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ABSTRACT: International and national strategies and programs have been developed to improve public 

health. There is given a special place for nurses. Students have formed correct insights into the modern role of 

the nurse in the public health system. The promotion of health knowledge according to the students is an integral 

part of the professional competence of the medical in the following areas: participation in national campaigns 

for promotion of a healthy way of life (91,25%), initiation and holding informal individual conversations on var-

ious patient problems (87, 50%), conducting lectures and lectures (85%), development and distribution of visual 

materials (flyers, leaflets, posters, etc.). 

According to 76.25% of the students, society does not perceive the profession of nurse as directly influencing 

public health. For most students, 85% of nurses are an important part of hospital treatment, 76.25% first aid, 

56.25 in school and child care, 13.75% of home care. All respondents consider that they should be able to work 

independently within their competence to promote health, prevention and disease prevention. 

Key words: students, nursing, health promotion, health care, self-employment 

 

Въведение 

 

Общественото здраве е показател не само 

за състоянието на здравеопазната система, но 

и за социално и икономическото развитие на 

държавата. Най-често се разглежда  като ин-

тегративна комбинация между биологично  и 

социално ниво на здраве, като личното/ инди-

видуалното здраве е свързващото между тях 

звено. Иновативна концепция за съдбовната 

роля на общественото здраве и социо-

медицинския комплекс в съвременния социум 

разработват Ц. Воденичаров и В. Борисов.[1] 

Ефективно функциониращата система на 

общественото здравеопазване има за цел: 

 да отдефиринцира и индикира проб-

леми свързани със заболеваемостта на насе-

лението, рискови фактори за увреждане на 

здравето и възможности за предотвратяване и 

ограничаване на епидемии; 

 да организира и провежда мероприя-

тия за промоция на здраве и превенция на за-

боляванията сред всички слоеве на населени-

ето; 

 да създава необходимото законода-

телство и нормативна база за провеждане на 

здравната политика насочена към опазване и 

укрепване на личното и обществено здраве; 

 да организира и развива обучението, 

специализациите и професионалната квали-

фикация на медицински и други специалисти 

необходими за осигуряване на качествено 

обществено здравеопазване; 

 да предоставя гарантирани качествени 

здравни дейности и грижи, насочени към по-

добряване и укрепване на здравето и преодо-

ляване на неравенствата за достъп до здравни 

услуги; 

 да разработва и реализира програми, 

проучвания, системи за оценка и иновативни 

методики за подобряване на общественото 

здраве; 

 да осигурява ефективното функцио-

ниране на всички компоненти на обществено-

то здравеопазване. 
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Едни от най-важните участници в система-

та на общественото здраве са медицинските 

специалисти. Много често общественото 

внимание е насочено към лекарите, а на заден 

план остава най-многобройната група- на ме-

дицинските сестри, а също и тези на акушер-

ките и други специалисти в областта на 

здравните грижи. Този факт има своето обяс-

нение. Днес здравеопазната система е ориен-

тирана повече към диагностициране и лече-

ние на заболявания и в много по-малка степен 

към промоция на здраве, профилактика и 

превенция на заболяванията.  

За необходимостта  да се акцентира върху 

подготовката на студенти от регулираните 

професии  за профилактична дейност съоб-

щават в свое проучване Г. Терзиева, К. Попо-

ва. [9] 

Важността на здравно-образователната ро-

ля на медицинската сестра за промоция на 

здраве във всички моменти на взаимодейст-

вие с пациента, касаещи здравните грижи 

подчертават Г. Петрова, М. Тодорова. [7] 

Съвременните стратегии на СЗО за регион 

Европа в първичното здравеопазване се реа-

лизират чрез програмата „Здраве 2020“. Целта 

на програмата е да се  създават условия за 

ефективно партньорство между здравните 

институции и гражданите, да се формират 

сред населението знания, умения и отговор-

ности към личното и общественото здраве. а 

медицинските сестри и акушерките се разг-

леждат като скрит потенциал за разгръщане 

на активна дейност в тази посока. [13] 

Общите цели на програмата „Здраве за 

растеж“ - трета многогодишна програма за 

действие на ЕС в областта на здравето за пе-

риода 2014—2020 г. и на Европейска комисия 

са да се работи с държавите-членки за насър-

чаване на иновациите в здравното обслужване 

и увеличаване на устойчивостта на здравните 

системи, за да се подобри здравето на граж-

даните на ЕС и те да бъдат защитени от тран-

сгранични заплахи за здравето. [2] 

На национално ниво Министерството на 

здравеопазването също е разработило Нацио-

нална здравна стратегия 2020. Целта на стра-

тегията е до 2010г. България да е държава, 

гарантираща на своите граждани здравно бла-

гополучие, високо качество на живот и нама-

ляване на здравните неравенства чрез всеобх-

ватна, справедлива, устойчива и осигуряваща 

високо качество здравна система. [5] 

За съществуващи проблеми при реализа-

цията на тези програми в Първичната меди-

цинска помощ и непълноценно използвания 

ресурс от медицински сестри в условията на 

непрекъснато нарастване на потребностите от 

грижи и специалисти съобщава в свое проуч-

ване И. Стамболова, Ст. Стамболов. [8] 

Обстоен анализ на последните национални 

здравни стратегии и съвременно състояние и 

диференциране на проблемите на здравеопаз-

ната система в последните години извършват 

Шопов Д, Т. Стоев. [11] 

Учебните планове, по които се обучават 

медицинските сестри са в синхрон с евро-

пейските изисквания и Единните държавни 

изисквания на Република България за придо-

биване на регулирана професия, а също и на 

Наредба №1 за професионалните дейности, 

които медицинските сестри, акушерките, асо-

циираните медицински специалисти и здрав-

ните асистенти могат да извършват по назна-

чение или самостоятелно. [6] 

„Наличието на двата компонента – подхо-

дящо обучение на медицинските сестри във 

висшето медицинско училище и доброто при-

емане на сестринският процес в клиничната 

практика са основната предпоставка за дейст-

вителната реализация на модерното сестринс-

тво в България и са в синхрон с добрите евро-

пейски сестрински практики.“ отбелязва С. 

Кючукова. [3] 

Значението на съвременните концептуални 

модели  при формиране на професионалната 

компетентност на бъдещите медицинските 

сестри в отговор на динамично променящите 

се здравни потребности, развитие на нови 

познания и технологии и обезпечаване на по-

добри здравни резултати проучват Г. Чанева, 

Д. Иванова. [10] 

Цел 
Проучването има за цел да установи в кои 

дейности на системата на общественото здра-

ве студентите виждат роля на медицинската 

сестра. 

Проучването има за цел да установи в кои 

дейности на системата на общественото здра-

ве според тях медицинската сестра може да 

работи най-ефективно в полза на обществото 

Материали и методи 

В анонимното анкетно проучване прове-

дено през 2018г. са анкетирани 80 студенти от 

специалност „медицинска сестра“ от II до IV 

курс. 

Данните от проучването се обработиха ма-

тематически и графично с Microsoft Office 

Excel 2003.ink. 
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Резултати и обсъждане 

 

Съвременната здравеопазна система има 

редица проблеми поради недофинансиране на 

медицинските дейности, липса на равен дос-

тъп на пациентите до здравна помощ и недос-

татъчен брой медицински специалисти и най-

вече на медицински сестри и лекари анесте-

зиолози, педиатри, общопрактикуващи лека-

ри и др. Недостигът на кадри се засили в пос-

ледните 30 години заради проблеми вследст-

вие на неправилни политики в областите на: 

медицинското образование (придобиване на 

специалност), лоши условия на труд и ниско 

заплащане. Това са водещите причини прину-

дили медицинските специалисти да потърсят 

работа в чужбина и за намаляване на броя на 

желаещите да придобият медицинска профе-

сия.   

Много често при избора на професия мла-

дия човек се води от емоция, впечатления, 

повлиява се от мнението  на близки и прияте-

ли и от обществения престиж на професията. 

Малка част от обучаващите се в медицински-

те специалности много често през първата 

година прекъснат обучение под влияние на 

срещите с болни и страдащи хора или невъз-

можността да се справят с големия по обем 

учебен материал и високите изисквания на 

преподавателите. Обучението си продължават 

мотивираните да постигнат своята мечта да се 

отдадат на високохуманната грижа за  здраве-

то на хората и обществото. Затова и отговора 

на респондентите, че 91,25% от тях имат же-

лание да работят по специалността, а 87,5%  

потвърждават, че предварителната им ин-

формация за професията се е потвърдила е 

очакван. 

Много често промоцията на здраве, про-

филактика и превенцията на болестите се 

възприема като второстепенна и маловажна 

дейност. Тази нагласа в голяма степен се 

дължи и на все още не популяризираните 

сред населението политика на СЗО, Евро-

пейската комисия и на национално ниво. Т. 

Паскалева в свое проучване отбелязва, че 

„здравната профилактиката е недобре използ-

вана медицинска дейност, която е основопо-

лагаща и най-значима за постигане на добро 

здраве, предпазване от заболявания и преж-

девременно стареене“. [12] 

Затова попитахме бъдещите медици поз-

нават ли тези стратегии и политики. Повечето 

от анкетираните имат информация за тях от 

своите преподаватели и дисциплините Про-

моция на здраве (81,25%) и Социална меди-

цина (77,50%), от средствата за масова ин-

формация (12,5%). Мнението на студентите 

за значението на концепцията „Промоция на 

здравето” в съвремието проучва Хр. Милчева. 

[4] 

В представите на обществото медицински-

те професионалисти се свързват основно с 

работа  в лечебни заведения. Ролята на меди-

цинската сестра в системата на общественото 

здраве извън болницата все още не утвърдена 

в представите на обществото. Оценката на 

студентите за мястото на изучаваната специ-

алност в системата на обществено здраве е 

важен индикатор за готовността на младите 

специалисти да реализират на практика съв-

ременната концепция за ролята на медицинс-

ките сестри. За голяма част от студентите 

85% медицинските сестри са важна част от 

лечебния процес в болниците, 76,25% от пър-

вичната медицинска помощ, 56,25 в училищ-

но и детско здравеопазване, 13,75% грижи в 

дома. Според 76,25% от студентите общест-

вото не възприема професията на медицинс-

ката сестра, като пряко влияеща върху общес-

твеното здраве. За да се променят обществе-

ните представи за професията е необходимо 

да се предприемат мерки за промяната на 

имиджа на професията: да се популяризира 

като обществено значима, да се даде възмож-

ност на медицинските сестри за самостоятел-

на работа в рамките на тяхната професионал-

на компетентност, да се използват в полза на 

обществото пълния обем на знания, умения и 

компетентности за промоция, профилактика и 

превенция на болестите. 

Промоцията на здравни знания е съставна 

част от професионалната компетентност на 

медицинските сестри. Анализът на данните 

установи, че включването в национални кам-

пании за промоция на здравословен начин на 

живот е най-важната дейност на медицинска-

та сестра в тази област (91,25%), следвана от 

иницииране и провеждане на неформални 

индивидуални  разговори по различни проб-

леми с пациента (87,50%), провеждане на бе-

седи и лекции 85%, разработване и разпрост-

ранение на нагледни материали (флаери, дип-

ляни, плакати и др.). 

 Всички респонденти считат, че трябва да 

имат  възможност за самостоятелна работа  в 

рамките на тяхната компетентност за промо-

ция на здраве, профилактика и превенция на 

болестите. Според анкетираните промоцията 

на здравни знания трябва да бъде насочена 
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към младите хора (95%), като усилията се на-

сочат към  най-вредните за здравето компо-

ненти: нерационалното хранене, обездвижва-

нето, тютюнопушенето, алкохола, стреса, 

преумората, замърсения въздух и др.   

 

Заключение 

 

 Студентите имат формирани  правилни 

представи за съвременната роля на медицин-

ската сестра в системата на общественото 

здраве. Учебните програми по които се обу-

чават отговарят на изискванията на Евро-

пейския съюз за регулираните професии. Съ-

ществуват международни и национални по-

литики и стратегии визиращи медицинските 

сестри като равноправни участници за опаз-

ване и укрепване на общественото здраве.   

Все още обществото не възприема меди-

цинските сестри като професионалисти, има-

щи пряко влияние върху общественото здра-

ве. Предприемането на действия за регламен-

тиране на самостоятелна работа на медицинс-

ките сестри в рамките на тяхната компетент-

ност и популяризиране на тяхната роля в пол-

за на обществото ще повиши обществения 

имидж на професията и ще привлече повече 

млади хора да се обучават по специалността. 
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МНЕНИЕ НА СТУДЕНТИ МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ ЗА ЕЛЕКТРОННОТО ОБУЧЕНИЕ  

 

Ангелина Киркова-Богданова, Даниела Танева, Живко Пейчев, Йордан Марчев 

 

NURSING STUDENTS’ OPINION ABOUT E-LEARNING  

 

Angelina Kirkova-Bogdanova, Daniela Taneva, Zhivko Peychev, Yordan Marchev 

 
ABSTRACT: This paper deals with a study of first year nursing students’ opinion about e-learning. The sur-

vey was conducted in December 2017 with 44 students in nursing from Medical University Plovdiv. The students 

had completed an interactive e-learning course with passive resources and activities prior to the survey. They 

were given ten statements about e-learning and were asked to express agreement on a five-point Likert scale. 

The results indicate that interactive learning content with friendly interface is more useful to students for self-

preparation than passive electronic resources. Interactive electronic forms are appropriate and sufficient for 

self-study (distant learning) of certain parts of the learning material. E-learning is beneficial for students in 

terms of managing time and finances, coping with stress and building skills for lifelong learning. The high levels 

of agreement on all ten statements prove that students have a positive attitude to the implementation of electro-

nic forms of training in nursing education.  

Key words: e-learning, pre-graduate nursing education  

 

Въведение 

 

Методите на обучение, свързани с използ-

ване на съвременни технологии, днес са ши-

рокоразпространени, включително в изцяло 

хуманитарни области, каквато са сестрински-

те грижи. Преддипломното обучение в специ-

алност „Медицинска сестра” е организирано в 

три нива – теоретична подготовка, учебно-

практични занятия в специално оборудвани 

кабинети и до леглото на болния по време на 

клинична практика. Електронно обучение 

може да бъде приложено на всяко от тези ни-

ва, с различни цели, обем и технологии. Сту-

дентите, бъдещи медицински сестри, не са 

технологично ориентирани като колегите им 

от техническите специалности. За тях компю-

търните и информационни технологии са 

средство за успешно практикуване на профе-

сията, но не професионална ориентация. За-

това е важно да установим какво е отношени-

ето на първокурсниците към технологиите, 

доколко те се чувстват подготвени да учат 

електронно и какви са техните нагласи към 

електронните форми и методи в обучението 

им. Това знание ще ни позволи да съобразим 

дизайна и обема на електронните ресурси и 

дейности със желанията на студентите. Така 

от една страна ще повишим интереса и моти-

вацията им за учене, а от друга ще подпомог-

нем по-успешно самоподготовката им. Тази 

идея ни мотивира са проведем настоящото 

проучване.  

 

Цел 

 

Целта на изследването е да проучим мне-

нието на студентите от първи курс, специал-

ност „Медицинска сестра”, за електронното 

обучение в базовата им подготовка. 

 

Материали и методи 

 

Проучването е проведено чрез пряка ано-

нимна анкета през декември 2017 г. сред 44 

първокурсници, специалност „Медицинска 

сестра”, Факултет по обществено здраве, Ме-

дицински университет Пловдив. Възрастта на 

участниците е от 18 до 44 години, 

  =23,31±6.96. Студентите са изследвани след 

приключване на електронен курс по инфор-

матика, публикуван на сайта за електронно 

обучение на университета. Електронният курс 

съдържа както пасивни ресурси – текстове и 
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презентации, така и дейности – тестове, зада-

ния и интерактивни уроци.  На студентите 

бяха предложени десет твърдения и бяха по-

молени да изразят съгласието си с тях като 

използват петстепенна Ликертова скала. За 

целите на статистическия анализ, скалата бе-

ше кодирана по следния начин: 

1 – категорично несъгласен/на 

2 – несъгласен/на 

3 – не мога да преценя 

4 – съгласен/на 

5 – категорично съгласен/на 

Резултатите са представени в проценти и 

като средни стойности на нивото на съгласие 

с дадените твърдения.  

 

Резултати и обсъждане 

  

Първото твърдение изследва самооценката 

на студентите на нивото на  компютърната им  

грамотност, необходима за справяне с елект-

ронно учебно съдържание (Фиг. 1). 

 

 
Фиг. 1. Съгласие с твърдението „Имам 

достатъчно добра компютърна грамотност, за 

да се справя с електронен курс.“ 

 

Относителният дял на първокурсниците, 

които се чувстват уверени в уменията си да 

работят с компютър е голям. Това ни дава 

увереност, че студентите няма да изпитват 

затруднения в общуването с машината, които 

да повлияят на успеваемостта или мотивация-

та им. Интересно е да отбележим, че при изс-

ледваната извадка не се открива статистичес-

ки значима разлика в мнението, определена 

от възрастта (р=0,491). Все пак, 9% призна-

ват, че компютърната им грамотност не е на 

нужното ниво, а други 11,36% не могат да 

преценят. Относителният дял на тези студен-

ти е достатъчно голям, за да ни насочи към 

планиране на мерки за:  

- подобряване на компютърните умения, 

предимно в часовете по информатика;  

-  създаване на електронно учебно съдър-

жание с приятелски интерфейс, богато на 

обяснения и помощна информация. 

Със следващото твърдение проучваме да-

ли интерактивните материали са по-

подходящи за самоподготовка от пасивните 

ресурси – лекции и презентации. Интерактив-

ните уроци, предложени на нашите студенти 

и които те имат предвид, съгласявайки се с 

това твърдение, са изградени в модул урок на 

платформата за е-обучение Moodle. Уроците 

са структурирани по следния начин: 

1. Поставяне на учебни цели; 

2. Кратко текстово съдържание по точките 

от урока, включващо изображения и линкове 

към външни сайтове; 

3. Кратки разнотипови въпроси, отговорът 

на които определя пътя в урока – студентът 

или се връща назад, за да прочете обяснения-

та отново, или продължава напред (Фиг. 2). 

4. Заключение и край с успеваемостта, из-

разена в проценти, отчетена от системата. 

 

 
Фиг. 2. Интерактивен урок в Moodle. 

 

Смята се, че интерктивното е-обучение е 

по-интересно на студентие, понеже е по-

ангажиращо. Интерактивността прави обуче-

нието активно, а активното обучение е в ос-

новата на теорията за конструктивното учене, 

към което е ориентирана СеО Moodle. 

категори

чно 

несъглас

ен/на; 

4,55 

несъглас

ен/на; 

4,55 
не мога 

да 

преценя; 

11,36 

съгласен/

на; 31,82 

Категори

чно 

съгласен/

на; 47,73 
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Само един от изследваните студенти не е 

съгласен, че „Интерактивните е-уроци са по-

полезни /по-подходящи/  за самоподготовката 

от публикувани лекции и презентации.“ При 

това твърдение откриваме статистически зна-

чима разлика (р=0,040) в средната възраст на 

студентите, посочили различни степени на 

съгласие (Фиг. 3). 

 

 
Фиг. 3. Съгласие с твърдението „Интерак-

тивните е-уроци са по-полезни /по-

подходящи/  за самоподготовката от публику-

вани лекции и презентации.“ 

 

Категорично съгласие изразяват по-

младите студенти, тези, които скоро са за-

вършили средното си образование. С увели-

чаване на възрастта, интерактивността губи 

значението си. Можем да обясним това с вече 

изградените навици на по-възрастните сту-

денти да учат от традиционни записки, учеб-

ници и други пасивни материали. 

Следващите три твърдения се отнасят до 

възможността за дистанционно обучение в 

преддипломната подготовка на медицинските 

сестри. В Табл. 1 са дадени средните стойнос-

ти на нивата на съгласие с твърденията. 

 

Таблица 1. Мнение на студентите за дис-

танционното обучение 
Твърдение    ± SD 

Интерактивните е-уроци са дос-

татъчни за самостоятелно 

/дистанционно/ учене. 

4.12±1.179 

Има предмети по моята специал-

ност, които могат да бъдат изу-

чавани дистан-ционно /без да 

присъстваме в час/ в електронен 

формат. 

4.20±1.047 

Има теми от някои предмети, 

които могат да бъдат изучавани 

дистанционно в електронен фор-

мат. 

4.52±0.952 

Разбира се, важно е да отбележим, че дис-

танционното обучение не е регламентирано за 

специалностите от направление „Здравни 

грижи“. Получените резултати обаче показ-

ват, че първокурсниците биха се справили 

дистанционно с учебен материал, предоста-

вен като интерактивен урок. Те са съгласни, 

че в учебния план има предмети, които могат 

да се изучават без да е необходимо присъст-

вие, а съгласието им, че има теми, които мо-

гат да бъдат преподавани само в електронен 

вариант е още по-категорично (Фиг. 4). При 

тези твърдения не откриваме статистически 

значимо разминаване в нагласите според въз-

растта на студентите.  

 

 
Фиг. 4. Нагласи на първокурсниците към 

дистанционното обучение. 

 

Студентите демонстрират готовност за 

дистанционно обучение. Подобен извод е 

направен и от Цокова и кол. в изследване 

сред 270 първокурсници от различни специ-

алности по здравни грижи, включително ме-

дицински сестри [1]. Подходящо начало може 

да бъде разработването в интерактивен елект-

ронен формат и предоставянето за самостоя-

телна подготовка на определени теми и раз-

дели, като това не би нарушило определената 

от закона присъствена форма на обучение. 

Така може да бъде реализирана смесена фор-

ма /blended learning/, която се смята за подхо-

дяща в медицинските и здравните специал-

ности [2], [3]. 

Последните четири твърдения изследват 

отношенията на първокурсниците към някои 

ключови характеристики на електронното 

0 10 20 30 40 

категорично 

несъгласен/на (N=0) 

несъгласен/на (N=1) 

не мога да преценя 

(N=5) 

съгласен/на (N=10) 

категорично съгласен/на 

(N=20) 

ср. възраст 

1 2 3 4 5 

Има теми от някои 

предмети, които могат да 

бъдат изучавани 

дистанционно в 

електронен формат. 

Има предмети по моята 

специалност, които могат 

да бъдат изучавани 

дистан-ционно /без да 

присъстваме в час/ в 

електронен формат. 

Интерактивните е-уроци 

са достатъчни за 

самостоятелно 

/дистанционно/ учене. 

Ниво на съгласие 



 14 

обучение, смятани за предимства пред тради-

ционното присъствено обучение. Твърдения-

та и средните стойности на степента на съгла-

сие с тях са обобщени в Таблица 2.  

 

Таблица 2. Отношение на студентите към 

предимствата на електронното обучение 
Твърдение    ± SD 

Това, че електронното учебно 

съдържание е винаги достъпно, 

ако има интернет, ми дава въз-

можност да  управлявам време-

то си по-добре. 

4.66±0.608 

Достъпността на електронното 

обучение е възможност за пес-

тене на средства /за път, за 

учебници и др./ 

4.61±0.784 

Възможността да уча електрон-

но в уютна среда /вкъщи/ води 

до по-ниско ниво на стрес /по-

спокойно учене/. 

4.57±0.873 

Електронните форми на обуче-

ние по специалността ми могат 

да ми помогнат да изградя уме-

ния за задочно/дистанционно 

учене след бакалавърската сте-

пен. 

4.45±0.951 

 

Това са твърденията с най-висока степен 

на съгласие. По отношение на управление на 

времето, съгласието, че електронното обуче-

ние допринася за оптималното разпределение 

на ангажиментите, е категорично. Този резул-

тат се различава от получения от Цокова и 

кол., които установяват, че за студентите по 

здравни грижи електронното обучение не 

допринася за оптимално управление на вре-

мето [1].   

Управлението на финансите е друг, важен 

за студентите въпрос. Сред изследвания от 

нас контингент има единодушие, че е-

обучението е начин за учещите да бъдат фи-

нансово облекчени. Такъв извод правят и 

Стоянова и кол. [4]. 

Достъпността на е-обучението и възмож-

ността, която то дава мястото и времето за 

учене  да се определят от студента се оценява 

високо от респондентите като средство за на-

маляване на стреса.  

Въпреки, че перспективата за учене през 

целия живот все още е размита за първокурс-

ниците, те отлично осъзнават, че с електрон-

ните форми на обучение ще се срещат и в бъ-

деще и опита, натрупан в преддипломното 

обучение ще им бъде полезен. Цокова и кол. 

[1] също установяват позитивна нагласа към 

е-обучението като подготовка за учене през 

целия живот, макар и в не толкова голяма 

степен.  

Целта на последното твърдение е да уста-

новим каква е нагласата на студентите към 

въвеждането на електронно обучение в базо-

вата им подготовка. Резултатите показват, че 

електронните форми имат своето достойно 

място, добре приети са и са от полза за сту-

дентите – относителният дял изразилите съг-

ласие е голям – 74,41% (Фиг. 5).  

 

 
Фиг. 5. Съгласие с твърдението „Елект-

ронното обучение е подходящо за моята спе-

циалност“ 

 

Изводи и заключение 

 

На базата на получените резултати и тех-

ния анализ могат да бъдат направени следни-

те изводи: 

1. Интерактивното учебно съдържание с 

достъпен „приятелски” интерфейс е по-

полезно за студентите за самоподготовката 

им отколкото пасивните електронни ресурси.  

2. Интерактивните електронни форми са 

подходящи и достатъчни за самостоятелно 

изучаване на определени части от учебния 

материал (дистанционно учене).  

3. Електронните форми на обучение са от 

полза за студентите по отношение на управ-

ление на време и средства, справяне със стре-

са и изграждане на умения за учене през це-

лия живот.  

Високите нива на съгласие с всичките де-

сет твърдения, с които проучваме нагласите 

на студентите към електронните форми в ре-

довното обучение в специалност „Медицинс-

ка сестра” са сериозна индикация към мени-

джърите и преподавателите за посвещаване 

на повече време и труд за разработване на 

интерактивни електронни учебни ресурси. 

Ако това се прави, усилията ще бъдат оцене-

ни от студентите. Традиционната подготовка 

на бъдещите медицински сестри и електрон-

категори

чно 

несъгласе

н/на ; 0% 

несъгласе

н/на ; 

9,30% не мога 

да 

преценя ; 

16,28% 

съгласен/

на ; 

18,60% 

категори

чно 

съгласен/

на ; 

55,81% 
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ното обучение не са противопоставени, нап-

ротив, при подходяща комбинация водят до 

модерен, интересен и мотивиращ образовате-

лен процес.   
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ПРОУЧВАНЕ НАГЛАСИТЕ НА АКУШЕРКАТА ЗА УЧАСТИЕ В ИЗВЪРШВАНЕТО НА 

УНИВЕРСАЛЕН НЕОНАТАЛЕН СЛУХОВ СКРИНИНГ 
 

Анка Несторова, Дарина Иванова 

 Анита Велчева, Надежда Качакова 

 

STUDYING THE ATTACHMENT ATTITUDES TO PARTICIPATE IN PERFORMING 

UNIVERSAL NEONALTHAL HEARING SCREENING 

 

Anka Nestorova, Darina Ivanova 

 Anita Velcheva, Nadezhda Kachakova 

 
ABSTRACT 

Introduction: Conducting a Universal Neonatal Hearing Screening (UNHS) begins with a hearing test of the 

neonates several days after birth. Different screening devices are used, some of which emit very silent sounds to 

simultaneously record the so-called "otoacoustic emissions" from the inner ear as a result of sound stimulation. 

There was a set of events to diagnose the children who had dropped out of the screen.  

Purpose: To determine the level of training of the midwife in conducting the initial screening test and the 

attitude to participate at each stage of the newborn.  

Materials and methods: Documentary, sociological and statistical methods have been used.  

Results: Most midwives report that they do not participate in the screening program and are not familiar 

with UNHS, but that they would be conducting it alone or under the control of a physician.  

Conclusion: It is necessary for midwives to become acquainted with hearing screening in newborns, to 

undertake post-graduate training so that they can independently conduct and analyze the results of the screening 

test.  

Key words: Universal neonatal auditory screening, midwife, newborn 

 

Въведение 

 

Ранният неонатален скрининг е изследва-

не, чиято цел е откриване на вродени заболя-

вания, ранно лечение и профилактика на ус-

ложненията от тези болести. С неговото про-

веждане се поставя ранна диагноза и се спес-

тява страданието на детето и неговото се-

мейство (http://www. fashion-lifestyle. 

bg/family_broi37).  
Провеждането на неонатален слухов скри-

нинг представлява изследване слуха на детето 

няколко дни след неговото раждане. Използва 

се скринингов апарат излъчващ много тихи 

звуци с помощта, на който се регистрират си-

мултантно (едновременно) т. нар. ”отоакус-

тични емисии” от вътрешното ухо в резултат 

на звуковата стимулация. Последните изслед-

вания показват, че при едно или две на хиляда 

раждания детето се оказва с вродена глухота 

или с намален слух. 

 

Цел 
 

Да се определи нивото на подготовка на 

акушерката при провеждането на УНСС и 

тяхната нагласа за участие във всеки един 

етап от изследването на новороденото.  

 

Материали и методи 

 

 Документален метод 

 Социологически метод - пряка ано-

нимна анкета сред акушерки, работещи в 

МБАЛ „Хасково“ АД, МБАЛ „Света Екате-

рина“ ООД гр. Димитровград, МБАЛ „Атанас 

Дафовски“, гр. Кърджали и МБАЛ „Тракия“, 

гр. Стара Загора. Анкетирани са 120 акушер-

ки.  

 Статистически методи – при анализа 

на данните от проучването са използвани ме-

тоди на статистическо оценяване и графичен 

анализ. 
 

http://www.fashion-lifestyle.bg/family_broi37
http://www.fashion-lifestyle.bg/family_broi37
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Изложение 

 

Слухът е едно от петте сетива у човека и 

представлява способността за възприятие на 

звуци посредством ухото. Наличието на слух 

е едно от условията за появата и развитието 

на речта при децата. Счита се, че детето за-

почва да чува от двадесетата седмица на бре-

менността. Чуването се развива напълно до 

раждането. Бебетата са в състояние да чуват 

звуци, идващи извън тялото на майката, като 

при това чуват нискочестотните звуци много 

по-добре от високочестотните.  

„Намалението на слуха е едно от най-често 

срещаните вродени заболявания и придобити 

увреждания в неонаталния период и предс-

тавлява актуален медицински, социален и 

икономически проблем. Ранната диагностика 

на децата с увреден слух и последващото ле-

чение е съвременното решение на проблема и 

позволява развитието на речта и говора, емо-

ционално, психично, социално и умствено 

развитие на личността, а така също и вграж-

дането им в нормалната среда на чуващите.“ 

(Национална програма за Неонатален слухов 

скрининг 2006 – 2010 година, с.2). 

Неразделна част от детската аудиология са 

електрофизиологичните методи на изследване 

на слуха. От тях най-голямо значение има 

електрическата реакционна аудиометрия, ко-

ято представлява определяне на слуховата 

чувствителност чрез регистриране на елект-

рофизиологичната мозъчна активност в отго-

вор на звукова стимулация. (Stach, 1997) 

„За оценка на слуха при децата в неона-

тална, кърмаческа и ранна детска възраст е 

необходимо използваният аудиологичен тест 

да дава обективна информация за слуховата 

функция. Затова в тази възраст средство на 

избор е слуховата стволова реакционна ауди-

ометрия (Brainstem Evoked Response Audi-

ometry, BERA). Тя регистрира, изхождащата 

от VIII ч. м. н. и слуховите стволови структу-

ри електрофизиологична активност, образу-

вайки от пет до седем характерни слухови 

евокирани потенциали (Auditory Evoked Po-

tential; AEP), които носят информация за ин-

тегритета на слуховия път до нивото на ство-

ла на мозъка включително“.(Stach, 1997), (Ру-

ев, 2003, с.7) 

„Както споменахме честотата на децата с 

вродени слухови увреждания е между 2 – 4 на 

1000 новородени деца. Всички деца с трайно 

двустранно намаление на слуха за говорните 

честоти по-голямо или равно на 35 dB се оп-

ределят като слухово увредени. От 15 до 16 

май 1998 г. в Милано е приет Европейски 

консенсус за неонатален слухов скрининг. 

Joint Committee of Infant Hearing приема през 

2000 г. Position Statement (утвърденото изиск-

ване), което налага задължителното провеж-

дане на слухов скрининг на новородените. 

Неонаталният слухов скрининг се извършва 

задължително при всички новородени в 

САЩ, Канада и в страните от Европейския 

съюз.“ (Национална програма за Неонатален 

слухов скрининг 2006 – 2010 година, с.3). 

До този момент в България средната въз-

раст за откриване на уврежданията на слуха е 

около 12 до 20-месечна възраст. Слуховите 

увреждания у новородените и кърмачетата не 

винаги могат да бъдат открити с рутинните 

клинични методи на наблюдение и изследва-

не. Към Министерство на здравеопазването се 

създаде Национален експертен съвет по нео-

натален слухов скрининг с конкретни дейнос-

ти и задачи. Националният експертен съвет 

по неонатален слухов скрининг се ръководи 

от заместник-министър на здравеопазването. 

Състои се от представители на отговорни за 

реализацията на програмата институции.  

„Въз основа на натрупания международен 

опит е създаден и изработен консенсус от-

носно откриването и последващото поведение 

спрямо този контингент от слухово увредени 

деца, който приема следните основни прин-

ципи: 

1. Трайните детски слухови увреждания 

са сериозен обществено значим здравен 

проблем, засягащ най-малко едно бебе на 

1000 новородени.  

2. Методите за идентификация на трай-

ните слухови увреждания в неонаталната въз-

раст са въведени в рутинната клинична прак-

тика. Те са ефективни и може да се очаква, че 

установяват най-малко 80% от случаите с 

трайни слухови увреждания.  

3.  Неонаталното изследване в АГ кли-

ники/отделения са по-ефективни и по-евтини 

отколкото по-късно извършените изследвания 

след 7 - 9 месеца.  

4. Универсалният неонатален слухов 

скрининг не може да определи по-късно при-

добитата или прогресивно настъпваща слухо-

ва загуба. При тези групи се прилагат други 

методи за диагностика.  

Рисковете, свързани с неонаталния слухов 

скрининг, включват фалшиво позитивни ре-

зултати и възможно забавяне на диагнозата 

при фалшиво негативни такива. Но тези рис-
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кове са приемливи с оглед последващите ре-

зултати от неонаталния скрининг“ (Нацио-

нална програма за Неонатален слухов скри-

нинг 2006 – 2010 година, с.2-3). 

Селективният скрининг за присъствието 

или отсъствието на рисковите фактори за за-

губа на слуха позволява да се разкрият само 

половината от децата със значителна патоло-

гия. Тези рискови фактори включват: 

 фамилна анамнеза за наличието на 

перманентна детска слухова загуба; 

 преждевременно раждане (<32 седми-

ца); 

 тегло по-малко от 1500 грама при 

раждането; 

 тежка асфиксия при раждане (APGAR 

0-6 на 5 min); 

 асистирана вентилация; 

 ототоксични медикаменти (аминогли-

козиди, бримкови диуретици); 

 хипербилирубинемия (>17 mg/dL), 

която изисква кръвопреливане; 

 наличие на вътреутробна инфекция 

(цитомегаловирус, бактериален менингит, 

херпес, сифилис, токсоплазмоза);  

 краниофациални малформации 

включващи ушите и темпоралната кост; 

 наличие на синдроми или физикални 

данни ясно асоциирани със синдроми, които 

включват слухова загуба; 

 ранна постнатална вирусна или бакте-

риална инфекция асоциирана с перманентна 

слухова загуба (напр. менингит); 

 травма на главата с интракраниална 

хеморагия; 

 неврологични заболявания (Nisotakis, 

2016).  

Експертите обръщат специално внимание 

на генетични заболявания, защото те осемк-

ратно увеличават риска от загуба на слуха. 

Въпреки това, при около половината от деца-

та със слухов дефицит не са открити рискови 

фактори.  

В световен мащаб се раждат около 15 ми-

лиона недоносени бебета всяка година (сред-

но около 10-15% от ражданията завършват 

преждевременно). За България данните от 

Националния статистически институт сочат, 

че през 2017 г. около 10% от всички новоро-

дени (6000 бебета) са родени недоносени. 

“Асоциацията по Неонатология откроява, че 

най-тревожна е статистиката в градовете 

Пловдив, Варна, Враца и Сливен, където 

преждевременните раждания са над средните 

за страната – около 20%. Едно от 10 недоно-

сени бебета ще развие трайно увреждане (за-

боляване на белия дроб, церебрална парализа, 

слепота или глухота). От всички деца родени 

преди 26 г. с., при 241 от живите деца на 6 

годишна възраст показват: 

-22% са с тежка инвалидност (деца с це-

ребрална парализа, слепота, силна глухота); 

-24% са с умерена инвалидност.“ 

(http://www.premature-bg.com/polezna-

informacia/statistika.html) . 

 

Резултати и обсъждания 

 

Проучването е проведено чрез пряка ано-

нимна анкета и са участвали 120 акушерки. 

По признака „възраст“ резултатите сочат, че 

участват акушерки от различни възрасти: от 

22 до 30 години -22%, от 31 до 40 години -

31%, от 41 до 50 години – 27%, от 51 до 

55години – 8% и над 55г. -12%. Най-голям е 

броят на тези между 31 г. и 50 г. (почти 60%).  

За нас беше важно да проучим и какъв е 

трудовия стаж на акушерките, участващи в 

проучването. Най-висок процент (33%) са 

акушерките със стаж от 11 г. – 20 години. 

