склонност към примирение, страх, депресивно нежелание за
живот и други. Тези различни типове реакции
се определят не само от възрастта, но и от
облика на личността, от соматичното и психичното й състояние, от социалната й ситуация [3].
Независимо от значителните индивидуални различия остаряването се характеризира с
някои общи тенденции в отношението към
смъртта. С напредването на възрастта човек
постепенно свиква с мисълта за смъртта: от
игнориране на тази тема той преминава към
избягването й и накрая – към повече или помалко реалистично близко отношение към
смъртта. Този процес на приспособяване може да протече по-плавно или по-рязко. Фамилиарността на темата за смъртта, честото спокойствие и дори охота, с която старците я
обсъждат, са отбелязани от редица психолози.
Някои смятат, че старият човек, в известен
смисъл, приема спокойно и положително
приближаващата се перспектива на смъртта,
откривайки в нея по-приемливата алтернати-
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и умиращи; при съобщаването на неблагоприятна прогноза или пояснение за последващите тежки етапи от развитието на заболяването.
• Близо 2/3 от изследваните медицински специалисти са силно затруднени да разговарят с умиращ човек и неговите близки
(72%);
• Неувереност и дискомфорт поради
липса на знания и умения за осъществяване
на подходящо общуване с неизлечимо болни
и техните близки ( 72%);
• Тревога от високата цена на грешките
в преценката, които могат да доведат до влошаване на състоянието на пациента, до смърт,
трайни увреждания и дори съдебни санкции
(65%).
•
Здравните професионалисти се нуждаят от психологична подготовка, насочена
към развитие на комуникативни умения за
общуване с болните и техните семейства.
•
Обучението в психосоциална помощ на
хората от тежките отделения в болничната помощ все още се избягва. Това се отразява в провалите на специалистите както в осигуряването
на подкрепата на терминалните пациенти и
техните семейства, така и в процеса за
справяне сьс собствените си преживявания спрямо смъртта на пациента.
В случаите на умиращи пациенти медицинският персонал по един или друг начин
съпреживява загубата с близките. Както споделят професионалистите по здравни грижи,
със смъртта не се свиква. Всички анкетирани
са единодушни, че липсата на обучение в
развитие на комуникативни умения за общуване с болните и техните семейства, и за овладяване на начини за справяне със страданието, смъртта и загубата, са източник и база за
поддържане на професионален стрес.
Редица данни свидетелстват, че дистресът,
преживяван от възрастния човек, неговото
семейство и не на последно място от специалистите, оказващи помощ, е причинен от неумелите опити да се отрекат физическата
смърт и страданието, а не от признаването им
за част от човешкото битие [1]. Редица родители, например, споделят схващането, че посещението на тежко болен възрастен човек би
било твърде травмиращо за подрастващите
им деца. В резултат на това много възрастни
хора гаснат в болезнена самота, отчаяние и
огорчение в края на дните си. Разбира се, от
психоаналитична гледна точка остава открит
въпросът дали срещата с възрастния човек не

от морално естество, регламентирани или не
от кодексите за професионална етика (1, 3).
Психоемоционалната «цена» на грижите
за страдащи и умиращи
Нарастващото разбиране за широкото разпространение на синдрома на прегаряне сред
работещите с възрастни, твърде често тежко
болни хора, ни насочва към факторите, допринасящи за професионалния дистрес. Те са
много, но в тази връзка се налага да осъзнаем
факта, че безпомощността, провокирана от
контакта “лице в лице” с възрастни хора, които страдат, чувстват се изоставени, самотни,
изгубили контрол над себе си, умиращи, и
всички други преживявания, свързани със
синдрома на прегаряне, твърде често са причинени от факта, че не само възрастният човек, но и хората, свързани с неговото обгрижване, посрещат предизвикателството да живеят в един свят, който като че ли не приема, че
“смъртта принадлежи на живота, както раждането му принадлежи” /Тагор, “Заблудени
птици”/ [4].
Данните от проведена собствена анкета
сред 102 здравни професионалисти от столични болнични лечебни заведения и два
хосписа /ВМА, УМБАЛ „Царица Йоанна”,
Токуда болница/ очертава основните им
трудности и лични преживявания при оказването на здравна помощ и грижи за тежко болни пациенти.
Особено внимание заслужава фактът, че
72% от респондентите са силно затруднени
да разговарят с умиращ човек, а 65% въобще
не знаят какво да говорят - обстоятелство,
което допълнително засилва чувството за изолация и самотност на умиращия човек. Може да се
хипотезира, че това е резултат от факта, че поради психологически и културални причини в
нашето общество смъртта негласно остава в
категорията тема „табу". Това способства за
все още неясното и незряло отношение на
повечето хора към нея. Неумението на много
медицински специалисти да поддържат разговор, в който присъства смъртта, по един
или друг начин, се дължи вероятно неяснотата в собствените им мисли по този въпрос.
Бихме могли да систематизираме споделените трудности и психични преживявания,
свързани с темата за умирането, професионалната помощ и смъртта, по следния начин:
• Болшинството медицински специалисти (82%), включени в проучването, изпитват значително психично натоварване при
непосредствения контакт с неизлечимо болни

187

прегаряне, рядко се отчита дистресът, причинен от психоемоционалните трудности в грижите за тежко болни хора.
Липсата на необходимата психологична подготовка на медицинския персонал за работа с
неизлечимо болни се отразява на справянето
им сьс собствените преживявания спрямо
смъртта на болния. Всъщност недостигът на
добре подготвени кадри е проблем на съвременния свят в сферата на грижата за възрастните хора, но той е особено драстичен в България. Затова подходящо обучение в тази
насока би могло да се определи като необходима стъпка по пътя към една по-хуманна,
състрадателна, уважаваща личността и нейното достойнство грижа за възрастните хора.
Необходимо е хуманизиране на учебните
програми в студентското и следдипломното
обучение на здравни специалисти като се
акцентира повече върху овладяване на начини за емпатично отношение при работа със
страданието и болката.

е травмираща по-скоро и в по-голяма степен
за самите родители. Според Ерик Ериксън
здравите деца няма да се страхуват от живота,
ако техните родители имат достатъчно интегритет да не се страхуват от смъртта [6].
“Проблемът със смъртта” може да бъде
решен подходящо и единствено, ако приемем
смъртта като естествен край на съществуването ни на този свят и погледнем през призмата на реализма. В действителност няма
гаранция, че лицето, на което е поставена
диагноза за животозастрашаващо заболяване,
например Алцхаймерова деменция, или което
е в напреднала възраст, ще почине преди останалите, преди нас самите. И това е единствената реалистична перспектива на смъртта
[1].
Когато не отричаме това, което ни свързва
с възрастния човек – физическата смърт, болката, страданието, социалната изолация, отчуждението, ние бихме могли да се насочим
към емоциите, да бъдем до стария човек търпеливо толкова, колкото е необходимо и възможно. Това ни помага не само при изграждането на емпатична връзка с него, но и да
разграничим проблемите, които отразяват
неговите болки и страхове, загрижеността на
неговото семейство от нашите собствени
проблеми и страхове [5].
Работата с възрастни хора и терминално
болни повишава нашето усещане за смъртност и уязвимост. Фокусирането най-вече
върху болестта или напредналата възраст на
стария човек, когато това се поддържа за дълъг период от време, може да доведе до поглъщане на взаимоотношенията от болестта
или приближаващата смърт и да се стигне до
чувства на отхвърляне и вина, с които човек
трудно може да се справи [8].
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Заключение
Разбирането и оказването на подходяща
подкрепа на тези пациенти и техните близки
едва ли биха се променили съществено без
промяна в редица нагласи и стереотипи на
хората, стоящи лице в лице с умиращия човек
– клинициста, психолога, социалния работник, медицинската сестра, болногледача в
старческия дом. Работата с неизлечимо болни
хора повишава усещането на медицинските
специалисти за собствената тленност и предизвиква изначалния страх от смъртта. Въпреки че сблъсъкът със собствените граници и
уязвимост често се разглежда като причина за
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ABSTRACT: The good professional training of students majoring in Medical Rehabilitation and Ergotherapy at the Medical Faculty and Rehabilitation at the Medical College is an integral part of the traditions and
modern educational policy of the Trakia University (TrU) - Stara Zagora. It is achieved through a first-rate theoretical and practical training in compliance with European requirements and contemporary accomplishments
in the field of rehabilitation science and medicine. In this study, we aimed to investigate the effect of innovations
in kinesitherapy (KT) and ergotherapy (ET) training on the students’ motivation for practical work. The survey
encompassed 348 students and 50 mentors working at practical bases from 2007 to 2016. A strong positive correlation between the motivation and satisfaction of students with the training was established (R=0.61; р<0.05).
The good academic motivation of students is a factor determining their desire for study and active involvement
in clinical practice.
Key words: motivation, professional training, kinesitherapy, ergotherapy, professional skills, clinical practice.

сърчаване на специфичния вид мотивация мотивацията за учене;
• Подобряване функциите на рехабилитационния екип и етиката във взаимоотношенията в системата на здравеопазването;
• Стимулиране на академичната мотивация на студентите, като важен фактор за формиране на професионалните умения и компетенции.
Правилното и целесъобразно организиране
на процеса на обучение благоприятства изграждането на положителна мотивация за
учебна дейност, стимулира развитието на
познавателни интереси, които веднъж формирани, се превръщат в действени вътрешни
фактори за подобряване на качеството и
ефективността на учебната дейност [14].
На различни етапи от обучението на
здравните професионалисти и в различни ситуации се обособяват водещи и съпътстващи
мотиви, тъй като върху тях оказват влияние
различни фактори.
Те могaт да бъдат групирани в три отделни
групи [15]:
• първата група фактори включва индивидуалните характеристика на студентите

Въведение
Обучението на студентите рехабилитатори
от двете специалности в Тракийски университет изисква непрекъснато усъвършенстване
на преподаването, теоретичната и практическата подготовка, съобразно европейските
изисквания за качествени здравни грижи на
пациента и семейството му. Това определя
основните приоритети на обучението:
• Добра теоретична и практическа подготовка;
• Формиране на практически умения и
професионални компетенции;
• Развитие на критично мислене на студентите;
• Формиране на ново отношение към пациента и възприемането му като личност със
съответни потребности;
• Непрекъснато усъвършенстване на образователните програми в съзвучие със съвременните реалности в системата на здравеопазване;
• Продължаващо през целия живот обучение на работещите рехабилитатори и на-
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онални компетенции, творческо и критично мислене; въвеждане на иновативни и
съвременни методи.
• Четвърти елемент: Това е методът, по
който се представя съдържанието, което
означава, че това е използваният подход за
обучение. Два са основните подхода за
подпомагане на мотивация: като се осигуряват условия в академичната среда за
обучение и ангажираност на студентите;
помага на студентите да разработят инструменти, за саморегулиране и самоподготовка.
• Пети елемент: Околната среда, в която се
включва ролята на семейството и обществото в мотивирането на студентите и се
насърчава желанието им не само за обучение, за доброволчество и взаимопомощ [1],
[3].
Важен момент в клиничното обучение е
съвместната дейност на студенти и наставници, които са в роля на супервайзери в рехабилитационите екипи. Тази съвместна дейност е
важна за подобряване качеството на практическото обучение, за личностното и професионално развитие на студентите. За тази цел в
Университета в Бирмингам е организирано
специално обучение на менторите от клиничните бази, за запознаване с академичните
стандарти и подпомагат обучението на студентите и проследяват клиничното им участие и желание за работа [16].
Доброто наставничество не е въпрос на
специални методи, намерения или действия, а
преди всичко отношението на наставника към
професията и студентите. Наставникът е централна фигура по време на преддипломния
стаж на студентите от специалността. Неговата основна задача е да подпомогне обучаваните в усвояване на медицинската професия,
да ги запознае със закономерностите и условията, които осигуряват качествено здравеопазване, с грешки и пропуски в лечебния
процес и с възможностите за тяхното преодоляване. Трябва да подпомогне на студентите
във формирането на умения, навици и етично
отношение към пациента и неговите близки
[9].
Добрият наставник:
• Вдъхва доверие и превръща обучението в
увлекателно предизвикателство;
• Насочва обучавания към способностите,
които не знае, че притежава;
• Обяснява сложните неща по прост начин;

свързани с техните индивидуални особености, образователни потребности и стремежи към обучение;
• втората група фактори отразява влиянието на образователната среда върху поведението на студентите в зависимост от дидактическите технологии и взаимовръзката
преподавател-студент,
социалнопсихологически климат в учебното заведение;
• третата група фактори са свързани с
въздействие на социално–икономическата
среда и въздействието и върху студентите,
със социалния статус на работещите рехабилитатори и положението им в обществото.
Мотивацията е може би най-важният фактор, който преподавателите трябва да използват за подобряване качеството на обучението
[4].
Многобройни интердисциплинарни теории
са постулирани да обясняват мотивацията.
Въпреки че всяка от тези теории има някаква
истина, няма единна теория, която адекватно
да обясни цялата човешка мотивация. Факт е,
че човешките същества като цяло и студентите в частност са сложни същества с комплексни нужди и желания. Изключително важни
са петте ключови елемента на мотивацията на
студентите. Те включват: студентите; преподавателите; съдържанието на учебния материал; методи на преподаване и подход към
студентите; влиянието на заобикалящата ни
среда [16].
Всички тези елементи са в непрекъснато
взаимодействие:
• Първи елемент: Ролята на студента в образованието е от решаващо значение и
трябва да излиза извън рамките на традиционната представа за студент като клиент
или получател на знания.
• Втори елемент: Ролята на преподавателя
е да използва изобретателни техники на
преподаване; насърчаване на студентите
към иновативните технологии; преподаването да е интересно и забавно; общуването със студентите изисква значителни
усилия, както вътре, така и извън академичната атмосфера; необходимо е всеки
студент да се чувства специален.
• Трети елемент: Съдържанието в учебния
процес трябва да бъде разработено и съобразено с набелязаните цели: студентите да
постигат успех и да имат право на избор;
да се стимулира формирането на професи-
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• Разкрива практическата стойност на това,
което се преподава теоретически;
• Отделя допълнително внимание на тези
обучавани, които по-трудно се справят с
материала;
• Да бъдеш наставник означава преди всичко да бъдеш внимателен и грижовен [10].
С настоящата разработка си поставихме за
цел: Да проучим влиянието на иновациите в
обучението по Кинезитерапия и Ерготерапия
върху мотивацията на студентите за практическа работа; Проучване мнението на менторите от учебно-практическите бази за съвместната работа в рехабилитационните екипи.

Резултати и обсъждане
Нивото на обучението, респективно удовлетворението на потребностите на обучаваните, е от съществено значение за утвърждаване
на учебното заведение. Ето защо считаме, че
сред най-важните данни от проучването е нивото на удовлетвореност на студентите от
обучението в Тр.У.
Анализирайки резултатите на четирите изследвани групи (фиг. 1) установяваме, че преобладават положителните отговори от страна
на анкетираните, като за целия изследван период те са средно 63%. Наблюдават се значителни разлики в частичната удовлетвореност
на студентите, като средно 33% от изследваните групи не са напълно удовлетворени и
апелират за повишаване качеството на обучението.
Изразявайки частична неудовлетвореност
от системата на обучение, тези резултати са
важни като констатация и имат положителен
ефект, тъй като отразяват възможностите на
една образователна система да се подобрява и
да бъде все по-актуална и полезна за студентите. Тази неудовлетвореност е свързана и с
конкретни препоръки на студентите за подобряване нивото на провежданото обучение,
като се обърне особено внимание на взаимовръзката преподавател- студент с по-голям акцент на работа върху реални пациенти.
В следващите етапи на изследването,
предвид промяната в учебните планове и
програми и новите ЕДИ за степен Професионален бакалавър на специалност «Рехабилитатора», е увеличен относителният дял на положителните отговори, като делът е найголям за втората изследвана група (70%),
следван от третата (64 %) и четвъртата група
(63 %).
Тези данни са достатъчно ясно доказателство, че обучението на студентите по двете
специалности в Тр.У – Стара Загора се провежда на високо ниво и носи не само теоретични знания, но също и практически умения,
даващи възможност за развитие и за професионална реализация. Това определя и качеството на обучение, което според по-голямата
част от анкетираните студенти е високо и напълно отговаря на техните представи за качествено обучение.

Материал и методи
Извършено бе анонимно обширно анкетно
проучване на 285 студенти от специалност
„Рехабилитатор“, 63 студенти от специалност
„Медицинска рехабилитация и ерготерапия“
от Тракийски университет – Стара Загора и
50 наставниците от учебно-практическите
бази за периода 2007-2016г. на четири етапа:
• Първи етап - академична 2007- 2008 година. В проучването са включени общо 120
изследвани – студенти и наставници, като
от тях 85 са студенти от специалност “Рехабилитатор” на Медицински колеж - Стара Загора и 35 наставници от учебнопрактически бази на територията на града
преди въвеждането на новите елементи –
първа изследвана група.
• Втори етап - акад. 2009 – 2010 год. В проучването участват общо 150 изследвани,
като всичките 150 студенти са от специалност “Рехабилитатор”- след въвеждане на
промените в учебните програми – втора
изследвана група.
• Трети етап - акад. 2010-2011 г- преддипломен стаж. В проучването са обхванати
50 студенти от специалност “Рехабилитатор” - трета изследвана група, а наставниците от практическите бази са 20 - втора
изследвана група.
• Четвърти етап - акад. 2015-2016 г-. В проучването са обхванати 63 студенти от специалност „Медицинска рехабилитация и
ерготерапия“ от Медицински факултет
четвърта изследвана група.
• За анализ на резултатите бяха използвани
индивидуални анкетни карти различни за
студенти и наставници, като бе извършена
математико – статистическа обработка на
получените резултати.
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Фиг. 1. Удовлетвлетвореност на студентите от обучението в Тр.У
терапията в програмата по Кинезитерапия и
Ерготерапия. Арт-терапията служи за мобилизиране на творческия потенциал, за отвличане вниманието на пациента и за активното
му включване във възстановителния процес
чрез изкуството във различните му форми
[14]. Студентите от първата изследвана група
не са изучавали Арт-терапия и затова липсват
техните данни по този въпрос.

Корелационната зависимост между мотивацията и удовлетвореността на студентите от нивото на обучението е положително значима (R=0,61; р<0,05). Добрата
мотивация на студентите за обучение в тези
специалности е фактор определящ качеството
на обучението и активното участие в практическата работа.
Новост в обучението на студентите от двете специалности е включването на АРТ-

Фиг. 2. Приложимост на Арт-терапията в обучението на студентите
тите знания, практически умения и компетенции в учебно-практическите бази, съвместно
с наставниците и целия рехабилитационен
екип [11].
През последните години все повече се утвърждава и използва Арт-терапията при функционални смущения на нервната система
при деца с депресивност или агресивност в
поведението, прояви на капризи и инат, лесна
раздразнителност, страхове и др. [12]. При

Приветствайки новостите в обучението,
студентите подкрепят това начинание (фиг. 2)
и средно около 80% от трите изследвани групи смятат, че Арт-терапията намира приложение при лечението и възстановяването на
деца и възрастни пациенти. Останалите 13%
смятат, че е частично приложима, 7% отричат
включването й в учебната програма.
От съществено значение за качеството на
обучението по КТ е прилагането на придоби-
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тях се прилагат различни арт-терапевтични
техники под формата на ролеви игри за ангажиране вниманието им и за стимулирaне на

нервно-психическото и физическото развитие
[13]:

Фиг. 3. Приложение на Арт-терапията в клиничната практика
По време на клиничната практика и преддипломния стаж студентите участват в прилагането на различни Арт-терапевтични техники в специализираните центрове за работа с
деца: „Дом за медико-социални грижи за деца” и „Дневен център за деца и младежи с
умствена изостаналост”. Там са създадени
условия за приложение на арт-терапията при
работа с деца [11].
Мнението на студентите относно заниманията с децата в тези бази е показано на фиг.
3. Повече от половината от анкетираните за
четирите групи (65%) са потвърдили значимостта на Арт-терапията в клиничната практика при работа с деца и възрастни. Този метод стимулира психо-емоционалното развитие на децата, въображението, двигателната
активност и ангажира вниманието им. Само
малка част от анкетираните (10%) не са убедени в крайния резултат, а 25% частично потвърждават тезата. Резултатите са ясно доказателство за положителната позиция на студентите относно новостите и приложението им в
учебно-практическите бази.
За правилното анализиране на резултатите
от проучването е необходимо да се изследва
корелационната зависимост между приложението на Арт-терапията в обучението по
КТ и Ерготерапия и значимостта на Арттерапията за клиничната практика, която е

положително значителна (R=0,56; р<0,05).
Теоретичните познания по Арт-терапия са
гарант за качествено практическо обучение.
Прилагането им в клиничната рехабилитационна практика стимулира възстановителните процеси при деца и възрастни [10].
Ерготерапията е активен кинезитерапевтичен метод, който използва специално подбрана целенасочена умствена и трудова дейност
[5]. Прилага се в учебно-практическите бази
за подбор на помощните средства за обучение
в ходене и обучение в ДЕЖ. Целта е вниманието на пациента да се фиксира върху резултата от работата.
Този метод намира приложение при рехабилитация, ресоциализация и при необходимост преквалификация на пациента [6, 7]. Качеството на обучението по Ерготерапия (фиг.
4) се определя съобразно мнението на изследваните групи, като около две трети от анкетираните поставят отлична, много добра и добра оценки (69%).
Незадоволителна оценка са оставили само
10% от всички изследвани: Студентите участват в работата с деца с церебрални увреди,
при които се използват различни занаяти (тъкачество, грънчарство, градинарство) и се
прилага Монтесори терапия за обучение в
ДЕЖ и в други дейности.
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Фиг. 4. Оценка на качеството на обучението по Ерготерапия за студентите
желание за занимания [12]. Включването на
Ерготерапията в теоретичното и практическото обучение на студентите от специалност
„Рехабилитатор” бе нов подход при рехабилитацията на деца с церебрални увреди и на
възрастни със заболявания на ОДА, централна и периферна нервна система:

Ерготерапията намира приложение при
децата с увреждания под формата на игротерапия, а при възрастните - като трудова дейност. Тя все повече се прилага в учебнопрактическите бази, в социалните центрове и
в дома на пациента за приспособяване на социалната среда към неговите възможности и

Фиг. 5. Приложение на Ерготерапията в клиничната практика – мнение на студентите
средства и приспособления в ежедневието;
както и адаптиране на дома и семейството
към нуждите на пациента.
Интерпретирането и точната оценка на резултатите от проучването налагат изследване
на корелационната зависимост между качеството на обучението по Ерготерапия и приложението й в клиничната практика. Тя (R=0,75;
р<0,05) е положително голяма. Качеството на
обученито по ЕТ предопределя компетенции-

Резултатите от изследването относно приложението на Ерготерапията в клиничната
практика са показани на фиг. 5, като 68% от
всички изследвани студенти са дали положителни отговори и само 7% от тях не са удовлетворени изцяло. Те са показателни за приложимостта на Ерготерапията при възстановяването и подобряването на качеството на
живот на деца и възрастни с увреждания - с
цел обучение в ДЕЖ, ползване на помощни
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• Добрата професионална подготовка и положителните личностни качества на студентите се постигат чрез активно участие в
практическо обучение на бъдещите специалисти от двете специалносит в системата
на здравеопазването.

те на студентите за приложение на ЕТ в учебно-практическите бази - съвместно с наставниците.
След определяне на рехабилитационния
потенциал на пациента се подбират средствата на лечение и възстановяване.
Целта на рехабилитационния екип е превенция, рехабилитация и цялостно възстановяване на пациентите с различни групи заболявания, облекчаване състоянието на терминално болните и подпомагане ресоциализацията на инвалидизираните болни [11]. Работата
в екип създава възможности за ефективна координация на дейностите и за по-добро качество на здравните грижи. Основно значение
за работата на студентите в екипа имат наставниците.
Според съвременните автори [2] в клиничната практика е изключително важно използването на методики и практики въз основа на
научни доказателства, свързани с положителния опит. Те трябва да се използват с цел увеличава на необходими знания и умения в областта на рехабилитацията и ерготерапията.
Това води да допълнително улесняване на
работта с пациентите и увеличава ефективността [8].
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ABSTRACT: The training of students majoring in Medical rehabilitation and ergotherapy is directed at acquiring professional skills compliant with modern requirements of health care system and specialised rehabilitation centres. The practical training of students is performed in specialised classrooms under the supervision of a
teacher and in practical training bases under the supervision of mentors. The aim of the present work was to
investigate the opinion of students about the role of problem-based learning (PBL) in clinical training and its
effect on professional skills and competence formation. The results of studies confirmed that 58% of students had
a positive attitude to the implementation of PBL in clinical training evaluating it as interesting and motivating,
while 75% were satisfied with practical training sessions. PBL was associated with solving multiple and various
problems encountered in the professional activities of medical specialists. It improves the quality of training,
stimulated professional thinking and decision-making, facilitated coping with complex and unexpected emergencies, which require adequate and professional reaction.
Key words: Problem-based learning, practical training, practical training bases, professional skills.

обучение се прилага най – вече за да се преодолее пасивната роля на студента в процеса
на обучение, да се активира неговата роля в
процеса на обучение.
Проблемното обучение не е метод, а цялостен тип обучение. То отразява специфичното взаимодействие преподавател- студент,
предлагащо системна практическа работа за
усвояване на нови знания и умения по пътя на
разрешаването на различни проблеми.
При ПБО за прилагане на усвоените знания и компетенции се обсъждат проблемни
въпроси, поставят се проблемни задачи и се
решават проблемни ситуации. Всичко това се
използва от преподавателя за решаването на
съответен учебен проблем.
Студентите са изправени пред проблем от
отворен тип, който трябва да бъде решен без
предварителна подготовка; със самостоятелно
учене; в малки студентски групи от 5-8 човека в присъствието на преподавател [14], [15].
Чрез дидактическата проблемност се цели
активно участие на студентите в образователния процес, като се постига: индивидуализация на обучението; подобряване на учебната
мотивация на студентите; независимост на

Въведение
Проблемно-базираното обучение /ПБО/ е
педагогическа технология с активно участие
на студентите в образователния процес, която
ги подготвя за бъдещата професионална реализация и максимално ги доближава до реалната работна среда. Основоположник на тази
технология е университета в Мак Мастър,
Хамилтон, Онтарио, Канада през 1965г. [7]
Още Сократ в своите лекции за първи път
прилага проблемното обучение за стимулиране на мисленето, самостоятелно откриване на
истините и преодоляване на противоречията
[13].
Целта на ПБО е да се подготвят студенти,
които да мислят професионално, да вземат
най-добрите решения в конкретната ситуация
и да поемат отговорност за тях. Бъдещите
специалисти трябва да се научат да мислят
критично и да оценяват собствената си подготовка [10].
В България за първи път проблемно базирано е въведено в иновационна програма за
обучение на студенти по медицина в Медицински университет - Плевен през академичната 2000/2001г. Проблемността в процеса на
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между знания, умения, нагласи и необходимостта за решаване на проблема [8].
В съвременното висше образование ПБО
трябва да се разглежда, като основен вид обучение, който позволява да се интегрират възможностите за образование и другите технологии за учене. Три са основните тенденции в
развитието на ПБО. Те включват преди всичко - проблемът; интерактивното компютърнобазирано обучение; използването на учебни
помагала с проблемни ситуации, за да се изграждат всички видове компетенции [3].