Преобладават и акушерки с над 20 г. профе-

сионален опит (28%). В заключение можем да 

кажем, че колкото по-голям професионален 

стаж имат акушерките, толкова повече се 

стимулира професионалния им интерес и 

увереност, поради спецификата на професия-

та.  

 
Фиг. 1. В кой сектор на АГО работите? 

 

Анализът показва, че 44 % от анкетирани-

те работят в родилно отделение, 33 % в детс-

ка стая и 23% в интензивно отделение за но-

вородени. Акушерките от отделение за ново-

родени и недоносени деца представляват 56% 

от всички допитани. Те имат пряко участие в 

провеждането на скрининга. Препоръчително 

е именно акушерките от интензивно отделе-

ние за новородени да извършват изследване-

http://www.premature-bg.com/polezna-informacia/statistika.html
http://www.premature-bg.com/polezna-informacia/statistika.html
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то, защото техните основни задължения са 

свързани с наблюдение и грижи за здравите 

новородени деца и недоносените новородени 

деца.  

 
Фиг. 2. Имате ли ясен спомен за устройс-

твото и анатомията на слуховия анализа-

тор от времето на вашето академично обу-

чение? 

 

По отношение на познаване на устройст-

вото и анатомията на слуховия анализатор 

около 1/3 от изследваните акушерки (39%) са 

достатъчно информирани. 1/4 категорично 

нямат спомен, а 36% имат повърхностни поз-

нания и дават уклончив отговор. От тези дан-

ни става ясно, че има необходимост от след-

дипломно обучение във връзка с провеждане-

то на универсален неонатален слухов скри-

нинг.  

 
Фиг. 3. Провежда ли се универсален нео-

натален слухов скрининг във вашето отделе-

ние? 

 

95% от анкетираните споделят, че се из-

вършва скрининг в отделението, където рабо-

тят. Провеждането на изследванията и резул-

татът от последващата профилактика са най-

успешни в първите дни след раждането. „От-

криване на отклонения в слуха чрез скринин-

гови изследвания, проведени непосредствено 

след раждането, дава възможност да се по-

добри качеството на живота и перспективите 

на развитие в личен и обществен план на за-

сегнатите деца“ (Национална програма за Не-

онатален слухов скрининг 2006 – 2010 годи-

на, с.2). 

 
 

Фиг. 4. Какво е Вашето участие в скри-

нинга? 

Научно доказано е, че откритият проблем със 

слуха в първите 48 часа след раждането е от 

огромна важност. За съжаление резултатите в 

анкетата сочат, че изследването се провежда, 

но 73% от акушерките не вземат участие в 

него. 14% го провеждат самостоятелно. Поч-

ти същия процент (13%) от акушерките учас-

тват в провеждането на скрининга в екип с 

лекар неонатолог.  

 
Фиг.5. Затруднява ли Ви изследването? 

 

Анализирането на отговорите на въпрос 

№5 са обнадеждаващи, поради отсъствието на 

отговори “да“. Болшинството от анкетирани-

те (97%) не биха имали проблем с провежда-

нето на изследването, едва 3% от тях биха се 

затруднили. Това доказва, че акушерките 

компетентно и самостоятелно могат да про-

веждат неонаталния слухов скрининг по ал-

горитъм и да реагират своевременно при отк-

лонения в графичния тест.  
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Фиг. 6. Кой извършва слуховия скрининг 

във Вашето отделение? 

 

Получените резултати са повече от убеди-

телни – 75% от провеждащите скрининга са 

неонатолози и само 24% са акушерки. От 

гледна точка на компетенциите на акушерка-

та пряко с изпълнението на изследването мо-

гат да бъдат ангажирани по-голям процент от 

тях.  

 
Фиг. 7. Бихте ли преминали обучение за 

извършването на неонатален слухов скри-

нинг? 

 

Готовността на 57% от допитаните да пре-

минат през обучителен процес е категорична. 

Още 30% изразяват колебание, но вероятно 

при определени условия биха се съгласили на 

допълнително обучение. 13% не желаят да 

повишат квалификацията си и да участват в 

провеждането на неонатален слухов скриниг. 

Необходимо е да се подкрепи инициативата 

на акушерките за участие в изследването, 

както и желанието и за придобиване на до-

пълнителни знания и умения.  

 

Изводи: 

1. Акушерките, участващи в проучване-

то, са запознати с провеждането на универса-

лен неонатален слухов скрининг и проявяват 

готовност да се включат активно в него.  

2. Необходимо е изготвяне на оптимална 

програма за обучение на акушерки във връзка 

с провеждането на универсален неонатален 

слухов скрининг.  

3. Необходимо е изработване на прото-

кол–алгоритъм за основните дейности и за-

дължения на акушерката при провеждане на 

универсален неонатален слухов скрининг.  

4. Самостоятелното провеждане на ини-

циалния тест от акушерките при провеждане-

то на универсален неонатален слухов скри-

нинг да се наложи като политика в отделени-

ята за новородени и недоносени деца.  

 

Литература 

 

1. Руев ПИ, Дисертация на тема "Уни-

версален неонатален слухов скрининг чрез 

електрическа реакционна аудиометрия", Ст. 

Загора 2003 

2. Национална програма за Неонатален 

слухов скрининг 2006 – 2010 година 

3. Bachmann KR, Hall JW. Pediatric 

auditory brainstem response assessment: The 

cross-check principle twenty years later. Semi-

nars in Hearing 1998;19(1). 

4. Nisotakis E, Chalkiadakis V, 

Marangoudakis P, RISK FACTORS AFFECT-

ING HEARING IN NEONATAT INTENSIVE 

CARE UNIT NEONATES, Journal of Hearing 

Science. 2016:Vol. 6. No. 3, DOI:10.  

5. Silwerstein H, Clinikal Simposia, 1992, 

Number 3 

6. Stach BA. Comprehensiv Dictionary of 

Audiology. Baltimore, Maryland: Williams & 

Wilkins, 1997 

7. “Бременност, раждане, майчинство” 

http://www.fashion-lifestyle.bg/family_broi37; 

20.03.2018 

8. “СТАТИСТИКА” 

http://www.premature-bg.com/polezna-

informacia/statistika.html; 15.03.2018 

 

 

Anka Nestorova, Lecturer 

Darina Ivanova, Lecturer 

Anita Velcheva, Student  

Nadezhda Kachakova, Student 

Trakia University Stara Zagora – Branch of 

Haskovo 

Department: “Health care” 

48, “Saedinenie” blvd., Haskovo 

e-mail: anka.nestorova@abv.bg 

 

http://www.fashion-lifestyle.bg/family_broi37
http://www.premature-bg.com/polezna-informacia/statistika.html
http://www.premature-bg.com/polezna-informacia/statistika.html


 21 

УПРАВЛЕНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ MANAGEMENT AND EDUCATION 

TOM XIV  (5)  2018 VOL. XIV  (5)  2018 
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PATIENT-CENTERED APPROACH IN THE MANAGEMENT OF CHRONIC DISEASES IN 

PRIMARY CARE 

 

Boryana Levterova, Plamen Todorov, Desislava Bakova, Teodora Dimcheva, Tsonka Gushmacova 

 
ABSTRACT: Introduction: The patient-centered approach is increasingly widespread in medical practice. 

Providing medical care, focusing on patients' needs and expectations, is a major factor influencing the quality of 

medical services. Training for self-management in chronic diseases is an integral part of high-quality primary 

care. Self-management has become a popular term for behavioural interventions as well as for healthful behav-

iours. This is especially true for the management of chronic conditions. The purpose of this review is to identify 

key factors influencing self-management in patients with diabetes mellitus. Material and Methods: A systematic 

review of available scientific data in PubMed, Scopus, EBSCO and Web of Science, on keywords "patient - cen-

tred approach", "diabetes mellitus", "self-management”, “self-management support”, “self-management educa-

tion” was performed. Results: Self-management approaches affect almost all aspects of patients' daily activities, 

and they often report the heightened burden of treatment rather than the symptoms of the disease. Important 

factors influencing self-management of diabetes are continuous health education, family support and effective 

doctor-to-patient communication. Patient-centred interventions in primary care lead to improved self-

management of diabetes. Conclusion: Diabetes management should be provided by a multidisciplinary team 

where the general practitioner plays a key role and works in collaboration with the patient and his family. Im-

portant factors influencing self-management in chronic diseases are training, social support, effective doctor-to-

patient communication in evaluating of patient-centred approach. The patient is the one who must do self-

control, take care of himself, and therefore he must be receptive to the proposed changes, and internally moti-

vated to change his lifestyle. It is therefore necessary to "empower" patients so that the person is at the centre of 

the process of behavioural change. 

Keywords: Patient-centered approach, Chronic diseases, Diabetes mellitus, Primary care 

 

Световната здравна организация (СЗО) 

дефинира хроничните заболявания като „бо-

лести с голяма продължителност и бавна 

прогресия“ [32]. Разпространението на ХНБ 

обхваща всички страни по света, засяга всич-

ки възрастови групи и води до нетрудоспо-

собност и инвалидизация  [10,31]. В Европа 

пет групи нозологични единици (сърдечно-

съдови заболявания, рак, хронични респира-

торни заболявания, захарен диабет и психич-

ни увреждания) съставляват 77% от ХНБ и 

причиняват около 86% от смъртните случаи в 

региона [20]. Тези групи заболявания са ос-

новната причина за търсене на медицинска 

помощ и консумират 70% от разходите за 

здравеопазване [18].  

Пациентите с хронични заболявания тряб-

ва да вземат ежедневни решения за самоуп-

равление на техните състояния. „Самоуправ-

ление“ (self-management) е популярен термин 

за поведенчески интервенции, както и за 

здравословно поведение. При хронично забо-

ляване пациентът трябва да стане партньор в 

процеса на лечение. Това не е само, защото 

пациентите трябва да бъдат отговорни за соб-

ственото си здраве, но и защото здравните 

грижи могат да бъдат доставени по-

ефективно и ефикасно, ако пациентите са 

пълни партньори в този процес [32]. Осигуря-

ването на грижа, съсредоточена върху нужди-

те и очакванията на пациентите е основен 

фактор влияещ върху качеството на медицин-

ските услуги [21]. Това въвежда нова пара-
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дигма при хронични заболявания: партньорс-

твото между пациенти и здравни професио-

налисти, включващо сътрудничество за съв-

местна грижа и самоуправление [26].  

Ключов елемент от ролята на общопракти-

куващият лекар е лечението и оптималното 

управление на хроничното заболяване. Паци-

ент-центрираната грижа подобрява комуни-

кацията между лекаря и пациента по планове-

те за лечение, подобрява здравните резултати 

и увеличава удовлетворението на пациентите 

[24].  

Въпреки, че термините самоуправление, 

поддръжка на самоуправление и пациентско 

обучение често се използват взаимнозаменя-

емо, те имат различно значение. Самоуправ-

ление (self-management) е способността на 

пациентите да се справят с всичко, което хро-

ничното заболяване изисква, включително 

симптоми, назначена терапия, ежедневни 

дейности, социални последици и промени в 

начина на живот. При ефективното самоуп-

равление, пациентът може да следи собстве-

ното си състояние и да прави независими 

когнитивни, поведенчески и емоционални 

промени, когато са необходими [5,22]. Пра-

вилното самоуправление е фактор от реша-

ващо значение за намаляване на риска от ус-

ложнения, повишаване на качество на живот 

и удовлетворението от оказаните медицински 

грижи [12,25,28]. 

Подкрепа за самоуправление (self-

management support) e процесът на създаване 

на промени в различни нива на здравните 

системи, за да се улесни самоуправлението на 

заболяването [27]. По отношение на първич-

ната медицинска помощ това включва дефи-

ниране на цели и решаване на проблеми, 

свързани с хроничното състояние, осъщест-

вяване на промени в начина на самоуправле-

ние на заболяването, осигуряване на обучение 

и включване на пациента в различни здравни 

програми [13].  

Обучението по  самоуправление (self-

management education) се различава от тради-

ционното обучение на пациентите и обучава 

не само на знания и технически умения, но 

създава компетентност за формулиране на 

проблеми и постигане на поставени цели от-

носно хроничното заболяване. Така обучени-

ето по самоуправление допълва традиционно-

то и осигурява на пациентите живот с въз-

можно най-добро качество при тяхното хро-

нично състояние Обучението за самостоятел-

но управление при хроничните заболявания e 

неразделна част от висококачествената пър-

вична помощ [6]. Това е особено важно за 

заболявания като захарния диабет, където от 

правилното самоуправление зависят развити-

ето на усложнения, продължителността и ка-

чеството на живот на пациентите. Доказател-

ствата от контролирани клинични проучвания 

потвърждават, че  програмите обучаващи 

умения за самоуправление, са по-ефективни 

от стандартното обучение на пациентите. Те 

водят до подобрени клинични резултати и до 

намаление на  разходите за здравни грижи [3].  

Целта на настоящия обзор е идентифици-

ране на основни фактори, влияещи върху са-

мостоятелното управление на захарния диа-

бет.  

 

Материал и методи 

 

Проведен систематичен преглед на дос-

тъпната научна литературата и електронни 

търсения в PubMed, Scopus, EBSCO и  Web of 

Science, по ключови думи "patient-centred 

approach", "diabetes mellitus", "self-

management”, “self-management support”, “self-

management education”. Търсенията бяха ог-

раничени до проучвания в периода от 1 януа-

ри 2008 г. до 1 февруари 2018 г. 

 

Диабетно самоуправление 

 

Придържането към правилен режим на са-

мостоятелно управление се препоръчва от 

Американската Диабетна Асоциация, защото 

подобрява качеството на живот и удължава 

преживяемостта на пациенти със захарен ди-

абет. Основните компоненти на самостоятел-

но управление включват съчетаване на опти-

мално лечение, диета, физическа активност и 

самоконтрол на кръвната захар [2]. Тези ком-

плексни промени в начина на живот често се 

възприемат трудно от пациентите. Редица 

проучванията доказват, че пациентите, които 

имат затруднения в придържането към самос-

тоятелно управление, по-често имат влошен 

гликемичен контрол и отчитат по-лошо ка-

чество на живот [7].  

Пациентите със захарен диабет получават 

основна медицинска грижа от своите общоп-

рактикуващи лекари [23]. Систематични об-

зори и мета-анализи, оценяващи интервенци-

ите за подобряване на резултатите от диабет-

ните грижи в първичната медицинска помощ 

разкриват, че прилагането на пациент-
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центрирани интервенции водят до подобрено 

самостоятелно управление [12,28].  

Начините на самостоятелно управление 

засягат почти всички аспекти от ежедневния 

живот на пациентите и те често отчитат по-

голямата тежест от лечението, а не от симп-

томите на заболяването. Психологическите 

фактори са вторични, като хората с диабет 

често развиват неблагоприятни ефекти, като 

депресия [3]. Изследвания показват, че паци-

ентите с диабет страдат от чести психични 

разстройства и повишена неработоспособ-

ност. Психологически проблеми като тревож-

ност, депресия и хранителни разстройства 

водят до по-лошо самоуправление на заболя-

ването [9,11].   

Отношенията в семейството са важен фак-

тор, влияещ върху диабетното самоуправле-

ние. Установено е, че ниските нива на конф-

ликти, високите нива на сближаване и подк-

репа, особено оказана от съпрузи и други 

членове на семейството, както и ефективната 

комуникация в семейството са свързани с по-

добро придържане към предписаната терапия 

и хранителен режим. Социалната подкрепа 

също служи и за ограничаване на вредното 

въздействие на стреса върху психиката на 

пациента [16, 29]. Не на последно място, диа-

бетът ограничава социалния живот поради 

необходимост от спазване на определен ре-

жим. Например, за хората в активна трудова 

възраст, заболяването може да наруши ежед-

невието в семеен и професионален план. 

Проучвания докладват, че това е особено от-

четливо при жените с диабет. Те често изпит-

ват ролеви конфликти в ежедневното управ-

ление на диабета, съчетавайки едновременно 

грижата за домакинството и задълженията й 

на работното място [17]. С нарастване на въз-

растта лицата, страдащи от диабет, отчитат 

почти два пъти повече дни с нетрудоспособ-

ност от тези в млада възраст [8]. 

Важен фактор, влияещ върху самоконтро-

ла на заболяването е връзката между лекар и 

пациент [30]. Тази връзка определя компла-

йънса и адхеренцията на пациента. Компла-

йънса се определя като „съответствие на сте-

пента, с която пациентите следват препоръки-

те на техните лекари (общопрактикуващи ле-

кари (ОПЛ), ендокринолози и др.)“ [13]. Не-

съответствие по същество означава, че паци-

ентите не спазват съветите на своите лекари. 

Липсата на комплайънс може да се дължи на 

личностни характеристики на пациентите, 

като забравяне, липса на воля или дисципли-

на, или на ниска степен на образование. Ад-

херенцията (придържане) се определя като 

„активно, доброволно, и съвместно участие 

на пациента във взаимно приемлив курс на 

поведение, за да се получи терапевтичен ре-

зултат“. Заложеното в концепцията за при-

държане е избор и взаимност в поставяне на 

цели, планиране на лечението, както и прила-

гане на режима [15].  

Други елементи на връзката между лекар-

пациент са: вербална и невербална комуника-

ция, ефективно снемане на анамнеза и преда-

ване на информация, изразяване на съпричас-

тност и загриженост, партньорство и участие 

при вземане на решения. Ефективната кому-

никация лекар – пациент е емпирично свърза-

на с резултатите от здравните грижи, включи-

телно удовлетвореността на пациентите, 

здравния статус, получаване на информация, 

както и спазване на назначенията и терапията 

[1].  

Прилагането на пациент-центриран подход 

подобрява връзката лекар-пациент. Това води 

до повишаване знанията за заболяването, за 

рисковете и ползите от лечението, повишава 

съпричастността и придържането към опре-

делен режим и повишава качеството на живот 

на пациента [19].  

 

Заключение 

 

Диабетният мениджмънт трябва да бъде 

предоставен от мултидисциплинарен екип, 

където общопрактикуващият лекар заема 

ключова роля и работи в сътрудничество с 

пациента и неговото семейство. Важни фак-

тори, влияещи на самоуправлението при хро-

нични заболявания  са обучение, социална 

подкрепа, ефективна комуникация лекар – 

пациент при прилагане на пациент-центриран 

подход. Пациентът е този, който трябва да се 

самоконтролира, да се грижи за себе си и по-

ради това трябва да бъде възприемчив на 

предложените промени, както и вътрешно 

мотивиран да се промени. Ето защо е необхо-

димо „овластяване“ на пациентите, така че 

личността да бъде в центъра на процеса на 

промяна в поведението. Общопрактикуващи-

те лекари трябва да насърчават автономията 

на пациента, да подкрепят неговите усилия за 

промени в поведението, използвайки персо-

нализиран подход за поднасяне на информа-

ция и избор на интервенции. 
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РОЛЯ НА ДВИГАТЕЛНАТА АКТИВНОСТ В ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА НАДНОРМЕНОТО 

ТЕГЛО ПРИ ДЕЦА В ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ 

 

Ваня Павлова 

 

THE ROLE OF ENGINEERING ACTIVITY IN REDUCING HUMAN WEIGHT IN 

CHILDREN IN PREGNANCY 

 

Vanya Pavlova 

 
ABSTRACT: Preschoolage is defined as a period of intense physical and mental development when childhood 

begins. Atthatage, the foundations of psychic and physical health are being developed, the motor skills necessary 

for effective participation in various forms of motor activity are developed. Multiple and numerous are the posi-

tive effects of movement and physical stress on the child's organism. It activates mental processes and eliminates 

mental fatigue, improves the strength and mobility of nerve processes, activates the metabolic processes to com-

plete degradation and absorption of the nutrients taken without fat deposition, increases the metabolic processes 

of the organism and enhances its protective capabilities. The analysis of literary our cesshows an increasing 

percentage of overweight children, which require sanin-depth study of the factors that led to the sechanges and 

the stimulation of physical activity of children atthisage. 

Keywords: pre-schoolage, overweight, motoractivity. 

 

Въведение 

 

Едни от зачестилите през последните го-

дини проблеми в предучилищна възраст се 

явяват наднорменото тегло и затлъстяването. 

По данни на СЗО от края на 2010г. близо 43 

милиона деца на възраст под 5 години са с 

наднормено тегло или затлъстяване [15], [17], 

[18]. В Европа те са над 27 милиона. Според 

редица мащабни европейски проучвания на 

деца на възраст от 2-9 години се установява 

по голям процент на детско затлъстяване. В 

страни от южна Европа (Гърция, Испания) е 

над 40%, а в страни от северна Европа (Гер-

мания, Белгия) е под 10% [17].  

Предучилищната възраст се определя като 

период на интензивно физическо и психичес-

ко развитие, когато започва изграждането на 

детската личност. В тази възраст се изграждат 

основите на психическото и физическо здраве, 

развиват се двигателните способности, необ-

ходими за ефективно участие в различните 

форми на двигателна активност. Положител-

ните изменения в цялостното психофизическо 

развитие на детето му осигуряват възможност 

за усвояване на елементи от нова, по-сложна 

дейност [27]. 

Преобладаването на затлъстяването при 

децата в предучилищна възраст продължава 

да нараства с тревожна скорост. Противно на 

родителските убеждения, че децата в преду-

чилищна възраст ще израснат "бебешките 

мазнини" (Jainetal., 2001), проучвания показ-

ват, че деца в тази възраст, които са с ИТМ 

над 95-ия персентил са изложени на риск за 

затлъстяване  около пет пъти повече в срав-

нение с деца в предучилищна възраст, които 

никога не са надвишавали 85-ия прерсентил 

BMI (Naderetal., 2006) [38]. Днес, световните и 

европейски позиции категорично утвърждават 

физическото възпитание и спорта като основен 

компонент на здравословният начин на живот в 

съвременното  обездвижено общество. Детст-

вото и началото на пубертета са доказани клю-

чови моменти за усвояване на здравословни 

навици, а по последни данни това е периодът в 

който неактивните деца придобиват предраз-

положение към негативни последствия за здра-

вето в по късна възраст [20]. 
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Целта на настоящата разработка е проучва-

не на литературните източници за ролята на 

двигателната активност в преодоляване на 

наднорменото тегло при деца в предучилищна 

възраст и определяне на факторите водещи до 

повишаване на теглото. 

Многостранни и многобройни са положи-

телните ефекти на движението и физическите 

натоварвания върху детския организъм. Акти-

вират се психическите процеси и се премахва 

умствената умора, подобрява се силата и под-

вижносттта на нервните процеси, активизират 

се обменните процеси до пълно разграждане и 

усвояване на поетите хранителни вещества без 

отлагане на тлъстини, повишават се обменните 

процеси на организма и се повишават защит-

ните му способности, формират се ценни мо-

рални и волеви физически качества на лич-

ността[10], [11], [16], [24]. 

 Активната двигателна дейност води до чув-

ствителни промени в ОДА, променя се растежа 

на костите и изграждане на скелетната муску-

латура[10], [12], [13], [22],[23], [24].Подобрява 

се дейността на сърдечно-съдовата система, 

като се увеличава удърния обем и се стига до 

по ниски стойности на пулсовата честота и 

кръвното налягане. Системната физическа ак-

тивност води до увеличаване на жизнената 

вместимост на белите дробове и белодробната 

вентилация. Подобрява се кръвоснабдяването 

на мозъка. Подобряват се психичните процеси, 

паметта и мисленето стават по устойчиви и 

училищната успеваемост се подобрява [11], 

[16], [19], [24],  [30]. 

СпоредФилкова и съавтори(2015) децата и 

юношите трябва да имат ежедневно 60 или 

повече минути физическа активност. За цялата 

седмица това се равнява на най-малко 420 ми-

нути, които разпределени в делнични дни, 

трябва да бъдат не по-малко от 300 минути 

седмично и в почивните още 120 минути. В 

тези 60 минути дневно трябва да се включат 

или умерена, или енергична интензивност, 

аеробна физическа активност и енергична ин-

тензивна физическа дейност най-малко 3 дни в 

седмицата. В ежедневната физическа актив-

ност трябва да се включат дейности за укреп-

ване на мускулите, като катерене, най-малко 3 

дни в седмицата и дейности за укрепване на 

костите, като скачане, поне 3 дни в седмицата. 

Физическите дейности за деца и юноши трябва 

да бъдат забавни, да предлагат разнообразие и 

да бъдат подходящо развиващи [32],  [41]. 

Много автори изтъкват ролята на пониже-

ната физическа активност, в резултат от съв-

ременния начин на живот, водеща към разви-

тие на  наднормено тегло и затлъстяване[3], 

[4], [9], [15], [25], [30].Редица фактори улес-

няващи оцеляването ни в съвременното 

ежедневие благоприятстват развитието на 

наднормено тегло и затлъстяване както в зре-

лия индивид, така и в детско-юношеска въз-

раст. Използването на различни транспортни 

средства, вместо ходенето пеш, ползването на 

редица електронни устройства, продължител-

ния престой пред телевизора и компютъра 

намаляват времето за двигателни дейности 

[1], [2]. 

В научно проучване Mayer (1953) налага 

хипотезата за същественото значение на 

обездвижването в етиологията на затлъстява-

нето, от колкото на хранителния режим [36], 

[37], представя експериментални доказателс-

тва, че хиподинамията е причинно свързана с 

наднорменото тегло. Като дейности, които 

водят до намалена физическа активност в 

детска възраст авторите посочват продължи-

телен престой пред екрана, компютъра, теле-

фонните разговори, четене и др.  [30], [32]. 

Все по-често през последните години се 

наблюдава значително обездвижване на деца-

та и в детските градини и дори в часовете по 

физическо възпитание. Изследванията отчи-

тат намалена моторна плътност като показа-

тел за ефективността в часовете по физическо 

възпитание в диапазон 40-42%, а в някой за-

нимания спада и под 30%[28]. 

Изследванията в България през годините 

посочват причините за ниската  физическа 

активност в предучилищна възраст. Тя е в  

резултат на лоша  материално-спортна база, 

недостатъчен брой учебно-техническите 

средства, несъвършени образователни прог-

рами, намалена двигателната активност. 

Всичко това в съчетание с лоши битови усло-

вия, нездравословно хранене, често беледува-

не води до общо отслабване на детския орга-

низъм и редица здравословни проблеми. 

В последните годиниводещият факторза 

увеличава не затлъстяването в детско-

юношеска възраст е продължителният прес-

той пред различни електронни приемници  - 

теливизионен екран, компютър или елекрон-

ни игри [5], [25], [44]. 

Според проучването NHANES 35% от де-

цата на възраст 2-5 години и  56% от децата 

на възраст 12-15 години гледат телевизия 

повече от 2 часа на ден [33], [39]. Докато спо-

ред  американската академия по педиатрия 

препоръчителният дневен престой пред ком-
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пютър за над 2 годишна възраст е от 1 до 2 

часа [39]. 

При анализ на 5-годишната динамика на 

някои рискови фактори от Латева и съавтори 

за периода 2009-2013г., свързани с наднорме-

ното тегло и затлъстяването доказва, че вре-

мето прекарано от децата в предучилищна 

възраст пред телевизорите се увеличава 4 

пъти и почти 5 пъти нараства времето,  пре-

карано от децата пред  компютър [17].  

Един от факторите допринасящ за намале-

ната физическа активност сред децата от пре-

дучилищна възраст е и родителското неосъз-

наване на проблема. Ето защо според проуч-

ване на НЦОЗА и анкетиране на родителите 

за разпространение на рисковите фактори за 

здравето на децата в България през 2014г. -  

54% от майките определят физическата ак-

тивност на децата си като висока, а 42% като 

средна [5], [25]. 

Изследване на VenetsanouF. и KambasA. 

(2016) показва взаимовръзката между двига-

телните (моторни) умения (ДУ) на деца от 

предучилищна възраст и физическата им ак-

тивност (ФА) в юношеството. Изследването 

започва през 2004 г., като авторите изследват 

413 деца на възраст 4-6 години, които са кла-

сифицирани в различни групи според ДУ 

според приложения Брунинкс-Осеретски тест 

за изследване на  двигателни (моторни) уме-

ния (BOTMP-SF). През 2014 г.  авторите из-

мерват ФА на 106 бивши участници (47 мом-

чета, 59 момичета) с помощта на 

крачкомериOmron. Резултатите от изследва-

нето показват значително взаимодействие 

между двата фактора – ДУ и ФА и се доказва, 

че ДУ влияе различно върху мъжката и женс-

ката ФА. Авторите установяват, че високите 

ДУ в предучилищна възраст са положително 

свързани с ФА в юношеството, особено при 

жените, поради което е необходимо да се 

акцентира върху развитието на  двигателните 

умения при млади хора, което може да бъде 

от полза за развитието на ФА през целия жи-

вот [40]. 

Десетгодишно проучване на Sigmund E. R 

и съавтори (2005-2015 г.) изследва физичес-

ката активност определена чрез педометър и 

затлъстяването при чешките деца в предучи-

лищна възраст. Проучването сравнява данни 

за групи деца в предучилищна възраст на 4-7 

години (2005: 92 момчета и 84 момичета, 

2015: 105 момчета и 87 момичета) в Чешката 

република, използвайки същите измервания и 

процедури и в двата случая. Физическата 

активност  е измерена чрез 

PedometerYamaxDigiwalkerSW-200 за най-

малко осем непрекъснати часа в продължение 

на седем последователни дни. В резултат на 

проучването авторите установяват повишава-

не на броя стъпки на ден на изследваните 

деца през 2015 г., отколкото през 2005 г., кое-

то е резултат от увеличаване на физическа 

активност в детските градини, особено сред 

момичетата. По този начин приложената  

програма за физическа активност в детските 

градини ефективно компенсира спада в физи-

ческа активност през свободното време [40]. 

 

Изводи и заключение: 

 

 Отглеждането на физически здрави и 

жизнерадостни деца е важна задача на всяка 

държава. 

 За осъществяването й решаващо мяс-

то има двигателната активност на децата. 

 Предучилищното възпитание чрез по-

вишаване и разнообразяване на  видовете 

двигателни активности  в детската  градина 

би могло да съдейства за развитие на физи-

ческите им качества, повишаване на  двига-

телния опит на подрастващите, укрепване и 

закаляване на подрастващите.  

 Важна роля за подобряване на двига-

телна активностнадецата имат родителите. 

Несравнима е ползата от личния пример и 

осъзнато включване на децата в разнообразни 

двигателни дейности- разходки на открито, 

спортни и занимателни игри, танци и др.  

 Съвкупността от тези дейности води до 

подобряване на психо-физическото развитие на 

децата, развиване на двигателни умения и по-

добряване на здравословното състояние. 
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ФОРМИРАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ В 

ОБУЧЕНИЕТО ПО КЛИНИЧНА ПРАКТИКА НА СТУДЕНТИТЕ ОТ СПЕЦИАЛНОСТ 

“МЕДИЦИНСКА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ЕРГОТЕРАПИЯ” 

 

Виолета Иванова 

 

FORMING PROFESSIONAL SKILLS AND COMPETENCES IN CLINICAL PRACTICE 

TRAINING FOR STUDENTS OF MEDICAL REHABILITATION AND ERGOTHERAPY 

 

Violeta Ivanova 

 
ABSTRACT: Practical training students in the Medical Rehabilitation and Occupational Medicine 

Department of the Medical Faculty are trained in the following areas: practical training courses, clinical 

practice and summer internship in the educational and practical bases and pre-graduate practice in the 

specialized centers and hospitals for rehabilitation. Ergotherapy has an important place in practical training 

and is an important factor in shaping professional skills and competencies. Practical bases, specialized cabinets 

and centers are set up according to the curriculum. The aim of the present study is to study the motivation of 

students to participate in practical training and to determine the factors influencing the formation of 

professional skills. The subject of the study is 80 students of specialty "Medical rehabilitation and ergotherapy" 

in the period 2014-2017. 65% of the students were well motivated and actively participated in the practical 

training, 63% were satisfied with the choice of the specialty and 55% were satisfied with the training in 

ergotherapy and its application in the practical bases. The possibilities for practicing ergotherapy were 

expanded during clinical practice. 

Keywords: practical training, ergotherapy, professional skills, students. 

 

Въведение 

 

Клиничната практика е учебна 

дисциплина, която по своята същност заема 

важно място в организацията и управлението 

на учебния процес на студентите от 

специалност “Медицинска рехабилитация и 

ерготерапия” [8]. Повтаря получените и 

усвоени научни знания, умения и 

професионални компетенции от лекционния 

курс и учебно-практическите занятия [2], [3]. 

Важен фактор за формиране на 

професионални качества е взаимодействието 

преподавател-студент, пациент-студент, 

медицински екип-студент по време на 

клиничното обучение [1], [7].  

Клиничната практика се провежда през 

седемте семестъра, летният стаж след 

четвърти и шести семестър, а 

преддипломният стаж в осми семестър. 

Провеждането на клиничната практика 

започва още в първи семестър, като 

студентите се обучават да прилагат Общи 

здравни грижи за пациента във вътрешни, 

хирургични, неврологични отделения и 

клиники. От втори до седми семестър 

включително занятията по клинична практика 

се провеждат по пет седмици в секторите – 

кинезитерапия (КТ), физикална терапия (ФТ), 

лечебен масаж и ерготерапия (ЕТ). В края на 

всяка учебна година се  провеждат 

практически изпити  по клинична практика 

[4]. 

По време на клиничната практика 

студентите работят по определени 

практически задачи и представят протоколи 

за комплексната рехабилитация на пациента в 

дневника за клинична практика. Всеки 

протокол на пациента съдържа: паспортни 

данни, диагноза, анамнеза, кинезиологичен и 

патокинезиологичен анализ, измервания и 

изследвания за определяне на 
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рехабилитационния потенциал, методика на 

КТ  в съответния период, техника на лечебния 

масаж, методики на ФТ, ерготерапевтични 

дейности и комплекс по КТ. За всеки 

семестър се изработва минимум  един 

протокол. Оценката от протокола е част от 

комплексната оценка по Клинична практика 

[5]. 

Летният стаж на специалност 

“Медицинска рехабилитация и ерготерапия” е 

с  продължителност от 240 часа, провежда се 

след четвърти и шести семестър, по 

предварително изготвени графици, във време 

определено от академичния календар в 

учебно - практическите бази, под контрол на 

наставниците. Ежегодно по време на летния 

семестър се провеждат изнесени занимания 

по клинична практика в специализираните 

болници за рехабилитация и Санаторо-

курортни центрове  в страната (Павел баня, 

Стрелча, Хисар, Баня, Слънчев бряг, Поморие 

и др), с усвояване на методиките на 

водолечебните процедури, подводната 

гимнастика и специализираните програми за 

хората с увреждания.   

Преддипломният стаж е в осми семестър с 

хорариум 800 академични часа. Провежда се 

в лечебни заведения за болнична и 

извънболнична помощ, в социални домове и 

центрове за рехабилитация, акредитирани за 

обучение на студентите. Преддипломният 

стаж осигурява възможност за затвърждаване 

на придобитите професионални умения и 

компетенции [6]. 

 

Целта на настоящата разработка е 

проучване удовлетвореността на студентите 

от участие в практическото обучение и 

определяне на факторите, влияещи върху 

формирането на професионалните умения и 

компетенции.  

 

Материал и методи 

 

 Извършено бе пилотно проучване на 

80 студенти от специалност „Медицинска 

рехабилитация и ерготерапия“ от 

Медицински факултет при Тракийски 

университет – Стара Загора от първи, втори, 

трети и четвърти курс, за периода 2014-

2017г.; 

 Извършен бе анализ и математико – 

статистическа обработка на получените 

резултати. 

 

Резултати и обсъждане 

 

Практическото обучение е фактор, 

осигуряващ качеството на обучението в 

реалната работна среда, гарантира 

усъвършенстването на професионалните 

компетенции и успешната професионална 

реализация на студентите [9], [10], [12]. 

По отношение на практическата 

подготовка резултатите от фиг.1 показват, че 

средно 65%  от четирите анкетирани групи са 

дали  положителните отговори и  смятат, че 

практическата подготовка е достатъчно 

застъпена по обем. Недостатъчна е само за 

малка част от анкетираните (14%), а около 

21% са частично удовлетворени от 

практическата подготовка и посочват 

препоръки за усъвършенстването и. 

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 [5] [14]. 

По време на практическите занимания 

студентите от специалност „Медицинска 

рехабилитация и ерготерапия“ формират 

практически умения и компетенции в 

областите кинезитерпия, лечебен масаж, 

физикална терапия и ерготерапия. Важен 

момент в клиничното обучение е съвместната 

дейност на студенти и наставници, които са в 

роля на супервайзери в рехабилитационните 

екипи [5]. Тази съвместна дейност е важна за 

подобряване качеството на практическото 

обучение, за личностното и професионално 

развитие на студентите [11], [13], [14].  

Наставникът е централна фигура по време 

на клиничната практика на студентите от 

специалността [15]. Неговата основна задача 

е да подпомогне обучаваните в усвояване на 

практическите умения и формиране на етично 

отношение към пациента и неговите близки, 

да ги запознае със закономерностите и 

условията, които осигуряват качествено 

здравеопазване, с грешките и пропуски в 

лечебния процес и с възможностите за 

тяхното преодоляване [16], [17]. 

 

 



33 

 

 
 

Фиг. 1. Удовлетвореност на студентите от практическото обучение 

 

 
 

Фиг. 2. Приложение на Ерготерапията в клиничната практика 

 

Много показателни са резултатите от 

проучването за удовлетвореността на 

студентите от приложението на 

Ерготерапията в клиничната практика (фиг. 

2), като 60% от всички изследвани са 

удовлетворени от работата в учебно-

практическите бази, 15% от анкетираните не 

са напълно доворни, а 25% са имали и други 

очквания. Те са удавлетворени от работата в 

рехабилитационните екипи, чийто цели 

съвпадат с целите на клиничната практика: 

превенция, рехабилитация и цялостно 

възстановяване на пациентите с различни 

групи заболявания, облекчаване състоянието 

на терминално болните и подпомагане на 

ресоциализацията [18]. Работата в екип 

създава възможности за ефективна 

координация на дейностите и за по-добро 

качество на здравните грижи [7]. Ето защо 

приложението на ерготерапията е много 

важно при обучението на пациентите в 

дейностите от ежедневието. 