учението; интеграция на учебното състояние
[11].
Под ПБО се разбира такава организация на
учебния процес, при която преподавателя
създава проблемна ситуация, под негово ръководство студентите решават задачата самостоятелно или с помощ.
Това изисква прилагане на знания и умения от страна на студентите, намиране на
необходимата информация от много източници, използване на наличните познания от останалите изучавани дисциплини. Решаването
на проблема се характеризира с противоречие

Дискусия.
Учебни цели.
Алгоритми

Дефиниране
на проблема

Самостоятелна
подготовка.

Проверка и
анализ на
резултати

Решаване на
проблема

Фиг. 1. Проблемно –базирано обучение
готовката на алгоритмите и в самото решение. Това са потвърждава от изследванията на
авторката [5], която сравнява използването на
текстово-базирани случаи и случаи представени чрез мултимедиен проектор. Според
авторката значително се спестява времето на
преподавателите (41%) с помощта на смесени
учебна програма на текстово-базирани случаи
и мултимедийни случаи. Но използването на
повече мултимедийни случаи биха могли
потенциално да намалят времето на преподавателите, като нарасне до 92%.
Според авторите [17] използването на симулирани пациенти и симулирани състояния
на базата на обучение е по-добър практически
метод от проблемно-базирано обучение, защото развива критичното мислене, умение да
се работи в различни ситуации, с различни
симулирани пациенти и придобиване на управленски умения при работа в малките групи.
Професионалната дейност на медицинските специалисти е свързана с преодоляването
на много и различни проблемни ситуации. За
успешното справяне с тях е необходимо още

Проблемно – базираното обучение може
да бъде представено като цикъл (фиг.1.), чийто прилагане е най-резултатно в малки групи.
В началния етап на ПБО се извършва дефинирне на проблема. По това време се прилага
техниката на мозъчната атака с цел активиране на цялото предишно знание и осигуряване
база за дискусия. Във втория етап се дискутира проблема и са набелязват учебните цели, алгоритми и технологии за решаването
му. Извършва се търсене на допълнителна
информация извън групата. Тя може да бъде
търсена в най-различни източници – учебници, списания, книги от библиотеката, интернет и др. Третия етап е самостоятелната
подготовка, изпълнение на избрания алгоритъм и решаването на проблема. Последният
етап е посветен на анализа и обобщението
на резултатите, отчитане на позитивите и
посочване на грешките.
През последните няколко години в ПБО се
използват не само текстово-базирани случаи,
а се включват и клинични случаи представени
чрез мултимедиен проектор. Това улеснява
студентите в анализиране на проблема, в под-
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проблемна ситуация. Студентите са представени с два проблема. Обсъждат се проблемите в малките групи. След решаването на
проблемите се запознават останалите студенти с предизвикателствата и новостите
при решаването на проблемите и прилагането на ПБО. След завършване на модула
участващите студенти получават признание
и положителни отзиви от преподавателите и
менторите за лидерските си качества и комуникативни умения.
Показател за качеството на обучението на
студентите е прилагането на придобитите
знания – теоретични и практически умения в
учебно-практическите бази съвместно с наставниците, участвайки в рехабилитационния
екип и под методическото ръководство на
преподавателите от Медицински факултет.
В практическото обучение на студентите
от специалност ”Медицинска рехабилитация
и ерготерапия” се включва клиничната практика, преддипломен стаж и летен стаж. Клиничната практика се провежда през седемте
семестъра, летния стаж след четвърти и
шести семестър, а преддипломния стаж в
осми семестър. Провеждането на клинична
практика започва още в първи семестър,
като студентите се обучават да прилагат
Общи здравни грижи за пациента във вътрешни, хирургични, неврологични отделения, клиничните бази на територията на града и региона.
От втори до седми семестър включително
занятията по клинична практика се провеждат в секторите – Кинезитерапия, Физикална
терапия, Лечебен масаж и Ерготерапия. В
края на академичната година се провеждат
практически изпити за клинична практика в
съответните сектори. Разпределението на
часовете за практическото обучение е по
семестри.
Качеството на практическото обучението
(фиг. 2) се определя съобразно мнението на
двете изследвани групи, като около две трети
от анкетираните поставят отлична, много
добра и добра оценки (72%). Незадоволителна оценка са оставили само 13% от всички
изследвани.
По време на клиничната практика студентите работят по определени практически задачи по кинезитерапия, физикална терапия,
лечебен масаж и ерготерапия за всеки сектор
от втори до седми семестър. Те са отразени в
програмата по Клинична практика. При работа в сектор кинезитерапия и ерготерапия сту-

по време на обучението на студентите да се
формират умения и навици за самостоятелно
решаване на сложни и непредвидими проблеми, за бърза и адекватна професионална реакция [9].
Целта на настоящата разработка e да проучим мнението на студентите от специалността за ролята на проблемно-базираното
обучение в клиничната практика и влиянието
му върху формирането на професионалните
умения и компетенции.
Материал и методи
• Извършено бе анонимно анкетно проучване на студентите от специалност „Медицинска рехабилитация и ерготерапия” от
Медицинския факултет при Тракийски
университет – Стара Загора за периода
2015-2016 г., като участваха 46 студенти
от втори и трети курс.
• Извършена беше математико – статистическа обработка на получените резултати.
• Изготвен бе анализ за приложение на
проблемно-базираното обучение в обучението на медицинските специалисти чрез
проучване на чуждия опит в сродни университети.
Резултати и обсъждане
Практическото обучение на студентите
от специалност „Медицинска рехабилитация
и ерготерапия” се осъществява чрез практически занимания на студентите в специализираните кабинети под ръководството на
преподавател и чрез клинична практика,
летен и преддипломен стажове в учебнопрактическите бази под ръководството на
преподавател и с активното участие на наставник. Това обучение се организира и провежда съобразно всички държавни изисквания и е съобразено е със стандартите на Европейски съюз. По време на клиничната
практика студентите развиват своите практически умения и критично мислене в една
условно създадена реална ситуация.
Необходимо е непрекъснато усъвършенстване на практическото обучение, което се
потвърждава от авторката [2], чрез използване на нов модул с проблемен подход за
финализиране на практическото обучение.
В този модул студентите са разделени на
малки групи под ръководството на преподавател и се използва ПБО за решаване на
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за определяне на рехабилитационния потенциал на пациента; клинично разсъждение и
изработване на индивидуална програма по
кинезитерапия и ерготерапия.

дентите изработват лечебни програми и протоколи на пациентите в Дневник за клинична
практика. Всеки протокол включва – паспортна част; анамнеза; измервания и изследвания

Фиг. 2. Оценка на студентите за качеството на практическото обучение
стаж. То се осъществява в две направления –
учебно- практически занимания в кабинетите
за практическо обучение и клиничната практика в учебно- практическите бази [12].
Резултатите от проучването са доказателство за активното участие на студентите в
практическото обучение (фиг.3), като посочват, че около 75% от анкетираните от двете
изследвани групи са дали положителните
отговори и определят практическата подготовка за достатъчно застъпена по обем. Недостатъчна е само за малка част от анкетираните (10%) , а около 15% не могът с точност
да определят пропуските в практическото
обучение. Разширени бяха възможностите за
практическа работа в нови учебнопрактически бази. Съставена беше нова програма по клинична практика и дневник на стажанта.
Практическите занимания за студентите
са много важни, тъй като им дават възможност в една условно създадена реална ситуация да развиват своите практически умения и
критично мислене, върху чието развитие влияние оказват начина на преподаване, стила на
преподавателя и преподаваната материя. В
тези условия използването на ПБО повишава
мотивацията и активността на студентите за
решаване на поставените проблеми чрез използване на съвременните средства за информация [9].

В останалите сектори се разработват съответни практически задачи с използване на
ПБО. Прилагането му е важен етап в промяна
на начина на преподаване и усвояване на
практическите умения в една непрекъсната
развиваща се ситуация.
Важно за образованието на студентите от
специалността е потвърждението на тезата на
автора [16] за непрекъснатото развитие и усъвършенстване на практическото обучение.
Той акцентира върху няколко основни момента на практическото обучение и има за
цел да разработи модели на мислене и мотиви, като част от практическите познания, основавайки се на дидактически методи за преподаване с изучаването на фактите и отношенията между тях. Това води до подобряване
на здравните резултати за пациентите, подоброто взаимодействие с клинични педагозите и непрекъснато обновяване на учебните
програми по клинична практика. Трябва да се
има предвид промяната и комплексния характер на физиотерапевтичното образование,
с включване на смесен подход към преподаването и обучението, улесняване на реализацията и развитието на завършилите специалисти, които са по-способни да мислят и разсъждават и могат по-лесно да се адаптират.
Практическото обучение е фактор, осигуряващ повишаване на качеството в реалната
работна среда и гарантира ефективното провеждане на летните стажове и прддипломния
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Фиг. 3. Активно участие и удовлетвореност на студентите от практическото обучение
го като интересно и мотивиращо, изискващо
повече активност и критично мислене, повече
умения и познания. Около 33% от анкетираните са колебливи в определението на ПБО,
защото смятат, че то е повече натоварващо.
Потвърждава се тезата на авторката [8], че
прилагането на проблемния подход осигурява
активно участие на студентите в процеса на
обучение, като се стимулира: усвояването на
нови знания; формирането на творческото
мислене; стимулирането на вътрешната мотивация и познавателния интерес; формирането
на самостоятелност и достигане на необходимите професионални компетенции.
Важно за практиката е анализирането на
резултатите на двете изследвани групи и определянето на корелационната зависимост
между удовлетвореността на студентите от
практическото обучение и включването на
проблемно-базирано обучение в практическата работата. Тя е (R=0,62; р<0,05) положително значителна корелационна зависимост,
защото използването на ПБО в клиничната
практика стимулира усъвършенстването на
професионалните умения и компетенции.
Необходимо е непрекъснато обновяване на
учебните програми по клинична практика с
включване на съвременни дидактически методи и средства.

Резултатите от анкетното проучване до голяма степен потвърждават мнението на съвременните автори [1], че в клиничната практика е изключително важно използването на
методики и практики въз основа на научни
доказателства, свързани с положителния
опит. Те трябва да се използват с цел увеличава на необходими знания и умения в областта на рехабилитацията и ерготерапията.
Това води да допълнително улесняване на
работата с пациентите и увеличава ефективността.
Важен момент в клиничното обучение е
съвместната дейност на студенти и наставници, които са в роля на супервайзери в рехабилитационите екипи. Тази съвместна дейност е
важна за подобряване качеството на практическото обучение, за личностното и професионално развитие на студентите [12]. За тази
цел в Университета в Бирмингам е организирано специално обучение на менторите от
клиничните бази, водещи обучението на физиотерапевтите за запознаване с академичните стандарти и подпомагане на обучението на
студентите и проследяване клиничното им
участие и желание за работа [18].
Резултатите от изследванията (фиг. 4.) са
доказателство, че 58% от студентите приветстват използването на проблемно-базираното
обучение в клиничната практика, определят
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Фиг. 4. Удовлетвореност на студентите от ПБО
двигателния апарат, нервна система, дихателна и сърдечно-съдова системи при деца и
възрастни; прилагане на
специализирани
методика. Тези професионални компетенции
имат първостепенно значение за практическата работа на студентите в учебнопрактическите бази и самостоятелната работа
с конкретен пациент за подготовка на протоколите за пациента.

По време на клиничната практика студентите от специалността затвърждават и усъвършенстват редица професионални компетенции: активно участие в рехабилитационен
екип съвместно с други специалисти; превенция, поддържане и възстановяване здравето
на пациента; извършване на функционална
диагностика при различни заболявания; съставяне и провеждане на програми по Кинезитерапия при различни заболявания на опорно-
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Фиг. 5. Възможности за самостоятелна работа с пациенти в учебно-практическите бази
Резултатите от фиг. 5 са ясно доказателство, че анкетираните са доволни от самостоятелната работа с пациенти под ръководството

на ментори, като 65% общо от двете изследвани групи са дали положителна оценка, а
35% не са напълно удовлетворени от работата
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с пациенти. Най-добри са резултатите на третата изследвана група – трети курс, където
72% от тях са дали положителни отговори. Те
са ярко доказателство за професионалните
умения на студентите с повече практически
опит.
Важно за практическото обучение е тезата
на авторката [6], която използва ПБО за студентите медицински сестри и физиотерапевти
по време на практическите заниманията в
една и същата болница, но в различни клинични условия, като се постигат едни и същи
резултати. И двете изследвани групи извършват практическо обучение и решават проблемни задачи при работа с пациентите, като
се включва вербална партньорска проверка на
междуличностните комуникационни умения.
Постига се важно сътрудничество и взаимопомощ между студентите от двете специалности с обмен на познания, решаване на различни проблемни ситуации по време на работата с помоща на ментор и под ръководството
на преподавател.
Потвърждава се и тезата на авторите [4],
че студентите от различни специалности,
както и специалистите физиотерапевти и ерготерапевти трябва да работят съвместно в
съответствие с европейските изисквания за
добри практики в здравеопазването, като се
оптимизират съответните ресурски и дидактически методи.

• Хуманно отношение към пациента и неговите близки.
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ДОБРОТАТА И ДЕЦАТА – НЕТРАДИЦИОНЕН ПОГЛЕД
Силвия Кючукова
KINDNESS AND CHILDREN - UNCONVENTIONAL APPROACH
Silviya Kyuchukova
ABSTRACT : This work aims to present a perspective slightly different from the usual approach to things related to the two main components of life - kindness and children. Three separate elements will be presented (two
unconventional and one conventional). They are all directly and indirectly interconnected and add complementary aspects in order to achieve one goal: educating children in human kindness and its actual practice in real
life. Our society is familiar with the positive aspects of the Waldorf pedagogy and despite of still not being fully
authorized it is already clear that its ideas of planting good thoughts and practices among students are extremely useful both for the youths and for the society as a whole. It is the same task - to educate and preach kindness,
which is the life purpose of Sathya Sai Baba - a highly educated and multi-faceted spiritual teacher and healer.
At the same time and in the nowadays dynamic atmosphere traditional schools set themselves the difficult task to
teach children and young people in appreciating and doing good deeds.
Keywords: children; school; kindness; education; habits.

ми във времената между двете световни войни се заражда (1919 година, Щутгарт, Германия) и започва да се прилага т.нар. валдорфската педагогика.
Валдорфската педагогика според нейния
създател (Рудолф Щайнер, един невероятно
образован и многопластов за времето си човек) е творческо изкуство, а не наука. Тя си
поставя за цел да подготвя дееспособни, всестранно развити и високообразовани хора с
интерес към живота, с желание да се учат, с
остро социално чувство и стремеж за взаимопомощ [12].
Ценностното в нея е, че към детето се подхожда холистично и се определя необходимостта у него да се развиват всички негови
дадености: тялото, душата и духът. Цели се
възпитание на свободолюбиви и морално
устойчиви хора, които да имат ангажимент,
както към себе си така и към обществото. При
нейното реализиране се създават условия за
социално обучение в доброта, която има истински човешки стойности и спомага да се
развива морала у всяко дете и то да намери
смисъла в живота. Акцент се поставя върху
събуждането на потенциала на всяко дете –
неговата духовна дълбочина ориентирана към
уважението и отговорността към природата,
към работата и другите.

Въведение
Нашата социално-историческа и културна
действителност ни поставя пред изпитанието
да научим децата си да бъдат добри. Връщайки се назад във времето на прачовеците, когато са се борили за оцеляване и са разчитали
един на друг; когато са се създавали религиозните системи и са залагали в основата си
общочовешките нравствени качества; когато
християнските благотворителни дружества и
ислямските вакъфи са били елемент на българското общество (до 1949 година) добротата, доброволната дейност и дарителството са
приемани за изконни ценности, които имат
дълбоки корени сред българският народ. И
както посочва Л. Миронова: „Веднъж активирани, добродетелите се превръщат в несъзнателен софтуер, който те кара да избереш едно
нещо или не” [3]. В днешното време на политическо безхаберие и трудно доловими духовни ценности е не лека задача да се възпитава в добро. Тази задача може да бъде постигната, въпреки всичко, с обичайни и с не
толкова познати способи и средства.
Валдорфска педагогика
За да прогнозират едно адекватно бъдещо
решаване на социалните и културни пробле-

205

Безспорно важна е ролята на училището
във възпитанието на децата, но основно тази
не лека задача се пада на семейството. Не
може да разглеждаме възпитанието на децата
в доброта без да се обърне внимание на ролята семейството. От голям интерес е родителите да продължават наученото във вкъщи. Такава приемственост има в Индия, където
цялото семейство се е учило на добродетели
през поколенията.

Валдорфската педагогика поглежда към
душевната страна на детето. Нейната задача е
да компилира адекватно физическото с емоционалното, духовното с обучителното развитие на детето, както и да създава условия за
социално обучение в клас. Тази методика на
обучение е жива и синхронизира и диференцира обучението и възпитанието на децата в
отделни етапи на развитието им. За малкото
дете (до 7 годишна възраст) се търси ефекта
на подражанието с много движения и ритмичност, любящо обгрижване, свободни
творчески игри, с цел развиване на волята и
постоянството. Това се реализира чрез: изкуства, организирани празненства, ръчни дейности и други. За децата във възрастта 7-14
години изучаването на учебните дисциплини
става чрез изкуството с цел да се развие въображението. В този възрастов период се залага
на авторитета(на учителя, на родителя,и др.) и
той се обръща към чувствата, а науките се
усвояват чрез метода наблюдение и се търси
ефекта на учудването и личния интерес.
Всичко трябва да е красиво, полезно и функционално. В по-късен етап от живота на детето това ще му помогне да развие критично
мислене. Това мислене, което ще позволи на
индивида да търси доброто и да може да го
отдиференцира от всички насложени елементи на живота. За юношите във възрастта 15-21
години се акцентира върху рационалното
мислене и критичното съждение на учениците. От тях се очаква да бъдат самостоятелни в
търсенето на истината и да имат здрав ценностен идеализъм. Те трябва да разгърнат
желанието си за усвояване на отделните науки, изкуства, спортове.
Свободните и независими валдорфски
училища имат своя неоценим принос за обществото тъй като формират личности с ново
мислене, нов морал и духовни ценности, които със социалната си отговорност се превръщат в добри хора. В тези училища децата се
запознават с религията. По преценка на родителите и потребностите на децата те могат да
посещават тези часове, в които се научават на
толерантност, възпитават се в ценности и
добродетели. Религиозност не се развива, а се
търсят примери с ценностна стойност за самите деца като се разглеждат текстове от
библията. Коранът, библията и други религиозни книги стъпват върху добродетелите. В
християнството това са десетте божии заповеди. В Индия например, децата посещават
часове по човешки ценности.

Сатия Сай Баба
Роден през 1926 година в село Путтапарчи
(сега голям град), южна Индия сред т. нар
Сини планини той е многостранно коментиран и сред най-големите загадки на ХХ и ХХІ
век. Притежава уникална екстрасензорност,
която най-вероятно унаследява от етническата група, от която произхожда. Членовете й са
с отличителни видови характеристики, включително и Сай Баба. Той е със светла кожа и
негродни черти и характерната бухнала, ситно накъдрена коса. Принадлежащите към тази
етническа група са известни като много добри
природни лечители и отлични познавачи и
оценители на скъпоценни камъни.
Самият Сай Баба - духовен учител и лечител е високо образован, добре информиран за
процесите протичащи в съвременните общества и техните негативи и позитиви. Не пътува
в чужбина. Според него, за да сме щастливи
трябва да сме изпълнени с топлина, спокойствие и готовност за прощаване. Надарен е с
необясними способности. Прозира дълбоко в
бъдещето и има жива връзка с далечното минало. Твърди се, че владее дематериализацията и притежава неразгадани способности да
надмогва времето и пространството. Изключително ангажиран с проблемите на маргиналните групи от населението и голяма част
от дарените му средства отиват за бедните и
безпризорните. С част от тези пари се построяват болници, приюти, университети и училища, в които се лекуват и обучават безплатно социално слаби хора.
Неговите последователи и ученици се обучават в голям ашрам „Прашанти Нилаям“ в
родния му град. Там се почитат всички религии, пеят се мантри и се медитира. Правят се
йога упражнения и мудри (фигурации на ръцете със здравословен ефект). И всичко това с
цел да се заредят с позитивна енергия. Там
Сай Баба твори добро за хората и проповядва,
че основната им позитивна сила е любовта и
добротата между хората.
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Цел: Да се представи гледна точка малко
по встрани от обичайния поглед на нещата
свързани с два основни житейски компонента - добротата и децата.

кетна карта за проучване мнението на студентите от контролната и прицелна групи, съдържаща 29 въпроса. Един от най-важните
въпроси в анкетната карта е последният Трябва ли децата да полагат доброволен труд,
за да натрупат практика и познания?
Голям процент от анкетираните студентите
и в двете страни са на мнение, че е възпитателно децата да полагат доброволен труд, за
да натрупат практика и познания – 69% от
българските студенти и 52% от белгийските.
Анализът показа, че разликата в процентите e
статистически значима, т.е. българските студенти са в по-голяма степен съгласни с разглежданото твърдение. Приблизително еднакъв брой студенти смятат, че децата не бива
да се натоварват с доброволен труд (съответно 17,1% и 17,3%). Минималната разлика
между разглежданите проценти се дължи на
случайни фактори. Интересно е да се отбележи, че 30,6% от студентите в Белгия нямат
мнение по разглеждания въпрос. В България
анкетираните избрали този отговор са чувствително по-малко – 13,8%. Разликата отново е
статистически значима. Информацията е
представена на таблица № 1:

Резултати и обсъждане
Децата и доброволчеството
Доброто не съдържа в себе си елемент на
нормативност или задължителност, или да
има предписващо значение за хората. Или
както го описва Ръсел „доброто е добро и
това е всичко; или доброто не може да бъде
определено” [7]. Според Холбах, за да бъде
човек добродетелен, той трябва да бъде заинтересован и да вижда изгодата от добродетелното поведение, „за това ползата трябва да
бъде единственото мерило за човешките съждения” [2]. Това твърдение се доказва и от
научно проучване свързано с мястото на доброволния труд сред младите хора. Бяха анкетирани 555 студента с медицински специалности от две държави - 452-ма студенти обучавани в България и 103-ма студенти обучавани в Кралство Белгия [4]. Като един от диагностичните методи на изследването бе анТаблица № 1. Детско доброволчество

Страна

Трябва ли децата да полагат доброволен труд,
за да натрупат практика и познания?

България
Брой

Белгия
%

(A)
Да, възпитателно е

Брой

%

(B)

180B

69,0

137

52,0

Не, не бива да ги натоварваме

45

17,1

46

17,3

Нямам мнение

36

13,8

81A

30,6

Общо

262

100,0

264

100,0

поддържа жива. За да бъдат полезни те, които
са нашите последователи и продължители на
идеите ни, както на обществото, така и на
близките си и на хора непълно непознати.
Значимата ролята на семейство в подкрепа на
доброволчеството се потвърждава в проучване на А. Андонова със студенти кръводарители. Всички участници даряват кръв благотворително, като 53% от тях имат родители кръводарители [1].
.

Графично, представените по-горе резултати от статистическото проучване са представени на фигура № 1.
Окуражаващо е, че повече от половината
студенти и от двете страни са на мнение да
бъде подкрепяно доброволчеството при децата. Те са бъдещите родители, които насърчавайки децата си да бъдат доброволци в подходящи за тях дейности ще създават и поддържат традиции и у нас. Трябва да растат с
идеята, че доброволната идея трябва да се
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Детско доброволчество
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

69%
52%

България
31%

17%

14%

17%
Да

Белгия

Не

Без мнение

Фиг. 1. Детско доброволчество
2. Голыбах, П., Избранные произведения, т.
І, М., 1963
3. Миронова, Л. Влезте в час по добродетели,
сп. Осем, бр. 2 (98)/ февр. 2017
4. Кючукова, С. Доброволният студентски
труд в сферата на общественото здраве и
здравните грижи, Дисертация, 2013
5. Кючукова, С. Ценностите като основен
медиатор при управлението на собственото доброволно поведение, ХХV научнотехнологична сесия КОНТАКТ 2010, изд.
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Заключение
Обединяваща дума в трите гледни точки е
доброта. По свои собствен начин те достигат
до морално правилните човешки страни във
всяко дете и по зрял човек, предизвикват буря
от усещания и желания да се възпита и реализира добро. Най-податливи на тези влияния са
децата и те трябва от ранна възраст да проявяват съчувствие и стремеж да помагат на
нуждаещите се.
Единството от всички навици, ценности и
добродетели формира характера на всяко
дете. Когато тези компоненти са интериоризирани в живота на детето от ранна възраст,
те се явяват важна предпоставка за по нататъшното му израстване като добър човек.
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ЕТИЧНИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРИ ПРИЛАГАНЕ
НА ИНДИВИДУАЛИЗИРАНИ ЗДРАВНИ ГРИЖИ
Силвия Младенова
ETHICAL CHALLENGES IN IMPLEMENTATION
OF INVIDUALIZED HEALTH CARE
Sylvia Mladenova
ABSTRACT: In recent years in the field of healthcare and medicine appear various opportunities for the
application of individualized health care. Personalized care is based on a number of specific research and
testing that allow to find out the most appropriate treatments and therapies.
Personalized medicine is a model - an approach that offers individualized health care decisions and
practices tailored to each patient using genetic or other information.
The aim of the study was to explore the knowledge of health care professionals about some of the health and
ethical challenges of personalized medicine in terms of recent advances in clinical ethics.
Material and methods: The study was conducted among 380 students from the Faculty of Public Health of
the Medical University - Sofia, trained in specialties "Health Care Management" and "Public Health and Health
Management". In the two subjects are taught health and medical professionals from all specialties.
The results show that there is a desire in the majority of respondents to know the innovative theoretical
achievement and practices that continuously enter in the medical practice.
Health professionals are aware of the moral side of the introduction of new clinical opportunities in medical
practice.
Keywords: individualized health care, health professional, ethical challenges

Основните аспекти, върху които се фокусира персонализираната медицина в момента, са свързани със съвременните изследвания в тази област и разглеждат следните въпроси:
• Индивидуални рискови фактори за
развитие на болест (подтип болест);
• Биологични фактори, които допринасят за болест;
1.
Ефективност на лечението при дадена болест;
2.
Наследствени или придобити индивидуални за пациента фактори, които влияят
върху ефективността или водят до нежеланите ефекти от лекарствата [2, 3].
3.
Очакванията на всички са, че непрекъснато ще се увеличава делът на персонализираната медицина и разходите за нейното
прилагане. Анализаторите считат, че индивидуализираната медицина бързо ще еволюира
през следващите няколко години, което ще
постави на изпитание традиционните методи
на медицината.