 

Заключение 

По време на клиничната практика 

студентите от специалността затвърждават и 

усъвършенстват редица професионални 

компетенции: активно участие в 

рехабилитационен екип съвмесно с други 

специалисти; превенция, поддържане и 

възстановяване здравето на пациента; 

извършване на функционална диагностика 

при различни заболявания; съставяне и 

провеждане на комплексни 
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рехабилитационни програми при различни 

заболявания на опорно-двигателния апарат, 

нервна система, дихателна и сърдечно-съдова 

системи при деца и възрастни. 
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BUILDING COMPETENCIES IN FUTURE NURSES, AIMED AT PRESERVING AND IM-

PROVING THE HEALTH OF SOCIETY 

 

Gergana Petrova*, Elena Merdjanova*, Valentina Lalova*. Miglena Tarnovska** 

*Medical University – Plovdiv, Faculty of Public Health, department of “Nursing” 
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ABSTRACT: The present study has analyzed the curricula of main subjects, which determined the profes-

sional competence in the nursing specialty at the Faculty of Public Health in the Medical University of Plovdiv. 

The aim has been to establish to what extent the content of the curriculum has been used for increasing the level 

of competencies of future nurses, who also areengines and carriers for a specific preventive service. 

The analyzed of the results shows, that in the whole training course have been formed professional skills and 

habits of the future nurses, which have aimed to preserve and improve the health of society, as well as active 

participation and teamwork into management of nonspecific prophylaxis. 

Key words: student nurses, competencies in future nurses, health promotion.  

 

Въведение 

 

В световен и Европейски мащаб се налага 

все повече холистичният (цялостен) подход, 

който разглежда здравето като интегрален 

модел с био – психо-социална същност. Това 

предполага осъществяването на холистичния 

подход към здравето и утвърждаването на 

университета,  като една от образователните 

институции за здравна промоция. Според С. 

Младенова съвременните идеи за промоция 

на здравето се свързват със схващането за 

неделимост на проблемите на здравето и об-

разованието [4, 137]. 

Обучението на медицински сестри в Бъл-

гария се провежда в медицински университе-

ти, филиали на университети или във факул-

тети на университети.Срокът на обучение е 4 

годишен, специалността е регулирана обуче-

нието протича по Единни държавни изисква-

ния. След приключване курса на обучение 

студентите получават образователно квали-

фикационна степен „бакалавър“ и професио-

нална квалификация „медицинска сестра“. 

Учебната дисциплина „Промоция на здраве“ е 

задължителна и завършва със семестриален 

изпит, като по тази дисципилна студентите 

полагат иедин от четирите държавни изпити 

„Социална медицина с промоция на здарвето 

и социално и здравно законодателство“.   

Крайна цел на промоцията на здраве като 

процес, е подобреният здравния статус на 

населението. Непосредствена цел – формира-

не на здравословен стил и начин на живот [3, 

с. 14;4, с. 138]. 

В целта е заложена и основната идея на 

курса на обучение по промоция на здравето за 

медицински сестри: да формира професио-

нални компетенции у обучаваните, насочени 

към съхраняване и подобряване здравето на 

обществото. 

Формираните теоретични знания и профе-

сионални умения ще позволят на бъдещите 

медицински сестри самостоятелно и в екип да 

провеждат промотивни мероприятия на инди-

видуално и популационно ниво. 



36 

П. Кантарева и Ст. Георгиева изказват 

мнение, че медицинските сестри трябва да 

имат възможността да се развиват и реализи-

рат в първичната медицинска помощ, защото 

притежават необходимите знания и компе-

тентност за работа в екип с общопрактикува-

щия лекар. Разширяването на техните функ-

ции особено в системата на първичната меди-

цинска помощ трябва да се възприеме като 

една по-широка тенденция към интегриране и 

устойчиво развитие на качеството на здрав-

ните грижи на пациента [2]. 

В мащабно проучване Ст. Геориева изказ-

ва мнение, че промоцията на здраве в учили-

ще се възприема като частно медицинска, а не 

като интердисциплинарна област. Тя е вклю-

чена в задълженията на училищната меди-

цинска сестра, а резултатите показват изгра-

дено доверие между ученици и медицински 

сестри по важни за здравето въпроси [1, с. 70; 

с. 90]. 

Сред регламентираните професионални 

дейности, които медицинските сестри могат 

да извършват по назначение или самосотя-

телно са и дейностите по промоция на здраве-

то, превенция и профилактика на болестите 

[5]. 

Като следваща стъпка е усвояването и ин-

териоризирането на новата парадигма в тео-

рията за здравето и практическите подходи за 

справяне с негативните тенденции в общест-

веното здраве с оглед формиране на здравос-

ловен стил на живот и подобряване на здрав-

ния статус на населението като цяло. 

Настоящата разработка има за целда 

анализираучебните програми по основните, 

учебни дисциплини, който определят профе-

сионалната компетентност за специалност 

„медицинска сестра“ във ФОЗ, МУ-Пловдив, 

като установи до каква степен в тях е залег-

нало учебно съдържание повишаващо компе-

тенциите на бъдещите медицински сестри, 

като двигатели и носители на специфична 

превантивна услуга. 

 

Материал и методи 

 

Във връзка с така поставената цел, посред-

ством социологическия метод анализ на до-

кументи, през летен семестър на 2017/18 уч. 

година се извърши анализ на учебното съ-

държание на четири задължителни учебни 

дисципилни, залегнали в учебния план на 

медицински сестри във  ФОЗ на МУ-

Пловдив: 

 „Промоция на здравето“ -  (15 уч. ч.); 

 „Философия и въведение в сестринс-

ките грижи. Теоретични основи“ - 195 уч. ч.; 

 „Практически основи на сестринските 

грижи“ – включва 14 специализирани учебни 

дисциплини – 660 уч. часа; 

 „Учебна (клинична) практика – 1140 

уч. часа [6, 8]. 

 

Резултати и обсъждане 

 

При анализ на съдържанието на дисципил-

ните, които формират теоретични знания и 

практически умения у бъдещите медицински 

сестри се установи: 

Разглежданите тематични единици вклю-

чени в учебната програма, показват, че обу-

чението по „Промоция на здравето“ е насо-

чено към формиране на: 

 Фундаментални знания свързани с 

промоцията на здраве; 

 повишаване здравната мотивация и 

здравното образование на индивидуално ниво 

за поемане на отговорност и инициатива за 

собственото здраве; 

 постигане здравословен стил и начин 

на живот чрез регулиране на здравната моти-

вация и здравното поведение посредством 

адекватно здравно възпитание на население-

то; 

 практическо реализиране и участие в 

програми за подобряване здравния статус на 

населението; 

 обосноваване преориентирането на 

приоритетите в здравеопазната дейност; 

 утвърждаване на основните изисква-

ния при формиране на стратегиите и интер-

венциите в здравната промоция; 

 запознаване със стандартите и инст-

рументите за оптимизиране на ефективността 

на здравните дейности и прилагането им съ-

образно медицината, основана на  доказателс-

твата; 

 овладяване на подходите, допринася-

щи за намаляване на рисковото за здравето 

поведение и мотивиращи здравословния на-

чин на живот; 

 усвояване принципите, заложени в 

системите за социална подкрепа. 

 

Промоцията въвежда активния подход към 

здравето и променя отношението на личност-

та към него/ личностен подход и социална 

отговорност [7]. 
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Дисципилната „Философия и въведение в 

сестринските грижи. Теоретични основи“, 

формира главно фундаментални знания. 

Учебното съдържание, което повишава ком-

петенциите на бъдещите медицински сестри 

като популяризатори на здравето се състои в 

съветите т. е. здравно – промотивна дейност, 

коятопредоставя медицинската сестра на па-

циента и неговите близки по време на цялос-

тния лечебен процес и включва насоки за 

лечебното и диетично хранене, хранителния 

и двигателния режим който трябва да съб-

людава пациента или неговите близки, в за-

висимост от състоянието му или когато бол-

нията е дете.    

В „Практически основи на сестрински-

те грижи“ идеята за промоция на здраве 

особено отчетливо се прокрадва в следните 

модули (самостоятелни учебни дисципилни): 

 сестрински грижи при болни със 

соматични заболявания – доразвива умени-

ята на медицинската сестра, в посока на про-

филактика на професионалните заболявания; 

 сестрински грижи при болни с он-

кологични заболявания–формира умения за 

специфични сестрински дейности при профи-

лактика на злокачествените заболявания; 

 сестрински грижи при деца и въз-

растни с увреждания  - определямястото и 

ролята на медицинската сестра в социална-

та интеграция на хората с увреждания, ка-

то популяризирасистемите за социална под-

крепа и правителството за създаване на сре-

да, в която индивида да може да проявява 

своята отговорност за здраве; 

 Сестрински грижи при болни с он-

кологични заболявания –разглежда злока-

чествените заболявания като социално-

значим проблем и сестринскитедейности при 

профилактика на тези заболявания; 

 Сестрински грижи в педиатрията –

сестрински грижи при подготовката на май-

ката и детето за провеждане на естествено 

хранене; хранене на децата от 1 до 3 годишна 

възраст; профилактични мероприятия в кър-

маческа, ранна детска и училищна възраст; 

задължения на медицинската сестра при 

провеждането на имунопрофилактика съоб-

разно имунизационния календар; масаж и 

гимнастика в кърмаческа възраст; роля на 

медицинската сестра в провеждането на 

рахитопрофилактика; 

 Сестрински грижи по домовете -

задълженията на медицинската сестра в 

мултидисциплинарния екип на първичните 

здравни грижи и участието и в промоция на 

здравето и профилактика на социално зна-

чимите заболявания; 

 Сестрински грижи при инфекциоз-

но болни - мерки за намаляване на възприем-

чивостта на населението – ваксинации и 

имунизации; мерки спрямо здравите деца и 

възрастни; 

 Сестрински грижи при очни и уш-

но-носни и гърлени заболявания – профи-

лактика на този вид заболявания.  

 

След приключване на лекционния курс по 

Специални сестрински грижи получените 

теоретични знания се упражняват практичес-

ки по време на учебно-пракитческиските за-

нятияв специално оборудвани за целта каби-

нети. Посредством интерактивни методи на 

обучение - ролеви игри, типови и ситуацион-

ни задачи, студентите развиват професионал-

но клинично мислене. 

Следващ етап в обучението на медицински 

сестри е обучение в реална среда по време на 

учебна (клинична) практика. Студентите под 

контрола на преподавател се въвеждат в реа-

лен процес и имат възможност да приложат 

усвоените теоретични знания и практически 

умения върху пациент в болнична или извън-

болчина среда.  

Анализът на програмата за учебна (кли-

нична) практика установи, че дисциплината 

„Сестрински грижи за възрастни“, поставя 

акцент върху: 

 Сестрински компетенции при ра-

бота със социалната група на възрастни 

хора, като изгражда комплексен подход в 

оценката на здравето на възрастния човек; 

 обучаваща и контролираща роля на 

медицинската сестра при храненето в 

старческа възраст. Подчертава целите на 

здравословното храненене и конкретизира 

сестринските намеси, насочени към удовлет-

воряване на потребностите на възрастен 

човек от адекватно хранене и приемане на 

течности. 

 сестрински грижи при промени и 

болести на опорно–двигателния апарат у 

стари хора. Профилактика на усложнения-

та. 

 физически занимания и двигателна 

активност в напреднала и старческа въз-

раст. Обучаваща роля на медицинската сес-

тра. 
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От програмата за учебна (клинич-

на)практика„Сестрински грижи по домове-

те“ са посочени специалните грижи при кон-

кретно заболяване, рисковите фактори за 

неговото възникване насоките за храненне, 

двигателна активност, профилактика, обу-

чение на пациента, здравно образование в 

тази насока и др. 

 

Заключение 

 

Направеният анализ на гореизброените 

програми за обучение, показва цялостен ком-

плексен подход в обучението на студенти от 

специалност „Медицинска сестра“ във ФОЗ, 

МУ-Пловдив, чрез формирани междупред-

метни връзки по задължителни учебни дис-

циплини и спазване на принципа за систем-

ност и последователност в обучението. 

Учебната дисципилна промоция на здраве-

то се изучава в пръви курс, очакванията ни 

след включване на профилиращи дисципли-

ни, а също и водещата по място и по значи-

мост в обучението на медицински сестри 

учебна форма - учебна (клинична) практика 

да се задълбочат се оправдаха. Така форми-

раните знания се доразвиват и надграждат до 

степен, която да промени не само отношение-

то на обучаваните към собственото им здраве, 

но и към здравето на околните. 

Цялостният курс на обучение има за цел да 

формира професионални умения и навици в 

бъдещите медицински сестри за интериори-

зация на знанията по промоция на здравето от 

самите специалисти за последващото им при-

ложение в сферата на здравеопзаването.   

Приложеният комплексен подход в обуче-

нието повишава професионалните компетен-

ции на бъдещите медицински сестри и фор-

мира нови такива за активно участие и екипна 

дейност в мениджмънта на неспецифичната 

профилактика.  

Приложените здравно-промотивни подхо-

ди повишават нивото на здравни знания на 

медицинските сестри и формират здравни 

убеждения, ценности, здравни навици за изг-

раждане на здравна култура, която би трябва-

ло да прерасне в здравно поведение насочено 

към здравословен стил и начин на живот.  
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ABSTRACT: Occupational stress and burnout syndrome at the nurse’s workplace represent one of the big-

gest challenges for personal and organizational health. The aim of the study is to investigate the level of occupa-

tional stress and burnout syndrome among nurses from the General Hospitals for Active Treatment in the South- 

East region of Bulgaria. It is necessary to develop and adopt a strategy for dealing with occupational stress in 

every organization and every medical professional. 
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Въведение 

 

Професионалният стрес може да се трети-

ра като здравословен проблем. Измерителите 

на професионалния стрес включват организа-

ционни характеристики, индивидуални раз-

личия в нагласите и личностовите черти, как-

то и уменията на работника и здравният му 

статус [4]. 

Спецификата на медицинският труд, влия-

нието на микро- и макросредата на живот, 

социалната роля на медицинските професио-

налисти ги поставя в позицията на по-голяма 

уязвимост, превръща ги в рисков контингент 

към влиянието на професионалния стрес [5]. 

Медицинската професия е характерна с пер-

манентно усвояване на нови методи и спосо-

би на лечение и изследване, трудности при 

овладяване на нова техника или справяне със 

стара апаратура. Работата с много пациенти, 

многообразните функции и увеличената нато-

вареност на здравните специалисти през пос-

ледните години на недостиг на медицински 

сестри, също допринасят за отрицателно въз-

действие на организационни стресогени в 

професионалната дейност в лечебните заве-

дения [1, 2, 3]. 

Много учени определят бърнаут синдрома 

като състояние, възникнало в резултат на 

хроничен, професионален стрес. Той е пре-

дизвикан най-често от фактори на работната 

среда, фокусирани върху подходящия психо-

логически тип личност. Професиите в обс-

лужващата сфера, каквато е на медицинската 

сестра, предразполагат към поява на синдро-

ма.  

Състоянието на професионално прегаряне 

оказва отрицателно въздействие за личното 

здраве на работещия и вреди на пациента. 

Бърнаут синдромът може да доведе до отказ 

от здравна грижа и подкрепа за човека в кри-

за. Засяга личната и професионална ефектив-

ност на медицинската сестра и качественото 

прилагане на специфичните функции и уме-

ния в сестринството. 

Освен върху индивидуалните способности 

на засегнатите от Бърнаут, синдромът влияе и 

на качеството на организация на работната 

среда - „здравето на организацията“.  

Психосоциалните рискове и свързаният с 

работата стрес са сред опасенията във връзка 

с безопасните и здравословни условия на 

труд, които поставят най-голямо 

предизвикателствo пред Европейския съюз. 

Почти половината от работниците в ЕС зая-

вяват, че стресът е обичайно явление на тях-

ното работно място, 40% считат, че срещу 

него не се предприемат подходящи мерки. 
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Стресът на работното място оказва сериозно 

въздействие върху производителността:  

 На него се дължат около половината от 

изгубените работни дни, тъй като отсъствията 

са относително продължителни;  

 Стресът води до понижени резултати на 

работното място и може да доведе до пет 

пъти повече злополуки;  

 Около една пета от текучеството на пер-

сонала се свърза със стреса на работното мяс-

то. Психосоциалните рискове са сложни, 

многоаспектни въпроси. Влошаване на здра-

вето може да се причини от съвкупност от 

фактори, свързани и/или несвързани с работ-

ното място [9]. 

Целта на настоящата разработка е да се 

измери нивото на стреса и нивото на бърнаут 

синдрома и взаимовръзката между тях при 

професионалистите по здравни грижи.  

Използвани са методите: 

- документален - анализ на литературни 

източници; 

- социологически – въпросник за изслед-

ване на стреса (по Girdin, D. A. и кол.), въп-

росник за изследване на бърнаут синдрома - 

адаптиран български превод от Б. Ценова на 

специализирания въпросник Maslach Burnout 

Inventory; 

- статистически - анализите са осъществе-

ни посредством статистическата програма 

SPSS ver.19.0. Използвани са алтернативен, 

корелационен и графичен анализ. 

Изследвани са 436 медицински сестри, ра-

ботещи в отделенията на лечебни заведения 

на Югоизточен район на България, в градове-

те Бургас, Сливен и Ямбол. Средната възраст 

на респондентите е 46,07 ± 9,83 години, което 

е близо до публикуваните данни на съсловна-

та организация на професионалистите по 

здравни грижи – 48г. Минималната възраст на 

участниците в анкетата е 23 години, а макси-

малната – 65г. Най-голям е броят и относи-

телният дял на участниците от възрастова 

група 51 до 60 години –150 (34,4%), докато 

работещите сестри в отделения на възраст до 

30 години са само 34 (7,8%). 

Резултатите показват, че перманентният 

стрес в работната среда предизвиква хронич-

на умора, намалява работоспособността, води 

до невъзможност за ефективно справяне с 

лични и професионални ангажименти.  

Медицинските сестри самооцениха нивото 

си на стрес, като отговориха на десет въпроса 

в четиристепенна скала на теста за стрес на 

Girdin. Резултатите от проведеното проучване 

показват високи нива на стрес при 337 

(77,3%) от медицинските сестри, работещи в 

отделенията на болници от изследвания район 

(Фиг. 1). 

 

 
Фиг. 1. Ниво на стрес  

 

Повече от две трети от изследвания кон-

тингент – 373 (78,7%) посочват най-високите 

степени на натоварване и се чувстват претру-

пани от работа. За 325 (74,5%) от тях профе-

сията е с твърде голяма отговорност, а 312 

(71,6%) често или почти винаги се усещат 

изтощени в края на трудовия ден. Най-

съществените данни са представени на Фиг. 

2. 

 

 
Фиг. 2. Разпределение на изследваните 

според самооценка на честота на действие на 

признаците на стрес 
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проявление, сила и честота на  емоционално-

то изтощение (ЕИ), деперсонализацията (ДП) 

и себепредставянето (СП) върху работещите в 

отделенията медицински сестри. Изследвани-

те самооцениха признаците на трите компо-

нента на бърнаут синдрома, според въпрос-

ника на Кр. Маслач. 

Данните за честотата и силата на въздейс-

твие на признаците на ЕИ, ДП и СП предос-

тавиха възможност да се определи нивото на 

проява на трите компонента и на общото ниво 

на бърнаут синдрома. Резултатите от посоче-

ната методика и класирането по приетите 

скали за степента на проява при изследваните 

медицинските сестри са посочени в Таблица 

1. 

 

Таблица 1. Разпределение на анкетирани-

те според ниво на проява на компонентите на 

бърнаут синдрома 
 

Компон

енти на 

бърнаут 

Ниво 

ниско средно високo 

бр. % бр. % бр. % 

ЕИ 169 38,8 115 26,4 152 34,9 

ДП 305 70,0 94 21,6 37 8,5 

СП 168 38,5 132 30,3 136 31,2 

 

Направените изчисления позволиха да се 

намери нивото на бърнаут при изследваните 

здравни специалисти, като се отчете разпре-

делението на най-високата степен на изява 

при трите компонента на синдрома (Таблица 

2). 

 

Таблица 2. Разпределение на респонден-

тите според нивата на бърнаут синдрома 

Нашите резултати показват, че повече от 

половината изследвани медицински сестри 

имат средна и висока степен на изразяване на 

компонентите на бърнаут синдрома. Особено 

голяма разлика има в процентите на високото 

ниво на емоционално изтощаване в сравнение 

с данните от други изследвания. Това се дъл-

жи на факта, че с увеличаване професионал-

ните задълженията, намаляване броя на рабо-

тещите сестри и покачване средната възраст 

на заетите здравните специалисти нараства 

професионалния интензивен стрес, провоки-

ращ развитието на бърнаут. Ниското ниво на 

социалния статус и високите нива на стрес са 

оказали своето неблагоприятно влияние вър-

ху психо-емоционалното и физическо състоя-

ние на голяма част от сестринството у нас. 

Всички тези фактори се утежняват и поради 

несигурността и постоянно променящите се 

социално-икономически условия на живот. 

При преглед на публикуваните данни от 

проучвания на бърнаут синдрома у нас и в 

чужбина се вижда, че резултатите варират в 

широки граници. У нас са получени високи 

стойности при изследване на медицински 

сестри, работещи в лечебни заведения на 

Южен централен район на България (п=391) - 

за ЕИ при 32,2%, ДП при 8,2%, СП при 37,1% 

от тях [6]. Г. Янкова определя степента на 

прегаряне сред 400 професионалисти по 

здравни грижи, като получава високи нива по 

скалите на ЕИ при 25,58%; на ДП – 10,74%, и 

умерени нива по скалата за СП-32,03% от 

респондентите [8]. 

При изследване на 53846 медицински сес-

три от шест високоразвити страни – САЩ, 

Канада, Германия, Нова Зеландия и Япония 

са установени различни нива на компоненти-

те на бърнаут. Профилът на сестрите в Япо-

ния демонстрира най-високото ниво на бър-

наут синдрома в сравнение с другите изслед-

вани държави. Те имат най-високи резултати 

на високото ниво на ЕИ - 29,4%, на ДП - 

8,1%, и най-ниски резултати на СП - 24,6%. 

Групата от Германия има най-ниско ниво на 

изпепеляване, базирано на трите субскали на 

синдрома: емоционално изтощение при 

18,4%; деперсонализация при 5,2%; себепред-

ставяне при 37,5% от изследваните болнични 

медицински сестри [7]. 

Нивата на стрес и бърнаут синдром са вза-

имно обусловени в известна степен. За да се 

проследи зависимостта между нивото на 

стреса и нивото на бърнаут на изследваните 

медицински сестри е извършен корелационен 

анализ. Установената между тях корелацион-

на връзка (r=0,257 p<0,001) може да се означи 

като правопропорционална и слаба по сила. 

Получената стойност на коефициента е сиг-

нификантна. Относителният дял на респон-

дентите с високо ниво на стрес и високо ниво 

Ниво на бърнаут 

синдром   
брой % 

ниско ниво  211 48,4 

средно ниво 140 32,1 

високо ниво 85 19,5 

общо 436 100,0 
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на бърнаут е по-голям от това с ниски нива на 

тези показатели (Таблица 3).  

 

Таблица 3. Разпределение на респонден-

тите относно нивата на стрес и нивата на 

бърнаут синдрома. 

 

Ниво на стрес 

Ниво на бърнаут синдром 

ниско средно високо 

бр % бр. % бр. % 

 ниско  71 71,72 21 21,21 7 7,07 

високо  140 41,54 119 35,31 78 23,14 

 

Получените данни посочват, че 41,5% от 

анкетираните с висока стойност на стреса са с 

ниска изява на бърнаут синдрома. Оказва се, 

че професионалният бърнаут не е пряк резул-

тат само на излагането на продължителен 

стрес на работа, а е много по-сложен фено-

мен, който зависи и от индивидуалната спо-

собност за ефективно справяне с него. Докато 

стресът е временен процес на адаптация и е 

придружен от физически и психически симп-

томи, бърнаут е срив в адаптацията и е про-

дължителен процес на психическа ерозия.  

В заключение можем да обобщим някои 

изводи и препоръки. Професионалният 

стрес и бърнаут синдромът намират благоп-

риятна среда за развитие сред медицинските 

сестри, трудещи се в лечебните заведения. 

Получените резултати посочват, че повече от 

половината са със средна и висока степен на 

проявление. Предпоставките за възникване са 

многообразни и многопосочни, защото про-

излизат от сложните взаимовръзки в здравния 

екип при обгрижване на болния. Част от про-

фесионалистите по здравни грижи имат спо-

собност да се справят и да превъзмогнат нега-

тивното въздействие на напрежението на ра-

ботната среда. 

Ползвателят на здравни грижи очаква от 

медицинските специалисти не само професи-

онална помощ, но и човешко съчувствие и 

разбиране, когато ситуацията е критична и 

опасна за здравето и живота на пострадалия. 

Трябва да се отчете значимостта на взаимо-

действието стрес-здраве-професия и да се ре-

ализират разработените стратегии и подходи 

за превенция и управление на професионал-

ния стрес при здравните специалисти. 
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ABSTRACT 

The geriatric cares demonstrate to the greatest extent the integrative role of the primary health care. The 

quality geriatric care giving requires a different style of organization of the health activities and specialists 

possessing knowledge, skills and readiness for teamwork and professional partnership. 

The purpose of this study is to analyze the activity performed by the nurse within the field of the geriatric 

cares in the primary health care. 

The object of this study is the availability of motivation among the nurses for a perpetual increase of their 

professional qualification and development. 

Materials and methods: documentary method, sociological method: a direct group inquiry. 125 nurses have 

been inquired in JP. The following statistical methods as the alternative and graphical analyses have been used 

the treatment of the results. 

Results and discussion: the analysis performed of the results has shown that the professional realization of 

the nurses in the primary health care is uncongenial for the young specialists. A high level of demotivation, re-

ported among the respondents for the increase of their professional qualification within the field of the geriatric 

cares, is conditioned, in their opinion, by the extremely limited functions of the nurses in the outpatient care and 

the lack of financial stimuli. 

With the purpose of changing the above indicated trends, a Standard for healthcare in outpatient aid should 

be created, in order to regulate the autonomous functions of the nurse in supporting cares for elderly and older 

people. The elaboration of clear and objective regulations for financing of the postgraduate training and the 

specialization, as well as the provision of incentives by the employers will lead to a raise of the motivation for a 

professional improvement among the health specialists. 

Key words: outpatient care, nurse, functions, older people, training 

 
Въведение 

 

Гериатричните грижи в най- голяма степен 

демонстрират интегративната роля на пър-

вичната здравна помощ. Оказването на качес-

твени гериатрични грижи изисква различен 

стил и подходи при организиране на здравни-

те дейности, както и специалисти, притежа-

ващи знания, умения и готовност да работят в 

екип и професионално партньорство. Демог-

рафското застаряване в Европа е проблем, 

който поставя сериозни предизвикателства 

пред медицинските сестри при оказване на 

гериатричните грижи. Въпреки някои разли-

чия, отразяващи спецификата на всяка страна 

разглеждана поотделно, медицинските сестри 

са централна фигура във всички модерни 

здравни системи. Голяма част от страните в 

Европа промениха своето здравно законода-

телство, така че по-добре да съответства на 

потребностите и нуждите на населението и 

определя сестринството като важен ресурс за 

всяка здравна система. Литертурният обзор 

потвърждава този процес.  

Изградените модели за домашни сестринс-

ки грижи в Дания и Швейцария (Маhler М. 

2005) се реализират, чрез сестрински служби 

за грижи по домовете. В Дания е създадена 
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институция на „патронажните сестри“. Служ-

бата на патронажните сестри осигурява наб-

людение, грижи и поддръжка на стари хора, 

живеещи в домовете си. Обгрижването на 

тези хора в собствения им дом намалява об-

ществените разходи за тях и подобрява само-

чувствието и психо-емоционалния им ком-

форт. 

Във Франция (Rohode Е. 2009) има два ти-

па служби за сестринска помощ - служба за 

укрепване на здравето и профилактика на 

заболяванията и служба за домашни сестрин-

ски грижи. В службите за домашни грижи 

работят медицински сестри. Финансирането 

им се осъществява чрез система за социално 

застраховане. За да се финансира сестринска-

та дейност от тази система, тя трябва да се 

извършва по назначение от лекар. Грижите в 

дома за хронично болни, инвалиди и стари 

хора се координират от сестринска служба с 

обществено финансиране.  

Интерес представлява опитът на Унгария 

(Jzbelci Е. 2002), който регламентира създа-

ването на служби за сестринска помощ, които 

се управляват и финансират от органи на мес-

тното самоуправление, фондации и други. 

Чрез тях се оказват грижи, лечение в дома на 

хронично болни, изписани в дома пациенти 

след болнично лечение и пациенти с влошено 

здравословно състояние.  

В Чешката република екипи от експерти в 

сестринското дело, ръководени от Blanka 

Miskoniova реализират проект за "Домашни 

грижи" под ръководството на Министерство-

то на здравеопазването. Разкритите агенции 

за комплексни домашни грижи осигуряват 

грижи в дома на пациента, медико-социална 

помощ и работят под ръководството на лекар. 

Сестринската помощ в Италия, според 

Lupano P. (2006) е ориентирана към грижи за 

възрастни хора, онкологично болни, лица с 

умствено изоставане и психични проблеми. 

Дейността им се финансира от общински 

фондове. Съществува и частна сестринска 

помощ, която напълно се заплаща или сест-

ринска помощ на базата на доброволно до-

пълнително застраховане.  

Дейностите на медицински сестри в Изра-

ел проследява Веrgman K. (2004) Авторът 

подчертава важната роля на патронажната 

медицинска сестра, която работи съвместно с  

общопрактикуващия лекар (ОПЛ) и оказва 

помощ по домовете. В Израел са разкрити 

агенции, в които работят лекар, медицинска 

сестра и патронажна сестра (което възпроиз-

вежда стария участъков модел на бившите 

поликлиники в нашата страна). Вече десет 

години в Израел са регламентирани самостоя-

телни сестрински практики, чието финанси-

ране се определя от Закон за национално 

здравно осигуряване.  

Във Великобритания освен институцията 

на ОПЛ (JP) е развита и системата health 

visitors - медицински сестри, които принад-

лежат към здравните власти. Те работят в 

тясно сътрудничество със семейните лекари, 

социални служби и други организации и инс-

титуции.  

В Холандия медицинските сестри от пър-

вичната медицинска помощ (ПМП) се включ-

ват активно в домашното обслужване на па-

циенти. В страната има „визитиращи меди-

цински сестри“, които извършват хигиенни 

грижи, манипулации и други - по назначение 

на общопрактикуващия лекар.  

Специалисти в областта на здрвните грижи 

от Англия дефинират понятието „консулта-

ция“, ползвано широко в ПМП като „времето, 

в което в предразполагаща обстановка в ка-

бинета, един човек, който е болен или се счи-

та за болен, търси съвет от медицинско лице, 

на което се доверява“. Всички други меди-

цински дейности произтичат от това дейст-

вие. Определението се прилага както за ле-

карската, така и за сестринската консултация, 

която се осъществява в САЩ и Англия. От-

чита се необходимостта от допълнително 

обучение на медицински сестри за такава 

практика. Сестринските консултации се въ-

веждат от Wright и Pearson. В резултат на 

прилагане на сестринските консултации в 

САЩ и Англия се утвърждава и нараства 

броя на независимите консултанти - меди-

цински сестри. Днес тази практика се разши-

рява в Дания, Швейцария, Франция и други 

Европейски страни. Преди повече от двадесет 

години в Квебек, Канада се създава и първата 

телефонна служба info-sante, която се обс-

лужва от медицински сестри. Hagan H., R. 

Letal (1995) посочват, че дейността на служ-

бата се оценява в три аспекта: задоволяване 

на здравни потребности на населението, са-

мопомощ от страна на пациентите и иконо-

мия на средства и време. От работещите в 

тези служби медицински сестри се изисква 

висок професионализъм и компетентност, 

отлични комуникативни умения и креатив-

ност при извършване на преценки и вземане 

на решения.  
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В Р България след реформата от м. юли 

2000 г. първичната медицинска помощ 

(ПМП) може да се определи като първото 

ниво на достъп до системата на здравеопазва-

не за пациента. ПМП се характеризира с дос-

тъпност за населението, независимо от естес-

твото на здравословни проблеми и се предос-

тавя в близост до домовете на пациентите. 

Медицинската сестра е част от екипа на ОПЛ 

и нейната дейност трябва да е фокусирана 

най-вече върху различните видове здравни 

грижи, които тя трябва да полага за пациен-

тите. Медицинската сестра се превръща в 

свързващо звено между ПМП и други сектори 

от общественото здравеопазване. Изследва-

ния и научни постановки  за съвременните 

функции на медицинската сестра в ПМП и 

качеството на здравните услуги се разглеждат 

от редица български учени в областта на 

здравните грижи – И. Стамболова, Г. Чанева, 

С. Тончева, К. Стефанова, П. Бикова и др.[1], 

[2], [3], [4], [5], [6], [7], [8]. 

От 2001 г. в нашата страна чрез съвместен 

проект на Българския и Швейцарския Червен 

кръст са открити няколко офиса за домашни 

грижи. В тях работят медицински сестри и 

домашни помощници, които се грижат за 

стари и болни хора. Офисът се ръководи от 

медицинска сестра с бакалавърска степен, 

която има мениджърски знания и умения. 

Целта на програмата „Домашни грижи“ е да 

допринесе за подобряване качеството на жи-

вот на възрастни, болни хора и инвалиди. 

Медицинските сестри и домашни помощници 

са преминали специално обучение по „До-

машни грижи“. В дома на пациентите меди-

цинските сестри извършват: хигиенни грижи, 

манипулации и превръзки, измерване на жиз-

нени показатели и експресни тестове на кръв-

на захар; вземат кръв и биологични материа-

ли за изследване, извършват специални тоа-

лети, грижат се за хранителния режим и емо-

ционалния тонус, придружават клиента при 

разходки и консултативни прегледи. Провеж-

дат обучение на пациента и неговите близки в 

основните принципи за самопомощ.. Меди-

цинските сестри работят в тясно взаимодейс-

твие с ОПЛ и лекари-специалисти. 

От предоставените възможни организаци-

онни модели за грижи може да се направи 

извода, че съществуват условия в ПМП за 

прилагането на адекватни, непрекъснати и 

ефективни здравни грижи. За целта медицин-

ските сестри от ПМП е необходимо да имат 

специална квалификация за работа в извън-

болнични условия, умения да обгрижва спе-

цифични контингенти  и да оказва специални 

сестрински грижи според заболяванията на 

обслужваните пациенти.  

Дейността на медицинската сестра в ПМП 

трябва да се изгражда върху компетентност, 

допълнителна квалификация и специализа-

ция, които са основа за осъществяването на 

качествени сестрински грижи. 

Целта на настоящото проучване е да се 

анализира дейността на медицинската сестра 

в областта на гериатричните грижи в първич-

ната здравна помощ. 

Обект на изследване е наличие на моти-

вация сред медицинските сестри за непрекъс-

нато повишаване на професионалната квали-

фикация и развитие. 

 

Материали и методи: документален ме-

тод, социологически метод- пряка групова 

анкета. Разработената анкетна карта включва 

няколко групи въпроси: дейности на меди-

цинската сестра в първичната медицинска 

помощ (ПМП), автономност при провеждане 

на здравни грижи, мотивация за следдиплом-

но обучение, степен на удовлетвореност от 

професионалната реализация. Анкетирани са 

125 медицински сестри, работещи в Амбула-

тории за първична медицинска помощ 

(АПМП)- индивидуални и групови практики 

в Бургаска област. За обработка на резултати-

те са използвани статистически методи- ал-

тернативен и графичен анализ. 

 

Резултати и обсъждане 

Направеният статистически анализ очер-

тава, че населението над трудоспособна въз-

раст, съотнесено към активното население (от 

15 г. до 64 г.) в Бургаска област за периода 

2010-2016 г, се е увеличило от 22,6% до 

27,4% (с 4,8%). Това е обща тенденция за 

цялата страна по данни на НСИ. За същия 

период броя на АПМП в Бургаска област са 

намалели по данни на РЗИ и НСИ, както е 

посочено в таблица 1: 
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Таблица 1. Брой АПМП в Бургаска област 

Година  2010 2011 2012 2013 2014 2017 

АПМП- индивидуални практики 263 258 243 229 222 212 

АПМП- групови практики 12 14 14 14 11 5 

 

В настоящото проучване са изследвани 

125 медицински сестри, работещи в индиви-

дуални  и групови практики на АПМП на 

територията на Бургаска област в 13 общини 

(виж Таблица 2.):  

 

Таблица 2. Брой практики за АПМП и  респонденти по общини 
Общини- област Бургас 

Ай-

тос 

Бургас Каме 

но 

Кар- 

нобат 

М. 

Търно-

во 

Несе- 

бър 

Помо- 

рие 

Примор 

ско 

Ру-

ен 

Созо- 

пол 

Сре- 

дец 

Сун-

гур- 

ларе 

Ца 

ре 

во 

брой индивидуални/ групови АПМП 

14 121/1 6 2/2 1 11/1 7/1 3 13 6 6 8 5 

брой  респонденти- медицински сестри 

6 81 2 5 1 6 6 1 6 3 3 3 2 

 

При изследване на възрастовата структура 

на медицинските сестри се очерта ясна тен-

денция за застаряване на работещите в до-

болничната помощ при ОПЛ. От Таблица 3. е 

видно, че работещите пенсионери са 4%, а в 

период от 10 години ще се пенсионират 

51,2% от изследваните лица. От резултатите 

може да се направи извода, че младите меди-

цински сестри не се насочват за професио-

нална реализация към първичната медицинс-

ка помощ. Само 3,2% са до 35 г. и 12% до 40 г 

(виж таблица 3):  

 

 

Таблица 3. Възрастова структура на респондентите 

възраст 20-30 г. 31-35 г. 36-40г. 41-45г. 46-50 г. 51-55 г. 56-60 г. над 60 

г. 

брой 0 4 15 11 26 30 34 5 

процент 

% 

0,00 3,20 12,00 8,80 20,80 24,00 27,20 4,00 

 
От отговорите на респондентите за про-

дължителността на работа им при ОПЛ може 

да се обобщи, че няма текучество сред тях. 

Медицинските сестри имат голям трудов 

стаж в областта на ПМП, а преди реформата и 

като „участъкови медицински сестри”. Пове-

че от 20 г. трудов стаж при ОПЛ имат 35,20% 

от респондентите. По подробно разпределе-

ние е направено на фиг.1: 

 

 

Фиг. 1. Трудов стаж при ОПЛ 

 

2% 

14% 

21% 

28% 

19% 

16% 

0-5г. 

6-10 г. 

11-15 г. 

16-20 г. 

21-25 г. 

над 25 г. 
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Чрез анкетата са изследвани основните 

дейности, които най-често извършва меди-

цинската сестра в ПМП в реалната практика. 

Дадена е възможност да се дадат няколко 

отговора, като респондентите са посочили 

между 4-5 (средно 4,4). Отговорите са при-

равнени към 100%. Според мнението на рес-

пондентите отговорите се разпределят по 

следния начин: 

 Организирам приема в кабинета на 

ОПЛ- 125 (22,94%); 

 Изготвям необходимата документа-

ция- 125 ( 22,94%; 

 Извършвам инжекционни манипула-

ции по назначение на ОПЛ-116 (21,28%); 

 Измервам основни жизнени показате-

ли и правя ЕКГ – 102 (18,72%); 

 Провеждам промотивни и профилак-

тични дейности – 34 (6,24%); 

 Давам консултации за домашни грижи 

(хранене, хигиена, двигателна активност и 

др.)- 33 (6,06%); 

 Правя домашни посещения- 10 

(1,83%). 

При анализа на резултатите може да се 

твърди, че медицинската сестра извършва 

дейности ориентирани повече към клинична-

та, а не към превантивната медицина, каквито 

са съвременните тенденции. 

Изследвано е мнението на респондентите 

за знанията и уменията, които трябва да при-

тежава съвременната медицинска сестра, ра-

ботеща в първичната медицинска помощ. 

Изследваните лица са посочили между 5-6 

отговора (средно 5,8). Анализът на резултати-

те потвърждава извода от горепосочената 

констатация, че медицинските сестри все още 

отдават приоритет на знанията и уменията, 

насочени към болния, а не към здравия човек. 

Резултатите се ранжират по следния начин 

(по брой отговори): 

 Клинични (медицински)знания- 125  

 Компютърни умения – 125  

 Знания и умения за основни сестринс-

ки дейности (в т.ч. манипулации)- 125 

 Комуникативни умения – 98 

 Превантивни знания и умения- 78 

 Организационни умения- 67 

 Медико-педагогически знания и уме-

ния- 66 

 Медико-психологически знания и 

умения-59 

Чрез  проучването е изследвано участието 

на медицинската сестра в здравно- образова-

телни беседи или други форми на обучение, 

насочени към пациентите или тяхното обк-

ръжение От резултатите е видно, че системно 

обучение се провежда само при 31,20% от 

респондентите. Тревожно е твърдението на 

9,60% от здравните специалисти, че тази дей-

ност не е в обсега на техните задължения  

(фиг. 2.): 

 

 
Фиг. 2. Провеждане на здравно- образователни дейности от медицинската сестра 

 

Респондентите бяха попитани за труднос-

тите, които срещат при здравното обучение 

на пациентите и техните близки. В анкетната 

карта е дадена възможност да се посочи пове-

че от един отговор. Изследваните лица са 

посочили между 2-3 отговора.  Като водеща 

причина е посочена „ОПЛ счита, че това не е 

в моите компетенции” със 28,57%; на второ 

място е „нямам достатъчно време”- 24,43%; 

трета позиция заема отговор „липсва желание 

от пациентите” -17,67%; следва „няма необ-

ходимата материална база”- 15,79%. Само 

13,54% от анкетираните отговарят, че не сре-

щат трудности. (виж фиг. 3): 

31,20% 

59, 20% 

9,60% 

да, често 

да, но рядко защото 
имам други задачи 

не, защото е лекарско 
задължение 
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Фиг. 3. Трудностите, които срещат медицинските сестри при здравното обучение 

 

Чрез анкетното проучване се проследява 

мнението на медицинската сестра за възмож-

ностите да изпълнява своите автономни фун-

кции, посочени в квалификационната харак-

теристика и утвърдената Наредба.  Резултати-

те показват, че 38,4% от респондентите дават 

негативни отговори „не” и „по скоро не”. С 

„категорично „да” са отговорили само 14,4%, 

а „по скоро „да”- 47,2% . 

 От анализа на  резултатите в горепосоче-

ните два въпроса можем да изразим мнение, 

че е необходимо да се повиши информира-

ността на лекарите за промените в съвремен-

ното здравеопазване и функциите на меди-

цинската сестра като част от здравния екип. 

Създаването на Стандарт за здравни грижи 

ще повиши увереността и  ще даде по- голяма 

свобода на медицинската сестра да осъщест-

вява автономните си функции. 

На респондентите се зададе въпрос относ-

но групите пациенти, търсещи здравна помощ 

най-често от ОПЛ. Според изследваните лица 

38,4% са стари хора; 28,80% са хора с хро-

нични заболявания, независимо от възрастта; 

трета позиция са деца с 25,6% и последни с 

7,20% са хората в активна възраст. Анализът 

на резултатите показва, че медицинските сес-

три трябва да притежават специфични знания 

и умения в областта на гериатричните грижи 

поради нарастващия контингент на възрастни 

и стари хора и особеностите при тяхното обг-

рижване. 

На въпроса дали медицинските сестри са 

изучавали гериатрични грижи в базисното си 

медицинско образование само 11,20% отгова-

рят с „да”, 10,40% „не помнят” и 78,40% от-

говарят „не”. Получените резултати са съпос-

тавими с възрастовата структура на респон-

дентите, тъй като едва през 2005 г. съгласно 

новите Единни държавни изисквания бяха 

въведени учебните  дисциплини „Сестрински 

грижи за възрастни”, „Гериатрия”, „Сестрин-

ски грижи по домовете”.  

За да направим  изводи  за квалификацията 

на изследваните медицински сестри, относно 

знанията и уменията им в областта на гериат-

ричните грижи бяха зададени два въпроса, в 

които се потърси обективна информация и 

субектната позиция на респондентите (Фиг. 4 

и фиг. 5). 

 
Фиг. 4. Проведено СДО от медицински  

 сестри 

29% 

24% 
18% 

16% 

13% 
ОПЛ, счита не е в моите 
компетенции 

нямам достатъчно време 

липсва желание от 
пациента 

няма необходимата мат. 
База 

не срещам трудности 

0,00 
4,00% 

16,80% 

79,20% 

наличие на СДО 
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На фиг.4 е представена обобщена инфор-

мация за проведено следдипломно обучение 

на изследваните медицински сестри, което 

показва много негативни резултати относно 

непрекъснатата квалификации на специалис-

тите в ПМП (79,2% не са участвали в никакви 

форми на продължаващо обучение). От ана-

лиза на резултатите представени на фиг. 5 

можем да направим изводи, че медицинските 

сестри, които имат дълъг практически опит се 

считат за достатъчно квалифицирани, за да 

оказват качествени здравни грижи за стари 

хора. 

 
Фиг. 5. Субектна оценка на медицинските 

сестри 

 

За да се изясни желанието на респонден-

тите да повишават квалификацията си в об-

ластта на гериатричните грижи към тях са 

зададени допълнителни въпроси. Само 

14,40% от медицинските сестри дават катего-

ричен отговор „да, имам желание”. При 

20,8% от изследваните желанието е съпрово-

дено с условие „да, ако се изисква за работно-

то място”. 32,80% от медицинските сестри 

посочват „бих специализирала в други облас-

ти на здравните грижи”. При 20% от специа-

листите е изразено категорично „нямам жела-

ние” и 12% дават отговор „не съм запозната с 

формите за повишаване на квалификация”. 

Липсата на мотивация сред почти една трета 

от изследваните лица може да се обясни с 

възрастовия състав, на част от който му пред-

стои пенсиониране в предстоящите пет годи-

ни. 

Друг изследван проблем е мнението на 

медицинските сестри в ПМП за стимули, кои-

то биха ги мотивирали да повишават профе-

сионалната си квалификация. На респонден-

тите бе дадена възможност да  посочат повече 

от един отговор. При обобщаване на резулта-

тите средно са посочени два отговора. При 

статистическата обработка резултатите са 

приравнени към 100%. Водещ стимул при 

медицинските сестри за професионално усъ-

вършенстване е „да води до повишаване на 

работната заплата”- 41, 6%; на второ място и 

трето място следват отговорите „обучението 

да се финансира от работодателя”- 34,4%  и 

„да се осигурява служебен отпуск за обуче-

ние”-12,8%. 2,8%  от здравните специалисти 

посочват „да дава възможност за професио-

нално израстване”. При 8,4 % от респонден-

тите е посочено „нито един от изброените, 

предстои ми пенсиониране”. На фиг. 6 са 

представени най – предпочитаните стимули 

(по брой на отговорите): 

 

 
Фиг. 6. Стимули за повишаване на квалификацията 
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Стимули за провеждане на СДО 
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В анкетното проучване е изследвано мне-

нието на медицинската сестра за включването 

към екипа на ОПЛ „патронажна медицинска 

сестра”, която да извършва  домашни посе-

щения и консултации за хронично болни и 

стари хора. Респондентите изразяват пози-

тивно отношение към предложението, като 

86,40% посочват отговор „да” и „по скоро 

да”. По- детайлно резултатите са представени 

на фиг. 7: 

 

 

Фиг. 7. Необходимост от „патронажна медицинска сестра” 

 

Не толкова категорично здравните специа-

листи приемат възможността да работят на 

тази длъжност - само 38,40% от тях. Остана-

лите предпочитат позиция на медицинска 

сестра-амбулаторен прием- 61, 60%.  

Медицинските сестри подкрепят възмож-

ността за създаване на самостоятелни общин-

ски структури, които да оказват комплексни 

медико-социални грижи за възрастни и стари 

хора в домашна среда (виж фиг. 8): 

 

 
 

Фиг. 8. Създаване структури за комплексни грижи в дома 

 

 
Фиг. 9. Удовлетвореност от професионална реализация 
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Друг изследван показател в проучвнето е 

степента на удовлетвореност на медицинска-

та сестра от професионалната реализация в 

ПМП. Използвана е 5-степенна скала. Обоб-

щените  данни показват резултати в позитив-

ния спектър на удовлетвореност – 41, 60% са 

посочили отговори „много силна” и „силна”, 

а 40,80% от здравните специалисти- „умере-

на”. В негативна част на скалата са отговори-

те на 17,60% от респондентите -„слаба” и 

„никаква” (виж фиг. 9): 

От направения анализ на резултатите мо-

гат да се направят следните изводи: 

 професионалната реализация на меди-

цинските сестри в първичната здравна помощ 

е непривлекателна за младите специалисти; 

 сред респондентите се отчита висока 

степен на демотивация за повишаване на 

професионалната квалификация в областта на 

гериатричните грижи, което според тях е 

обусловено от силно ограничените функции 

на медицинските сестри в първичната меди-

цинска помощ и липса на финансови стиму-

ли; 

 медицинската сестра в ПМП извършва 

дейности, ориентирани повече към клинична-

та, а не към превантивната медицина, каквито 

са съвременните тенденции; 

 медицинските сестри одобряват идеи-

те за разнообразяване на формите за оказване 

на гериатрични грижи; за разширяването на  

екипа на ОПЛ с включването на „патронажна 

медицинска сестра”, която да извършва до-

машни посещения и консултации за хронично 

болни и стари хора.  

 

Заключение 

За да се променят посочените тенденции е 

необходимо да се създаде Стандарт за здрав-

ни грижи в извънболничната помощ, който да 

регламентира автономните функции на меди-

цинската сестра при грижи за възрастни и 

стари хора. Разработването на ясни и обек-

тивни регламенти за финансиране на след-

дипломно обучение и  специализация, както и 

осигуряване на стимули от работодателите 

ще повиши мотивацията за професионално 

усъвършенстване и удовлетвореността сред 

здравните специалисти. 
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ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕСА НА УСВОЯВАНЕ НА БАЗОВИ 

АКУШЕРСКИ КОМПЕТЕНЦИИ 

 

Кремена Митева, Здравка Атанасова 

 

POSSIBILITIES FOR OPTIMIZATION OF THE TRAINING PROCESS BASIC 

COMPETENCES OF MIDWIVES 

 

Kremena Miteva, Zdravka Atanasova 
 

ABSTRACT: Self-assessment of students is a significant indicator of the degree of learned the oretical 

knowledge and manipulative kills, gapsanderrors in the irtraining. The purpose of thi sscientific communication 

is to examine and analyze students' self-assessment about their readiness to perform special obstetric care in the 

delivery room. For its realization in pedagogical practice was applied a textbook "Obstetric care in normal and 

pathological birth." Data from a previous study the authors conducted in 2015/16 academic year, compared with 

relevant receive dafterthe approbation of textbooks in the academic year 2017/18. Reported change in listed 

professional competence. 

Conclusions: The student self-assessment of the degree of mastering the key professional competences for 

the work of the midwife in the maternity hall is an important indicator of the quality of the training; student self-

assessment outlines the guidelines for optimization of the organization of the oretical and practical training; the 

rationalization of the training methodology and the updating of the curriculum are necessary conditions for im-

proving the efficiency of the professional competency of the modern midwife. 

Keywords: self-assessment, students, competencies, birth 

 

Въведение 

 

Акушерката е част от медицинския екип 

по време на един от най-важните моменти за 

всяка жена – раждането. От качеството на 

положените акушерски грижи зависи до го-

ляма степен оптималният изход на родовия 

процес.  

Българското законодателство /Наредба 

№19 за утвърждаване на медицински стан-

дарт "Акушерство и гинекология”, Наредба 

№1 за професионалните дейности, които 

акушерките могат да извършват по назначе-

ние или самостоятелно/ регламентира дей-

ностите на акушерката при водене на нор-

мално раждане, а именно 2,3: 

 Подготовка за работа в родилна зала 

/инструментриум, медикаменти и необходими 

принадлежности за водене на нормално раж-

дане/; 

 

 Аускултация на детски сърдечни тоно-

ве /ДСТ/; 

 Кардиотокографски запис; 

 Акушерска мензурация; 

 Външно акушерско изследване; 

 Проследяване на общото състояние на 

раждащата и итерпретация на резултатите; 

 Подготовка и приложение на окситоци-

новаинфузия за стимулация/индукция на 

раждането; 

 Поставяне на уретрален катетър; 

 Подготовка и грижи за раждаща при 

инструментално пукане на околоплодния 

мехур; 

 Извършване на наблюдение и манипу-

лации на раждаща в периода на разширение 

на маточната шийка; 

 Водене на втори период на раждането 

при главично предлежание на плода; 

 Водене на трети период на раждането; 

 Наблюдение и грижи за родилка в ран-

ния следплацентарен период; 

 Първи грижи за новороденото дете; 

 Оформяне на документация на родилка; 
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 Оформяне на документация на новоро-

дено; 

 Подготовка на необходимия инстру-

ментариум при операции за разширяване и 

възстановяване на меките родови пътища; 

 Извършване на епизиотомия в присъст-

вие на лекар. 

Посочените документи са базови за плани-

ране и организиране на учебния процес за 

специалност „акушерка“. Качеството на про-

фесионалната подготовка на акушерката за-

виси и от стремежа за актуализиране на учеб-

ното съдържание в синхрон с новостите в 

акушерската наука, практика и използваните 

технологии. 

През учебните 2015/16 и 2016/17 години в 

Медицински факултет при Тракийски уни-

верситет е разработен от авторите на настоя-

щото проучване научно-изследователски про-

ект „Актуализиране на обучението по Прак-

тически основи на сестринските и акушерс-

ките грижи при студентите от специалност 

акушерка”. За реализиране на неговите цели, 

в педагогическата практика е внедрен учеб-

ник „Акушерски грижи при нормално и пато-

логично раждане“.Темите обхващат знания, 

умения и компетенции, които бъдещите аку-

шерки трябва да усвоят в процеса на обуче-

ние и да са в състояние да прилагат, работей-

ки в родилната зала.Съдържанието на учеб-

ното пособие адекватно отговаря на учебната 

програма по „Специални грижи при раждащи 

с нормално и патологично раждане ”, вклю-

чена като задължителна в ЕДИ за придобива-

не на образователна и квалификационна сте-

пен „бакалавър” по специалност „акушерка”, 

както и на тази по „Клинична практика”. 

 

 
Цел 

 

Цел на настоящото научно съобщение е да 

се проучи и анализира самооценката на сту-

дентите относно готовността им за осъщест-

вяване на специални акушерски грижи в ро-

дилната зала.  

 

Материал и методи 

 

Използван е методът на  анонимното анке-

тиране. Проучването обхваща 48 студенти от 

първи, втори и трети курс, специалност „аку-

шерка”, обучаващи се в Тракийски универси-

тет, Медицински факултет, град Стара Загора 

през учебната 2017/18 година.Респондентите 

съставляват 87,3% от студентите, обучаващи 

се към настоящия момент в посочените кур-

сове.  

Използвани са и данни от предходно про-

учване на авторите, проведено през учебна 

2015/16 година, които са сравнени с релеван-

тни, получени след апробиране на учебник 

„Акушерски грижи при нормално и патоло-

гично раждане“. 

За статистическа обработка на резултатите 

е използвана програма Microsoft Excel 2010. 

 

Резултати и обсъждане 

 

Резултатите са анализирани според след-

ните основни проблеми:  

 степен на значимост на учебните дис-

циплини, които съдействат за усвояване на 

професионални компетенции за работа в ро-

дилна зала;  

 самооценка на степента на готовност за 

работа с раждащи пациентки;  

 отчетена промяна по изброени компе-

тенции след апробиране на учебник „Аку-

шерски грижи при нормално и патологично 

раждане“. 

Усвояването на професионални компетен-

ции за работа в родилна зала е процес, интег-

риращ теоретично и практическо обучение.  

Предходно наше проучване установи, че 

приоритетно значение за формиране на про-

фесионални компетенции за работа с ражда-

щи пациентки според студентите имат учеб-

ните дисциплини „Акушерство” /88,9%/, 

„Специални грижи при раждащи с нормално 

и патологично раждане” /75%/ и клинична 

практика /69,4%/ 1. 

Готовността за упражняване на професия-

та „акушерка” се определя от степента на 

усвояване и притежание на основните компо-

ненти на професионалните компетенции като 

комплекс от знания, умения, отношения и 

личностни качества.  
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С оглед на реализация на целите на насто-

ящото проучване, бе извършен сравнителен 

анализ на степента на формирани професио-

нални компетенции според самооценката на 

студентите преди и след внедряване в обуче-

нието им на учебник „Акушерски грижи при 

нормално и патологично раждане“ /табл. 1/. 

За сравнение са използвани данни от проуч-

ване, проведено през учебната 2015/16 година 

1. 

 

Таблица 1. Отчетени резултати след апробиране на учебник „Акушерски грижи при 

нормално и патологично раждане“/в %/ 

 

Самооценката на студентите относно го-

товността им за участие при водене на нор-

мално и патологично раждане е значим по-

казател за степента на усвояване на теоре-

тични знания и манипулативни умения, за  

пропуските и грешките в тяхната подготов-

ка. 

Данните от табл. 1 сочат подобрение след 

апробиране на учебник „Акушерски грижи 

при нормално и патологично раждане“ при 

почти всички изброени компетенции на 

акушерката.  

Показателно е отчетеното подобрение по 

критерий „висока степен“ на готовност за 

работа в родилна зала.  

Професионална компетентност Учебна 2015/2016 Учебна 2017/2018 

Висока 

степен 

Средна 

степен 

Ниска 

степен  

Висока 

степен 

Средна 

степен 

Ниска 

степен 

Подготовка за работа в родилна зала 

/инструментриум, медикаменти и необ-

ходими принадлежности за водене на 

нормално раждане/ 

41,7 52,8 5,6 72,2 27,8 0 

Аускултация на ДСТ 72,2 25 2,8 100,0 0 0 

Извършване на кардиотокографски запис 47,2  47,2  5,6  88,9  11,1 0 

Акушерска мензурация 41,7  50,0  8,3 66,7  33,3 0 

Външно акушерско изследване 36,1  55,6 8,3  44,4  55,6  0 

Проследяване на общото състояние на 

раждащата и итерпретация на резултати-

те 

77,8 19,4 2,8 100,0 0 0 

Подготовка и приложение на окситоци-

нова инфузия  
55,6  38,8 5,6 83,3 16,7  0 

Поставяне на постоянен уретрален кате-

тър 
27,8 41,6 30,6 55,6  33,3 11,1 

Подготовка и грижи за раждаща при 

инструментално пукане на околоплодния 

мехур 

27,8 44,4 27,8 44,4 55,6 0 

Извършване на наблюдение и манипула-

ции в периода на разширение на маточ-

ната шийка 

30,6  58,3 11,1 66,7  22,2 11,1 

Водене на втори период на раждането 

при главично предлежание на плода 
19,4 50,0 30,6 61,1  33,3 5,6  

Водене на трети период на раждането 22,2 41,7 36,2 88,9 11,1 0 

Наблюдение и грижи за родилка в ранния 

следплацентарен период и диагностици-

ране на проблеми, изискващи лекарска 

намеса 

50,0 38,9 11,1 72,2 22,2 5,6  

Първи грижи за новороденото дете 69,5 22,2 8,3 77,8  22,2 0 

Оформяне на документация на родилка 66,7 33,3 0 94,4 5,6 0 

Оформяне на документация на новороде-

но 
66,7 27,7 5,6 100,0 0 0 

Подготовка на необходимия инстумента-

риум при операции за разширяване и 

възстановяване на меките родови пътища 

27,8 38,9 33,3 38,9 55,6 5,6 

Извършване на епизиотомия в присъст-

вие на лекар 
11,1 11,1 77,8 11,1 61,1 27,8 
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Данните от табл. 2 показват най-значимо 

подобрение при професионалните компе-

тенции за водене на нормално раждане, наб-

людение и грижи за родилка в ранния след-

плацентарен период, извършване на кардио-

токографски запис, подготовка и грижи при 

инструментално пукане на околоплодния 

мехур,оформяне на документация на родил-

ка и новородено дете. 

 

Таблица 2. Отчетено подобрение  във „висока степен“ на готовност за работа в родилна 

зала  /в %/ 
Професионални компетенции Учебна 

2015/2016 

Учебна 

2017/2018 

Отчетено 

подобрение  

Подготовка за работа в родилна зала 

/инструментариум, медикаменти и необходими при-

надлежности за водене на нормално раждане/ 

41,7 45,8 4,1 

Извършване на кардиотокографски запис 47,2 66,7 19,5 

Акушерска мензурация 41,7 50,0 8,3 

Външно акушерско изследване 36,1 52,1 16,0 

Проследяване на общото състояние на раждащата, 

вкл. пулс, дишане, артериално кръвно налягане, както 

и интерпретация на резултатите 

77,8 91,7 13,9 

Подготовка и приложение на окситоцинова инфузия 

за стимулация/индукция на раждането 

55,6 58,3 2,7 

Подготовка и грижи за раждаща при инструментално 

пукане на околоплодния мехур 

27,8 44,4 16,6 

Извършване на наблюдение и манипулации на раж-

даща в периода на разширение на маточната шийка 

30,6 43,8 13,2 

Водене на втори период на раждането при главично 

предлежание на плода 

19,4 56,3 36,9 

Водене на трети период на раждането 22,2 64,6 42,4 

Наблюдение и грижи за родилка в ранния следпла-

центарен период и диагностициране на проблеми, 

изискващи лекарска намеса 

50,0 72,2 22,2 

Първи грижи за новороденото дете 69,4 81,8 12,4 

Оформяне на документация на родилка 66,7 85,4 18,7 

Оформяне на документация на новородено 66,7 81,3 14,6 

Подготовка на необходимия инструментариум при 

операции за разширяване и възстановяване на меките 

родови пътища 

27,8 38,9 11,1 

 
Удовлетворяваща е повишената степен на 

готовност на обучаващите се за работа в ро-

дилна зала.  

Данните са подадени от студентите след 

апробиране на учебник „Акушерски грижи 

при нормално и патологично раждане“ през 

учебната 2016/17 година. Значим относителен 

дял от респондентите считат, че имат висока 

степен на готовност за извършване на базови 

професионални компетенции за акушерката, 

работеща в родилна зала, а именно: оформяне 

на документация на родилка и новородено 

дете; първи грижи за новороденото дете; во-

дене на трите периода на нормално раждане; 

грижи в ранния следплацентарен период /фиг. 

1/. 

Резултатите са обобщени за студентите от 

първи, втори и трети курс. 

Обективността на анализа налага да посо-

чим, че подобрението в показателите е в пря-

ка зависимост и със срока на обучение, с нат-

рупания опит по време на клинична практика 

и критичността на студентската самооценка. 
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Фиг. 1 Степен на готовност за извършване на базови професионални компетенции /в %/ 

 

Данните от таблица 3 показват прогресия в 

нивото на усвояване на професионални ком-

петенции за работа в родилна зала като про-

цес, интегриращ теоретичното и практическо-

то обучение. 

Разкрива се тенденция за увеличаване на  

готовността на студентите да водят нормално 

раждане в степен „висока“ с напредване на 

курса на обучение. 

 

Таблица 3. Степен на готовност за водене на нормално раждане по курсове /в %/ 

 

Резултатите кореспондират с идеята на ав-

торите за създаване на учебното пособие 

„Акушерски грижи при раждащи с нормално 

и патологично раждане”, а именно да се 

удовлетвори назрялата потребност от актуа-

лизиране на информацията с практически 

Висока степен Средна степен Ниска степен 

Водене на първи период 43,8  45,8  10,4  

Водене на втори период  56,3  35,4  8,3  

Водене на трети период 64,6  31,3  4,2  

Грижи в ранен следплацентарен 

период 
39,6  47,9  12,5  

Първи грижи за новороденото 

дете 
81,8  12,1  6,1  

Оформяне на документаця на 

родилка 
85,4  14,6  -    

Оформяне на документаця на 

новородено 
81,3  16,7  2,1  

 -    

 10,0  

 20,0  

 30,0  

 40,0  

 50,0  

 60,0  

 70,0  

 80,0  

 90,0  

Професионална  

компетентност 

Първи курс Втори курс Трети курс 
Висока Средна Ниска Висока Средна Ниска Висока Средна Ниска 

Водене на първи пе-

риод на раждането  
26,67  66,67  6,67  33,33 53,33  13,33  66,67  22,22 11,11 

Водене на втори пери-

од на раждането  
46,67  53,33  0 60,0 20,0 20,0  61,11  33,33 5,56  

Водене на трети пери-

од на раждането 
33,33 66,67  0 66,67  20,0  13,33  88,89  11,11 0 

Грижи в ранния след-

плацентарен период  
26,67  60,0  13,33  13,33  66,67  20,0  72,22  22,22 5,56  

Първи грижи за ново-

роденото дете 
- - - 66,67  20,0  13,33  77,78  22,22 0 

Оформяне на доку-

ментация на родилка 
93,33  6,67  0 66,67  33,3  0 94,44  5,56  0 

Оформяне на доку-

ментация на новоро-

дено 

80,0 13,33  6,67  60,0  40,0  0 100,0 0 0 
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насоки за акушерки, да се улеснят преподава-

нето и ученето, да се подпомогне процеса на 

придобиване на професионални компетенции 

за осъществяване на специални акушерски 

грижи. Считаме, че принос за изложените 

резултати от настоящото проучване има и 

богатото онагледяване на учебника със сним-

ков материал и копия на медицинска доку-

ментация. 

 

Изводи 

 

Проучването позволява да се формулират 

следните изводи: 

 студентската самооценка на степента на 

усвояване на ключовите професионални ком-

петенции за работа на акушерката в родилна 

зала е важен индикатор за качеството на обу-

чение; 

 студентската самооценка очертава на-

соките за оптимизация на организацията на 

теоретичното и практическото обучение; 

 рационализацията на методиката на 

обучение и актуализацията на учебното съ-

държание са необходими условия за подобря-

ване на ефективността на формиране на про-

фесионалните компетенциина съвременната 

акушерка. 
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ЗА НЯКОИ СОЦИАЛНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИ АСПЕКТИ НА МАЙЧИНСТВОТО 

 

Лилия Перусанова, Диана Иванова, Анета Рашева 

 

FOR SOMESOCIAL-PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF MATERNITY 

 

Lilia Perusanova, Diana Ivanova, Aneta Rasheva 

 
ABSTRAKT: The higher the social status of the pregnant woman, the less important the objective lyun fa-

vorable consequences of pregnancy and childbirth, and the more rapid the overcoming of the objective problems 
as sociated with the extra care of raising the future child. 

The analysis of the survey data reveals the birth and reproductive behavior problems of women in Bulgaria 
and confirms the tendency for birth rate decline. The results of the study show that the two-dimensional model as 

a social norm for the number of children in the family begins to be seriously displaced by the single. There is a 

lack of adequate social government policy that promotes fertility and fosters child care. 

The negative and indifferent attitude of the family towards the future mother is a factor in the occurrence of 
mental tension in pregnant women. 

Key words: pregnancy, socialstatus, family, mentaltension, childcare 

 

Увод 

 

В практиката на всяко общество същест-

вува определена социална стратификация, 

която определя социалния статут на отделна-

та личност, както и онези социални институти 

и техните особености, към които дадена лич-

ност има отношение [1]. Не прави изключе-

ние и въздействието на социалния статут 

върху системата на социалните контакти и 

техните въздействия върху бъдещата бремен-

на. Майчинството внася съществени промени 

в едни от най-важните социални институции, 

влияещи върху бременната. На свой ред, со-

циалният статут на бъдещата майка, опреде-

лен от стратификацията на обществото, в 

значителна степен въздейства върху тези инс-

титути и съответно влиянието върху бремен-

ната. Липсва адекватна социална държавна 

политика, насърчаваща раждаемостта и под-

помагаща отглеждането на децата [6]. 

Така това въздействие може да се изрази 

на първо място върху структурата, състава и 

особеностите на отношенията в семейството. 

Съществено влияние има социалният статут 

върху значимостта на бъдещето раждане, а 

съответно и отношението на членовете на 

семейството към бъдещата майка. В значи-

телна степен очакванията на семейството се 

определят от това какво място в обществената 

структура то заема, както и това каква е очак-

ваната динамика на това положение. Незави-

симо от различията в отделните култури со-

циалният статут на семейството и съответно и 

на бъдещото дете е достатъчно стабилен [3].  

Освен в рамките на семейството социал-

ният статут на майката (принадлежността към 

определена социална, етническа, религиозна, 

професионална или друга група) в общество-

то определя и очакването на тази група за 

социалната реализация на бъдещето дете [2].  

Напълно естествено е двете форми на со-

циални очаквания от семейството и значима-

та за майката група (която в определени слу-

чаи може да бъде различна от тази, към която 

принадлежи семейството) да определят и 

очакванията за възможните социални после-

дици от страна на самата бременна [2].  

Колкото по-висок е социалният статут на 

бременната, толкова по-слабо значими за нея 

са обективните неблагоприятни последици на 

бременността и раждането и толкова по-бързо 

преодолими са обективните проблеми, свър-

зани с допълнителните грижи около отглеж-
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дането на бъдещото дете [7]. Разбира се, не 

бива да се изключва и значението на матери-

алното благосъстояние за нормалното проти-

чане на бременността и раждането и съответ-

но по-малката степен на безпокойство, свър-

зано с проблемите на здравеопазването, пре-

венцията на рискова бременност и др [8]. 

Цел. Целта на настоящето проучване е да 

се установят социалните въздействия върху  

бременната жена, които предизвикват у нея 

тревожност и психологическо напрежение. 

 

Материали и методика 

 

За целите на изследването е разработена 

пряка индивидуална анонимна анкета за ус-

тановяване мнението на 100 бременни относ-

но влиянието на социалните факторивърху 

психиката им. Бременните посещават женска 

консултация в следните лечебни заведения: 

МБАЛ „Свети Врач“ ЕООД, гр. Сандански; 

МБАЛ „Рокфелер“  ЕООД, гр. Петрич; Кли-

ника по Акушерство и Гинекология при Уни-

верситетска Болница „Лозенец“, гр. София; 

СБАЛАГ „Майчин дом“, гр. София и МЦ 

„Технобиос”, гр. София.  

 

Анализ на резултатите 

 

От проведеното анкетно проучване става 

ясно, че за 65,33% от допитаните жени това е 

първа бременност, а за  34,67% поредна 

(фиг.1):  

 

.  

Фиг. 1. Първа бременност за анкетираната 

жена 

 

Възнаграждение между 500 и 1000 лв. по-

лучават най-голям брой от извадката – 

52,78% (фиг. 2): 

 

 
Фиг. 2. Доходи на глава от домакинството 

на респондентите 

 

Този факт свидетелства, че материалното 

благополучие на бъдещата майка би създало 

комфорт и чувство на сигурност в грижите за 

новороденото. 

Обезпокоително е, че 23,54% от анкетира-

ните получават доходи от 200 до 500 лв. Този 

доход позволява да се отглежда дете, но е 

фактор, който очевидно предизвиква психо-

логическо напрежение у бременните. 

Само 14,92% от анкетираните получават 

доходи над 1000 лв. 

С доходи  на глава от домакинството под 

200 лв. са само 8,76% от анкетираните бре-

менни, което фактор за тревожното състояние 

на бременните.  

Според анкетираните, 52% от семействата 

им очакват с радост и нетърпение раждането 

на детето.  

С радост, но с опасение от проблемите, 

които възникват с появата на детето се отна-

сят 40% от близките. 

Много малък процент (4,67%) от близките 

възприемат раждането на детето безразлично, 

а 3,33% дори негативно (виж фиг. 3):  
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Фиг. 3. Отношение на семейството към 

бъдещата майка 

 

Изводи 

 

1. Анализът на данните от изследването 

разкрива проблемите на раждаемостта и реп-

родуктивното поведение на жените в Бълга-

рияи затвърждава тенденцията за спад на 

раждаемостта. Резултатите от изследването 

показват, че двудетният модел като социална 

норма за броя на децата в семейството започ-

ва сериозно да бъде изместван от еднодетния. 

Липсва адекватна социална държавна по-

литика, насърчаваща раждаемостта и подпо-

магаща отглеждането на децата. 

2. Материалната несигурност е предпо-

ставка за нестабилност в семейството на бре-

менните и нежелание жената да поеме риска 

да роди  повече от едно дете. 

3. Върху бременната жена оказват въз-

действие не само присъщите на нейното със-

тояние физически, но и редица социални фак-

тори, които непосредствено въздействат и 

върху физическото й състояние.  Един от най-

съществените фактори е отношението на се-

мейството към бъдещата майка. Негативното 

и безразлично отношение на семейството към 

бъдещата майка е  фактор за възникване на 

психическо напрежение при бременните. 

Психологическото натоварване, свързано с 

несигурността за това, по какъв начин ще 

протече първоначалното отглеждане на дете-

то, както и редица други проблеми, свързани 

с грижите на семейството за новия си член, 

създават условия за възникването на стрес 

при бременните.   

 

 

 

 

Заключение 

 

Адекватната социална политика, насърча-

ваща раждаемостта и подпомагаща отглежда-

нето на децата и подкрепата на семейството 

са важни социално-психологически фактори 

за психоемоционалния комфорт на бременна-

та жена. 

 

Използвана литература: 

 

1. Антонов А., В. Медков. Социология 

семьи. МУБУ, 1996  

2. Батуев А. С., Л. Соколова. Биологиче-

ское и социальное в природе человека /Под 

ред. А. С. Батуева // Биосоциальная природа 

материнства и раннего детства. – СПб.: 

СПбГУ, 2007 

3. Гофман А. Семьлекций по истории 

социологии, КДУ, 2008 

4. Гофман А. Концептуальные под-

ходы к анализу социального единства с. 29-

36//Социологические исследования. №11. 

2015  

5. Жуков Ю. Методы практической со-

циальной психологии. Диагностика. Консуль-

тирование. Тренинг. Аспект пресс. 2004  

6. Лилия Перусанова-Павлова, Здравни 

грижи  за бременни със социални и психосо-

матични проблеми, Университетско издател-

ство „Св. Климент Охридски” 2016г, ISВN 

978-954-07-4150-5 

7. Hope, D. A., Turk, C. L., &Heimberg, R. 

G. Managingsocialanxiety: A cognitive-

behavioraltherapyapproach (therapistmanual). 