Въведение
Развитието на медицината и новите технологии предоставят и нови възможности за
лечение и нови подходи при прилагането на
здравни
грижи.
Индивидуализираната
здравна грижа, превенцията, диагностиката,
лечението и другите медицински дейности
вече могат да бъдат насочени към специфичните характеристики на всеки индивид,
като се използват неговият генетичен профил и индивидуалните различия.
Според Камушева и сътр. при персонализираната медицина: „Прилагането на медицинското лечение към специфичните характеристики на всеки пациент не означава създаване на уникални лекарства и медицински
изделия. Пациентите се разделят в субгрупи,
отговарящи на определено лечение“ [1].
В медицинската наука е всепризнат холистичният подход, прилагането на индивидуализираната медицина добавя още възможности към цялостното възприемане и поуспешното справяне със здравните проблеми.
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Материал и методи: проведено е анкетно
проучване сред 380 студенти обучаващи се
във Факултет по обществено здраве на Медицински университет – София.

4.
Ще се увеличават разходите за диагностичния и терапевтичния сегмент на персонализираната медицина (медикаменти, апаратура, диагностични средства, нови терапии).
Разходите за телемедицина и информационни
технологии, също ще отбележат значителен
ръст. Очаква се в бъдеще да се увеличи пазарът на свързаните с персонализираната медицина храни и уелнес услуги. От англ. Wellness
– състояние на добро физическо и душевно
здраве в резулта на целенасочени усилия –
хранене, упражнения и навици; подход в
грижата за здравето, акцентиращ върху превенция на болестите и удължаване на живота.

Резултати
За да се установи нивото на теоретичните
знания и практическите умения по конкретната медицинска специалност, в която работят медицинските специалисти, им бе поставен въпросът „Запознати ли сте с прилагането
на индивидуализираните здравни грижи по
вашата специалност?”.
Разпределението на отговорите според относителният дял е илюстрирано на фиг. 1.

Целта на изследването е да се проучат
какви са очакванията на здравните специалисти при прилагането на индивидуализирани
здравни грижи.

Фиг. 1. Информация за възможностите за прилагане на индивидуализирани здравни грижи по
конкретна специалност
медицинските специалисти нямат информация за големите възможности, които персонализираната медицина може да предостави
и за конкретното ú практическо приложение
в медицинската практика, в която работят.
Бързото развитие на пресонализираната
медицина и приложението ú пораждат много
въпроси не само от медицински, но и от етичен характер.
Информация относно възможността за
спазване на етичните принципи при прилагането на пресонализираната медицина ни дават отговорите на въпроса: „При прилагането
на практика на персонализираната медицина
ще можете ли да спазвате етичните принципи?” (фиг. 2):

Получените резултати демонстрират, че
най-висок е относителният дял (68,18%) на
респондентите отговорили, че не са запознати с възможностите за прилагане на персонализираната медицина по специалността, в която работят. По-малко от 1/5 от анкетираните (18,18%) са на мнение, че имат
информация за възможностите на персонализираната медицина в тяхната специалност, а 9,09% не са сигурни в знанията си
относно възможностите за персонализирана
медицина по специалността си. Най-нисък е
относителният дял (4,55%) на отговорилите,
че по тяхната специалност няма много възможности за въвеждане на персонализирана
медицина. Получените данни показват, че
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Фиг. 2. Възможност за спазване на етичните принципи при приложение на персонализираната
медицина
лучат данни, които да покажат присъствието
Според 59,09% от анкетираните медицински
на гени, чието наличие е сигурен белег за покадри, те ще бъдат в състояние да прилагат
явата на заболяване или за бъдещи здравни
етичните норми и принципи без проблем. Почнеблагополучия в живота. Тези данни могат
ти 1/3 от анкетираните обаче – 31,81%, не могат
да се използват, за да се отхвърлят „неподхода преценят дали ще са в състояние да спазват
дящите” хора или към тях да се предявяват
етичните принципи. Тази несигурност е поропо-високи изисквания, или да бъдат поставедена от факта, че те не са сигурни, че бързото
ни при неблагоприятни условия. Ето защо на
развитие на медицинската практика по отношереспондентите бе зададен въпросът: „Считате
ние на персонализираната медицина ще се съли, че съществува възможност за дискримипътства от адекватно развитие на етичните
нация на база на генна наличност?” (фиг. 3):
принципи и норми.
При извършването на изследванията за
персонализираната медицина могат да се по-

Фиг. 3. Възможност за дискриминация на база генна наличност
повече от половината от респондентите, показват еднаква тенденция на несигурност и
невъзможност да се предвидят всички възможни последици. Възможността за дискриминация въз основа на генетичен риск съвсем
не е изключена. Това е оценено обаче едва от
13,63% от анкетираните. В някои страни подобни генетични данни могат да бъдат използвани например от здравноосигурителните
дружества за определяне на допустимостта на
лицето за застраховка или за определяне на

От резултатите е видно, че най-висок е делът (34,09%) на неотговорилите, което показва, че анкетираните нямат достатъчно информация за възможните последици. Според
27,27% дискриминация въз основа на генетичните изследвания не би била възможна, а
25,01% са отговорили с „не знам“. 13,63%
споделят, че според тях е възможна дискриминация въз основа на генна наличност. Сумарният резултат на отговорилите с „не знам”
и „неотговорили” разкрива, че 59,10%, или
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Друг въпрос, отнасящ се до етичната страна на индивидуализираната медицина, е:
„При използването на пресонализираната медицина може ли да има етническа дискриминация, вследствие на генни мутации?” (фиг.
4):

размера на застрахователните премии, или
пък от страна на работодателите при вземане
на решения за функции, като наемането на
работа или прекъсването на трудовия договор, както и при възлагане на различни работни дейности и др.

Фиг. 4. Възможна етническа дискриминация вследствие на генни мутации
Получените отговори са разделени в пет
групи. Най-много (44,74%) считат, че няма да
има дискриминация на база генни мутации,
36,84% са отговорили с „не знам“. Неотговорилите са 10,53%. Според 5,26% подобна дискриминация е възможна, а 2,63% са посочили
друг отговор.
Въпросът с етническата дискриминация е
твърде сериозен в съвременните условия.
Във всички страни има етнически групи,
при които се установяват генетични особености. Много от тях се откриват сега с развитието на методите за по-прецизни генни

изследвания. Въпреки това най-голям дял от
изследваните – 44,74% – не се опасяват от
проява на етническа дискриминация, въз
основа на специфични генетични дефекти.
За да се изследва мотивацията на здравните специалисти за повече специализирани
знания за прилагане на индивидуализираната медицина на анкетираните бе поставен
въпросът: “Имате ли потребност да получите повече информация за практическото
приложение на персонализираната медицина?”

Фиг. 5. Необходимост от получаване на повече
персонализираната медицина
Мнозинството от медицинските специалисти – 81,81%, декларират, че изпитват потребност от получаване на повече знания за
практическото приложение на персонализираната медицина, следвани от тези, които ня-

информация за практическото приложение на
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мат необходимост за повече знания – 9,09%, и
с равен относителен дял от по 4,55% са неотговорилите и далите отговор „не знам“.
Положителна тенденция е, че повечето анкетирани проявяват желание да получат по-

вече знания и да са по-информирани по проблема, за да могат да повишат квалификацията
и професионалната си компетентност.

3.

В заключение могат да се правят следните
изводи за етичните предизвикателства при
прилагането на индивидуализирани здравни
грижи:
1. Повечето от изследваните не винаги са
информирани за всички възможни иновации и проучвания, които се провеждат в
България и не са запознати с конкретното
приложение на пресонализираната медицина по специалността, по която работят.
2. Висок е относителният дял на анкетираните, които считат, че ще могат да спазват
етичните принципи и да имат адекватно и
етично поведение при прилагането на
персонифицираната медицина.
3. Проучването показа, че са известни и някои от големите предизвикателства, с които се свързва реализацията на индивидуализираните здравни грижи. Предизвикателствата се свързват с опасенията за риск
от дискриминация, възможността за предсказване на заболявания, отговорността
на здравните специалисти и пациентите и
др.
4. Въвеждането на персонализираната медицина има сериозна научна и морална
страна, свързана с придържането към
етичните ценности и традиции в здравеопазването. Тези въпроси в бъдеще трябва
да се подложат на сериозен обществен и
професионален дебат и анализ, с цел да се
подготви обществото за изместването на
акцента на медицинската грижа към индивидуализиран модел.
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HOW DO PATIENTS USE INHALER DEVICES IN THE MANAGEMENT OF ASTHMA:
REVIEW OF THE LITERATURE AND OWN EXPERIENCE
Silviya Novakova, Plamena Novakova, Manuela Yoncheva
КАК ПАЦИЕНТИТЕ ИЗПОЛЗВАТ ИНХАЛАТОРНИ УСТРОЙСТВА ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА
БРОНХИАЛНА АСТМА: ЛИТЕРАТУРЕН ОБЗОР И СОБСТВЕН ОПИТ
Силвия Новакова, Пламена Новакова, Мануела Йончева
ABSTRACT: Introduction. Effective asthma management requires the development of a partnership
between patients and health care providers. Using an inhaler is a skill that must be learnt in order for the
medication to be delivered effectively.The purpose of the study was to assess how do asthmatic patients use their
inhaler devices in every day practice. Patients and methods. In this study the first 20 patients with diagnosed
asthma from at least 12 months, treated with different devices within at least four last months were consecutively enrolled while being followed up for asthma. The devices were: pressured metered dose inhaler (pMDI) and
four dry powder inhalers (DPI). A check list was used according to the instructions of the manufacturer for
assessment. Results. A total number of 100 patients [mean age 49.65 years (SD 11.28). men 58 (58%)] were
prospectively evaluated. Among treated with pMDI 8(40%) patients had no mistake and 63 (78.75%) in treated
with DPI. The correct use in the DPI group was as followed: 15 (75%) with Discus®; 10(50%) in treated with
Turbohaler®; 19(95%) in treated with Ellipta® and 19 (95%) in Spiromax® group. Conclusion. The results
from the study and data from the literature provide evidence that a lot of patients do not use their inhaler devices
properly. Novel devices Ellipta® and Spiromax® are used by most of the patients correctly. Education of patients by health care professionals could result in a more efficient use of devices and better outcome of asthma
management.
Key words: asthma, devices, health care, patients

minister both controllers and relievers. Delivery
of respiratory medications by inhalation achieves
a high concentration in the airways, more rapid
onset of action, and fewer systemic adverse effects than systemic delivery. A variety of medications and inhaler devices are currently available.
However, despite the availability of effective
therapies, asthma remains an illness that is insufficiently controlled and represents a public health
problem [3].
It has clearly been shown that failure to use
inhalers correctly may result in poor asthma control, increased cost, increased emergency room
visits, hospitalisation and oral medication prescription [4,5].
Using an inhaler is a skill that must be learnt
and maintained in order for the medication to be
delivered effectively. The purpose of the study
was to assess how do asthmatic patients use their
inhaler devices in every day practice.

Introduction.
Asthma is a serious global health problem affecting more than 70 million people in Europe.
Its prevalence continues to increase globally.
Although some countries have seen a decline in
hospitalizations and deaths from asthma, it still
imposes an unacceptable burden on health care
systems, and on society through loss of productivity in the workplace and high direct and indirect expenses [1].
The long-term goals of asthma management
are to achieve good symptom control and to minimize future risk of exacerbations, fixed airflow
limitation and side-effects of treatment. Effective
asthma management requires the development of
a partnership between the person with asthma
and health care providers [2]. Good communication is essential as the basis for good outcomes. It
can result in increased patient satisfaction, wellbeing and reduced use of health care resources. It
can also enhance patient adherence.
Inhalation is the preferred route of drug delivery in asthmatic patients. This is the way to ad-
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(58%)] were prospectively evaluated. Clinical
and demographic characteristic of patients are
presented in table 1.
When assessed the technique of using the devices 8 (40%) of patients used pMDI had no
mistake and 63 (78.75%) in treated with DPI.
When compared pMDI and DPI significantly
higher number of patients in pMDI group used
their devices eith errors and with deviations from
the instructions of the manufactures (p<0.05).
The correct use in the DPI group was as followed: 15 (75%) in Discus® group; 10(50%) in
treated with Turbohaler®; 19(95%) in treated
with Ellipta® and 19 (95%) in Spiromax®
group. Most patients treated with Ellipta® and
Spiromax® used the devices correctly.