2008 San Antonio, TX: The Psychological 

Corporation 

8. Nucci, L., & Nucci, M. Children's social 

interactionsinthecontextofmoralandconventionalt

ransgressions. 1982 

 

 

 

Ас. Лилия Перусанова, дм 

Медицински факултет 

СУ „ Св. Кл. Охридски” 

1407 , София, ул. Козяк № 1 

E-mail: liliperusanova@abv.bg 

http://www.isras.ru/index.php?page_id=2608
http://www.isras.ru/index.php?page_id=2608
http://www.isras.ru/index.php?page_id=2608
http://www.isras.ru/index.php?page_id=2608


61 

УПРАВЛЕНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ MANAGEMENT AND EDUCATION 

TOM XIV  (5)  2018 VOL. XIV  (5)  2018 

  

 

 

 

 

 

 

НЕСИГУРНОСТ ПРИ ЖЕНИТЕ, ЗАПОЧВАЩИ РАБОТА СЛЕД РАЖДАНЕ 

 

Лилия Перусанова, Анета Рашева, Диана Иванова 

 

UNCERTAINTY IN WOMEN WHICH STARTED WORK AFTER BIRTH 

 

Lilia Perusanova, AnetaRasheva, Diana Ivanova 

 

 
ABSTRAKT: It is often difficult for pregnant women to overcome the emerging social stereotypes that 

arosebe for ebecoming a mother, doubts about herability to combine both social roles – mother and worker. The 

analysis of the results shows that the majority of respondents think they will lose some of their energy and time 

for the irprofessional engagement with the onset of maternity. The emotional state of the pregnant woman is 

relevant to the proper development of the fetus. According to the results, a certain amount of fearo freturning to 

work is in evitably present in the mental activity of future mothers. 

It is necessary to encourage the participation of women in the labor market, to create opportunities for them 

to return to work aftertaking leave dueto pregnancy and child birth. 
Keywords:pregnancy, socialroles, labormarket, uncertainty, fear 

 

Увод 

 

Независимо каква форма на трудова ак-

тивност проявява бременната жена (в зависи-

мост от съответната култура, тя може да бъде 

и домакиня), промените в нейното физическо 

състояние, възникнали по повод на бремен-

ността, оказват непосредствено въздействие 

върху социалните и контакти. Проследявайки 

тези въздействия, могат да бъдат диференци-

рани два основни аспекта:  

- промяната във формалните отноше-

ния; 

- промяна в неформалните отношения 

[3] 

В значителна степен формалните отноше-

ния по повод на бременността се определят от 

законодателните норми, както и от традиции-

те в дадена култура.  

И двата аспекта са достатъчно прогнози-

руеми, но въпреки това също както и промя-

ната в семейството пораждат психологическо 

напрежение в резултат на неизвестността. [4] 

Бъдещата майка не може ясно да си предс-

тави изпълнението на своите традиционни 

задължения в новото си качество. Към това се 

добавят и редица чисто психологически 

проблеми, свързани с адаптацията към новото 

качество, както и особеностите на възприема-

нето на гестационната доминанта от бъдеща-

та майка. Високата степен на тревожност мо-

же да бъде мотивирана и от чисто обективни 

фактори: 

 незнание на особеностите на правното 

регулиране на положението на младата май-

ка; 

 опасения, свързани с отглеждането на 

детето (особено, ако съществува ненулева 

вероятност детето да има физически или пси-

хологически недъзи и др.); [7] 

 риск от загуба на работа вследствие на 

бременността и раждането и др. [5] 

Ако промяната на формалните отношения 

в работната среда на бъдещата майка са в 

значителна степен предсказуеми или поне 

прогонозируеми, то промяната в неформал-

ните отношения е в значителна степен хао-

тична. [3] 

Новите физически усещания, новата пси-

хологическа среда, в които се намира бъде-

щата майка, създават значителни неясноти в 

отношенията с различни категории хора, с 

които тя има работни контакти. [6] 
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Често за бременната е трудно преодолява-

нето на възникващите социални стереотипи, 

които са изградени преди тя да стане майка, 

съмненията относно нейната възможност да 

съчетава двете социални роли – на майка и на 

работеща, но не толкова от гледна точка на 

обективните затруднения, а от гледна точка 

на социалната нагласа, която изгражда всеки 

човек при извършването на определени соци-

ални взаимодействия. [1] 

Като цяло по отношение на работната сре-

да, социалните контакти пораждат в бремен-

ната най-често чувство за тревога, което е 

свързано формалните и с неформалните ас-

пекти на нейните работни взаимодействия. В 

този случай влиянието, което ще окаже върху 

нея социалният аспект на работната среда е в 

непосредствена зависимост от редица факто-

ри, а именно:  

 квалификацията на бъдещата майка; 

 формалните и неформални работни 

отношения, от които тя е част;  

 перспективите и очакванията, които 

има бременната по отношение на своята про-

фесионална реализация [2] 

 

Цел 

Да се определят чувствата и нагласите, ко-

ито бременните изпитват по отношение на 

професионалната им реализация след ражда-

нето на детето. 

 

Материали и методи 

За целите на изследването е разработена 

пряка индивидуална анонимна анкета за ус-

тановяванемнението на 100 бременни относ-

но чувствата и нагласите им за връщане на 

работа след раждането. Анкетната карта съ-

държа въпроси от затворен тип. Бременните 

посещават женска консултация в следните 

лечебни заведения: МБАЛ „Свети Врач“ ЕО-

ОД, гр. Сандански; МБАЛ „Рокфелер“ ЕООД, 

гр. Петрич; Клиника по Акушерство и Гине-

кология при Университетска Болница „Лозе-

нец“, гр. София; СБАЛАГ „Майчин дом“, гр. 

София и МЦ „Технобиос”, гр. София.  

 

Анализ на резултатите 

Анализът на резултатите показва, че по–

голямата част (62%) от респондентите смятат, 

че ще загубят част от енергията и времето си 

за професионалните си ангажименти с нас-

тъпването на майчинството. 

Не се тревожат от бъдещата си професио-

нална реализация 18% от анкетираните.  

20% от бременните предполагат, че коле-

гите им ще смятат, че няма да могат да разчи-

тат на тях (виж фиг. 1): 

 

 
Фиг. 1. Тревоги във връзка с предстоящо-

то майчинство по отношение на професио-

налната реализация на респондентите 

 

Резултатите от проведения анализ показ-

ват, че известни притеснения, но като цяло 

само положителни емоции имат повечето 

анкетирани (40%). 11,34% от бременните са 

изпитвали силна емоционална превъзбуда по 

време на бременността, а страх и несигурност 

29,33%. Напрежение и раздразнителност са 

почувствали 19,33% от бременните (виж фиг. 

2): 

 

 
Фиг. 2. Чувства и нагласи, които анкети-

раните бременни изпитват във връзка с връ-

щането на работа след раждането 

 

Изводи 
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1. В българското общество детето тради-

ционно е свръхценност. В този смисъл май-

чинството е не просто природен индивидуал-

но-психичен рефлекс, но и доминантна мо-

рална ценност. Към майката обществото има 

категорични високи очаквания.Анализът на 

резултатите показва, че по–голямата частот 

респондентите смятат, че ще загубят част от 

енергията и времето си за професионалните 

си ангажименти с настъпването на майчинст-

вото, което доказва  стремежа на жената към 

професионална реализация и равнопоставе-

ност в обществото, тъй като майчинството се 

превръща от традиционно биографично дос-

тояние за всяка здрава жена в нейна алтерна-

тивна личностна дилема. Става дума за при-

нудения избор между двете крайности: отказ 

от майчинство, поради социални и професо-

нални ангажименти с цената на комплекс за 

екзистенциална малоценност, или избиране 

на радостта от майчинството, но с риск за 

социална и професионална дискриминация, 

отпадане от конкуренцията и лична маргина-

лизация. 

20% от бременните предполагат, че коле-

гите им ще смятат, че няма да могат да разчи-

тат на тях.   Една от основните причини за 

това е,  че жените в по-голяма степен са ан-

гажирани с отглеждането на децата и предвид 

на това съществуват затруднения при съвмес-

тяването между семейния и професионалния 

живот. 

 

2. Емоционалното състояние на бременна-

та жена има отношение към правилното раз-

витие на плода. Според резултатите, в пси-

хичната дейност на бъдещите майки немину-

емо присъства известна доза страх от завръ-

щането на работа.  

 

 

 

 

 

 

Заключение 

 

Необходимо е да се насърчи участието на 

жените на пазара на труда, да се създават 

възможности за завръщането им на работа 

след ползването на отпуск поради бременност 

и раждане. Необходимо е осигуряване на ка-

чествени грижи за отглеждането на малки 

деца на възраст до 3 години. 

 

 

Литература 

 

1. Антонов А., В. Медков. Социология 

семьи. МУБУ, 1996  

2. Батуев А. С., Л. Соколова. Биологиче-

ское и социальное в природе человека /Под 

ред. А. С. Батуева // Биосоциальная природа 

материнства и раннего детства. – СПб.: 

СПбГУ, 2007 

3. Гофман А. Концептуальныеподходы к 

анализусоциального единства с. 29- 36 // Со-

циологическиеисследования. №11. 2015  

4. Добряков И. Позитивный опыт в пси-

хотерапии семьи, ожидающей ребенка. М., 

1997 

5. Филиппова Г. Психология материнст-

ва. Издательство Института Психотерапии, 

Москва, 2002 

6. Gabbe S. G. etal. (eds.) 

NormalandProblemPregnancies (6th ed.) 

Saunders / Elsevier, 2012  

7. LeslieCameron-Bandler Michael Lebeau. 

TheEmotionalHostage. RealPeoplePress. 2004 

 

 

 

Ас. Лилия Перусанова, дм 

Медицински факултет 

СУ „ Св. Кл. Охридски” 

1407 , София, ул. Козяк № 1 

E-mail: liliperusanova@abv.bg 

 

 

http://www.isras.ru/index.php?page_id=2608
http://www.isras.ru/index.php?page_id=2608
http://www.isras.ru/index.php?page_id=2608
mailto:liliperusanova@abv.bg


64 

УПРАВЛЕНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ MANAGEMENT AND EDUCATION 

TOM XIV  (5)  2018 VOL. XIV  (5)  2018 

  

 

 

 

 

 

 

ГЛЕДНА ТОЧКА НА СТУДЕНТИ МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ ЗА КАЧЕСТВОТО НА 
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ABSTRACT: The theoretical and practical teaching in Hygiene and Ecology should be continually 

developed and updated to be as useful and adequate as possible for nursing students. The purpose of this study is 

to examine the perspective for nursing students on the quality of teaching in the discipline. The analysis of the 

results shows that lectures and exercises on "Hygiene and Ecology" arouse interest in students who believe and 

rely on their teachers to gain new knowledge in the specific field. It is the competence and responsiveness of 

lecturers and assistants that lead to positive results of the semester examination. The obtained knowledge from 

the nurses is the basis for their further improvement and validation as specialists in this field. 
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Въведение 

 

Хигиената е научно-практическа профи-

лактична медицинска дисциплина с голямо 

социално-икономическо значение. Чрез нея се 

цели да се запази и подобри здравето на ин-

дивида и неговото потомство, да се съхрани и 

увеличи  работоспособността и творческото 

дълголетие на хората. Хигиената е нова наука 

в съвременен смисъл и същевременно един от 

най-древните дялове на човешкото познание 

и практика, свързани с медицината. Заедно с 

близката до нея наука екология спомагат за 

запазване и подобряване на здравето [11].  

Именно придобиването на знания по тези 

дисциплини, формиращи профилактично 

мислене обуславят изучаването им в общ 

предмет от студентите от професионално 

направление „Здравни грижи“. 

Цел на настоящото изследване е да се 

проучи гледната точка на студенти медицин-

ски сестри за качеството на преподаване по 

Хигиена и екология. Откриването на нагласи-

те и предпочитанията на респондентите ще 

спомогнат за оптимизиране на учебния про-

цес по тази дисциплина. 

 

Материал и методи 

 

Анкетирани са 41 студенти от Медицински 

факултет, Тракийски университет, Стара За-

гора специалност „Медицинска сестра“ – II 

курс. Използвани са две преки анонимни ан-

кети. Едната включва мнението на медицинс-

ките сестри за преподаването на теоретичния 

материал по 11 показателя, а другата анкета 

съдържа 14 пункта свързани с практическото 

обучението по „Хигиена и екология“. Отго-

ворите в анкетните карти са тип Ликертова 

скала, в която медицинските сестри чрез от-

говора си от 1 до 5 могат да се съгласят или 

да не се съгласят в различна степен.  Данните 

са обработени с помощта на статистически 

методи. 

 

Резултати и обсъждане 

 

Обучението по всяка една дисциплина е 

свързано както с развитието на отделния ин-

дивид, така и с развитието на човешкото об-

щество. Съобразено е със световните съвре-

менни тенденции за хуманизация и глобули-

зация на обществото. В своята същност пред-

ставлява реализиране на дейностите „препо-
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даване“ и „учение“ на учебното съдържание в 

процеса на курса на обучение. Отразявайки 

взаимно свързаната дейност на обучаващия и 

обучавания то се явява форма на социална 

дейност на преподавателя и студента [6, 9]. 

Курсът на обучение по „Хигиена и еколо-

гия“ на медицинските сестри от Медицински 

факултет, Тракийски университет, гр. Стара 

Загора се провежда през зимния семестър на 

II курс. Учебните програми и хорариумът на 

часовете за теоретично и практическо обуче-

ние са съобразени съответните нормативни 

документи [4, 5].  Теоретичния курс включва 

24 часа, а практическият е 6 часа [14]. 

Анкетираните медицински сестри са на 

възраст от 18 до 22 години. Те са от женски 

пол, несемейни и не са работили преди да 

постъпят в учебното заведение. Това потвър-

ждава тяхното желание да получат добро об-

разование и да се развиват в професионално 

отношение. Доказателство за необходимостта 

от непрекъснато професионално развитие и 

усъвършенстване на медицинските сестри по 

отношение на различни аспекти на техните 

дейности и обучение намираме и в проучва-

ния на други автори [1,2]. По тази причина 

изискванията на медицинските сестри към 

преподаването по „Хигиена и екология“ са 

високи. 

Обработката на данните от анкетната кар-

та за теоретичния и практическия курс на 

преподаване по „Хигиена и екология“ показва 

липса на отговори от скалата 1 (силно несъг-

ласен) и 3 (без мнение). Това говори за ясна 

позиция на студентите, осмисляне значението 

на придобитите знания по време на обучение-

то и  възможностите за тяхното бъдещо про-

фесионално прилагане в практиката. 

Базовите знания по дисциплината „Хигие-

на и екология“ се получават от теоретичния 

курс на обучение. Те са основа за формиране 

на компетенции от страна на студентите ме-

дицински сестри за тяхната бъдеща реализа-

ция и решаване на конкратни хигиенно-

екологични задачи в работната среда.  

Резултатите от гледната точка на студен-

тите за качеството на теоретичното обучение 

по „Хигиена и екология“ са представени в 

таблица 1. 

 

Таблица 1. Мнение на студенти медицински сестри за качеството на преподаване (%) -

теоретичния курс (лекции) по „Хигиена и екология“ 

Показател 1 2 3 4 5 

Курсът имаше ясно поставени цели и задачи 

 

   9.76 90.24 

Преподаваният материал отговаряше на темите на 

лекциите 

   7.32 92.68 

Лекторът представяше материала ясно и органи-

зирано 

    100 

Лекторът имаше значителни познания по матери-

ала 

    100 

Лекторът обръщаше внимание на важните аспек-

ти в материала 

    100 

Лекторът представяше последните новости по 

темите 

    100 

По време на лекциите се водеха дискусии, които 

помогнаха за по-добро усвояване на материала 

 17.07  7.32 75.61 

Използваните визуални средства допринесоха за 

по-доброто усвояване на материала 

 19.51  7.32 73.17 

Лекторът беше отзивчив към мои въпроси и 

проблеми с есвояването на материала 

    100 

Наученото от лекции ми помогна да се представя 

добре на семестриалния изпит 

 4.88  14.63 80.49 

В курса на обучение получих обстойни знания по 

хигиена и екология 

   12.20 87.80 

 

Легенда: 1 = силно несъгласен  2 = несъгласен  3 = без мнение  4 = съгласен  5 = силно съгласен 
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Анализът на резултатите на отговорите на 

медицинските сестри относно съответствието 

на преподавания теоретичен материал с теми-

те на лекциите показва, че 92.68% от тях са 

„силно съгласни“. Почти същия брой респон-

денти (90.24%) са „съгласни“, че курсът на 

обучение е с ясно поставени цели и задачи. 

Оценката за качествата на лектора на теоре-

тичния курс е 5, тоест всички анкетирани са 

„силно съгласни“, че преподавятелят има 

значителни познания по материала, който се 

представя ясно, организирано, включва съв-

ременните новости по темите и се обръща 

внимание на най-важните аспекти. Това е 

доказателство, че да обучаваш другите (осо-

бено успешно), означава, че и ти самият тряб-

ва да знаеш и да умееш [12]. Ето защо резул-

татността на обучението се основава на взаи-

мовръзката на преподавателя и обучаващите. 

Ефективното взаимоотношение между тях се 

гарантира както от качествата на преподава-

теля, така и от желанието, мотивацията и соб-

ствената учебна активност на самите студен-

ти. Изграждането на положителна мотивация 

за учебната дейност стимулира развитието на 

познавателни интереси, които са важни фак-

тори за подобряване на качеството и ефек-

тивността на учебния процес [7,13,15]. Ак-

тивното участие на респондентите в образо-

вателния процес и проблемното обучение по 

дисциплината стимулира мисленето им и ги 

подготвя за бъдеща професионална реализа-

ция, доближавайки ги максимално до реална-

та работна среда [8,16]. Условие за успех и 

постижения на студентите при овладяването 

на новите знания, за тяхното бъдещо профе-

сионално развитие и утвърждаване като спе-

циалисти са личностните качества  на препо-

давателя [3]. Отзивчивостта на лектора към 

въпросите и проблемите свързани с усвояване 

на теоретичния материал при всички меди-

цински сестри са гаранция за доброто предс-

тавяне на семестриалния изпит. Относител-

ният дял на анкетираните, които са „силно 

съгласни“, че наученото то лекциите им е 

помогнало за доброто представяне на семест-

риалния изпит е 80.49%, докато 14.63% са 

„съгласни“. Много нисък е процентът на тези 

студенти, които са „несъгласни“ (4.88%). Те 

посочват, че им е била необходима допълни-

телна теоретична подготовка. „Силно съглас-

ни“, че в курса на обучение са получили обс-

тойни знания по „Хигиена и екология“ са 

87.80% от анкетираните, докато 12.20% са 

„съгласни“. Липсват отговори „несъгласен“. 

Не малък е процентът (19.51%) на респонден-

тите, които не са съгласни, че използваните 

визуални средства по време на лекциите са 

допринесли за по-добро усвояване на матери-

ала. Също и воденето на дискусии за 17.07% 

не се помогнали за по-доброто и лесно възп-

риемане на лекциите. Мнението на анкетира-

ните е, че дискусиите трябва да са приоритет 

на практическите упражнения. 

От изключително важно значение е съче-

таването на теоретичното обучение с практи-

ческата подготовка по „Хигиена и екология“, 

тъй като това ще спомогне за решаване на 

редица хигиенно-екологични, промотивни и 

профилактични проблеми. Основни участни-

ци в този цялостен единен процес отново са 

преподавателите и студентите медицински 

сестри [9, 10]. 

На таблица 2 е показана гледната точка на 

медицинските сестри за качеството на препо-

даване по време на упражненията по „Хигие-

на и екология“. 

От нея се вижда, че 92.68% от анкетирани-

те са „силно съгласни“ с твърдението, че  

преподаваният материал отговаря на темите 

на упражненията. Близък е процентът на сту-

дентите, които смятат, че практическото обу-

чение по хигиена е ясно поставени цели и 

задачи (95.12%). Резултатите от анкетното 

проучване показват дублиране на мнението 

на анкетираните за познанията, организира-

ността на преподаване на материала, предста-

вяне на последните новости и най-важни ас-

пекти по темите на упражненията от асистен-

та с това на лектора по дисциплината. Оцен-

ката е 5 (силно съгласен) за 100% респонден-

ти. Всички те са единодушни („силно съглас-

ни“) по отношение на отзивчивостта и готов-

ността за помощ на асистента за изясняване 

на проблемните ситуации, които възникват 

при решаването на някои конкретни практи-

чески хигиенни задачи. Именно тези практи-

чески задачи и опити допринасят за по-

доброто усвояване на материала. Гледната 

точка на анкетираните за използването на 

визуални средства и провеждане на дискусии 

по време на упражненията е различна от тази 

за лекциите. Анализът на данните показва 

липса на отговори с оценка 2 (несъгласен) по 

тези показатели. Повече от половината от 

медицинските сестри (97.56%) смятат, че 

визуалните средства използвани по време на 

упражненията, както и дискусиите (95.12%) 

спомагат за по-доброто усвояване на матери-

ала. Относителният дял на „силно съгласни-
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те“ с показването на учебни филми,  разши-

ряващи познанията им в областта на хигиена-

та и екологията е 92.68 процента. Те изразя-

ват своето желание за увеличаване броя на 

занятията с представяне на учебни филми с 

практическа насоченост. Знанията получени 

по време на упражненията до голяма степен 

помагат на студентите за доброто им предс-

тавяне на семестриалния изпит, за разлика от 

лекционния материал. „Силно съгласни“ с 

това твърдение са 90.24%, а „съгласни“ са 

9.76% от респондентите. Липсва отговори с 

оценка 2 (несъгласен). Вероятно това се дъл-

жи на разнообразните практически опити, 

провеждани по време на упражненията, които 

предизвикват интереса на студентите. Поради 

тази причина те искат увеличаване на часове-

те за практическо обучение. Гледната точка 

на анкетираните за пълнотата на знанията от 

практическия курс на обучение по хигиена и 

екология са идентични с тези от лекциония 

курс. 

 

Таблица 2. Мнение на студенти медицински сестри за качеството на преподаване (%) -

практически курс (упражнения) по „Хигиена и екология“ 

Показател 1 2 3 4 5 

Курсът имаше ясно поставени цели и задачи 

 

   4.88 95.12 

Преподаваният материал отговаряше на темите на 

упражненията 

   7.32 92.68 

Асистентът представяше материала ясно и орга-

низирано 

    100 

Асистентът имаше значителни познания по мате-

риала 

    100 

Асистентът обръщаше внимание на важните ас-

пекти в материала 

    100 

Асистентът представяше последните новости по 

темите 

    100 

По време на упражненията се водеха дискусии, 

които помогнаха за по-добро усвояване на мате-

риала 

   4.88 95.12 

Практическите задачи и опити допринесоха за по-

добро усвояване на материала 

   9.76 90.24 

Използваните визуални средства допринесоха за 

по-доброто усвояване на материала 

   2.44 97.56 

Представените учебни филми разшириха позна-

нията ми в областта 

   7.32 92.68 

Асистентът беше отзивчив към мои въпроси и 

проблеми с есвояването на материала 

    100 

Наученото от лекции ми помогна да се представя 

добре на семестриалния изпит 

   9.76 90.24 

В курса на обучение получих обстойни знания по 

хигиена и екология 

   12.20 84.80 

 

Легенда: 1 = силно несъгласен  2 = несъгласен  3 = без мнение  4 = съгласен  5 = силно съгласен 

 

Като обобщение може да се каже, че нап-

равеното изследване показва, че лекциите и 

упражненията по „Хигиена и екология“ пре-

дизвикват интереса на студентите, които вяр-

ват и разчитат на своите преподаватели за 

получаване на нови знания в конкретната 

област. Именно компетентността и отзивчи-

востта на лекторите и асистентите водят до 

положителни резултати на семестриалния 

изпит. Получените знания от медицинските 

сестри са основа за тяхното понататъшното 

усъвършенстване и утвърждаване като специ-

алисти в тази област. 

 

Заключение 

 

Теоретичното и практическо преподаване 

по „Хигиена и екология“ трябва да бъде неп-
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рекъснато развивано и осъвременявано, за да 

е максимално полезно и адекватно за обуча-

ващите се медицински сестри [9]. При прави-

лен подбор и начин на преподаване на мате-

риала по тази дисциплината студентите ще 

проявяват допълнителен интерес за обогатя-

ване на знанията си. Създаването на опти-

мална организация на учебния процес ще 

спомогне за формиране на значими умения, 

навици, качества и изграждане на стил на 

поведение на студентите. Това от своя страна 

ще доведе до техния професионален  и социа-

лен прогрес. 
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RISK FACTORS IN THE DAILY ACTIVITIES OF LECTURERS IN PUBLIC HEALTH 

AND HEALTH CARE 

 

Magdalena Platikanova, Petya Hristova 

 
ABSTRACT: The everyday activity of each individual is accompanied by the effects of various factors that 

have a positive or negative impact on his health and self-esteem. The problem of positive workers' health is a key 

priority under the National Health Strategy 2014-2020, which as an important aspect of the country's policy is 

inextricably linked to ensuring healthy and safe working conditions and a good workplace psycho-climate. 

The aim and objectives of the article is to examine the risk factors in the work of lecturers in the field of 

public health and health care. Some behavioural factors have been studied, depending on their lifestyle. 

A documentary method has been used to analyze available literature, to study regulatory documents, 

programs and strategies in the field of health and safety at work in the healthcare sector and  published and 

introduced good practices. 

Some of the risk factors are related to the working environment (noise, illumination, microclimate, etc.) and 

others are the so-called behavioural factors (determined by the way of life). Their combined effect determines 

the professional pathology in the professors (neuritis, diseased of eye analyzer and skeletal-muscular system). 

Lecturers' lifestyle (irrational and unbalanced eating, low motor activity, harmful habits - alcohol and smoking) 

increase the risk of cardiovascular disease, diabetes and obesity. The nature of work and working conditions are 

directly related to the psycho-emotional stress of lecturers, which sometimes leads to emotional exhaustion and 

exhaustion. 

 The implementation of a set of preventive measures for rehabilitation of the working environment and the 

provision of good health, the use of the experience of good practices in the sphere of healthcare and education 

leads to improvement of the working conditions and the psycho-climate. It has a positive effect on the self-esteem 

and the satisfaction of the lecturers in the sphere public health and health care, and contribute to improving the 

educational environment. 

Key words: lecturer, risk factor, public health, health care 

 

Въведение 

 

В своята ежедневна дейност всеки човек, в 

частност преподавателите в сферата на об-

щественото здраве и здравните грижи са под-

ложени на въздействието на различни факто-

ри, които оказват положително или отрица-

телно влияние върху здравното му състояние. 

Факторите, които влияят негативно върху 

здравето и повишават вероятността от въз-

никване на заболяване се наричат рискови 

фактори. Тяхното въздействие се проявява 

при неспазване на здравните норми и изиск-

вания [29]. 

Според критериите на СЗО, за да се прие-

ме даден фактор за рисков е необходимо да  

се докаже неговата връзка с вероятността от 

възникване на заболяване, т.е. той да пред-

шества болестта, да има биологично обясне-

ние и след коригирането му, промените в 

крайния изход от неговото въздействие да са 

трайни. Това се потвърждава и от Борисов и 

съавтори, според които “рисковият фактор е 

такъв признак или елемент от жизнената и 

работната среда на човека, който създава ус-

ловна вероятност за възникване на една или 

друга болест“. Все по наложително става 

изискването да се отчита и изследва съчета-
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ното въздействие на всички рискови фактори 

т.н. "множествен риск“. Професионална дей-

ност на човека се осъществява в определена 

работна среда и при определени условия на 

труд. Факторите на работната среда стават 

рискови само при определени условия, при 

съчетание с други специфични фактори (тю-

тюнопушене, наднормено тегло и др.). Въз-

можно е един и същи фактор да бъде рисков 

едновременно за няколко заболявания. Това 

обстоятелство има важно значение за управ-

лението на риска и промоцията на здравето, 

тъй като преодоляването на един рисков фак-

тор има многопосочен положителен ефект” 

[2]. 

Рисковите фактори се разделят на следни-

те групи: 

1. Ендогенни фактори на самия организъм 

– генетични и биологични фактори; 

2. Екзогенни фактори – фактори на окол-

ната среда: природни (климат, вода, въздух, 

почва) и на работната среда (микроклимат, 

осветление, вентилация, шум, отопление); 

3. Поведенчески фактори (стил на живот) – 

хиподинамия, нерационално хранене, тютю-

нопушене, злоупотреба с алкохол, наркотич-

ни вещества, лекарства и др. 

 

Цел и задачи 

 

Целта и задачите на статията е да се ак-

центира върху значението на рисковете фак-

тори в ежедневната дейност на преподавате-

лите в сферата на общественото здраве и 

здравните грижи във висшето медицинско 

училище. Проучени са и някои поведенчески 

фактори, обусловени от стила им на живот. 

 

Материал и методи 

 

За осъществяване на поставената задача е 

извършен анализ на достъпна литература, 

нормативни документи, национални програ-

ми и стратегии в областта на здравословните 

и безопасни условия на труд в сектора здра-

веопазване. Проучени са  и публикувани и 

въведени добри практики [21,30]. 

Днес една от най-важните и напреднали 

области на социалната политика на Евро-

пейския съюз с цел създаване на по-

качествени работни места са здравето и безо-

пасността на работното място. Именно здра-

вословните и безопасни условия на труд во-

дят до качествена продукция и така наречено-

то „благосъстояние при работа“, свързано с 

превантивните мерки за защита и за създава-

не на условия за ефективен, безопасен и здра-

вословен труд [26]. Политиката на нашата 

страна хармонизира с тази на Европейския 

съюз.  

Управлението на дейността за безопасност 

и здраве при работа е от изключително значе-

ние за всички сфери на обществения живот и 

конкретно за сферата на здравеопазването и 

медицинското образование. Приоритетите за 

ефективна и качествена работа на медицинс-

кия труд с цел подобряване на здравето на 

населението са посочени в  Националната 

здравна стратегия 2014-2020 година и в На-

ционалната концепция „Цели за здраве 2020“ 

[11,12]. Трудът на преподавателите в сферата 

на общественото здраве и здравните грижи, 

във висшето медицинско училище се харак-

теризира с определена специфичност, тъй 

като те извършват своята дейност както в 

учебните зали, така и в клиничните бази и 

съчетават рисковете на преподавателската и 

медицинската професия [10,24]. При съчета-

нието на лечебно-диагностичната, изследова-

телската, преподавателската и други дейности 

са изложени на различни рискови фактори 

[19]. При преподаването упражняваният от 

тях труд е свързан предимно с високо нервно-

психично напрежение, докато в клиничните 

бази трудът е с организационно-

изпълнителски характер и по-голяма двига-

телна активност [27]. За да бъде високопроиз-

водителен трудът на медицинския работник е 

необходимо осигуряване на удобства и безо-

пасност при извършване на различните дей-

ности [4,5,6,23]. Това е залегнало в глобална-

та стратегия на СЗО „Здраве 2020“ - Евро-

пейска политическа рамка и стратегия за 21-

ви век“ за „създаване на здравословна среда“ 

[22]. В тази връзка е и Националната здравна 

стратегия "Здраве за България", в която един 

от приоритетите е ограничаване на рисковите 

фактори в околната  и работната среда.  

Факторите на работната среда, които до 

голяма степен нарушават комфорта по време 

на работа на преподавателите в сферата на 

общественото здраве и здравните грижи са 

шумът и осветлението и то при определени 

условия.  Когато разглеждаме влиянието на 

шума трябва да се има в пред вид строител-

ните и ремонтни дейности, които евентуално 

се извършват не постоянно по време на учеб-

ния процес. Затова този фактор се определя 

като временен, който търпи изменение. С цел 

ограничаване възможността от възникване на 
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неврити на слуховият нерв при работа в тази 

временна шумна среда, профилактичните 

мероприятия са главно технически и органи-

зационни за привеждане на шумовите нива в 

съответствие с граничните стойности на екс-

позицията [31]. В редки случаи източник на 

шум може да бъде използваната апаратура, 

когато преподавателите не са запознати с 

техническите характеристики и правилата за 

правилна работа и експлоатация. За това е 

необходимо извършване на системен преглед 

и поддръжка на наличната апаратура, нами-

раща се в учебните кабинети и в базите за 

практическо обучение в съответствие с инст-

рукциите на производителя и Комитета по 

метрология и стандартизация [8]. 

Във връзка с бързото развитие на науката 

и техниката се наблюдава автоматизация и 

компютризация на медицинския и педагоги-

ческия труд. Ежедневната работа на препода-

вателите с видеодисплей води до влиянието 

на друг рисков фактор (осветлението) върху 

зрителния анализатор. Често се наблюдават 

неприятни зрителни смущения (парене на 

очите, сълзене и др.) [8]. Системното изслед-

ване на зрителния анализатор на работещите 

с видеодисплеи при възникване на смущения 

в зрението, използването на защитни екрани и 

подходящи очила при работа повече от поло-

вината от законоустановеното време, перио-

дичните прекъсвания от 15 минути на всеки 

45 минути работа, обучение на работещите по 

отношение на специфичните правила за безо-

пасност при работа с видеодисплеи са основ-

ните профилактични мероприятия при изпол-

зването на компютърната конфигурация [17].  

От една страна седящата работна поза при 

работа с видеодисплей води до обездвижване 

на организма, а от друга продължителното 

стоене прав при провеждането на практичес-

ките упражнения в клиничните бази е причи-

на за значителното статично физическо нато-

варване на двигателната система - мускули, 

сухожилия, стави, ставни връзки. По този 

начин се увеличава риска от заболявания на 

скелетно-мускулната система. Въвеждането 

на физиологични режими на труд и почивка в 

зависимост от естеството на работата спома-

гат за намаляване на възможността за разви-

тие на редица заболявания, водят до по-добра 

концентрация и по-малко грешки по време на 

работата на преподавателите. Това е изклю-

чително важно особено при практическата 

медицинска дейност, тъй като грешките в 

някои случаи могат да доведат до неблагоп-

риятен край. Минималното време за всяка 

отделна почивка не трябва да бъде по-малко 

от 5-10 минути. Регламентираните почивки се 

провеждат като пасивни, полупасивни или 

активни за възможно най-добро психическо 

разтоварване и профилактика на адинамията 

[15]. 

Проучванията относно другите фактори на 

работната среда като микроклимат и свърза-

ните с него отопление и вентилация показват, 

че не са проблем и риск за здравето на препо-

давателите, тъй като отговарят на санитарно- 

хигиенните изисквания. Същото важи и за 

работните помещения (кабинети и клинични 

бази). В тях няма излишни мебели или пред-

мети, които да затрудняват работния процес. 

Спазени са ергономичните изисквания към 

работното място и оборудването [28,32]. Бро-

ят на работните места е съобразен с кубатура-

та на помещенията, което създава комфортни 

условия за труд [8,31]. Ръчната работа с те-

жести не е застъпена в ежедневната дейност 

на преподавателите. За предотвратяване на 

трудови инциденти и злополуки всички пре-

подаватели трябва да са запознати с опаснос-

тите, произтичащи от работното оборудване, 

използваните материали, консумативи, както 

и от самия работен процес. 

Особено внимание е необходимо да се 

обърне на възможността от въздействие на 

различни биологични агенти при работата в 

клиничните бази. Задължително е използва-

нето на работно облекло (манта, куртка и 

панталон) и лични предпазни средства (маски 

и ръкавици) [16]. 

Начинът на живот на преподавателите, то-

ест поведенческите фактори са от изключи-

телно значение, тъй като те са в основата на 

много социално-значими заболявания. Нера-

ционалното и небалансирано хранене, ниска-

та двигателна активност, прекомерната упот-

реба на сол са фактори, увеличаващи риска от 

възникване на сърдечно-съдови заболявания 

(артериална хипертония, исхемична болест на 

сърцето, мозъчно-съдова болест), диабет и 

затлъстяване [13]. Безспорна е вредата от 

тютюнопушенето. Доказана е връзката му с 

над 20 вида заболявания, като рак на белия 

дроб, заболявания на дихателната система 

(обструктивна белодробна болест, астма, 

бронхит, пневмонии), сърдечно-съдови забо-

лявания, атеросклероза, хроничен гастрит и 

др. [33]. Прекомерната употреба на алкохол е 

друг рисков фактор, който може сериозно да 

повлияе на здравето, взаимоотношенията в 
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семейството и работата, и да доведе до забо-

лявания и зависимост [25]. Проучванията не 

показват зависимост на преподавателите от 

тези фактори, с малки изключения по отно-

шение на употребата на цигари. Вероятно 

това е свързано с моралната им отговорност, 

престижността на професията и авторитета, 

който имат сред студентите [9]. 

Ежедневен рисков фактор в работата на 

преподавателите е психо-емоционалният 

стрес [3,14,18,20]. В някои случаи може да се 

стигне до емоционално изтощение, което е 

сериозен проблем в съвременното общество 

[1,7]. Стресът е предразполагащ фактор за 

артериална хипертония, сърдечно–съдови 

заболявания, язва на стомаха и дванадесетоп-

ръстника, гастрит, неврози, пародонтоза, ате-

росклероза и др. За преодоляването на стреса  

трябва да се разширят познанията за вида, 

характера и здравните последици на стресо-

генните реакции, да се внедрят подходящи 

релаксиращи техники и подходи за справяне с 

проявите на стреса. Разработване на програма 

с насоченост за овладяване на стресовия фак-

тор при работа, респективно стресовата реак-

ция на организма ще повиши индивидуалната 

и групова (екипна) устойчивост спрямо пси-

хо-емоционалните стресори в работната среда 

[10,31]. 

За преодоляване влиянието на рисковите 

фактори в ежедневната дейност на препода-

вателите в сферата на общественото здраве и 

здравните грижи е необходимо въвеждане на 

превантивни мерки за осигуряване на по-

добро здраве и подобряване на психо клима-

та. Осигуряването на здравословни и безо-

пасни условия на труд включва мониторинг 

на параметрите на факторите на работната 

среда и редовни инспекции от органа по 

безопастност при работа за предприемане на 

коригиращи действия при евентуални нару-

шения. Извършването на ремонти извън 

учебния процес,  подобрения на материално-

техническата база, въвеждането на ново 

съвременно техническо оборудване са меро-

приятия, които спомагат за осигуряване на 

добра работна среда. Не по-малко значение 

има непрекъснато обучение и обмен на ин-

формация за възможните рискове при работа 

и методите за тяхното ограничаване и отстра-

няване. Именно тим-билдингите, културните 

мероприятия, дискутирането на възникналите 

проблеми и търсенето на адекватни решения 

оказват позитивен ефект върху здравето и 

самочувствието на преподавателите и допри-

насят за подобряване на образователната сре-

да. Необходимо е провеждане и на периодич-

ни профилактични прегледи, тъй като те са 

важен индикатор за здравния статус на пре-

подавателите. 

 

Заключение 

 

В заключение може да се каже, че добрите 

условия на труд и психоклимат, прилагането 

на комплекс от превантивни мерки за осигу-

ряване качествена грижа за здравето, взаимс-

тването на опита от доказани добри практики 

в сферата на здравеопазването и образование-

то водят до позитивна образователна среда, 

повишават мотивацията и удовлетвореността 

от извършваната работа при преподавателите 

от сферата на общественото здраве и здрав-

ните грижи във висшето медицинско заведе-

ние. За това промоцията на здравето на ра-

ботното място трябва да бъде единен процес, 

съчетаващ усилията на всички за оздравяване 

на работната среда и подобряване на личното 

поведение при работа. 
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ОЦЕНКА НА ПАЦИЕНТИТЕ ЗА УДОВЛЕТВОРЕНОСТ ОТ ЗДРАВНИ ГРИЖИ 

 

Мариана Бачева, Росица Дойновска 

 

EVALUATION OF PATIENT SATISFACTION OF NURSING CARE 

 

Mariana Bacheva, Rosica Doinovska 

 
ABSTRACT: Patient satisfaction is an important component of healthcare and directly affects the overall 

assessment of the quality of the services provided. Different factors have been identified to determine the level of 

patient satisfaction and have emerged as an important measure of the quality of healthcare delivery and a 

predictor of important health consequences. The aim of the study is to determine the general level of satisfaction 

and to identify the main factors determining overall satisfaction of patients.  

Key words: satisfaction, patients, nurse, hospitalization, quality 

 

Въведение 

 

Пациентите и тяхната удовлетвореност от 

грижите са основен измерител на качеството 

[5]. Удовлетвореността им по време на тяхна-

та хоспитализация е съществен критерий при 

определяне качеството на оказаната медицин-

ска помощ като цяло в лечебното заведение 

[1]. Проблемът за качеството на сестринските 

грижи в болницата е изключително актуален 

поради непрекъснатото повишаване на пот-

ребностите на пациентите. Те стават все по-

осведомени и търсят повече информация по 

отношение на болничното лечение и качест-

вото на грижите [5]. В процеса на грижа за 

пациентите медицинските сестри и останалия 

персанол не само предоставят здравна услуга, 

но и създават взаимоотношения, които също 

повлияват удовлетвореността от предоставе-

ната услуга [4]. Изучаването и изследването 

по въпросите за качеството на здравните гри-

жи създава възможности за тяхното оценява-

не и подобряване [20]. Хоспитализираните 

пациенти изискват цялостна намеса от здрав-

ните специалисти, с цел да се сведат до ми-

нимум ненужни рискове свързани със стреса 

и психичното здраве [6], [16], [18], [19]. Дру-

ги автори твърдят, че подобряването на бол-

ничната среда и увеличаването на броя на ме-

дицинските сестри са обещаващи за повиша-

ване нивото на удовлетвореност на пациенти-

те, а повишаването ѝ може да помогне за по-

добряване на здравните грижи [7], [13], [14], 

[15]. Удовлетвореността се разглежда като 

важен компонент в насърчаването на здравето 

и благосъстоянието на хората [8], [9], [10], 

[11]. Тя също може да окаже пряко влияние 

върху икономическите възможности на една 

институция, като засяга избора на лечебно 

заведение от потребителите [20]. Изведени са 

различни фактори, детерминиращи нивото на 

удовлетвореност на пациентите и очертаващи 

се като важна мярка за качеството на здрав-

ните грижи и предиктор на важни последст-

вия за здравето [6], [13], [14], [17]. Нивото на 

удовлетвореност зависи и от здравния статус 

и функционалното състояние, особено при 

пациенти с хронични заболявания [6]. Акцен-

тира се и върху непрекъснатостта на грижите 

и вниманието, както и някои специфични ин-

тереси и очаквания на потребителите на 

здравни грижи, чието разпознаване може да 

повлияе общата оценка за качеството на пре-

доставяните услуги [7], [8], [19]. Разглеждай-

ки въпросите на Бърнаут- синдрома, други 

автори се фокусират върху психо-социалното 

благополучие на медицинския персонал и 

превенцията на риска от дехуманизиране и 

деперсонализиране, което пряко се отразява 

върху отношението към пациентите [2]. В 

този смисъл подобряването способността на 

здравните професионалисти да разпознават 
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собствените си потребности и по този начин 

да отговорят на потребностите на пациентите 

може да има потенциала да подобри удовлет-

вореността на пациентите в здравеопазването 

[11], [12], [13]. В опит да се детерминират 

факторите, влияещи върху удовлетвореност-

та, някои автори ги разделят в пет основни 

оси, отнасящи се до медицинския персонал, 

немедицински персонал, атрибути на клини-

ката, свързаните с тях услуги, както и на инс-

титуцията [7]. Въпреки, че темата е актуална 

и много проучвана от редица  автори са необ-

ходими и допълнителни изследвания, за да се 

измерят специфичните аспекти на медицинс-

ката помощ и начините, по които обратната 

връзка от пациентите може да допълни дру-

гите източници за информация на качеството. 

Цел. Основната изследователска цел е да се 

определи общото ниво на удовлетвореност, 

основните фактори, детерминиращи общото 

задоволство на пациентите, както и тяхното 

ранжиране по значимост. 

Методи. Данните бяха събрани в едномесе-

чен период от време при пациенти в МБАЛ- 

Благоевград. За получаване и анализ на дан-

ните беше използван въпросник за проучване 

на удовлетвореността, състоящ се от 25 въп-

роса оценени с четиристепенна скала тип Ли-

керт. Проучването е предложено на над 50 

пациента, като 30 от тях са попълнили корек-

тно въпросниците. Това е изследване, съдър-

жащо 25-елемента, които осигуряват обратна 

връзка от пациентите за достъп до грижи, ко-

муникация с лекари и медицински сестри, 

загриженост на персонала, болнични условия 

и организация на работа. Оценката на удов-

летвореността на пациентите беше проучена 

чрез няколко променливи, групирани в 6 ос-

новни скали включващи: 1) цялостно справя-

не /5 айтема/; 2) стил на общуване /6 айтема/ ; 

3) скала за болнични условия /4 айтема/; 4) 

компетентност /4 айтема/; 5) организация на 

работа /3 айтема/; 6) скала за глобално отно-

шение /2 айтема/, изразяваща се в цялостното 

отношение на пациента за системата на 

здравна помощ. 

Дизайн на проучването. Проучването е про-

ведено с пациенти, анкетирани за последния 

им болничен престой. Изследваните лица бя-

ха помолени да дадат обратна връзка, която 

се основава на последните им преживявания 

по време на болничното им лечение. Данните 

от проучването са получени чрез пряко до-

питване и изпращане на писма до пациентите 

в послеболничния период от м. януари 2018 г. 

до февруари  2018 година.  

Методика на проучването. Статистическата 

обработка на данните от изследването е осъ-

ществена посредством програмната система 

SPSS-19.0, Prizm 3.0, като конкретно са при-

ложени статистическите процедури: дескрип-

тивна статистика и корелационен анализ. 

Pearson корелационните коефициенти са из-

ползвани за определяне на връзката между 

ниво на обща удовлетвореност, възраст и раз-

личните фактори [3]. Данните от статистичес-

ките изчисления са представени таблично и 

са изведени в текста, където условно са из-

ползвани следните означения: 

М- стойност на средната аритметична 

величина; 

SD- стойност на средно квадратичното 

отклонение; 

V% - процент на вариация;  

r- стойност на корелационния коефици-

ент на Пиърсън; 

p- равнище на значимост на корелацион-

ния коефициент. 

 

Резултати и анализ. Демографските фактори 

включват променливи като: възраст и пол. 

Въпросниците бяха изпратени на 50 пациен-

та, 30 от тях отговориха на молбата за учас-

тие, като в  1 имаше непълни данни. От тях 14 

(48, 3%) са жени и 15 (51,7%) мъже, при 

средна възраст (М= 59, 52; SD = 13, 94). 
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Фиг.1. Разпределение на пациентите по 

пол 

  

Другата група променливи, включва об-

щия бал за цялостна удовлетвореност и ска-

лите по отделните фактори,  оказващи влия-

ние върху удовлетвореността на пациентите.  

В табл. 1 са изнесени резултатите от ска-

лата за общото ниво на удовлетвореност. Ре-

зултатите от скалата за цялостна удовлетво-

реност показват, че удовлетвореността на па-
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циентите е умерена. Повечето пациенти 

(76,5%) са със средно ниво на удовлетворе-

ност, а 23,5% са тези с ниско ниво.  

 

Таблица 1. Резултативна таблица в SPSS 

за ниво на удовлетвореност 

Valid  Frequency Percent 

ниско ниво на 

удовлетворе-

ност 

7 
 

23,5 

умерено ниво на 

удовлетворе-

ност  

22 76,5 

високо ниво на 

удовлетворе-

ност 

0  0 

Total 29 100,0 

 

На фиг. 2 е изнесено разпределението на 

пациентите по общо ниво на удовлетворе-

ност. 
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Фиг. 2 Ниво на удовлетвореност  

 

В табл. 2 са изнесени обобщените  резул-

тати по отделните скали на въпросника за из-

точниците на удовлетвореност, където се отк-

роява значимостта на тези фактори за изслед-

ваните пациенти.  

 

Таблица 2. Йерархия на факторите на 

удовлетвореност на пациентите  

 M SD 

„удовлетвореност от  

цялостно справяне“ 

13,69 1,34 
 

„удовлетвореност от 

стила на общуване“ 

11,31 2,620 

„удовлетвореност от    

компетентността“ 

10,17 1,227 

„удовлетвореност от 

болнични условия“ 

8,62 1,590 

„удовлетвореност от ор-

ганизация на работа“ 

7,793 1,677 

„глобално отношение към 

здравеопазването“ 

3,380 1,227 

 

Като основен източник на удовлетвореност се 

явява скала „удовлетвореност от  цялостно 

справяне“ (M=13,69; SD=1,34), която включва 

заинтересованост, достатъчност и навремен-

ност на медицинските грижи. На второ място 

пациентите поставят скала „удовлетвореност 

от стила на общуване“ (M=11,31; SD=2,620), 

изразяваща се във внимание и чувствителност 

на персонала при търсене на медицинска по-

мощ, въпреки работното натоварване, дос-

тъпност при обясняване на информацията, 

свързана със здравословното състояние на 

пациента и съвети за справяне с болестта. На 

трето място поставят удовлетвореността от 

компетентните грижи на персонала, предста-

вени от скала „удовлетвореност от компетен-

тността“ (M=10,17; SD=1,227), изразяваща се 

в увереност и доверие за компетентни грижи 

и запознатост на персонала с най-новите ме-

тоди за лечение. На четвърто и пето място 

поставят скала „удовлетвореност от болнични 

условия“ (M=8,62; SD=1,590) и скала „удов-

летвореност от организация на работа“ (М= 

7,793; SD= 1,677). Те включват усещане за 

комфорт през време на болничния престой, 

редовно почистване и дезинфекция на бол-

ничната стая и задоволство от вкуса и коли-

чеството на храната. По отношение на орга-

низацията на работа значение имат впечатле-

нията на пациентите за работата в екип, екс-

педитивност и отделяне на нужното време за 

запознаване с вътрешния ред. Най- ниско ни-

во на  удовлетвореност носи скала „глобално 

отношение към здравеопазването“ (M=3,380; 

SD=1,227), включваща усещането на пациен-

тите за криза в здравната помощ в България и 

нуждата от промяна в системата на обгриж-

ване. 
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Фиг. 3 Източници на удовлетвореност  

 

След прилагане на корелационен анализ се 

установява наличие на умерена право-

пропорционална връзка (r= 0,305) между въз-

растта на пациентите и общото ниво на удов-

летвореност, т.е. с нарастване на възрастта 

нивото на удовлетвореност се увеличава. 

Връзките на възрастта на пациентите със ска-

ли „удовлетвореност от стил на общуване“ 

(r=0,134), „удовлетвореност от компетент-

ност“ (r=0,148) и скала „глобално отношение“ 

(r=0,212), са слаби правопропорционални т.е. 

с увеличаване на възрастта нараства слабо и 

значимостта на съответните източници на 

удовлетвореност. Индикират се слаби и уме-

рени обратнопропорциoнални връзки между 

възрастта на пациентите и общия бал за удов-

летворение на пациента (r= -0.305), както и 

със скали „удовлетвореност от цялостно 

справяне“ (r= -0,136), „удовлетвореност от 

болнични условия“ (r= -0,047) и „удовлетво-

реност от огранизация на работа" (r= -0,223), 

което демонстрира намалената роля на тези 

източници на удовлетворение при по-

възрастните пациенти.  

 

Обобщение 

 

1. По- голямата част от пациентите  проя-

вяват умерено високо ниво на удовлетворе-

ност, като с увеличаване на възрастта нивото 

на удовлетвореност има тенденция към на-

растване.  

2. Идентифицираните фактори, са най-

често срещаните източници на удовлетворе-

ние при пациентите, които с увеличаване на 

възрастта слабо нарастват.  

3.„Удовлетвореността от цялостното спра-

вяне“ е основен източник на удовлетвореност, 

следвани от „Удовлетвореност от стила на 

общуване“. На трето място в йерархията е 

факторът „Удовлетвореност от компетент-

ността“, следвани от „Удовлетвореност от 

болнични условия“. Най-малко удовлетворе-

ност предизвикват работната и социалната 

среда, представени от фактори: „Удовлетво-

реност от организация на работа “ и „Глобал-

но отношение към здравеопазването“. 

4. С напредване на възрастта нараства зна-

чимостта на фактори като: „удовлетвореност 

от стил на общуване“, „удовлетвореност от 

компетнтност“ и скала „глобално отноше-

ние“. 

5. При по-възрастните пациенти намалява 

значимостта на такива източници на удовлет-

ворение като: „удовлетвореност от цялостно 

справяне“, „удовлетвореност от болнични 

условия“ и „удовлетвореност от огранизация 

на работа".  

 

Заключение 

 

Налице е нарастваща тенденция за получа-

вене на обратна връзка като средство за по-

добряване на професионализма, междулич-

ностните и комуникационни умения, както и 

качеството на медицинските грижи. Освен 

това, оценката за удовлетвореност на пациен-

та все повече се използват като база за срав-

нение и клинично качество. Данните от това 

проучване биха могли да бъдат използвани, за 

да се предскаже пациентската неудовлетво-

реност и да даде обратна връзка на болницата 

за подобряване на клиничното качество. Кон-

статациите на настоящето изследване предос-

тавят потвърждаване на  твърдението, че об-

ратната връзка от пациентите може да пре-

достави полезна информация за това как те 

възприемат поведението на медицинския пер-

сонал и да се предприемат съответни мерки за 

повишаване нивото на удовлетвореност на 

пациентите. Анкетното допитване може да се 

наложи като ефективен инструмент за меди-

цинските специалисти да получават обратна 

информация за поведението си, с което могат 

пряко да повлияят, както и да се стимулира 

по-добър професионализъм и удовлетворе-

ност. Резултатите, получени при тази извадка 
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от пациенти предоставя полезна информация 

за идентифициране нуждите на пациентите, 

както и за планирането на ефективни интер-

венции и стратегии за намаляване или пре-

дотвратяване на недостатъците в болничното 

обслужване и увеличаване на удовлетворе-

ността на пациентите. 
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ПРОУЧВАНЕ И АНАЛИЗ НА НАГЛАСИТЕ ЗА ЗДРАВНА ПРОФИЛАКТИКА НА КО-
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RESEARCH AND ANALYSIS OF ATTITUDES FOR HEALTH PROPHYLAXIS OF COLO-

RECTAL CARCINOMA 

 

Monika Obreykova 
 

ABSTRACT: The topic of health prophylaxis of colorectal carcinoma is considered because this is an 

important social problem because of its high frequency. 10% of colorectal cancer is inherited and 90% develops 

without a family predisposition. The increase in new cases determines the social damage suffered society. The 

report discusses attitudes mandatory prevention of colon cancer andthelowageat which it should be conducted. 

Key words: healthattitudes, mandatoryprevention, colorectalcancer 

 

Въведение 

 

Здравето е състояние на пълно физическо, 

психическо и социално благополучие, а не 

само отсъствие на болест или недъг според 

СЗО. То интегрира биологичния, психоло-

гичния и социалния аспект и се разглежда 

като положителна страна, защото е нещо по-

вече от липса на болест. По този начин здра-

вето се свързва с качеството на живот и то е 

критерий за живота на дадено общество. 

В ценностната система на българските 

граждани здравето е заемало винаги едно от 

челните места. Особена ценност представля-

ват също и сигурността и безопасността, кои-

то са свързани със здравето на нацията в кон-

текста на благосъстоянието. 

Здравето на българската популация сери-

озно изостава от нивото на здраве на страни-

те- членки на Европейския съюз (ЕС). В Бъл-

гария е отчетена най-високата смъртност в 

ЕС 15,1 на 1000 души население по пет при-

чини. 

По данни на Националния статистически 

институт в България, както и в останалите 

изследвани държави, нараства броя на ново-

регистрираните случаи на злокачествени за-

болявания- от близо 330 на 100000 души от 

населението през 2000г. до 442 на 100000 

души през 2014г., или с 33% за 14- годишен 

период. Около два пъти по- бързо обаче на-

раства общия брой на регистрираните паци-

енти с онкологични заболявания у нас- от 

близо 2400 на 100 000 души от населението 

през 2000 г. до 3868 на 100 000 души от насе-

лението през 2014 г., или с 61% за 14- годи-

шен период [1]. 

Въпреки смъртността очакваната продъл-

жителност на живота сред европейците на-

раства. При все това здравето на средноста-

тистическия европеец би могло значително да 

се подобри и голяма част от болестите и ран-

ната смъртност да бъдат предотвратени. Со-

циалните и икономически предпоставки и 

свързаните с тях условия на живот и труд се 

явяват основен вид фактори за протичането 

на сравнително здравословен живот при от-

делните групи хора. Именно към тях е съсре-

доточена и точно този вид политика на ЕС. 

Закъснялата диагноза влошава ефектив-

ността на лечението и преживяемостта на 

онкоболните, увеличава икономическите за-

губи поради инвалидизиране и смърт особено 

на лица в активна възраст [2]. 

Поради това, профилактиката и скрининга 

за ранното откриване и лечение на рака са 

основен приоритет на здравната политика и 

дейността на здравната служба на всяка стра-

на. Програмите за превенция са основен еле-

мент в контрола на масовото разпространение 
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на онкологичните заболявания (рак на млеч-

ната жлеза, рак на шийката на матката и рак 

на дебелото черво). 

Колоноректалният карцином (КРК) е ва-

жен социално-здравен проблем, поради висо-

ката му честота, включително и у нас. Заема 

второ място по абсолютен брой на неоплас-

тични заболявания след карцинома на млеч-

ната жлеза при жени и на първо място сред 

мъжете. Заболеваемостта нараства постоянно 

във всички индустриални страни. 

КРК в Западните страни се подрежда на 

второ място като причина за смъртност от 

ракови заболявания и на първо място по 

смъртност сред непушачи. 

В Европейската общност новорегистрира-

ните случаи на КРК наброяват 195 000 го-

дишно. Увеличават се проксимално локали-

зираните карциноми на колона, докато тези 

на ректума намаляват. Въпреки това все още 

50% от всички КРК се откриват в ректума или 

на границата между ректума и сигмата [3].  

Активното участие на самия пациент в 

значителна степен допринася за откриването 

на преканцерозните заболявания. Изразявай-

ки се в самонаблюдение и своевременна кон-

султация с общо практикуващия лекар с цел 

насочване за специализиран преглед към он-

кодиспансер. Това посочва необходимостта 

от промоция на здравето, която заема изклю-

чително важно място в организацията на он-

кологичната помощ.  

Основна задача на епидемиологичните 

служби за първичната профилактика е да на-

сочат усилия за проучване условията на сре-

дата, в която живеят и работят хората, да 

изясняват до колко тя влияе за възникването 

на злокачествените тумори и да вземат мерки 

за отстраняване или намаляване на вредните 

въздействия на канцерогенните фактори в 

нея. Вторичната профилактика се обуславя от 

ранното откриване и лечение на преканцеро-

зите, отстраняването на причините, способст-

ващи тяхното възникване, които са едни от 

основните елементи на профилактиката на 

онкологичните заболявания.  

Третичната профилактика включва актив-

но проследяване на вече диагностицирани и 

лекувани пациенти – ранно начало, непрекъс-

натост, комплексност и индивидуалност [4]. 

Посредством здравно- образователни ма-

териали и консултации профилактиката ще 

насочва и изяснява на хората значението на 

ранната диагностика и своевременното лече-

ние на онкологичните заболявания. Причини-

те и начините за отстраняване или намалява-

не на рисковите фактори в условията на труд 

и бит, влиянието и значението на стреса, не-

рационалното хранене, тютюнопушенето, 

наследствеността за възникване на преканце-

розите. 

Здравната програма на ЕС включва дей-

ности за промоция на здравето и превенция. 

Те са насочени към факторите за заболевае-

мост и ранна смъртност. Определени инициа-

тиви и проекти имат стремежа да разпростра-

нят информация и да подобрят обмена на 

успешни практики. ЕС провежда информаци-

онни кампании и инициативи във връзка с 

повишаването на осведомеността, например 

за вредните последици от консумацията на 

алкохол и тютюнопушене. Насърчава обосо-

бяването на програми за профилактични 

прегледи (скринингови програми) за превен-

цията на раковите заболявания.  

Профилактиката е насочена към намалява-

не на заболеваемостта, свързана с КРК, както 

и към увеличаване броя на излекуваните бол-

ни. 

Тя е свързана с доброто познаване на он-

кологичнито заболяване, ранното откриване, 

съвременна диагностика, комплексно лече-

ние, наблюдение и възстановяване на трудос-

пособността.  

Необходимо е добро познаване етиология-

та на това заболяване и неговата профилакти-

ка. Редица учени отбелязват, че въпреки пос-

тиженията на медицината на второ място след 

сърдечно съдовите заболявания по смъртност 

сред населението е ракът. Докато инфарктът 

и инсултът поразяват в по- напреднала въз-

раст за раковите заболявания няма възрастова 

граница. И за съжаление в повече от 50% от 

случаите се поставя диагнозата тогава, когато 

има вече необратими усложнения и разсейки. 

Затова на първо място е необходимо да бъде 

ранната диагностика. За нея от огромно зна-

чение имат постиженията на медицината, но 

и здравната култура на населението, която 

още не е на нужното ниво. Според направени 

проучвания в българина взима превес стра-

хът, но като се имат предвид новите методи 

на диагностика и лечение, това би трябвало 

да бъде преодоляно. 

 

Цел 

 

Да се проучат нагласите за здравна профи-

лактика на колоноректалния карцином сред 

респонденти от две категории с медицинско 



81 

образование и респонденти без здравно обра-

зование. 

Обекта на изследването са възгледите, 

преценката и нагласите на анкетираните гру-

пи за необходимостта от провеждане на ранна 

профилактика за откриване на КРК. 

Предметът на изследване е процесът на 

реализиране на превенция и здравни грижи 

адресиран към българската популация в сред-

ната възраст. 

Обхват на изследването са 120 респон-

дента: 

 60 професионалиста по здравни гри-

жи, работещи (ПЗГ)в УМБАЛ, гр. Бургас 

 60 преподаватели, работещи в ОУ 

„Братя Миладинови“, гр. Бургас 

 

Материал и метод на изследването 

 

Използвани са методите: документално 

проучване, анализ на литературни източници, 

анкетно проучване и сравнителен анализ. 

Резултатите са обработени на програма 

EXSEL. 

 

Резултати и обсъждане 

 

Проучването е проведено през месец януа-

ри 2018 година. При направения литературен 

обзор се очертава необходимост от непрекъс-

ната системна дейност на  национално ниво 

за повишаване на мерките за предпазванеот 

колоноректалния карцином. 

Според получените данни са включени 120 

респондента от които всички са жени, с и без 

медицинско образование. Средната възраст 

на анкетираните и в двете групи е над 

45години. 

С цел установяване на факторите, оказва-

щи влияние за предпоставки за проява на КРК 

сред анкетираните е заложен въпрос в анкет-

ната карта, който следва да установи дали е 

здравословно храненето им. Категорично и 

двете групи респонденти посочват с 62% 

здравословното хранене като начин на хране-

не, 22% считат, че не се хранят по здравосло-

вен начин, а  16% не могат да определят из-

борът си  на хранене. При проведеното 

интервю респондентите споделят, че са 

запознати от необходимостта да включват в 

менюто си продукти, съдържащи груби 

растителни влакна- зеленчуци, плодове и 

зърнени храни, тъй като те помагат на 

храната в червата да не се задържа дълго. 

Отговорите на този въпрос показват, че 

значителна част от респондентите изразяват 

особено отношение към нерационалното 

хранене. Тъй като при употреба на излишни 

калории се спомага за натрупването в орга-

низма на определени химични вещества, кои-

то циркулират в кръвта и стимулират делене-

то на клетките, тласкайки ги към израждане. 

Различните епидемиологични проучвания 

сочат, че повишената физическа активност 

намаляват риска от заболяването с 40-50%. 

На въпроса за двигателната им активност се 

изразява ясна тенденция. Висок процент от 

медицинските сестри споделят, че тя е три 

пъти седмично 35% за разлика от учителите 

които са 10%.  

Мнението на респондентите е разпределе-

но с 58% от ПЗГ и 65% от преподавателите от 

основното училище, че не спортуват. 35% от 

ПЗГ спортуват един път седмично, а учители-

те 18%. 

Предположенията от сравнителния анализ 

на анкетираните за факторите, които влияят 

върху развитието на КРК са илюстрирани 

чрез фигура 1: 

 

 
Фиг. 1. Според Вас кои от твърденията 

влияят върху КРК 

 

Според анкетираните стресът, храненето, 

тютюнопушенето, физическата активност, 

алкохолът  могат да се определят като реша-

ващи фактори за здравето. Като най-ярко от-

крояващо се твърдение според респондентите 

е стресът като фактор който може да влияе 

неблагоприятно 88%- 90%. На следващо мяс-

то ПЗГ посочват храната като съществен при-

чинител с 62% за разлика от учителите с 42%. 

Почти еднакво са отговорили анкетираните с 

42% 
50% 

88% 

47% 

13% 
3% 

62% 

35% 

90% 

52% 

18% 

5% 

учители ОУ ПЗГ 
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52%, че тютюнопушенето може да е едно от 

условието за развитие на КРК. Интересно е 

твърдението според учителите, че липсата на 

двигателна активност е съществен фактор- 

50% за повлияването при рак на дебелото 

черво, докато ПЗГ отчитат с 35% нейното 

влияние.  

На въпроса дали са имали смущения в дефе-

кацията двете групи анкетирани посочват с 

висок процент, че не са имали този вид опла-

квания. Което определя липсата на инициа-

тивност за скрининг, който от своя страна 

представлява процес за индетифициране на 

здрави хора, при които е възможно да се раз-

вие риск от развитие на рак. 

Следващият въпрос е зададен с цел да се 

установи дали промените при изхожданията 

се обсъждат с компетентно лице. Отговорите 

на въпроса показват, че голяма част от ПЗГ  

не биха се обърнали към никого, докато учи-

телите посочват, че биха споделили с прия-

тел. 37% от ПЗГ биха се обърнали към лекар 

и едва 12% от учителите. Този факт е пот-

върждение, че нагласите за профилактика на 

КРК не са ясно изразени у част от респонден-

тите. Склонността към не споделяне с компе-

тентно лице потвърждава необходимостта от 

изработване на ясно изразена система за про-

филактика, която да подпомага хората при 

вземането на по-здравословни решения в кон-

текста на тяхното всекидневие. 

При конкретизирането на въпроса относно 

информираността на респондентите за ранна-

та симптоматика на КРК разпределението на 

данните е посочено на фигура 2. 
 

 
Фиг.2. Познавате ли ранните симптоми на 

КРК 

При отговорите на този въпрос запитаните 

учители са отговорили със 73%, че не са за-

познати с ранната симптоматика на КРК, а 

само 30% от медицинските работници са поз-

наващи симптоматиката. Очевидно именно на 

медицинското образование се дължи високия 

процент на респондентите 63% ПЗГ, а едва 

15% учители, които са посочили знания за 

ранните симптоми на заболяването. 

Само 3% от респондентите посочват лич-

ния лекар като метод за информираност за 

разпознаване на симптомите на заболяването. 

Трябва да се отчете и липсата на заинтересо-

ваност при анкетираните 8% учители и 3% 

ПЗГ.  

Резултатите показват, че проблемът е, че 

обществеността не е достатъчно информира-

на. Фактът, че повечето информация рядко е 

достатъчно убедителна, за да накара хората 

действително да водят по-здравословен живот 

е тревожен сам по себе си. 

Данните от допитването на респондентите, 

показват висок процент на липса на КРК във 

фамилен план 83% при ПЗГ и 85% при учите-

лите от ОУ “Братя Миладинови“. Това показ-

ва, че при заболяване на дебелото черво тряб-

ва да се прецени конкретния пациент, тъй 

като повечето видове рак, които са обуслове-

ни от фамилни и генетични дадености са по-

редки. Но, когато става дума за повече от 

един родственик с този медицински проблем 

би следвало да се извършат необходимите 

изследвания.  

При конкретизирането на въпроса знаят ли 

какви изследвания се правят за профилактика 

на КРК, резултатите посочват следната зави-

симост между респондентите: информира-

ността при ПЗГ е по- добра 85% от колкото 

при учителите 20%.  

Еднакъв е процента на анкетираните посо-

чили 18%, че не се интересуват от методиката 

на профилактиране. Трябва да се отчете, че 

респондентите не са задължени да са запозна-

ти с изследванията за ранна диагностика, а 

по- скоро да знаят от каква възраст да бъде 

извършен скрининга. Според ПЗГ профилак-

тиката трябва да започне след 50 годишна 

възраст с 55%, а учителите считат, че въз-

растта трябва да е след 55 години с 42%. За 

съжаление коварното заболяване няма ранни 

симптоми и затова, когато бъде открито то е в 

напреднал стадий и това е около 50-55 го-

дишна възраст, тоест заболяването е започна-

ло доста време преди това. Когато започнат 

оплакванията като промяна в изхожданията, 

15% 

73% 

3% 
8% 

63% 

30% 

3% 3% 

Да Не ЛЛ ме 

информира 

Не се 

интересувам 

Учители Мед. сестри 
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анемия, наличие на кръв в изпражненията или 

новопоявила се болка, процесът вече е нап-

реднал и това показва, че възрастта за профи-

лактика би следвало да падне поне с 10 годи-

ни. 

 

 
Фиг. 3. Профилактичните изследвания 

трябва ли да станат задължителни 

 

При отговора на този въпрос мнението на 

респондентите е категоричен с почти еднакъв 

процент 79% мед. сестри и 75% учители за 

профилактиката за КРК да е задължителна. 

От отговора на този въпрос може да се напра-

ви следния извод, че по- голямата част от 

анкетираните медицински сестри и учители 

са заинтересовани за собственото си здраве. 

Сравнително нисък е процента и за двете гру-

пи анкетирани които считат, че не е нужно 

профилактиката да е задължителна. Тези дан-

ни трябва да бъдат отчетени при изготвянето 

на реални скринингови програми за открива-

не на полипи и в последствие израждане в 

КРК. 

По отношение на въпроса дали биха си из-

следвали дебелото черво с цел превенция се 

оформиха следните резултати, посочени във 

фигура 4: 

 

 
Фиг. 4. С цел превенция бихте ли си нап-

равили изследване на дебелото черво 

 

Профилактичните изследвания за ранното 

откриване на изменения в дебелото черво се 

постигат чрез кръвни методи и образни изс-

ледвания като се счита, че те са определящи 

при вече съществуващ КРК. Но най-

подходящо изследване за ранна диагностика е 

колоноскопията като се взема биопсия, ако е 

необходимо в момента при огледа на колона. 

 При отговора на този въпрос съвсем отк-

рито учителите съобщават, че се срамуват от 

изследването с 23%, докато медицинските 

сестри не се притесняват да го проведат и 

това се отчита с резултата от 12%. Положите-

лен отговор с 41% са посочили учителите, а 

30% медицинските сестри, че са склонни да 

си направят изследване дори и без да имат 

някаква симптоматика. Това е съществен и 

релевантен  за темата извод, че проявата на 

желание да се изследват от своя страна ги 

ангажира с положителна нагласа за профи-

лактика на дебелото черво. Не е малък про-

центът на заявилите, че не биха си направили 

подобно изследване без съществуваща при-

чина 18% учители и 23% медицински сестри. 

 

Изводи 

 

Анализът на получените резултати води до 

следните изводи: 

Респондентите считат, че емоционалното 

напрежение безспорно влияе върху здравос-

ловното състояние на човек като не по-малко 

значение отдават на хранителния режим и 

двигателната активност. За да се извърши 

превенция насочена към конкретния проблем 

е необходимо да се изработи стратегия за 
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подобряване качеството на живот с цел по-

вишаване на устойчивостта на индивида. Ме-

дицинските сестри са по-добре информирани 

за ранните симптоми на КРК отколкото учи-

телите, а това доказва липсата на информира-

ност за ранна профилактика на дебелото чер-

во сред обществото. Независимо от този факт 

анкетираните са отговорни за здравето си и са 

склонни да приемат „задължителния“ харак-

тер на скрининга на дебелото черво незави-

симо процента, който посочва, че се срамуват 

от провеждането на изследването. Най-

подходящата възраст според анкетираните 

групи за провеждане на скрининга е около 50 

години, което според последни данни на СЗО 

е вече твърде късно за превенция. 

Прилагането на задължителен скрининг за 

КРК на българската популация от 45 годи-

нишна възраст би създало стимулиране на 

отговорно отношение към собственното здра-

ве. 
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ABSTRACT: Protecting the health of citizens is a national priority to ensure effective legal regulation of 

the health system. The legal regulation of healthcare is part of the national legislation, it encompasses a number 

of legal norms from different branches of public and private law, their general aim being regulation and man-

agement of the health care system in the Republic of Bulgaria. Healthcare relationships arise and develop under 

certain legal facts and in the presence of the intended legal entities. The main legal entities in the field of health 
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Въведение 
 

Правното регулиране в здравеопазването е 

част от националното законодателство, в него 

се включват правни норми от различни от-

расли на публичното и частното право, а цел-

та му е регулация и регламентация на общес-

твените отношения в системата на здравео-

пазването.  

Изчерпателната нормативна регламента-

ция е гарант за спазване правата на граждани-

те, опазване на тяхното здраве и ефективна 

регулация на здравната система.  

 

Изложение 

 

Целта на настоящата статия е да проучи и 

анализира специфичния комплексен отрасъл 

на правото наречен „медицинско право“ или 

„здравно право/правна регулация  на здравна-

та система“, като изследва и посочи специ-

фичните правоотношения и субекти в тази 

област на правото. Използван е документален 

метод. 

Предмет на правнo регулиране от здравно-

то законодателство, са обществените отноше-

ния, които възникват по повод защитата и 

гарантирането на здравето нa човека. Тези 

именно правоотношения могат да бъдат наре-

чени здравни правоотношения [5]. Правоот-

ношения не са всички обществени отноше-

ния, за да съществуват правоотношения е не-

обходимо да е налице  правна регламентация. 

Здравното правоотношение възниква, развива 

се и се прекратява при наличието на опреде-

лени юридически факти, засягащи живота и 

здравето на гражданите. Тези юридически 

факти могат да бъдат както действие, така и 

бездействие, като това зависи от хипотезата 

на правната норма, в която се съдържат юри-

дическите факти. 

Всяко правоотношение в правото  има свое 

съдържание и то е валидно само когато всич-

ките му елементи съществуват кумулативно. 

Основен елемент за всяко правоотношение е 

наличието на правни субекти. В областта на 

здравеопазването правни субекти могат да 

бъдат, както физически, така и юридически 

лица. Основен субект в здравеопазните пра-

воотношения е държавата, тя участва чрез 

своите държавни органи - централни и регио-

нални. Правни субекти са и медицинските 

специалисти, които извършват медицинска 

дейност и пациентите, на които се предоставя 

тази медицинска дейност. Други правни су-

бекти са здравните заведения по смисъла на 
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Закона за здравето и лечебни заведения по 

смисъла на Закона за лечебните заведения.  

Здравните заведения са структури на нацио-

налната система на здравеопазване, в които се 

осъществяват дейности по укрепване и опаз-

ване здравето на гражданите, докато лечебни-

те заведения са юридически лица, които се 

създават по Търговския закон или по Закона 

за кооперациите и в тях се извършва диагно-

стика, лечение и рехабилитация на болни, на-

блюдение на бременни и хронично болни, 

профилактика на болести, ранно откриване на 

заболявния, както и трансплантации на орга-

ни, тъкани и клетки [3]. 