Patients and Methods
In this prospective study the first 20 patients
with diagnosed asthma from at least 12 months,
treated with different devices within at least four
last months were consecutively enrolled while
being followed up for asthma. The devices were:
pressured metered dose inhaler (pMDI) (fig.1)
and four types of dry powder inhalers (DPI):
Discus®, Turbohaler®, Ellipta® and Spiromax®
(fig.2).
Patients were asked to demonstrate how they
used their inhalers. A check list was used according to the instructions of the manufacturer to
assess.
Results. A total number of 100 patients
[mean age 49.65 years (SD 11.28). men 58

Clinical and demographic characteristics of patients.
Table 1
pMDI
Discus®
Turbohaler®
Ellipta®
Spiromax®
male
16(16%)
10(10%)
13(13%)
10(10%)
9(9%)
mean age
52.01
51.28
50.28
41.03
38.28
female
4
10
7
10
11
mean age
47.25
53.31
46.71
3061
36.51
allergic asthma
12
10
13
15
9
non allergic asthma
8
10
7
5
11
training and regular technique re-testing are necDiscussion
essary. The results from our study confirmed that
Inhaled therapy, which was developed within
most of the patients treated with pMDI made
the last 50 years is the cornerstone of asthma.
mistakes.
From clinical practice as well as from observaThe development of the DPI was an important
tional studies it is evident that a poor technique
progress in the history of inhalation therapy. In
leads to poor treatment responses, inadequate
general DPIs are easier to use than most pMDIs.
asthma control, increased risk of exacerbations
They do not require coordination of inhaler actuand increased adverse effects [6].Most patients
ation with inhalation. A DPI should be used with
(up to 70–80%) are unable to use their inhaler
an inhalation that is as forceful as the patient can
correctly either because they have never been
achieve and this should be continued for as long
taught or because they have modified the techas possible [8]. They are design to deliver innique after instruction [1]. Unfortunately, many
haled medication, should provide consistent doshealth care providers themselves are unable to
ing and be easy for using.
correctly demonstrate how to use the inhalers.
Common patient errors when using the
Any improvement in inhalation therapy therefore
Diskus® include a slow inhalation at the start of
has the potential to improve outcomes.
the inhalation manoeuvre, failure or difficulties
The pMDI is one of the most frequently preto load the device before inhalation and exhaling
scribed inhaler device worldwide despite the fact
into the device [8].
that most patients cannot use it correctly [7].
The Turbuhaler® has several features that can
This is because pMDIs require good coordination
generate uncertainty for both the health care proof patient inspiration and inhaler activation to
vider and the patient. Patients must inhale sharpensure correct inhalation and deposition of drug
ly through the Turbuhaler® at the beginning of
in the lung. A study of pMDI use in a group of
the inhalation manoeuvre. Common patient er115 asthmatics showed that 72% of patients who
rors when using the Turbuhalers® include slow
received no instruction were unable to use their
inspiration, priming the device at >45 0 from the
pMDI correctly compared with 48% after physician training. This inhaler device also requires an
vertical position, failure to prime or difficulty
otimal inspiratory flow, a full inspiration and a
priming and exhaling into the device [9,10].
breath hold of at least 4-6 seconds. Intensive
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In publications on assessment of handling of
inhaler devices in real life pMDI, Discus and
Turbohaler® were compared [11]. Seventy six
percent of patients made at least one error with
pMDI compared to 49-55% with DPI. Among
patients, treated with Turbohaler® 32% made
mistakes. We confirmed that Turbohaler® was
the device used incorrectly most frequently.
Spiromax® and Ellipta® are novel inhalers.
They were developed for delivery of medications
for patient with obstructive airway disease. There
are three principal operating steps to administer a
dose: open, inhale, close. Data demonstrates that
almost all patients were able to complete the
steps. As new devices it was interesting for us to
compare them with other DPIs. We demonstrated
that almost all of the patients (95%) used them
without mistakes. The results from our study
confirmed that almost all patients, treated with
Ellipta® Spiromax® had correct inhalation techniques and managed to inhale according to the
instructions.

Always check the number in the side counter
window under the mouthpiece to see how many
doses are left. For the Turbuhalers® that do not
have a dose counter window, check the window
for a red mark, which means your medication is
running out. When finished, replace the cap.

How to use pMDI
1. Shake the inhaler well before use (3 or 4
shakes)
2. Remove the cap
3. Breathe out, away from your inhaler
4. Bring the inhaler to your mouth. Place it in
your mouth between your teeth and close your
mouth around it.
5. Start to breathe in slowly. Press the top of you
inhaler once and keep breathing in slowly until
you have taken a full breath.
6. Remove the inhaler from your mouth, and
hold your breath for about 10 seconds, then
breathe out.
If you need a second puff, wait 30 seconds,
shake your inhaler again, and repeat steps 3-6.
After you've used your MDI, rinse out your
mouth and record the number of doses taken.

Figure 1. Pressured metered dose inhalers.

How to use your DISKUS®
1. Open your DISKUS®: Hold it in the palm of
your hand, put the thumb of your other hand on
the thumb grip and push the thumb grip until it
"clicks" into place
2. Slide the lever away from you as far as it will
go to get your medication ready
3. Breathe out away from the device
4. Place the mouthpiece gently in your mouth
and close your lips around it
5. Breathe in deeply until you have taken a full
breath
6. Remove the DISKUS® from your mouth
7. Hold your breath for about ten seconds, then
breathe out
Always check the number in the dose counter
window to see how many doses are left.

How to use Turbuhaler®
1. Unscrew the cap and take it off. Hold the inhaler upright
2. Twist the colored grip of your Turbuhaler® as
far as it will go. Then twist it all the way back.
You have done it right when you hear a "click"
3. Breathe out away from the device
4. Put the mouthpiece between your teeth, and
close your lips around it. Breathe in forcefully
and deeply through your mouth
5. Remove the Turbuhaler® from your mouth
before breathing out

How to use Ellipta®
1. Slide the cap open
2. Breathe out first, away from the inhaler
3. Seal your lips around the mouthpiece and
breath in deeply and steadily
4. Hold your breath for about 5 seconds
5. Breath out away from the inhaler
6. Close the cap after use
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Figure 2. Dry powder inhalers (DPI):
a - Discus®, b - Turbohaler®, c - Ellipta®, d Spiromax®.
How to use Spiromax®
1. Hold the inhaler with the mouthpiece to the
bottom
2. Open the cap of the mouthpiece completely by
folding it down until you hear a ,,click”
3. Breath out first, away from the inhaler
4. Seal your lips around the mouthpiece and
breath in deeply and steadily
5. Hold your breath for about 5 seconds
6. Breath out away from the inhaler
7. Close the cap after use
8. In the leaflet instructions are summarized in
three steps:”open”, “breathe in”, “close”.
Conclusion
The results from the study and data from the
literature provide evidence that a lot of patients
do not use their inhaler devices properly. The
pMDI is more difficult to be used and many
asthmatics do it incorrectly. Novel devices Ellipta® and Spiromax® are used by most of the patients correctly. Education of patients with asthma can improve their skills and reduce the errors.
The role of health care professionals is crucial
for not only verbal instructions but demonstrations and training the patients. These training
sessions must be repeated, and checked by a
member of medical staff. It could result in a
more efficient use of devices and better outcome
of asthma management.
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ПРОФЕСИОНАЛНО-ЗНАЧИМИ КАЧЕСТВА НА НАСТАВНИКА В УСЛОВИЯТА НА
ПРЕДДИПЛОМНИЯ СТАЖ НА БЪДЕЩИТЕ МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ
Снежана Драгушева
PROFESSIONALLY-SIGNIFICANT SKIILLS OF THE MENTOR DURING THE PREGRADUATION TRAINEESHIP OF FUTURE NURSES
Snezhana Dragusheva
ABSTRACT: The pre-graduation traineeship has an extremely important role in professional preparation of
future nurses and is the final stage of their education. The leadership role of the lecturer is eliminated, but the
organizational and control functions remain. However it strengthens the leading role of the mentor (tutor). The
purpose of this elaboration is to explore and analyze professionally-significant skills and characteristics of the
mentor, promoting for the optimization of pre-graduation traineeship of future nurses. The object of the examination are 283 trainee nurses, 106 mentors and 33 experts / lecturers in health care /. The analysis of the survey
results shows that the leading qualities of good mentor are: ability to communicate with students and patients,
good practical skills, ability to present their knowledge to students, professional skills, teamwork and responsibility. According to the survey important features of mentor are work experience, educational background and
motivation to work as a mentor.
Key words: professionally-significant skills, mentor, pre-graduation traineeship, trainee nurses

ника (тютора). Наставниците са медицински
сестри с образователно-квалификационна
степен „бакалавър” и/или „магистър” по „Управление на здравните грижи”, работещи в
учебните/клинични бази.
Наставничеството е изпитан и популярен
метод за професионално обучение. Както
посочва А. Андонова, „…за да бъде ефективен менторингът, трябва да се базира на градивно партньорство, за да може всеки обучаван да се поощрява и да му се помага да използва целия си потенциал [1]. В широк смисъл наставникът е квалифициран специалист,
с достатъчно опит в работата [3]. Идеята за
наставничеството има широка популярност
при професионалното обучение на медицинските сестри в глобален мащаб.
Целта на настоящата разработка е да се
проучат и анализират професионалнозначимите качества и характеристики на наставника, съдействащи за оптимизиране на
преддипломния стаж на бъдещите медицински сестри.

Въведение
Преддипломният стаж е основна организационна форма на практическо обучение в
медицинското висше училище. Той има изключително важна роля в професионалната
подготовка на бъдещите медицински сестри и
е заключителен етап от обучението им. Провежда се в седми и осми семестър и е с продължителност не по-малко от 1600 астрономически часа [2]. Организиран е на индивидуален принцип, като в основата е самостоятелната работа на студента под контрола на
персонален наставник. По този начин се създават условия в реална болнична среда бъдещите медицински сестри да усвоят качествено нужните професионални умения, ценности
и качества. Преддипломният стаж се реализира в лечебни заведения за болнична и извънболнична медицинска помощ, социални
заведения и институции, които са акредитирани за обучение на студенти и разполагат с
високо квалифициран персонал. Важна негова характеристика е, че отпада ръководната
роля на преподавателя, но остават организационните му и контролни функции. За сметка
на това се засилва водещата роля на настав-
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Най-голям е делът на експертите с трудов
стаж от 11 до 20 години, следван от групата
от 21 до 30години, което е доказателство за
компетентността и зрелостта на експертната
група
Единодушно е становището на стажантите,
наставниците и преподавателите, участващи в
изследването, че наставникът има основна
роля за професионалното усъвършенстване на
бъдещите медицински сестри и ефективността на протичане на преддипломния стаж. Той
играе ключова роля като непосредствено ръководи, контролира и коригира процеса на
усвояване на професионални компетенции от
студентите. Ключовата му роля се свързва с
неговата ангажираност да осигурява оптималните условия за усвояване на практически
умения и навици от стажантите, за решаване
на възникнали проблемни ситуации и овладяване на умения за комуникации с пациента и
неговите близки.
Болшинството изследвани студенти -81,5%
са удовлетворени от съдействието на наставниците, които осъществяват пряк контрол и
ръководство върху дейността на бъдещите
медицински сестри в лечебното звено. Според
изследваните студенти, когато се справят
добре с поставените задачи наставникът отбелязва постиженията (3,24±0,07) и зачита
мнението им (3,0±0,07). Колкото по - колегиално и подкрепящо се отнасят наставниците,
толкова по-удовлетворени са студентите от
преддипломния стаж P<0,001(r= 0,63) и (r=
0,85).
Отношението на наставника в клиничните
бази към практическото обучение и студентите оказва влияние върху удовлетвореността
на студентите от преддипломния стаж и качеството на формиращия процес. За да се
преодолеят негативните тенденции в общуването е необходимо да се засили връзката на
преподавателите с колегите от болничните
звена и да се увеличи контрола над преддипломния стаж.
Голяма част от изследваните студенти са
на мнение, че наставникът трябва да има трудов стаж по специалността, като 18% смятат,
че този трудов стаж трябва да бъде повече от
5 години; 19 % - минимум пет години; също19 % посочват минимум три години; за
7,0% от респондентите стажът не играе роля
и не е необходим и един сравнително висок
процент -37,0% посочват, че не могат да преценят, но разликата между отговорите не е
статистически значима. Тези резултати по-

Материал и методи
Обект на изследване са стажантмедицински сестри, наставници и експерти
/преподаватели по здравни грижи/. Проучването се проведе през периода 2014-2016 г.
при осигурена пълна анонимност. За събиране, анализ и оценка на резултатите са използвани следните методи:
•индивидуална анонимна анкета за всяка
група от респондентите;
• интервю.
Резултати и обсъждане
Проучено е мнението на общо 283 стажант-медицински сестри, 106 наставници и
33 експерти.
Анализът на резултатите показва, че поголям дял от изследваните стажанти са във
възрастова група от 20 до 25 години. По
признака „пол” традиционно преобладават
жените-95,4%, срещу 4,6% мъже.
Средната възраст на изследваните наставници е 41,88±1,04 г., а средния стаж е
18,74±1,15г. Според показателя длъжност: 1%
са главни медицински сестри, 16% са старши
медицински сестри и 83% са редови медицински сестри. Разпределението на наставниците, според образователния ценз е следното:
най-голям процент са наставниците с ОКС
„специалист”-31,0%, следвани от бакалаврите-медицински сестри-29,0%, магистър по
„Управление на здравните грижи”-27,0% и
бакалавър по „Управление на здравните грижи”-13,0%.
По признака „възраст” разпределението на
експертите е следното: от 20-30 г.- 3,0%; от
31-40г. - 12,1%; от 41-50г. – 36,45%; от 5160г.-48,5%. Най-голям е делът на експертите
във възрастовата група от 51до 60г., следван
от възрастовата група от 41-50г Р<0,05. По
признака „пол” – 97,0% са жени и 3% -мъже.
Този резултат показва, че феминизирането на
професията се отразява и в експертната група.
По признака „академична длъжност”: преподаватели – 51,5%; асистенти – 33,3%; главен асистент –3,0%; доцент – 12,1%. Най –
голям е делът на преподавателите и асистентите. По признака „научна степен” : доктор –
24,2%; без научна степен – 75,8%
По признака „преподавателски трудов
стаж” разпределението е следното: до 5 години – 18,2%; 5 до 10г. – 12,1%; 11 до 20г. 36,4%; 21 до 30 г. -21,2%; Над 30 г. – 12,1%.
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за тях професионални качества на наставника,
необходими за добра педагогическа дейност:
способност да общува с обучаваните-85,0%,
добри практически умения – 73,4%, възможност да предаде знанията си на студентите –
73,4% и не на последно място - висока теоретична подготовка – 54,5%. Сборът от процентите надхвърля сто, тъй като изследваните са
посочили посочили повече от един отговор
/Фиг. 2/:

казват, че повече от една трета от студентите
(37%) считат, че 5 и повече години са необходими, за да натрупа наставникът практически
опит, който трябва да предаде на стажантите.
Анализът показва, че предложенията от
самите наставници, за изискван трудов стаж
на наставника, варира в широки граници.
Според 53,0% от респондентите, той трябва
да бъде 5 години, 39,0% отговарят с 6-10 години и за 8,0% от изследваните наставници
необходимият стаж е над 11 години /Фиг.1/:

Не мога да преценя

6,6%

Лично обаяние

17,7%

Ерудиция и интелигентност

30,4%

Висока квалификация

39,5%

Да общува с болния

39,5%

Теоретична подготовка

54,5%

Умения да преподава

73,4%

Практическа подготовка

73,4%

Да общува със студента

85%
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Фиг.1. Необходим трудов стаж на наставника
/според наставниците/

Фиг. 2. Най-важни качества на добрия наставник /според стажант-медицинските сестри/

При отговорите на този въпрос се установиха следните зависимости: по признака
„възраст” на наставниците: респондентите
над 51 г. смятат, че наставниците трябва да са
с над 10 години трудов стаж, докато помладите до 30 г. посочват 5 г. необходим
стаж Р<0,05 (F=3,32). Според признака
„длъжност”, главните и старшите медицински
сестри смятат по-често, че образователния
ценз е един от важните критерии при избор на
наставник Р<0,05 (χ2=4,37).
Според 56% от участващите в изследването студенти нивото на теоретичнопрактическата и педагогическа подготовка на
наставника има основна роля за ефективното
провеждане на стажа. Положителен отговор
на въпроса: “Смятате ли, че наставникът на
преддипломния стаж трябва да има педагогическа компетентност?” са дали 74 % P< 0,001
(u=16.13 ).
За стажантите личностните и професионални качества на наставника имат голямо
значение. Те определят следните най-важни

Изследването показва, че обучаващите се
стажанти залагат на способността на наставника да общува с тях и пациентите, на неговата теоретична подготовка и практически
умения. Докато при проучването на мнението
на наставниците се откроява като водещо
качество професионализма - 84,9%, следвано
от умения за работа в екип - 61,3% и отговорност – 59,4%. Сборът от процентите надхвърля сто, тъй като изследваните са посочили
посочили повече от един отговор /Фиг. 3/:
Установи се интересна зависимост по
признака „възраст” на наставниците: респондентите над 51 г.са на мнение, че на наставниците не им трябват умения да преподават
знанията си на студентите Р<0,05 (χ2=9,3) и
комуникативност Р<0,01 (χ2=12,09). Вероятно
наставниците с по-голям стаж и опит считат,
че притежават тези умения и качества и не е
необходимо да ги усъвършенстват.
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Умения да преподава знанията си на
студентите

възможност за доказване -19,00 % са други
мотиви посочени от анкетираните. При 3, 8%
от анкетираните има други мотиви за работа
със студенти, а само 12,4% са мотивирани от
заплащането. Сборът от процентите надхвърля сто, тъй като изследваните са посочили
повече от един отговор.
Според критерия „длъжност”, резултатите
показват, че главните и старшите медицински
сестри по-често са мотивирани от възможността да предадат опита си на студентите
Р<0,05 (χ2=5,67).
Успешното провеждане на преддипломния
стаж до голяма степен зависи от взаимоотношенията между наставници и стажанти. При
проучване на студенсткото мнение се оказа,
че не всички студенти са удовлетворени от
отношението на наставника към тях. Поради
това решихме да проучим и мнението на наставниците по този въпрос. Установи се, че
болшинството от респондентите считат, че
между тях и стажантите има ефективна комуникация –„да”-58,70% и „по скоро да”28,80%. За да бъдат добри взаимоотношенията е необходимо всяка от страните да е запозната със своите права и отговорности по време на стажа.
Независимо от малкия процент на наставниците /12,50%/, които считат, че няма ефективна комуникация със студентите, този факт
буди тревога. Проучването на факторите,
нарушаващи добрата комуникация, според
наставниците показва, че за 66,7±4,6% от
респондентите водещия фактор е „незаинтересованост от страна на студента”, на второ
място се нарежда фактора „липса на доверие”
с 21,7±4,0%, а на трето--20,8±3,9% „липсата
на умения за общуване от страна на студента”. За да се формират добри взаимоотношения между стажанти и наставници е необходимо да има ясни и точни правила при провеждане за преддипломния стаж. По този
начин и студенти и наставници ще бъдат
запознати с отговорностите и задълженията
си и ще се намали до минимум недоволството
и конфликтите между тях, възникващи понякога в процеса на обучението.
Проучихме мнението и на експертите, относно подкрепата на наставниците в базите за
преддипломен стаж. Оказва се, че висок процент от експертите – 60,6% считат подкрепата
за непълноценна. Според 36,4% от респондентите тя е пълноценна, а 3,0% не могат да
преценят. Това още веднъж доказва, че е необходимо установяване на ясно регламенти-

23,6%

Креативност

30,2%

Умения за работа в екип

61,3%

Отговорност

59,4%
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Фиг. 3. Необходими качества на добрия наставник /според наставниците/
Мнението на стажантите за професионално-значимите качества на добрия наставник е
обяснимо, тъй като бъдещите здравни кадри
общуват продължително време със своите
наставници. Те черпят от тях знания, опит,
наблюдават поведението и отношението им
към пациентите, техните близки и колегите,
емоционалните им преживявания – радост и
тревоги, деловите и нравствените им качества, научната подготовка, изискванията, които
те предявяват и самоизискванията, от които
се ръководят. Всичко това съзнателно или
несъзнателно се отразява върху студентите,
влияе върху личностната им характеристика и
формирането на професионални компетенции
и качества, значими за медицинската професия.
Като централна фигура в преддипломния
стаж професионалните и личностни качества
и мотиви на наставника са от решаващо значение. Влиянието на по-опитния колега създава реални предпоставки за разгръщане на
творческия потенциал, уменията и способностите на бъдещата медицинска сестра.
В тази връзка решихме да установим водещите мотиви на респондентите да бъдат
наставници. Анализът на резултатите показа,
че за 61,3% от наставниците водещия мотив е
възможността да предадат личния си опит на
младите хора. За 3,8% от тях е въпрос на
престиж да си наставник. 21,7 % свързват
работата като наставник с личностното усъвършенстване. Лична удовлетвореност от
работата като наставник изразяват 16% и
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рани правила за работата на наставниците и
стажантите по време на преддипломния стаж
и контрол над провеждането на преддипломния стаж. Добрите взаимоотношения с наставниците от базите също биха довели до
повишаване на подкрепата. В тази връзка
93,3% от експертите считат, че е необходимо
да има ясни и точни критерии за подбор на
наставници в клиничните бази. Отрицателно
са отговорили 6,1%. Тези резултати съвпадат
с мнението и на самите наставници, и на стажант-медицинските сестри. Оформя се единодушно становището, че чрез подбора на
наставниците по определени критерии, бихме
могли да постигнем оптимизиране на процеса
на преддипломния стаж и усъвършенстване
на професионалната компетентност на бъдещите медицински сестри. Проучването показва, че според половината експерти – 48,5%
стажът на наставниците по специалността
трябва да бъде минимум 5 години. Този резултат също е релевантен на мнението и на
студентите и наставниците, които в поголямата си част посочват стаж от 5 години.
Трудов стаж от минимум 3 години е посочен
от една четвърт от респондентите -24,2%.
Недоумение будят отговорите „подобен стаж
не е необходим” – 3,0% и „не мога да преценя” – 21,2%. Трудовият стаж е фактор за
адаптация към професията и придобиване на
опит и ерудиция.
Според посочените специфични изисквания към наставниците, изискването за бакалавърска или магистърска степен се подкрепя
от 75,0% от експертите. Длъжността „старша
медицинска сестра” е посочена от 90,6% от
респондентите, което е в противовес на мнението на самите наставници.
Болшинството експерти /90,5%/ оценяват
високо способността на наставника да общува
със студента. На същото мнение са и стажантите. На второ място са посочени уменията за
предаване на знания и опит на студентите
/87,5%/, които са неглижирани от наставниците. Добрите практически умения са посочени на третомясто /81,2%/, а при наставниците те са водещи. Високо ценена от експертите /75,0%/ е и добрата теоретична подготовка на наставника.

Изводи
Обобщеният анализ на резултатите от проведеното изследване позволява да се направят
следните изводи:
1. Наставникът е централна фигура при
провеждане на преддипломния стаж и неговите професионални и личностни качества и
мотиви за работа като наставник играят важна роля за оптимизиране на преддипломния
стаж.
2. Болшинството респонденти и от трите
изследвани групи считат, че необходимия
медицински стаж на наставника трябва да
бъде най-малко 5 години, а изискването за
бакалавърска или магистърска степен по УЗГ
е задължително.
3. Водещите
професионално-значими
качества на добрия наставник са: способност
за общуване със студенти и пациенти, добри
практически умения, умения за предаване на
знания и опит на студентите, професионализъм, умения за работа в екип и отговорност.
4. Преподавателите оценяват ключовата
роля на наставника в преддипломния стаж, но
считат, че е необходим ефективен контрол от
тяхна страна.
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A CONTENT ANALYS OF WEB-BASED SYSTEMS FOR SUPPORTING CHRONIC
DISEASE SELF-MANAGEMENT
Teodora Dimcheva, Antonia Yaneva, Zhivko Peichev
ABSTRACT: Long-term conditions and their concomitant management place considerable pressure on patients, communities, and health care systems worldwide. Information and telecommunication technologies are
called to play a major role in the changes that healthcare systems have to face to cope with chronic disease. This
paper discusses the capabilities of an interactive web-based platform that assists patients to self-manage their
chronic disease. The focus is on motivating long-term behaviour change. This is supported by an online assessment component based on the technique of motivational interviewing and a feedback component which visualizes
actual behaviour in relation to intended behaviour. Disease-specific information is provided through an information portal that utilizes lightweight ontologies (associative networks) in combination with text mining. Emotional support is provided via virtual communities. The paper discusses the design rationales underlying the approach taken and outlines some implementational aspects.
Key words: Self-management; web-based platform; chronic disease

Въведение
Бързо нарастващият брой на лицата с хронични неинфекциозни заболявания (ХНЗ)
вследствие на застаряването на населението и
по-голямата продължителност на живота на
хората водят до увеличаване на натоварването
на здравните грижи, което от своя страна поражда нуждата от структурни промени в системата на здравеопазването. През последните
години това доведе до засилване акцента върху насърчаването на "самоуправление" на болестта при хронично болни пациенти
(Lemmens K, et al., 2009; Liu W, et al., 2011).
Уеб-базираните платформи в помощ на пациентите при управление на болестта представляват бърз и лесен достъп до необходимата
информация, което е от решаващо значение за
много от тях (Hale K, et al., 2015; El-Gayar O,
et al., 2013). Подкрепата и обучението на пациентите за справяне с болестта е от съществено значение при прилагането на терапии в
дългосрочен план, особено при хронично
болни пациенти (Majeed-Ariss R. et al., 2015).
Персонализираната информация и информационните и комуникационните технологии

(ИКТ) насърчават пациентите да вземат поактивно участие в процеса на здравеопазването и вземането на решения, а освен това дават
възможност за директно взаимодействие с
доставчиците на здравни услуги (Vaala S, et al.
2015; Chung C, et al. 2015; Kaufman N, 2010).
В последните години телемониторингът и
самоуправлението доста внимателно са били
проучвани с цел подпомагане на обратната
връзка относно здравното състояние и обучение на пациентите, чрез което да се повиши
качеството на живот и намаляване на симптомите на заболяването (Wantland D, et al., 2004;
Holmen H, 2014).
Цел
Основната цел на настоящата разработка е
да се извърши качествено-количествен анализ на съдържанието на уеб-базирани платформи за управление на ХНЗ, в това число и
на ХОББ с цел определяне на тяхната функционалност.