Елемент от съдържанието на здравното 

правоотношението са правата и задълженията 

на правните субекти. В здравните правоот-

ношения правата и задълженията на правните 

субекти са регламентирани  в Конституцията 

на Република България, в редица закони и 

подзаконови актове, като особено място за-

емат Закона за здравето, Закона за лечебните 

заведения,  Закона за здравното осигуряване, 

Закона за лекарствените продукти в хуманна-

та медицина, Закона за трансплантация на 

органи, тъкани и клетки, Закона за кръвта, 

кръводаряването и кръвопреливането и др. 

Специфичен източник на здравното законода-

телство е и Националния рамков договор.  

Елемент от съдържанието на всяко здрав-

но правоотношение е и неговият предмет 

(обект). Обект на здравното правоотноение  е 

предоставянето на медицинската помощ.  

Медицинската помощ  се предоставя от ме-

дицински специалисти на пациенти и може да 

включва профилактика, лечение, проследява-

не на бременност, проследяване на заболява-

не и др. Обект на здравно правоотнопение не 

може бъде извършването на търговска сделка. 

Според Закона за лечебните заведения лечеб-

ните заведения не могат да извършват 

търговска сделка, освен за нуждите на осъще-

ствяваната от тях медицинска дейност.  

Правата и задълженията на субектите на 

едно здравно правоотношение се намират в 

корелативна връзка. Правата на единия пра-

вен субект, обуславят задълженията на другия 

правен субект и обратното.  

Здравните правоотношения могат да бъдат 

публични и частни, като при публичните пра-

воотношения носител на правата е държавата, 

а носител на задъжението е физическо или 

юридическо лице. Правата и задълженията на 

единия правен субект от едно правоотноше-

ние определят правата и задълженията на 

другия правен субект. В конкретния случай, 

при публичните здравни правоотношения 

единият субект е държавата, представлявана 

от държавен орган, който е носител на кон-

кретни права, а другият субект е физическото 

или юридическото лице, които са длъжни да 

изпълняват предписанията на държавния ор-

ган, тъй като се намират във властническа 

зависимост. При частните правоотношения 

правните субекти са равнопоставени, никой 

субект не е поставен в зависимост от другия, 

а самите правоотношения възникват при из-

разена воля и съгласие от страна на субектите 

(такива са договорните отношения).  

При различните видове правоотношения 

може да възникне различна по вид отговор-

ност. При гражданските правоотношения мо-

же да възникне гражданска отговорност (на-

пример неизпълнение на сключен договор), 

при публичните правоотношения може да 

възникне административноправна отговор-

ност. Основание за възникване на админист-

ративноправна отговорност могат да бъдат 

виновно извършени деяния, действия или 

бездействия, с които са нарушение конкретни 

правни разпоредби. В сферата на здравеопаз-

ването съществува и накaзателноправна отго-

ворнст. В Глава XI, радзел  III на Наказател-

ния кодекс, озаглавен „Престъпления против 

народното здраве и против околната среда“ 

[6], са посочени законните състави на деяния-

та, определени като престъпления в областта 

на здравеопазването.   

При реализирането на различната юриди-

ческа отговорност се прилагат разпоредбите 

на различни клонове на правото, освен граж-

данското, наказателното и административно-

то право, в сферата на здравеопазването юри-

дическа отговорност може да се търси и спо-

ред разпоредбите на трудовото право. Отно-

шенията между здравноосигурителните орга-

ни (НЗОК и РЗОК), здравноосигурените лица 

и изпълнителите на медицнската помощ са 

предмет на осигуритеното право.[1] 

В науката, изледваща медицинското право 

са утвърдени три модела на правоотношение-

то лекар-пациент: патерналистичен, инжене-

рингов и договорен [4]. Патерналистичния 

модел се изразява в безусловното подчинение 

на пациента на лекуващия го лекар. Отличава  

се авторитарното отношение от страна на ле-

каря към пациента, лекарят сам определя ле-

чението и го прилага без да се съобразява с 

мнението и желанието на пациента. При ин-

женеринговия модел лекарят е длъжен да ин-
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формира пациента относно заболяването му и 

лечението, което възнамерява да проведе. Тук 

пацинетът сам решава какво лечение да при-

ложи лекаря. При договорния модел лекарят е 

длъжен да информира пациента за неговото 

състояние и да му предложи различни вари-

анти за лечение. При този модел  пациентът 

сам избира метода на лечение, като леакарят 

му оказва активно съдействие по време на 

избора. Този модел най-често се прилага в  

България.  

Субекти по частните провоотошенията в 

здравната система са пациентите и медицин-

ските специалисти. Правата и задълженията 

на медицинските лица в Република България 

са разписани в Закона за здравето, в Закона за 

съсловните организации на лекарите и на ле-

карите по дентална медицина, в Закона за 

съсловната организация на магистър-

фармацевтите, в Закона за съсловната органи-

зация на медицинските сестри, акушерките и 

асоциираните медицински специалисти, в 

Кодекса за професионална етика на лекарите 

в България, в Кодекса за професионална ети-

ка на лекарите по дентална медицина, Кодек-

са за професионална етика на магистър-

фармацевта и в Кодекса за професионална 

етика на медицинските сестри, акушерките и 

асоциираните медицински специалисти. В 

Закона за здравето се посочва, че медицинс-

ката професия в България се упражнява само 

от лица, които притежават диплома за завър-

шено висше образование по специалности от 

професионални направления "Медицина", 

"Дентална медицина", "Фармация" и "Здрав-

ни грижи". Всички лекари и лекари по ден-

тална медицина носят отговорност за случаи-

те, в които не са спазили националното зако-

нодателство, нарушили са  предвидените в 

кодексите по професионална етика правила и 

за нарушения на правилата за добра медицин-

ска практика. За изброениете нарушения ле-

карите и лекарите по дентална медицина мо-

гат да бъдат порицавани, глобявани и/или за-

личавани от регистъра на съответната колегия 

за определения срок. Магистър-фармацевтите 

осъществяват своята дейност, като спазват 

българското законодателство и Кодекса за 

професионална етика на магистър-

фармацевта, следват правилата за добра фар-

мацевтична практика, спазват устава на реги-

оналната фармацевтична колегия към която 

членуват. В случаите, когато магистър-

фармацевтите са нарушили националното за-

конодателство и/или не са спазили правилата 

за добра фармацевтична практика, тогава те 

са отговорни за своите нарушения и могат да 

бъдат порицавани, глобявани или заличаване 

от регистрите на регионалните фармацевтич-

ни колегии за срок от три месеца до три годи-

ни. Медицинските сестри, акушерките и асо-

циираните медицинскиспециалисти също са 

длъжни да спазват националното законода-

телство, да членуват към районната колегия 

на Българската асоциация на професионалис-

ти по здравни грижи, да спазват кодекса за 

професионална етика и правилата за добра 

медицинска практика по здравни грижи, като 

за неспазване на разпоредбите могат да бъдат 

порицавани, глобявани и заличавани от про-

фесионалния регистър за срок от три месеца 

до три години. 

В медико-правната доктрина винаги са 

съществували много дискусии относно точ-

ната дефиниция на понятието пациент. Паци-

ентът е лице, което се нуждае от медицинска 

помощ и/или му се оказва медицинска по-

мощ. Според Закона за здравето, чл.84,ал.1 

пациент е всяко лице, което е потърсило или 

на което се оказва медицинска помощ [2]. За-

конът въвежда и понятието „регистрация нa 

лицетo като пациент“, става въпрос за впис-

ване на имената и други данни нa лицето в 

медицинскатa документация, която е доказа-

телство за качеството на пациент, придобито 

от лицето. Лицето може да бъде регистрирано 

като пациент с неговото информирано съгла-

сие, освен в слуачайте, посочени със закон. 

Следователно едно лице може да откаже да 

бъде регистрирано като пациент, но това не 

му отнема статуса на пацент.  

Основните права на пациента са: 

-трудоворавни и осигурителноправни-

лицето да бъде освободено от трудовите си 

задължения за периода, през който не може 

да ги изпълнява, поради заболяването си; 

-медикоправни- да бъде оказана на лицето 

медицинска помощ в качеството и количест-

вото, които обективно са му необходими. 

Правата на пациента не включват само 

правата му при получаване на медицинска 

помощ, към тях се включват конституционни, 

граждански и административни права, 

свързани с получаването на медицинската 

дейност. Различните права дават различни 

правомощия на своя носител, но за да може 

да се ползва от тях, те трябва да са законово 

закрепени.  

Към момента в България не съществува 

специален закон за правата на пациента, а ле-
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галното определение на пациент,както и не-

говите права и задължения са разписани в 

Закона на здравето.  

Други активни участници в здравните пра-

воотношения са здравните заведения и лечеб-

ните заведения.  Здравните заведения, според 

Закона за здравето, Раздел IV, чл. 21 са струк-

тури от националната система на здравеопаз-

ване, в които медицински и немедицински 

специалисти осъществяват дейности по опаз-

ване и укрепване здравето на гражданите. 

Здравни заведения са националните центрове 

по проблемите на общественото здраве, на-

ционалната експертна лекарска комисия, 

здравните кабинети в детските градини и 

училищата, здравните кабинети в специали-

зираните институции за предоставяне на со-

циални услуги, оптиките и аптеките. Видове-

те лечебни заведения и дейностите, които 

осъществяват са разписани в Закона за лечеб-

ните заведения. Според чл.2, ал 1 от Закона за 

лечебните заведения, лечебните заведения в 

страната са организационно обособени струк-

тури на функционален принцип, в които ле-

кари или лекари по дентална медицина само-

стоятелно или с помощта на други медицин-

ски и немедицински специалисти осъществя-

ват дейности по диагностика, лечение и реха-

билитация на болни, наблюдение на бремен-

ни жени и оказване на родилна помощ, на-

блюдение на хронично болни и застрашени от 

заболяване лица, профилактика на болести и 

ранно откриване на заболявания, мерки за 

укрепване и опазване на здравето, както и 

трансплантации на органи, тъкани и клетки. 

Лечебните заведения оказват извънболнична 

и болнична помощ и могат да се създават от 

държавата, от общините и от други юридиче-

ски и физически лица. Всички лечебни заве-

дения са равнопоставени, независимо от тях-

ната собственост. Осъществяваната медицин-

ската дейност във всяко едно лечебно заведе-

ние подлежи на контрол. 

 

Заключение 

 

Регулацията на здравната система е необ-

ходимост и гарант, както за изпълнителите на 

медицинските дейности, така и за нейните 

активни ползватели – пациентите.  

Правната регулация в здравеопазването е 

част от общото законодателство в страната, 

не е определено като самостоятелен отрасъл в 

правото, но поради спецификата на своя 

предмет заслужава специално място сред 

правната доктрина и внимание, както от юри-

стите в страната, така и от здравните специа-

листи. 
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ЗДРАВЕН СТАТУС НА ПОДРАСТВАЩИ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ 

 

Нигяр Джафер 

 

HEALTH STATUS OF SUBSTITUTES OF VULNERABLE GROUPS 

 

Nigyar Dzhafer 

 
ABSTRACT: Children are a specific vulnerable group that, under certain conditions, is threatened by pov-

erty, material deprivation and social exclusion to a greater extent than others. The risk is highest in children in 

low-income households, children without parental care in a risky social-health environment, of minority back-

grounds, or ones dropping out of school, and subjected to risks of certain health behaviors and the surrounding 

environment. Some of these children live in regions with poor access to health care, in small and remote settle-

ments. 

The publication presents the results of medical examinations among 600 children and adolescents from vul-

nerable groups in the Razgrad district in 2016-2017. The study also included three schools with a higher risk 

profile due to theinvolved social and health behavior (educational and auxiliary) of the subjects. 

The aim and objectives of the examinations were to clarify the health status of children from vulnerable 

communities, todiagnose and prescribe relevant therapy, to inform the parents / guardians about further action, 

to analyze the disease rate by group of diseases, to assess the existence of a risky family-social environment in 

each case for each examined child. 

According to NCPHAdata, during the main examination carried out during the school year 2015-2016, 

health deviations were found in 76.5 per 1,000 examined pupils. In the group we investigated, this index is 315 

per 1000 of those examined! In the structure of established diseases in the 7-18 age group, the main issues are 

obesity, ophthalmology diseases, respiratory diseases and diseases of the musculoskeletal system. The leading 

group in the structure of the disease occurrence in the studied group are the diseases of the respiratory system - 

acute and chronic conditions. The proportion of neurological pathology as well as the group with aneed for 

psychologic consultation is also serious. There is a significant share of the pathological occurences in the 

genitourinary system. 

Key words: medical examinations, vulnerable groups, children and adolescents 

 

Въведение 

 

Индивидуалното и общественото здраве 

могат да бъдат подобрени при целенасочен 

анализ и въздействие за преодоляване на ре-

дица проблеми, определяни като рискови и 

включително такива, възникналивследствие 

неравнопоставеност, особено при децата и 

подрастващите. Точно те са специфична уяз-

вима група, при определени условия застра-

шена от бедност, материални лишения и со-

циално изключване в по-голяма степен от 

други групи. Нивото на бедност сред децата в 

България е едно от най-високите в ЕС. През 

2016г. 32% от децата в страната ни са изло-

жени на риск от бедност (6,5 процентни пун-

кта повече от 2015г.) [1]. Рискът е най-висок 

при деца в домакинства с ниски доходи (без-

работни родители), деца без родителска гри-

жа, отглеждани в рискова социално-здравна 

среда, от малцинствен произход,  отпаднали 

от училише, подложени на риск по отноше-

ние на здравно поведение и заобикаляща сре-

да.Значителна част от тези деца живеят в ре-

гиони с труден достъп до здравеопазване, в 

малки и отдалечени населени места [2,3,4]. 

Според данни на НЦОЗА, през учебната 

2015-2016г. по време на основния профилак-

тичен преглед   при 76.5 на 1000 прегледани 

ученика са констатирани отклонения в здрав-

ното състояние. В структурата на установе-

ните заболявания при възрастовата група от 7 



90 

до 18г. за  страната са затлъстяването[5,6], 

очните заболявания, дихателни заболявания и 

заболяванията на костно- мускулната систе-

ма. Има обаче и данни, че в някои райони 

(напр. Русенско) водещи са болестите на ди-

хателната система [7]. Обсъждането и прила-

гането на базирани на доказателства, финан-

сово обезпечени и целенасочени политики по 

отношение на тези основни групи биха дове-

ли до по - добри показатели в индивидуален и 

обществен план. 

 

Цел и задачи 

 

Целта на прегледите бе да се изясниздра-

вословното състояние на деца от уязвими 

общности, живеещи във всички седем общи-

ни на област Разград, да се уточнят диагнос-

тично констатираните проблеми, да се пред-

пише терапия и/или ХДР, да се уведомят ро-

дителите/настойниците за по - нататъшното 

поведение; да се анализира заболяваемостта 

по групи заболявания; да се прецени наличи-

ето на рискова семейна - социална средапри 

всеки конкретен случайза всяко прегледано 

дете; да се търси обединяване на усилията на 

медицински, социални, педагогически, об-

щински, правоохранителни  специалисти и 

служби за превенция и решение на проблем-

ните казуси. 

 

Материал и методи 

 

Прегледани са 600 деца и юноши от област 

Разград през периода януари 2016-март 2017 

г. в рамките на проект ,,Инициативи за об-

ществено здраве“, реализиран в областта. 

Използвани сa: клиничен с лабораторен; 

документален и статистически  метод за из-

вършване на изследването и постигане на 

поставените цели. 

Прегледаните са от възрастовата група от 

10 до 18 г. възраст, почти по равно момчета и 

момичета. Прегледите  са извършени от осно-

вен медицински екип, съставен от  педиатър, 

интернист, медицински сестри, както от до-

пълнителен екип, включван при необходи-

мост(лекари със специалности  ,,клинична 

лаборатория‘‘, ,,акушерство и гинекология“, 

,,неврология‘, психолог, лаборант и др.). 

Прегледите включваха анамнеза (лична и от 

родител, настойник), оценка на рискови фак-

тори по отношение семейна, социална и при-

ятелска, поведенческа среда), фамилна обре-

мененост, физикален преглед, лабораторни 

изследвания (ПКК с 14 показателя и урина 

(седимент), допълнителни консултации с дру-

ги специалисти при нужда, както и допълни-

телни изследвания при необходимост. Ин-

формацията и резултатите от прегледите и 

изследванията са попълвани в специални та-

лони за медицински преглед. 

Децата до 16 г. възраст са преглеждани, 

придружавани от  родител или настойник и с 

писменото им съгласие. Местата, в които са 

проведени прегледите са с концентрация на 

малцинствени групи (роми), в населени места 

без общопрактикуващи лекари. Включени са 

и три училища с рисков профил на обхвана-

тите  в тях по отношение социално-здравно 

поведение (Възпитателно училище - интернат 

Завет; Спортно училище Разград и Помощно 

училище Кубрат). Прегледите са осъществени 

в: с. Желязковец, общ.Самуил-20; с.Голяма 

вода, общ.Самуил- 12; с. Самуил, община 

Самуил- 76 броя, село Беловец, община Куб-

рат- 84 броя, село Вазово, община Исперих – 

56 броя, село Веселина, община Лозница- 22 

броя, гр. Цар Калоян – 49, Кубрат-40, Спорт-

но училище Разград-76; Възпитателно учи-

лище-интернат Завет-17, Помощно училише 

Кубрат- 18. 

 

Резултати и обсъждане 

 

Извършени са 600 броя  медицински прег-

леди,от прегледаните68 % са се самоопреде-

лили като роми. 

Значима част от прегледаните живеят при 

условия, определени като рискови по отно-

шение семейно-социални фактори (многодет-

ни семейства, социално слаби и безработни 

родители, родители в чужбина, отглеждани от 

един родител или без родителски надзор, деца 

от Центрове за настаняване от семеен тип и 

домове за деца, семейства на бежанци). По 

отношение приятелски кръг,голяма част от 

прегледаните деца и младежи също попадат в 

рискова група. Констатира се сериозен риск 

от контакт с упойващи вещества в някои се-

лища. 
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Таблица1. Разпределение по местоживеене, рискови семейства и регистрирана патология 

населено място в областта 
бр.прегледани 

деца 

бр.деца от 

рискови се-

мейства 

бр.деца с па-

тология 

Беловец 84 21 19 

Вазово 56 17 18 

Веселец 22 12 9 

Голям извор 12 8 8 

Желязковец 20 9 8 

Кубрат 87 31 26 

Самуил 76 10 14 

Студенец 25 16 9 

Хърсово 28 18 10 

Цар Калоян 49 5 15 

ВУИ Завет 17 17 11 

СУ Разград 76 22 14 

Помощно училище Кубрат 48 35 28 

Общо 600 221 189 

% от общите 100% 37% 32% 

 

 
Фиг.1. Разпределение на деца от нериско-

ви(1) и рискови семейства(2) 

 

Всички прегледани са с редовен имуниза-

ционен статус според медицинските специа-

листи(медицински сестри) в населените места 

и учебните заведения. С такава категоричност 

не може да се приеме редовен имунизационен 

статус при настанените във ВУИ поради не-

пълнота на  медицинската документация, как-

то и невъзможност за проследяване на марш-

рута на пребиваване на по-голяма част от кон-

тингента, настанен там.  От извършените 

прегледи се установява следното:32% от 

прегледаните имат някакъв здравословен 

проблем(фигура 2), т.е.315 на 1000 от прегле-

даните са с някакви проблеми.  

Най-голям е делът на заболяванията на ди-

хателната система, представени от остри за-

болявания и състояния, както и хронично 

протичащи такива. 

 
Фиг.2. Дял на здрави деца(1) и с констати-

рана патология(2) 

 

Констатирани са  инфекции на ГДП (рино-

фарингити, тонзилити и др.) при  45 от прег-

леданите; астматичен бронхит и бронхиална 

астма – 22, като 17 са с добро терапевтично 

повлияване и контрол, а 5 са в стадий на екза-

цербация. С неврологични проблеми (най-

често  М. Сацер) са 14 деца. Консултация с 

психолог след разговор с родители или пре-

подаватели се наложи при 25 от прегледаните.  

С данни за наднорменена телесна маса са 

14 от прегледаните с различна степен на зат-

1 
63% 

2 
37% 

1 
68% 

2 
32% 
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лъстяване;проблеми, свързани с опорно-

двигателния апарат са: деформацио торацис -   

при 6 прегледани деца и юноши; сколиоза - 

при 3; дископатия и фрактура – при 3. 

Със сърдечно-съдова патология са 4 де-

ца(вродени сърдечни заболявания), а в група-

та на 15-18 г. се констатираха стойности на 

кръвно налягане по метода Рива - Рочи над 

130 на 90 при 9 човека след двукратно измер-

ване. С оплаквания и заболявания,свързани с 

пикочо- половата система са 28 от прегледа-

ните.Обсервацио аднекситис,дисфункция 

оварии  и дисменорея  са констатирани при 21 

девойки,които са насочени към консултативен 

кабинет. 1 дете е с нефротичен синд-

ром(насочено за консултация в университетс-

ка болница), 5– с цисто-пиелонефритни оп-

лаквания (пуснати допълнителни изследва-

ния), 1 -с нефролитиаза, доказана ехоскопски. 

Дерматологични проблеми се констатираха 

при  11 от групата прегледани. Две деца от 

едно семейство с 6 деца са опаразитени с пе-

дикулус капити-дадени препарати и указания 

за обработка и дългосрочно третиране. 1 от 

прегледаните е носител на HIV, a 2- на хепа-

тит тип C - предприети са всички необходими 

мерки за контрол, диспансеризация и терапия 

.  

 

Табл. 2. Структура на заболяваемостта 

  Структура на заболяваемостта 

 

брой пациенти % 

1 Дихателна система ДС 67 35% 

2 Нервна система НС 39 21% 

3 Пикочно- полова система ППС 28 15% 

4 Болести на обмяната,вкл. затлъстяване ОбЗ 14 7% 

5 Сърдечно-съдова система ССС 12 6% 

6 Опорно- двигателен апарат ОДА 12 6% 

7 Дерматологичнизаболявания ДЗ 11 6% 

8 Други Др. 6 3% 

   

189 

  

В 2 случая се диагностицира лимфадени-

тис регио колли синистра,един случай с ане-

мичен синдром -  предприеха се действия по 

деференциално- диагностично уточняване. 

Проведоха се  консултативни прегледи с 

мерки и възможност за проследяване, дадени 

са  указания за ХДР или  е изписана терапия. 

 
Фиг.3. Разпределение по видове патология 

Изводи 

 Значителна група от децата и подраст-

ващите са поставени в рискова социално- се-

мейна среда 

 Не са констатирани проблеми с покри-

тието в имунизационния обхват при обслед-

ваната група в област Разград 

 Според данни на НЦОЗА, през учеб-

ната 2015-2016г. по време на основния про-

филактичен преглед   при 76.5 на 1000 прег-

ледани ученика са констатирани отклонения в 

здравното състояние. При групата, изследвана 

от нас този показател е  315 на 1000 от прег-

леданите!  

 В структурата на установените забо-

лявания при възрастовата група от 7 до 18г. за  

страната водещи са затлъстяването, очните 

заболявания, дихателни заболявания и забо-

ляванията на костно- мускулната систе-

ма.Водеща група в структурата на заболявае-

мостта  в обследваната група са заболяванията 

на дихателната система – остри и хронични 

състояния 

36% 

21% 
15% 

7% 

6% 
6% 

6% 3% 

  

ДС 

НС 

ППС 

ОбЗ 

ССС 

ОДА 

ДЗ 

Др. 
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 Сериозен е делът на неврологичната 

патология, както и групата с необходимост от 

консултиране с психолог 

 Значим дял има патологията на пико-

чо-половата система 

 Съчетанието на наднормена телесна 

маса с гранични и високи стойности на кръв-

но налягане изисква целенасочени усилия за 

преодоляване на негативните последици от 

тези обстоятелства 

 Необходима е многосекторна съвмес-

тна работа за преодоляване на проблемите ( 

здравен, образователен, социален, правосъдие 

и противоообществени прояви, НПО) 
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Nino  Koleva 

 
ABSTRACT: Studying health in its various manifestations, such as physical, mental and social well-being, is 

particularly important in adolescence. Most young people don’t have serious illnesses, but they still experience 

psychological and psychosomatic symptoms. Typical characteristic for the adolescent age is the emergence and 

development of emotional and behavioral problems concerning the psychological and physiological changes of 

their organism. Those changes can be in their living context, Changing school and friends, changes in family 

structure, relationships with parents, etc. 

 The aim of this study is to examine the subjective assessment of health-related quality of life in 17-year-old 

Bulgarian and Turkish youths. 

 The research was made among 2490 adolescents at 17 years of age from Bulgaria and Turkey who partici-

pated in the international study of "The Health Behavior in School-aged Children" (HBSC) - 2016 ("Behavior 

and Health of School-aged Children"). The data is provided by the Ministry of Health of Bulgaria and the Minis-

try of Health of Turkey and is a part of representative samples for both countries. 

 The so-called. "Mental Health Scale" was used. It is a Non-clinical measure of psychological well-being, af-

fecting various emotional, cognitive, psycho-genetic and psychological aspects. A comparison was made be-

tween adolescents, divided into groups based on the data concerning the scale that regard some health measures 

- self-assessment of health, psychosomatic complaints and life satisfaction. The independent impact of health, 

family, peer, and school environment factors on the health-related quality of life has been investigated. Common 

tendencies and predictors of psychological well-being have been established for Bulgarian and Turkish youth. 

Key words: quality of life, analysis, adolescents, Bulgaria, Turkey, assessment, scale, mental health 
 

Въведение 

 

Изучаването на здравето в неговите раз-

лични проявления като физическо, психичес-

ко и социално благополучие е особено важно 

в юношеска възраст. Повечето млади хора 

нямат сериозни заболявания, но въпреки това 

изпитват в значителна степен психологични и 

психосоматични симптоми. Характерно за 

адолесцентната възраст е възникването и раз-

витието на емоционални и поведенчески 

проблеми, във връзка с психологичните и 

физиологични промени на техния организъм 

и с промени в жизнения им контекст, като 

напр. смяна на училище и на приятели, про-

мени в семейната структура, взаимоотноше-

нията с родителите и т.н. 

Особено внимание заслужава фактът, че в 

тази възраст се наблюдава и отключване на 

различни психични заболявания, значително 

нарастване на депресията и суицидните пове-

дения. Данните сочат, че между 10% и 20% от 

юношите в Европа имат поне един психичен 

или поведенчески проблем; а около 4% на 

възраст от 12 до 17 години страдат от депре-

сия [2]. 

От друга страна, все по-голямо внимание 

се обръща на личното, субективно усещане за 

собственото здраве и благополучие, което е в 

основата на термина субективно здраве, а 

психологичните и соматични оплаквания, 

самооценката на здравето и удовлетвореност-

та от живота се разглеждат като различни 

негови аспекти. В последните години нараст-
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ва значението на тези психосоциални измере-

ния на здравето при определяне на състояни-

ята на здраве и болест [3]. 

Самооценката на здравето се основава на 

индивидуалното възприемане и оценяване и 

според изследователите отразява по-скоро 

една обща представа, а не сбор от специфич-

ни здравни усещания. Здравето се възприема 

и определя по различен начин от различните 

възрастови групи, като често съзнателно или 

несъзнателно се сравнява с това на връстни-

ците. Изследвания в юношеска възраст уста-

новяват, че поради характерните за този пе-

риод биологични и психологични промени, 

юношите използват психосоматичните си 

оплаквания и свързаните със здравето пове-

дения (спортуване или пушене напр.) като 

референтни по отношение на възприятията за 

здравето си [3]. 

В това проучване се разглежда позитивно-

то психологично благополучие и психично 

здраве на юношите в България и Турция. При 

изследване на младежите в двете страни, по-

вечето от които са с предимно добро здравос-

ловно състояние, изучаването на свързаното 

със здравето качество на живот дава възмож-

ност да се разграничат различни нива на фи-

зическо, психологично и социално-психично 

благополучие, както и да се очертаят отделни 

групи с наличието на предпоставки за въз-

никване на здравословни проблеми [2]. 

Основните задачи на изследването са [6]: 

а) да се съпоставят получените данни за 

оценката на позитивното психично здраве на 

17-годишните момчета и момичета в двете 

страни; б) да се разграничат отделни групи 

според тази оценка като се анализират евен-

туалните им различия по отношение на други 

аспекти на субективното здраве – удовлетво-

реност от живота, общо възприятие за здраве-

то и здравословни оплаквания ; в) да се проу-

чи какво въздействие оказват върху оценката 

за субективно психологично благополучие и 

психично здраве различни фактори, свързани 

със семейството, училището и връстниците. 

 

Материал и методи: 

 

Изследвани са 2490 юноши на 17 години 

от България и Турция, от които 1252 момчета 

и 1238 момичета (Табл.1), участвали в прове-

деното проучване на “The Health Behaviour in 

School-aged Children” (HBSC) –  2016 г., кои-

то са част от представителна за всяка от стра-

ните извадка. Резултатите са обработени с 

програмите: SPSS, WORD и EXCEL. 

Разпределението по националност и по 

пол са съответно: 

 

Табл. 1. Разпределение по националност и по пол на 17-годишните юноши 

 

 

Б Ъ Л Г А Р И Я   Т У Р Ц И Я   

АБСОЛЮТЕН  

БРОЙ 

ОТНОСИТЕЛЕН 

ДЯЛ (%) 

АБСОЛЮТЕН  

БРОЙ 

ОТНОСИТЕЛЕН 

ДЯЛ (%) 

МОМЧЕТА 628 50,2% 624 50,3% 

МОМИЧЕТА 622 49,8% 616 49,7% 

ОБЩО 1250 100% 1240 100% 

 

Индекс за психично здраве (Mental Health 

Index) 

Картината на субективното усещане на 

юношите за тяхното психично състояние се 

анализира с т.нар.Mental Health Index или 

KIDSCREEN-10 [6]. Скалата е неклинична 

мярка за психологичното благополучие, която 

включва 10 въпроса. Въпросите са насочени 

към физическата форма и активност; депре-

сивните настроения и породените от стреса 

емоции; самооценката за концентрация и 

справяне в училище; взаимоотношенията с 

връстниците и атмосферата вкъщи; самостоя-

телното организиране на свободното време. 

Скалата е 5-степенна, общата оценка има 

обхват от 10 (най-ниска степен в оценяване-

то) до 50 – възможно най-високата оценка за 

психично здраве[4]. 

 

Измерители на здравето 

В проведеното изследване се анализират 

три различни аспекта на субективното здраве: 

общо възприятие за здравето, удовлетворе-

ност от живота и субективни здравословни 

оплаквания. 

Самооценка на здравето – юношите оце-

няват своето здраве с четири степени, като за 

целите на анализите отговорите са сумирани 
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по два съответно обозначаващи “добро” (обе-

динени са отговорите отлично и добро здраве 

на въпроса „Би ли казал, че твоето здраве 

е...”) и “недобро” здраве (обединени са отго-

ворите не съвсем добро и лошо здраве на съ-

щия въпрос) [2]. 

Удовлетвореност от живота – изследва 

се със стълбицата на Cantril, адаптирана за 

проучването на HBSC през 2016г. [5]. Отго-

ворите са разделени в две категории: удов-

летворени и неудовлетворени. 

Субективни здравословни оплаквания – 

изследват се наличието и честотата на 4 пси-

хологични (потиснатост, раздразнителност, 

нервност и трудности при заспиване) и 4 со-

матични (замаяност, болки в главата, корема, 

гърба) оплаквания с т.нар. HBSC symptom-

checklist [5]. Тъй като се наблюдава тенден-

ция здравословните оплаквания да не се про-

явяват изолирано, а да се групират, HBSC 

въвежда показателя множествени здравос-

ловни оплаквания, който обхваща наличието 

на две или повече оплаквания «всеки ден» и 

«повече от веднъж седмично». 

 

Резултати и обсъждане: 

 

Отговорите на юношите по скалата Индекс 

за психично здраве са разпределени в три 

групи с помощта на клъстерен анализ – с оп-

тимално, добро и лошо психично здраве. Най-

често юношите и от двете страни определят 

психичното си здраве като добро (42,4% за 

България и 37,8% за Турция) и в по-ниска 

степен като оптимално (34,2% за България и 

29,1% за Турция). Най-малобройна е групата 

на юношите, които определят психичното си 

здраве като лошо – около 1/3 от турските 

юноши (33,1%) и под ¼ от българските юно-

ши (23,3%). Като цяло българските юноши 

дават по-висока оценка на своето психично 

здраве в сравнение с турските си връстници. 

Съществени различия се наблюдават кога-

то разгледаме разпределението на отговорите 

в трите групи поотделно за младежите и де-

войките от двете страни (фиг.1). При всички 

момчета се наблюдава еднаква тенденция – те 

най-често определят психичното си здраве 

като оптимално, в по-малка степен като добро 

и едва 1/5 от турските и под 1/7 от български-

те юноши попадат в групата с лошо психично 

здраве. Точно противоположна на момчетата 

градация се наблюдава при турските момиче-

та – над 40% от тях определят психичното си 

здраве като лошо, приблизително всяко трето 

(37,1%) е с добро и всяко пето (21,8%) с оп-

тимално психично здраве. За разлика от турс-

ките си връстнички, българските девойки 

най-често определят психичното си здраве 

като добро (45,6%), последвано от лошо пси-

хично здраве (30,4%) и едва около ¼ от тях 

(24,2%) определят психичното си здраве като 

оптимално. 

 

 
 

Фиг. 1. Съпоставка между групите, формирани по скалата «Индекс за психично здраве» по 

националност и пол (в проценти) 

 

Използването на скалата Индекс за пси-

хично здраве като индикатор на свързано със 

здравето качество на живот ни дава възмож-

ност да потърсим взаимовръзка и да напра-

вим съпоставка между формираните по нея 

групи юноши и други три измерителя на раз-

лични аспекти на субективното здраве: само-

оценка на здравето, удовлетвореност от жи-
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вота и субективни здравословни оплаква-

ния[2]. 

 

Самоценка на здравето 

В международното сравнение по този 

здравен показател българските юноши са 

класирани по-напред от турските си връстни-

ци тъй като в по-висока степен определят 

здравето си като отлично и добро. Разпреде-

лението на 17-годишните младежи и от двете 

страни, които определят общото си здраве 

като добро в трите клъстерни групи по ска-

лата Индекс за психично здраве показва 

следните зависимости: 

 българските юноши в по-голяма сте-

пен определят психичното си здраве като 

оптимално и добро в сравнение с турските си 

връстници; 

 при всички момчета най-многобройна 

е клъстерната група с оптимално психично 

здраве (44,6% за България и 40,2% за Тур-

ция), докато при момичетата това е клъстер-

ната група с добро психично здраве (39,2% за 

България и 30,1% за Турция); 

 момчетата като цяло дават по-висока 

оценка за своето психично здраве в сравнение 

с момичетата. 

 

Като цяло разпределението в трите клъс-

терни групи на младежите с добро здраве 

повтаря общия модел на разпределение по 

скалата Индекс за психично здраве. 

Още по-демонстративни различия се наб-

людават при 17-годишните юноши, които 

определят общото си здраве като недобро: 

българските младежи като цяло дават по-

висока оценка за своето психично здраве 

(фиг. 2). 

 

 
 

Фиг. 2. Съпоставка по националност, пол и групите, формирани по скалата «Индекс за пси-

хично здраве» при 17-годишните юноши, които опрeдeлят общото си здраве като недобро (в 

проценти) 

 

Особено ясно тази тенденция е изразена 

при девойките – процентът на турските мо-

мичета в групата с лошо психично здраве 

почти двукратно надвишава този на българс-

ките им връстнички. Относителният дял на 

турските девойки, които попадат в групата с 

лошо психично здраве, е най-голям и почти 6 

пъти надвишава този на групата с оптимално 

психично здраве и двукратно на групата с 

добро психично здраве. При българските де-

войки се наблюдава същата градация, но раз-

ликите в процентното разпределение в трите 

клъстерни групи не са така изразени. 
 

 

 

Удовлетвореност от живота 

В международното сравнение по този 

здравен показател турските юноши като цяло 

са по-удовлетворени от живота от български-

те си връстници. Общите тенденции за разп-

ределение на юношите по групи според ска-

лата Индекс за психично здраве се запазват и 

при съпоставка по втория измерител на су-

бективното здраве – удовлетвореност от жи-

вота. Разпределението на юношите, които 

са удовлетворени от живота по скалата за 

психично здраве, показва следните зависи-

мости: 

 момчетата и от двете страни опреде-

лят почти в еднаква степен психичното си 
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здраве като оптимално и добро, докато при 

момичетата този процент е по-висок при бъл-

гарките; 

 при момчетата, които са удовлетворе-

ни от живота, най-многобройна е групата с 

оптимално психично здраве (40,7% за Бълга-

рия, 38,7% за Турция), докато при момичета-

та това е групата с добро психично здраве 

(34,5% за България и 30,4% за Турция); 

 от всички удовлетворени от живота 

юноши, момчетата като цяло дават по-висока 

оценка за своето психично здраве в сравнение 

с момичетата. 
 

Разпределението на юношите от двете 

страни, които са неудовлетворени от жи-

вота в отделните групи по скалата Индекс за 

психично здраве, са представени на фиг.3. 

Значими различия се наблюдават в групата с 

добро психично здраве и при двата пола, като 

при момчетата те са по-изявени – процентът 

на българските момчета почти двукратно 

надвишава този на турските им връстници. 

При момичетата, които не са удовлетворени 

от живота, се наблюдава ясна тенденция за 

влошаване на психичното здраве, като тя е 

по-изразена при турските девойки. Голяма 

част от девойките и от двете страни попада в 

групата с лошо психично здраве, значимо по-

малко са в групата с добро психично здраве и 

най-малобройна е групата с оптимално пси-

хично здраве. 