223

Задачи
1)Да се определи каква функционалност
трябва да предложи уеб-базирана платформа в
помощ на пациентите с ХОББ за самоуправление на болестта.
2)Да се реши как да се организира и представи тази функционалност.
Материал и методи
Обект и предмет на анализа са уеббазирани платформи в помощ на пациенти с
ХНЗ и в частност на ХОББ и тяхното съдържание.

В библиографските бази данни и интернет
се извърши търсене по ключови думи, на базата на което беше сформирана представителна извадка от общо 14 научни статии и 5 уеббазирани платформи, като не бяха поставени
ограничения относно времевия период на
публикациите.
При контент-анализа беше приложен софтуерен продукт NVivo v.11 за качествен анализ на неструктурирани данни.
Резултати и обсъждане
Определени бяха категориите на анализа и
бе съставен ключ-класификатор за всяка категория (табл.1).

Таблица 1. Класификатор на категориите на контент-анализ на уеб-базирани платформи
Категория
Мотивация за самоуправление и
мониторинг
Обучение чрез видео уроци и базирана на доказателства литература
Информация относно здравната
култура

Пулмонална рехабилитация
Социална и лекарска подкрепа
Генератор за напомняния

Ключови думи/фрази
въпросници за самооценка;
личен план за действие;
обратна връзка с личен лекар;
дневници за напредък.
правилно използване на инхалатори;
правилен начин на дишане при задух;
движение и спорт.
медикаментозно лечение и странични ефекти;
причини за възникване на заболяването;
фактори на въздействие върху заболяването;
последствия от заболяването;
опции за терапия;
управление на стреса;
съвети за здравословен начин на живот - хранене, спиране на тютюнопушенето;
семантично търсене.
групи за самопомощ;
чат с пациенти;
връзка със здравни специалисти.
прием на лекарства;
лекарски консултации;
други ангажименти свързани, със здравното състояние.

Всички основни категории както са застъпени в съдържанието на научните статии,
така и са имплементирани в съдържанието
на уеб-базираните платформи. Изключение
правят подкатегориите: „личен план за
действие“, която бе срещната само в една от
уеб-базираните платформи, но е застъпена в
съдържанието на всички статии; „дневници
за напредък“ се срещнаха в 52,3% от статиите и във всички платформи; „опции за

друг вид терапии“ също не е на сто процента застъпена в съдържанието на статиите
(38%) и платформите (80%); обучение чрез
видео-уроци, отнасящо се до „правилното
използване на инхалатори“ и „тренировки
за правилно дишане при задух“ е на сто
процента застъпено, а „ежедневни тренировки и спорт“ се срещнаха като 29% в
статиите и 71% в платформите; „обратната
връзка с личен лекар“ и „връзки със здрав-
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ни специалисти“ са изключително слабо
застъпени, срещнаха се в съдържанието на
2 платформи и в 15% от статиите. Други не
толкова силно застъпени подкатегории са
тези от категорията „генератор за напомняния“.
На база на така формиралите се резултати можем да заключим, че в съдържанието
на една уеб-базирана платформа в помощ на
пациенти с ХНЗ и в частност на ХОББ би
следвало да се включат панели, които ще
осигурят на пациентите продължаваща помощ и насърчаване за справяне с ежедневни
проблеми свързани със заболяването и с
изграждане на нови навици, с цел самоуп-

равление. Фокусът на съдържанието трябва
да е върху дългосрочната промяна в здравната култура и поведение на пациентите.
Това най-лесно може да се осъществи чрез
онлайн оценка на състоянието, доставяне на
специфична информация за конкретно заболяване, персонализиран мониторинг и
обратна връзка, както и социална и емоционална подкрепа чрез виртуални общности.
В контекста на мотивацията и подпомагането на пациенти с белодробни заболявания за по-добро самоуправление на заболяването си, уеб-базираната платформа трябва
да обхваща следните основни модули (схема 1):

Схема 1. Системна архитектура на уеб-базирана платформа за самоуправление на ХНЗ
• Мотивация и възможности за мониторинг: онлайн въпросник за самооценка на
въздействието на ХОББ върху ежедневните
дейности на пациента и здравния статус. На

базата на тази оценка на потребителите се
предоставя възможност да определят мерките
за промяна на поведението си чрез изготвяне
на личен план за действие. Това от своя стра-
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на е удобно средство за мониториране и оценка на напредъка.
• Информационен портал. Порталът за
информация осигурява здравна информация и
обучение. Този модул се фокусира върху увеличаване на здравната грамотност на потребителите и подобряване на техните умения за
самоуправление. Пациентите могат да научат
за различни симптоми, инхалаторни и дихателни техники, хранителни и диетични съвети
и рутинни упражнения от различни информационни източници, обединени в еднаединствена платформа. Този модул има за цел
да подпомага и подкрепя потребителите да
бъдат активни в управлението на своето хронично заболяване, така че въздействието на
болестта върху ежедневната им дейност да се
намали. Информационният портал ще позволява достъп до различни онлайн общности
чрез свързване към тях, както и включването
им в търсенето на информация.
„Мотивационното интервюиране“ като
способ за подпомагане на промяната на поведението, за първи път се споменава в литературата от Miller и Rollnick, (2002). Чрез него е
възможно определяне готовността на пациента за промяна в здравното му поведение. Уменията и стратегиите, прилагани при този способ, зачитат автономността на пациентите и
ги улеснява при вземането на решения. Различават се от традиционните техники, които
обикновено се опитват да убедят пациентите,
например, да променят или не хранителните
си навици, чрез предоставяне на външна мотивация под формата на аргументи, съвети
или решения.
Личният план за действия съставлява централен компонент за мотивацията и мониторинга. Планът ще се разработва автоматично
въз основа на отговорите на въпросника за
самооценка, който би следвало да включва и
въпроси относно конкретни цели и планирани
действия за постигането им. Плановете също
така могат да бъдат изготвяни съвместно с
лични лекари и други здравни специалисти.
Схема 2 илюстрира различните етапи при
планирането на личното действие. Обратната
връзка и наблюдението на напредъка са от
съществено значение за да може да се задържи промяната в поведението. Насърчаването
за съблюдаване на собственият напредък и
спазването на личния план, чрез използването
на онлайн дневници дава възможност на пациентите да оценят действителното тяхното

поведение. Визуализирането на напредъка
допълнително допринася за засилване промяната в поведението. В зависимост от вида на
заболяването обратната връзка може да се
прилага и чрез био-сензори, например за измерва на кръвно налягане или насищане на
организма с кислород.
На фона на общите ползи, предоставяни от
групите за самопомощ, виртуалните общности (групи) за подкрепа имат и допълнителни
предимства. Поради факта, че участието е неограничено, времево и пространствено, виртуалните общности позволяват на хората да се
отнасят един към друг без да са в непосредствена близост. Поради тази причина те имат
ценно жизнено-социално значение за хората,
които са възпрепятствани да излизат от дома
си поради болест, възраст или увреждане, или
тези, които са изолирани в малките населени
места.
Социалната подкрепа е важен елемент,
който засилва ефекта от системата за самоуправление. В уеб-базирана система този вид
подкрепа може да бъде предоставена чрез онлайн-общностите, социалните медийни приложения като блогове или възможността за
потребителите да се свързват с различни експерти по електронна поща или да общуват
чрез чат. Хората, които участват в дискусиите
на различни теми, могат да създадат социални
връзки, формирани от интереси и гледни точки.
Наличието на знания/информация в онлайн
общностите представлява неизползван ресурс,
който може да допринесе значително за подобряване на качеството на грижите за пациентите с ХНЗ. Свободното знание на практика
е безплатно. Членовете на форума винаги са
готови да споделят своите знания и опит с
други хора. Публикуваната на форумите информация често допълва основната информация в сайта. Обединяването на отделните
фрагменти от опита и настоящите познания в
онлайн публикации постепенно може да образува богата мрежа от колективната интелигентност.
Информационният портал трябва да осигурява здравна информация и обучение за самоуправление на болестта. Информацията трябва да бъде лесна за разбиране от всякакъв вид
пациенти, като такива с ниско ниво на образование, с емиграционен произход, повъзрастни пациенти и др.
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Схема 2. Личен план за действие
Източник: Glasgow E, Bull S. Making a Difference With Interactive Technology: Considerations in
Using and Evaluating Computerized Aids for Diabetes Self-Management Education. Am Diabetes
Assoc. 2001; 14: 99-106.
Информацията трябва да е адаптирана чрез виртуален лекар, който да оцени техните
терминологично и тематично за нуждите на проблеми стъпка по стъпка. Процесът да запотребителите без познания в областта на ме- почне с по-общите въпроси и впоследствие да
дицината. Този компонент би следвало да се премине към по-конкретни въпроси. Възобединява три вида източници на информа- можно е след всеки въпрос да се дава съвет
или да се прави анализ и всеки следващ да е
ция:
• Вътрешен - той би следвало да предос- по-конкретен и да надгражда предишния.
Съществуващите програми за самооценка
тавя висококачествена информация, предоставена от различен тип експерти. Трябва да се считат за твърде текстово ориентирани от
включва информация за конкретни клинични пациентите (Glasgow E, Bull S, 2001). Някои
картини за заболяването, дейности с цел на- ги намират за скучни и не много мотивиращи,
маляване или отстраняване на симптомите на тъй като си служат със сложни въпросници
обостряне, помощ при вземане на решения за или контролни листове. За предпочитане е
справяне с болестта, електронни курсове за самооценката да става по интуитивен начин,
да е кратка и интерактивна.
обучение и др.
Възможно е управлението и придвижване• Външен - от обществени сайтове: информацията, събрана от дискусионните фору- то през платформата да става чрез аватар,
ми и блогове. Независимо от факта, че е не- който да се управлява от потребителите.
Плановете за действие трябва да бъдат
формална и с непроверено качество, тя може
лесни
за интегриране в ежедневието на пацида бъде много полезна за отделните потребители. Във всеки форум винаги има хора, които ентите. Системата трябва да бъде гъвкава и да
се адаптира към нуждите на потребителите.
по свое желание имат готовност да помогнат.
• Външен - интернет: информация дос- Да дава възможност да се оценява социалният
рейтинг на дадени компоненти, например
тъпна чрез навигация и търсене в интернет.
За да е по привлекателна за работа уеб- техники за правилно дишане, упражнения и
базираната платформа, съдържанието на от- др., които други потребители са намерели за
делните модули може да се представи по по- полезни.
В съответствие със съвременните тенденинтерактивен начин. Например, самооценката
на базата на въпросниците да е презентирана ции в интернет, търсенето трябва да се из-
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вършва интуитивно, включващо история на
търсенето и хранилище за намерената информация. Тъй като става въпрос за заболявания
и специфична терминология, свързана с тях,
системата трябва да позволява на потребителите да избират и чрез терминологичен речник това което търсят. Търсенето трябва да
включва най-различни източници, от информация и планове за действие от локалната
система до уеб страници, форуми или мултимедийни материали в интернет пространство1.
то.
Мониторингът е важен компонент свързан
с мотивирането на пациентите и служи като
функция за напомняне на плана за действие.
От своя страна, той също трябва да бъде интерактивен, да отправя предложения от вгра-2.
дения план за действие, като се има предвид
първоначалната информация и обратната
връзка от страна на потребителите относно
полезността на дадени модули и подобряване-3.
то или не на здравното им състояние. Може да
съдържа и функция за изпращане на напомняния, например чрез електронна поща или текстово съобщение.
Системата трябва да осигурява достъп до4.
експертна връзка (личен лекар и др. вид
здравни специалисти), чрез която пациентите
да могат да получават съвети, а това е добро
решение и за телемониторинг. Свързването
може да е чрез чат, мобилни съобщения, телефонно обаждане или по електронна поща. 5.
Анонимността на потребителите трябва да
е гарантирана. Трябва да има ясни правила за
регистрация и ползване на платформата с ясно очертана политика за конфиденциалност.
Достъпът до системата трябва да е безплатен за пациентите, поддръжката на едната такава уеб-базирана платформа трябва да се фи-6.
нансира чрез реклама или от ресурсите на
здравната система.
Цялата система трябва да е с интуитивен7.
интерфейс, прост и лесен за управление и да
включва комплексни възможности за взаимодействие между отделните компоненти.
8.
Заключение

зиологични данни. Несъмнено, интернет
платформите не могат да заместят прекия
контакт между медицински специалист и
пациент, но биха могли да помогнат на пациентите в промяната на техните навици; да
им осигурят достъп до по-широк обем от
информация, независим от времето и пространството.
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