 

 
 

Фиг. 3. Съпоставка по националност, пол и групите, формирани по скалата «Индекс за пси-

хично здраве» при 17-годишни юноши, които не са удовлетворени от живота (в проценти) 

 

Субективни здравословни оплаквания 

 

За съпоставка по този измерител на субек-

тивното здраве най-често се използва показа-

телят множествени здравословни оплаквания, 

който включва повече от две психосоматични 

оплаквания, проявени повече от веднъж сед-

мично. В международното сравнение турски-

те юноши по-често съобщават за множестве-

ни здравословни оплаквания в сравнение с 

българските си връстници, като това се отна-

ся и за двата пола. 

На фиг. 4 е представено процентното разп-

ределение на юношите от двете страни, които 

имат множествени психосоматични оплаква-

ния, в групите по скалата Индекс за психично 

здраве. При турските момчетата не се наблю-

дават значими различия между отделните 

групи – те в еднаква степен определят пси-

хичното си здраве като оптимално, добро и 

лошо; при българските има известна дифе-

ренциация като най-многобройна е групата с 

добро психично здраве. По-изразени различия 

се наблюдават при девойките, като това е 

особено демонстративно при турските моми-

чета. При тях много ясно е очертана тенден-

цията за градирано влошаване на оценката за 

психичното здраве, която се наблюдава и при 

другите два измерителя. 
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Фиг. 4. Съпоставка по националност, пол и групите, формирани по скалата «Индекс за пси-

хично здраве» при 17-годишни юноши, които имат множествени здравословни оплаквания (в 

проценти) 

      

При българските момичета с множествени 

здравословни оплаквания това влошаване на 

оценката е добре изявено между групата, коя-

то определя психичното си здраве като опти-

мално, и останалите две групи. 

 

Логистична регресия 

 

С помощта на логистична регресия е изс-

ледвано независимото влияние на редица 

фактори (пол, материален статус на семейст-

вото – обективно и субективно оценен, трите 

измерителя на субективно здраве, структура 

на семейството, взаимоотношения с родите-

лите и връстниците, стрес в училище и подк-

репа от съучениците) върху субективно оце-

неното психично здраве. За целите на анализа 

юношите са разпределени в две групи по ска-

лата Индекс за психично здраве чрез клъсте-

рен анализ – първата е с оптимално и добро 

психично здраве, а втората – с лошо психично 

здраве. 

Базовата категория е момче от семейство с 

двама родители и с много добро материално 

положение, което определя здравето си като 

добро, удовлетворено е от живота, няма мно-

жествени здравословни оплаквания, лесно 

общува с родителите си, често се среща с 

приятели извън училище, не изпитва стрес в 

училище и има силна подкрепа от съученици-

те си. 

 

Табл. 2. Влияние на факторите върху самооценката на психичното здраве при 17-годишни 

юноши 

 България

 

Турция

 
Фактор Exp(B) Sig Exp(B) Sig 

Пол (момче) Момиче 1,461 ,003 2,047 ,000 

СМС (висок статус) Среден статус ; Нисък статус 

Субективна СМС (много добро) Средно ; недобро 

1,920 

2,118 

,000 

,006 

2,056 

2,072 

,000 

,000 

Самооценка на здравето (добро) недобро 1,960 ,001 2,069 ,000 

Удовлетвореност (удовлетворени) неудовлетворени 2,553 ,000 1,988 ,000 

Здравословни оплаквания (по-малко от 2) повече от 2 2,353 ,000 1,693 ,000 

Общуване с родителите (лесно) трудно 1,696 ,000 1,888 ,000 

Приятели извън училище (често) рядко 2,086 ,000 2,215 ,000 

Стрес от уроците в училище (нисък) висок 1,913 ,000 1,623 ,000 

 

В скоби са посочени базисните категории; Exp(B) – количествен израз на влияние на факторите 

върху шанса за оценка на психичното здраве като добро; Sig – значимост на влиянието. 

 



100 

Повечето от изследваните фактори оказват 

значимо влияние върху психичното здраве и 

благополучие на юношите. Изключение пра-

вят структура на семейството и обективно 

оцененото материално състояние на семейст-

вото (СМС). 

За разлика от СМС, субективната оценка 

на юношите за благосъстоянието на тяхното 

семейство има значимо влияние: както бъл-

гарските, така и турските юноши, според кои-

то това благосъстояние е средно, имат 2 пъти 

по-голям шанс да оценят психичното си здра-

ве като лошо. Същият шанс за влошена оцен-

ка на психичното здраве се наблюдава само 

при българските ученици, които оценяват 

семейното състояние като недобро. 

Значимо влияние оказва общуването с ро-

дителите: юношите и от двете страни, които 

трудно разговарят с тях за своите проблеми, 

имат близо 2 пъти по-голям шанс да оценят 

психичното си здраве като лошо. Същото 

въздействие оказва и факторът общуване с 

приятели извън училище. 

Стресът в училище определено влошава 

самооценката за психично здраве – високото 

ниво на стрес от уроците увеличава шанса за 

лошо психично здраве с 91% при българските 

юноши и с 62% при турските. 

Всеки от трите изследвани субективни из-

мерители на здравето оказва статистически 

значимо влияние върху психичното здраве и 

благополучие на юношите. Шансът българс-

ките младежи да определят психическото си 

здраве като лошо е най-висок при тези, които 

са неудовлетворени от живота (повече от 2,5 

пъти), достига почти същата степен (до 2,4 

пъти) при наличието на множествени психо-

соматични оплаквания и нараства с 96% при 

тези, които оценяват здравето си като лошо. 

При турските юноши най-съществено вли-

яние оказва факторът самооценка на здравето 

– при тези с недобро общо здраве шансът да 

определят психичното си здраве като лошо 

нараства повече от 2 пъти. Почти в същата 

степен е влиянието на фактора удовлетворе-

ност от живота. По-слабо влияние оказват 

психосоматичните оплаквания – шансът за 

лошо психично здраве нараства с 69% при 

юношите с множествени здравословни проб-

леми. 

Полът като фактор също оказва статисти-

чески значимо влияние върху самооценката 

на психичното здраве и благополучие: тя е 

по-ниска при момичетата като това е особено 

изразено при турските девойки. При тях два 

пъти нараства шансът да определят психич-

ното си здраве като лошо в сравнение с мом-

четата. 

 

Заключение 

 

Съпоставянето на общите оценки за пози-

тивното психично здраве на 17-годишните 

юноши в България и Турция показа близки 

стойности и потвърди установените тенден-

ции при анализирането на другите здравос-

ловни измерители в двете страни. Наблюдава 

се сходство в разпределението по групи спо-

ред нивото на психично здраве: Преоблада-

ващата част от юношите в двете страни опре-

делят своето психологично благополучие 

като добро и оптимално, но сравнително го-

лям процент – 33,1% за Турция и 23,3% за 

България, го определят като лошо. Момчетата 

по-често дават висока оценка на психичното 

си здраве в сравнение с момичетата. Като 

цяло девойките и от двете страни дават по-

ниска оценка на своето психично здраве в 

сравнение с момчетата, като това е особено 

изразено при турските юноши. Турските мо-

мичетата почти 4 пъти по-често определят 

психичното си здраве като лошо в сравнение 

с момчетата, докато при българските юноши 

това съотношение е приблизително 2:1. 

Анализирането на свързаността между от-

делните групи с различно равнище на пси-

хично здраве и други аспекти на субективно-

то здраве потвърди предполаганата и наблю-

давана тенденция, че неудовлетвореността от 

живота, лошата здравна самооценка и нали-

чието на множествени здравословни оплаква-

ния водят до влошаване на психологичното 

благополучие при юношите. 

Относителното значение на изследваните 

фактори върху позитивното психично здраве 

е доста сходно за двете страни. Наблюдават 

се различия в степента на влияние на отдел-

ните фактори. По-голям шанс да дадат по-

ниска оценка по Индекса имат: момичетата 

(особено изразено при турските девойки); 

юношите, които оценяват богатството на се-

мейството си като средно (OR – около 2 пъти 

и за двете страни, за България това се отнася 

и за тези, които го оценяват като недобро); 

юношите, които имат затруднения в общува-

нето с родителите и рядко излизат с прияте-

ли; тези, които изпитват стрес от уроците в 

училище – по-изразено за България; както и 

юношите, които имат по-лоша здравна само-

оценка, с повече здравословни оплаквания и 
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са неудовлетворени от живота. Трябва да се 

отбележи, че при българските юноши се наб-

людава по-изразено влияние на неудовлетво-

реността и здравословните оплаквания върху 

субективното усещане за благополучие. 

Социално-икономическото положение на 

семейството определено повлиява оценката за 

позитивно психично здраве: нараства шансът 

за по-ниска оценка при юношите от семейст-

ва с по-ниско материално положение. Прави 

впечатление, обаче, че факторът, който по-

казва значимост и за двете страни, е субек-

тивното оценяване на благосъстоянието на 

семейството. Може да се предположи, че той 

е по-чувствителен показател по отношение на 

психологическото усещане за благополучие 

като това е по-ясно изразено при българските 

юноши. 
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БАЗЕДОВА БОЛЕСТ – СИМПТОМИ, ДИАГНОСТИКА, ЛЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗА 

 

Павлина Косева, Светлана Георгиева, Надя Агова, Силвия Стамова, Илиян Колев 

 

GRAVES' DISEASE – SYMPTOMS, DYAGNOSIS, TREATMENT AND PROGNOSIS 

 

Pavlina Koseva, Svetlana Georgieva, Nadya Agova, Silvia Stamova, Iliyan Kolev 

 
ABSTRACT: Graves' disease is an immune system disorder that results in the overproduction of thyroid 

hormones (hyperthyroidism). Because thyroid hormones affect a number of different body systems, signs and 

symptoms associated with Graves' disease can be wide ranging and significantly influence overall well-being. 

Common signs and symptoms of Graves' disease include anxiety and irritability; a fine tremor of hands or fin-

gers; heat sensitivity and an increase in perspiration or warm,moist skin; weight loss, despite normal eating 

habits; enlargement of thyroid gland (goiter); change in menstrual cycles; erectile dysfunction or reduced libi-

do; bulging eyes (Graves' ophthalmopathy);thick, red skin usually on the shins or tops of the feet (Graves' 

dermopathy) and rapid or irregular heartbeat (palpitations). Although Graves' disease may affect anyone, it's 

more common among women and before the age of 40. The health care provider may suspect Graves' disease 

based on symptoms and findings during a physical exam. One or more blood tests can confirm hyperthyroidism 

and may point to Graves' disease as the cause. Other clues that hyperthyroidism is caused by Graves' disease 

are an enlarged thyroid; signs of Graves' eye disease, present in about one out of three people with Graves' dis-

ease and a history of other family members with thyroid or autoimmune problems. If the diagnosis is uncertain, 

the doctor may order further blood or imaging tests to confirm Graves' disease as the cause. To determine 

whether the thyroid is functioning properly, testing may begin with Thyroid-stimulating hormone (TSH) — typi-

cally low in Graves' disease; Free T4— usually elevated and Free and Total T3— often elevated. The above tests 

may also be ordered periodically to monitor thyroid function and hormone production. Laboratory tests used to 

help diagnose Graves' disease and distinguish it from other autoimmune conditions may include the presence 

of thyroid antibodies: Thyroid stimulating immunoglobulin (TSI) — presence of this antibody is diagnostic for 

Graves' disease; Thyroid stimulating hormone receptor antibody (TRAb) — less specific than TSI and Anti-

thyroid peroxidase antibody (anti-TPO). There are three treatment options: medicine, radioiodine therapy, and 

thyroid surgery. Early diagnosis and treatment of Graves’ Disease is essential, as it can have adverse effects on 

heart function, bone structure and the eyes.  

Key words: Базедова болест, офталмопатия, хормони на щитовидната жлеза 

 

ВЪВЕДЕНИЕ 

 

Тиреотоксикозата е специфично автои-

мунно заболяване, което засяга щитовидната 

жлеза. Развива се след патологично усилена 

функция на жлезата. Съществуват данни, че 

заболяването е известно на лекарите още от 

17 век. Задълбочената работа върху болестта 

продължава и през следващите години. Така 

през 1840 г. немският лекар Carl Adolph von 

Basedow (1799-1854 г.) дефинира трите ос-

новни симптома на тиреотоксикозата (фиг.1):  

1. уголемяване на щитовидната жле-

за(гуша); 

2. изпъкване на очните ябълки (екзоф-

талм);  

3. учестена сърдечна дейност (тахикар-

дия);  

В медицинската терминология тези приз-

наци са известни като мерзебургска триада, 

поради факта, че Базедов е бил окръжен лекар 

в Мерзебург. След неговата смърт заболява-

нето носи името Базедова болест, което е ши-

роко разпространено в немскоезичния свят, 

като са известни и други названия: болест на 

Грейвс – в англоговорящите страни, носеща 

името на ирландския лекар Роберт Грейвс; 

екзофталмична гуша; екзофталмична кахек-

https://labtestsonline.org/understanding/analytes/tsh
https://labtestsonline.org/understanding/analytes/t4
https://labtestsonline.org/understanding/analytes/t3
https://labtestsonline.org/understanding/conditions/autoimmune
https://labtestsonline.org/understanding/analytes/thyroid-antibodies
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сия; невротиреоза; дистиреоза; хипертиреоза 

и др. В България най-често се използват по-

нятията тиреотоксикоза и Базедова болест [1] 

 

 

Фиг.1. Основни симптома на тиреотоксикозата според Carl Adolph von Basedow. 

 

СИМПТОМИ 

 

Широк комплекс от признаци са опреде-

лящи за Базедовата болест. Условно те се 

разделят в няколко групи, като не винаги е 

възможно всички симптоми да бъдат поста-

вени точно в определена група според произ-

хода си, тъй като могат да бъдат обусловени 

от въздействието на различни фактори. 

Нервно-психични симптоми  

Изразяват се в треперене на пръстите на 

ръцете, емоционална лабилност, лесна разд-

разнителност и бърза психична умора, главо-

болие и световъртеж, безсъние и неспокоен 

сън, плачливост при съвсем незначителни 

поводи. Болните имат непрекъснато усещане 

за топлина, даже когато се намират в хладил-

ни помещения. Те спят леко завити през зи-

мата, само с чаршафи, откъдето идва и попу-

лярното название "симптом на чаршафа". Па-

метта им отслабва, настроението им е под-

тиснато, имат чувство на страх, непрекъснато 

са сънливи, при мъжете се наблюдава пони-

жена потентност, а при жените намалено ли-

бидо и ранно настъпване на климакса. 

Адинамично-астенични симптоми 

Проявяват се с обща слабост, прогресивна 

загуба на тегло и намалена мускулна сила, 

която се изразява в „подкосяване” на подбед-

риците при ходене. Характерни са силните 

болки в мускули и ставите, което налага чес-

ти почивки. 

Най-изявен признак на тиреотоксикоза е 

тахикардията (учестена сърдечна дейност), 

при която честотата на сърдечните пулсации 

достига до 200 удара в минута. При такава 

учестена сърдечна дейност двойно се увели-

чава и работата на сърдечния мускул, което 

води до неговата хипертрофия, границите на 

сърцето се разширяват в ляво, появяват се 

дегенеративни промени в миокарда, пулсова-

та амплитуда се увеличава, систоличното на-

лягане нараства, а диастоличното спада. 

Електрокардиограмата е от миокарден тип, с 

по–висок Т-зъбец. 

Повишена обмяна 

Основната обмяна при болните нараства и 

може да достигне високи стойности. При по-

кой болните от тиреотоксикоза се нуждаят от 

70–80% повече кислород от здравите хора, 

което води до натрупване на въглероден ди-

оксид в кръвообращението в по-високи от 

нормата стойности. Повишаването на тези 

стойности се отразява върху работата на сър-

дечния мускул. При ускорена обмяна резер-

воарите се изчерпват, пациентите прогресив-

но губят тегло, непрекъснато ги съпътства 

усещане за топлина, придружено с изпотява-

не и поддържане на субфебрилна температу-

ра. При бързо развиващите се форми на тире-

отоксикоза телесната температура е възмож-

но да бъде и по–висока[2]. 

Промени в щитовидната жлеза  

При тиреотоксикоза щитовидната жлеза се 

увеличава (нарича се още гуша или Struma) от 
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първа до пета степен. В областта на жлезата 

пациентът усеща непрекъснато пулсации и 

шумове. При по-големи струми се наблюда-

ват периодични болки и чувство на натиск, 

затруднено дишане от притискане на трахея-

та, затруднено преглъщане (дисфагия). При-

тискането на възвратния клон на вагусовия 

нерв е възможно да бъде последвано от про-

мени в тембъра на гласа и наличие на кашли-

ца. 

Храносмилателни смущения 

Те са едни от важните симптоми на тирео-

токсикоза. Апетитът в началото обикновено е 

повишен, но по-късно в следствие от нарас-

налата интоксикация и промяна в паренхим-

ните органи и по-специално увеличената сек-

реция на стомашен сок, апетитът намалява. 

Характерно за болните е усилената перистал-

тика с немотивираната диария, без наличие на 

възпалителен агент. Тези хранителни разст-

ройства се повлияват трудно или въобще не 

се повлияват от стандартните лечебни средс-

тва за стомашно-чревни заболявания. 

Промени в очите 

На първо място прави впечатление изпък-

налостта на очните ябълки – екзофталм. Той 

може да бъде едностранен или двустранен, 

симетричен и асиметричен. Макар да е един 

от основните симптоми на Базедова болест, 

само при негово наличие не може да се пос-

тави диагноза тиреотоксикоза. Трябва да се 

има предвид, че екзофталм, особено ако е ед-

ностранен или неравномерно проявен в двете 

очи, може да бъде симптом и на редица други 

заболявания на централната нервна система. 

Съществуват и други очни симптоми: 

Симптом на Грефе – изоставане на горния 

клепач, когато погледът се навежда надолу, 

симптом на Делримпел – ретракция на горния 

клепач, симптом на Мьобиус - ограничаване 

на конвергенцията и симптом на Щелваг - 

рядко мигане са очни нарушения, резултат от 

тиреотоксикоза.  

Други симптоми са ненабръчкване на ко-

жата на челото при повдигане на веждите на-

горе, особен блясък на очите, отделяне на 

сълзи и негативна реакция към светлина. От 

страна на кожата и нейните производ-

ни настъпват вазомоторни и секреторни сму-

щения, изразяващи се в зачервяване и чувст-

вителна кожа, сърбеж и чупливост на нокти-

те, оредяване и опадване на косата и космите 

под мишниците [3]. 

 

ИЗСЛЕДВАНИЯ 

 

Базедова болест се диагностицира посред-

ством медицински преглед (палпация) на щи-

товидната жлеза с цел установяване промени 

в размера й; различни клинични изследвания 

и инструментални методи.  

 

Лабораторни изследвания  

Имат за цел да установят концентрацията 

на определени щитовидни хормони в кръвна-

та плазма. От важно значение за поставяне на 

точна диагноза са стойностите на TSH, Т3 и 

Т4, ТАТ и МАТ.  

Тиреотропният хормон (наричан още TSH, 

ТСХ или ТТХ) е един от най-важните в чо-

вешкото тяло (фиг.2).  

 
Фиг.2. Схематично представяне структурата на ТСХ 

 

Синтезира се от хипофизата и стимулира 

производството от щитовидната жлеза на 

хормоните тироксин (Т4) и трийодтиронин 

(Т3), които са отговорни за метаболизма на 

почти всички тъкани на тялото (фиг.3).  

 

 

За нормални се считат следните стойности 

на TSH при пациенти от различни възрастови 

групи (табл.1):  

 

 

 

 

 

 



105 

 
Фиг.3 Структурни формули на Тироксин и Трийодтиронин 

 

Табл. 1 Нормални стойности на ТSH 

Новородени 1÷39 IU/ml 

Деца 0.7÷6.4 IU/mL 

Възрастни пациенти 0.3÷5.0 IU/mL 

 

Когато нивата на TSH в кръвта са над 

нормата се говори за хипертироидизъм (по-

вишена активност на щитовидната жлеза, на-

речена също тиреотоксикоза), а когато стой-

ностите са под нормалните - хипортироиди-

зъм (ниска активност на щитовидната жлеза). 

Умерения хипертиреоидизъм често се свързва 

с ритъмни разстройства на сърдечната дей-

ност, намалена костна плътност, неспецифич-

ни симптоми, като умора, загуба на тегло, 

непоносимост към топлина, повишена възбу-

димост, безсъние, мускулна слабост, учестено 

дишане и др. Измерването на TSH е най-

добрия тест за оценка функционирането на 

щитовидната жлеза. Ако резултатите са съм-

нителни, оценката на TSH заедно с нивата на 

трийодотиронина (T3) и тироксина (T4) в 

кръвта може да помогнат за окончателната 

диагноза[4]. 

Хормонът Т3, известен още като трийод-

тиронин или общ трийодтиронин включва 3 

йодни атома. Той участва в клетъчното диша-

не на тъканите и е отговорен за синтеза на 

витамин А и намаляване на вредния холесте-

рол в тялото. 

Повишени нива са характерни при Базедо-

ва болест. Нормалните му стойности попадат 

в следните граници за различните възрастови 

групи (табл. 2):  

 

Табл. 2. Нормални стойности на трийодтиронин. 

Деца до 12 месеца 1.3÷6.3 nmol/l 

Деца от 1 до 12 години 1.74÷2.91 nmol/l 

Лица на възраст между 12 и 15 години 1.5÷2.71 nmol/l 

Пациенти от женски пол във възрастова граница 15-17 години 1.44÷2.15 nmol/l 

Пациенти на възраст 15÷17 години от мъжки пол 1.45÷2.39 nmol/l 

Пациенти между 17 и 19 години 1.59÷2.0 nmol/l 

Пациенти над 19 години 0.89÷2.44 nmol/l 

 

Базедовата болест се характеризира с из-

лишък и на хормона Т4, който има преди 

всичко метаболитна функция (фиг.3). Норма-

та на неговите показатели изглежда по след-
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ния начин (посочените стойности са измерени 

в nmol/l и са представени в табл. 3 [5].  

ТАТ и МАТ представляват антитела с про-

теинова структура, които се продуцират от 

имунната система. Тяхната функция е да се 

свързват с чужди молекули, попаднали в ор-

ганизма, и да медиират тяхното унищожаване. 

В някои случаи обаче, както например при 

автоимунните болести, организмът произвеж-

да антитела срещу собствените си структури. 

Тиреоглобулиновите антитела (ТАТ) ата-

куват белтъка тиреоглобулин, който участва в 

синтеза на активните щитовидни хормони Т3 

и Т4. Референтните му стойности са до 115 

IU/ml. 

Микрозомалните антитела (МАТ) са насочени 

срещу микрозомните субстанции в клетките 

на щитовидната жлеза. Те атакуват ензим, на-

речен тироидно-специфична пероксидаза, 

който се намира в микрозомите на тиреоцити-

те и се изразява на клетъчната им повърхност. 

Заедно с тиреоглобулина този ензим участва в 

образуването на Т3 и Т4. Неговите референт-

ни стойности са в граници до 34 IU/ml.  

Базедовата болест води до значително уве-

личение стойностите на левкоцитите, но това 

заболяване не е единствената причина. Въз-

можно е повишените нива да са сигнал за ин-

фекциозен процес, алергия или силен стрес 

[6].

 

Табл. 3. Нормални нива на Т4. 

Бременни жени 75÷230 nmol/l 

Жени 71÷142 nmol/l 

Мъже 59÷135 nmol/l 

Деца от 1 до 5 години 90÷194 nmol/l 

Деца на възраст над 5 и до 10 години 83÷172 nmol/l 

Пациенти на възраст между 17 и 19 години 1.59÷2.08 nmol/l 

Пациенти на възраст над 19 години 0.89÷2.44 nmol/l 

 

ИНСТРУМЕНТАЛНИ ДИАГНОСТИЧНИ 

МЕТОДИ 

 

За откриване и доказване на Базедова бо-

лест се прилагат ултразвуково изследване и 

сцинтиграфия. Възможно е да се назначи и 

електрокардиограма с цел откриване на на-

рушения в сърдечната дейност, причинени от 

измененията в щитовидната жлеза. 

 

КЛАСИФИКАЦИЯ СПОРЕД ВИДА И 

ФОРМАТА НА ВЪЗНИКВАНЕ И ПРО-

ТИЧАНЕ 

 

Първична (Struma Basedowiana) е състо-

яние, при което едновременно с увеличението 

на щитовидната жлеза (поява на гуша) се про-

явяват и симптомите на тиреотоксикозата.  

Вторична (Struma Basedowificata) е бо-

лестно състояние, при което най-напред се 

появява гушата. Увеличена щитовидна жлеза 

с нормално количество на хормоните в кръвта 

(еутиреоидна струма) е налице за различен 

период от време – от месеци до година. Спо-

ред микроскопските промени в щитовидната 

жлеза, първичната тиреотоксична струма е 

обикновено паренхиматозна, докато вторич-

ната е по-често колоидна. 

Тиреотоксичен аденом спада към видове-

те Базедова болест поради идентичните симп-

томи. Представлява доброкачествено адено-

матозно разрастване в щитовидната жлеза, 

обикновено под формата на единичен възел, 

който протича с типичната клинична картина 

на тиреотоксикоза. 

 

КЛАСИФИКАЦИЯ СПОРЕД ВЪЗНИК-

ВАНЕ НА ЗАБОЛЯВАНЕТО 

 

Остра форма 

Наблюдава се обикновено при случаите, 

когато болестта се проявява скоро след пси-

хична травма, която е основен провокиращ 

момент за възникване на тиреотоксикоза. Раз-

вива се интоксикация, бързо настъпва измър-

шавяване (кахексия) и при такива пациенти 

обикновено овладяването на заболяването и 

http://zdrave-bg.eu/%D0%B3%D1%83%D1%88%D0%B0/
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възстановяването са по-трудни и стават по-

бавно. 

Подостра форма  

Заболяването протича също сравнително 

тежко, но има възможност със съвременните 

лечебни средства да бъде спряно развитието 

на болестта и елиминирани последиците от 

отражението й върху вътрешните органи. 

Хронична форма 

Най-често срещаната форма на хронична 

тиреотоксикоза, при която оплакванията да-

тират от месеци и години, с периоди на обос-

тряне и затихване. Контролът и правилното 

лечение на Базедовата болест осигуряват на 

пациентите много добро качество на живот и 

предпазват от възможни органни увреждания 

и съпътстващите ги усложнения [7]. 

Най-често заболелите от Базедова болест 

са жени на възраст между 35 и 55 години. Ос-

новна причина за по-честата заболеваемост 

при тях се дължи на по-лабилната им нервна 

система. От тиреотоксикоза боледуват и деца 

между 8÷12 години, а така също и юноши. По 

професия заболелите са предимно работници 

на умствен труд, учащи, служещи, домакини. 

 

КЛАСИФИКАЦИЯ СПОРЕД ТЕЖЕСТТА 

НА ПРОЯВА НА СИМПТОМИТЕ 

 

Лека форма  

Оплакванията са предимно от невротично 

естество, леки тахикардични инциденти без 

сериозни нарушения на сърдечния ритъм и 

без патологии на останалите ендокринни жле-

зи. 

Умерена или средно тежка форма 

Налице са бързо и необяснимо отслабване 

в рамките на 8-10 кг за месец и тахикардия с 

честота над 110 удара в минута. 

Тежка форма  

Загубата на тегло води до изтощение, про-

явяват се функционални нарушения на сърце, 

бъбреци и черен дроб. До такива състояния се 

достига, ако развиващата се Базедова болест 

не е била лекувана [8]. 

 

ЛЕЧЕНИЕ НА БАЗЕДОВА БОЛЕСТ 

 

Диагностицирането, лечението и контрола 

на Базедовата болест се провежда от специа-

лист – ендокринолог. Важно е лечението да 

започне още при началните прояви на симп-

томите, а не да се бави в продължение на ме-

сеци и дори години, което може да доведе до 

морфологични промени в сърце, черен дроб, 

бъбреци и други жлези с вътрешна секреция.  

При провеждане на лечение във функцио-

налния стадий на болестните промени в орга-

низма, съществува възможност те да изчезнат 

и да се възвърне нормалното взаимодействие 

на функциите, характерни за здрав индивид. 

При настъпване на органични дегенеративни 

промени в паренхимните органи, тяхното въз-

становяване протича бавно и трудно и про-

дължава дори след излекуването от тиреоток-

сикоза. 

Изборът на лечение се определя от форма-

та на тиреотоксикозата и възрастта на пациен-

та. Може да бъде консервативно, с радиоакти-

вен йод 131 и 132 и оперативно. 

Консервативно лечение на Базедовата 

болест се провежда с препарати, наречени ти-

реостатици. Техния механизъм на действие се 

състои в блокиране синтеза на хормоните на 

щитовидната жлеза. Тези препарати се прила-

гат до постигане на нормално хормонално 

ниво в кръвта, обикновено за срок от 1-2 го-

дини. Странични ефекти от приема на тиреос-

татици са намаляване на левкоцитите в кръв-

та, стомашно-чревни оплаквания обриви по 

кожата и лигавиците, полиневропатия и хо-

лестаза с жълтеница [9]. 

Лечение на Базедова болест с радиоак-

тивен йод 131 и 132 се извърша при наличие 

на строги показания и противопоказания. То-

зи вид лечение на тиреотоксикозата почива на 

принципа на вътрешната лъчева терапия. При 

тиреотоксикоза заболялата щитовидна жлеза 

концентрира до 5 пъти повече йод, отколкото 

нормалната. Създава се своеобразно радиоак-

тивно депо в променената щитовидна жлеза, 

което е и предпоставка за въздействие върху 

морфологията и функцията на жлезата. Ради-

оактивният йод 131 в организма се разпада на 

гама и бета частици. Бета частиците имат спо-

собността да потискат функцията на жлезата, 

без да оказват вредно въздействие върху 

околните тъкани и органи. Радиусът на излъч-

ване предизвиква разрушаване клетките на 

фоликулния епител, които постепенно се за-

местват от съединителна тъкан Противопока-

зания за лечение на тиреотоксикоза с радио-

активен йод има при болните с недостатъчно 

поглъщане на диагностичния радиоактивен 

йод, при страдащите от стенозираща ретрос-

тернална гуша, тъй като при нея има меха-

нично въздействие и то трябва да се премах-

не. При бременни след 3-ти месец на бремен-

ността, при кърмачки, деца и юноши, тъй като 
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радиацията оказва вредно влияние върху под-

растващия организъм. Противопоказания има 

и при тиреотоксични нодозни струми.  

При заболявания на щитовидната жлеза 

лечението с препарати, съдържащи йод, както 

и диагностични изследвания с йодни контрас-

тни съединения задължително трябва да бъдат 

назначавани и контролирани от ендокрино-

лог, поради съществуващата опасност в някои 

случаи външният внос на йод в организма да 

провокира животозастрашаваща тиреоток-

сична криза! Тиреотоксичната криза съчетава 

в себе си симптомите на тежка тиреотоксико-

за и тиреогенна недостатъчност на надбъб-

речните жлези, изразяващи се в хиперпигмен-

тация на кожата. Заради развитието на ток-

сична хепатоза кожата пожълтява. В състоя-

ние на такава криза пациентът е с ярко изра-

зена нервна възбуда – буквално до психоза; с 

видимо двигателно безпокойство, което се 

редува с пристъпи на апатия и нарушена ори-

ентация; възможна е треска с висока темпера-

тура, болки в сърдечната област, синусова 

тахикардия с пулс над 120; с дихателни нару-

шения, гадене и повръщане. Възможна е поя-

ва на предсърдно мъждене, повишено пулсово 

налягане, усложняване симптоматиката на 

сърдечна недостатъчност [10]. 

Не всички случаи на пациенти, подложени 

на лечение с радиоактивен йод постигат изле-

куване. В 3 – 9% от случаите процесът на раз-

рушаване на активния паренхим на жлезата 

може да мине нормалните граници и да нас-

тъпи хипотиреоза и микседем. Лечението с 

радиоактивен йод започват да дава резултати 

между трета и четвърта седмица, а пълен 

ефект се наблюдава към края на трети до чет-

върти месец. 

Оперативно лечение при Базедова болест 

се извършва след провеждане на терапия с 

тиреостатици и се налага в случаите на голям 

размер на гушата - дифузни струми IV и V 

степен; индикации за притискане на шийни 

органи и при пациенти в млада възраст. 

Операцията цели премахване на по-

голямата част от щитовидната жлеза – субто-

тална струмектомия. Показания за оперативно 

лечение са налице при нодозна тиреотоксична 

струма, тиреотоксикоза с ограничено пораже-

ние на вътрешните органи, първични и вто-

рични токсични аденоми. Противопоказания-

та за оперативно лечение при тиреотоксикоза-

та са само временни или индикациите на хи-

рургическа интервенция са само стеснени за 

определен период от време - наличие на тире-

отоксични кризи, остри инфекциозни заболя-

вания до преминаване периодът на възпали-

телния процес, коматозни състояния, дълбока 

алиментарна дистрофия със загуба на значи-

телен процент от теглото от порядъка на 30 – 

40 кг и др. 

Неприятно усложнение на следоператив-

ния период при болни с тиреотоксикоза са 

тиреотоксичните кризи. Тиреотоксичната 

криза представлява изостряне и утежняване 

симптомите на тиреотоксикозата, съществу-

ващи преди операцията. Тя настъпва при не-

достатъчна подготовка на болните за опера-

ция и се проявява със силно учестяване на 

пулса, повишаване на температурата, изпотя-

ване и затруднение в дишането. 

 

ПРОГНОЗА 

 

Ако не се предприеме адекватно и навре-

менно лечение на тиреотоксикозата е въз-

можно да се стигне до необратими промени в 

някои телесни органи и системи и цялостно 

нарушаване хармоничното функциониране на 

човешкия организъм - сърдечно-съдова не-

достатъчност, предсърдна фибрилация, общо 

изтощение [11]. 

При провеждане на терапия, съответства-

ща на тежестта на заболяването от Базедова 

болест са налице благоприятни прогнози за 

състоянието на пациента. В повечето случай 

настъпва регресия на проявената кардиомега-

лия и синусовият ритъм се възстановява. 

След хирургично лечение на тиреотокси-

коза е възможно да се стигне до състояние на 

хипотиреоза. По тази причина пациентите по-

лучават указания да спазват определен храни-

телен режим, да избягват йодосъдържащи ле-

карствени препарати и да следват стриктно 

схемата за контролни изследвания и профи-

лактични прегледи.  
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СТУДЕНТСКО МНЕНИЕ ОТНОСНО ЗНАЧЕНИЕТО НА СТРЕЧИНГА И ПРАКТИ-

ЧЕСКОТО МУ ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Петя Ангелова, Катя Моллова, Ивелина Ангелова 

 

 

STUDENT VIEW ON THE SIGNIFICANCE OF THE STRETCHING AND THE 

PRACTICAL APPLICATION 

 

Petya Angelova, Katya Mollova, Ivelina Angelova  

 

ABSTRACT: A number of hereditary and congenital factors, traumas and exhaustion, immobilization, 

negative emotions, and others, put stress on the locomotory system. This results in soft tissue dysfunctions and 

muscle imbalance. In practice, the overcoming of muscle imbalance is done through exercise and manual re-

laxation and muscle stretching techniques to prevent these disturbances. Stretching exercises are a suitable 

therapeutic procedure for relieving chronic pain and preventing more serious damage to the locomotory system. 
This technique is widely applicable and easy to implement, no special conditions are required, but some re-

quirements have to be met to be properly implemented and produce the desired effect. 

Objective: To investigate the awareness of students of the "Rehabilitator" specialty about the importance and 

practical application of stretching techniques. Tasks: Choose appropriate questions and interview students. 

Process and analyze the results of the survey. Methods: Questionnaire survey method. Analysis of relative 

shares. Methodology: The subject of the study is 67 students from the Thracian University Medical College 

Stara Zagora. Conclusions: Students rehabilitators are familiar with stretching techniques but do not apply it to 

their practice. They believe they need additional training and this involves the inclusion of stretching techniques 

in curricula and post-graduate training.  

Key words: muscle inbalance, stretching techniques, training, students 

 

Въведение 

 

Организацията и провеждането на обуче-

нието по рехабилитация са подчинени на 

преподавателския стремеж за съобразяване 

със съвременното ниво на натрупване на на-

учни знания и умения и с нуждите на кли-

ничната практика. Според И. Колева-

Йошинова, (2013) налагането на интердис-

циплинарния подход изисква да се организи-

рат тематични курсове, включващи средства 

и методи от физикалната терапия, медицинс-

ката рехабилитация и ерготерапия. Ранната 

диагностика, превенцията и рехабилитацията 

на по-честите социално-значими и инвалиди-

зиращи заболявания ще доведат до по-добър 

резултат по отношение на качеството на жи-

вот при минимални финансови вложения. 

Специализираните методики на кинезитера-

пията, както посочва И. Петков (2007) реша-

ват една от основните терапевтични задачи на 

кинезитерапията - постигане на специфично 

терапевтично и функционално въздействие 

върху определени системи, органи или ана-

томични части на тялото.  

Редица фактори каквито са наследствените 

и вродени, травми и преумора, обездвижване, 

неправилен начин на дишане, негативни емо-

ционални състояния, подлагат на стрес опор-

но-двигателния апарат на нашето тяло. Пър-

воначалните промени започват като измене-

ния в меките тъкани. Според Л. Крайджикова 

(2011), когато ОДА е подложен на стрес от 

изброените и други фактори, в организма 

настъпват последователно свързани промени: 

задържане на метаболитни продукти, кисло-

роден дефицит и исхемия, болкова симптома-

тика, повишен мускулен тонус. 
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От функционална гледна точка скелетните 

мускули биват: статични (постурални I тип) и 

динамични ( фазични – II тип). Нарушаването 

на баланса между тонуса на статичните и 

динамичните мускули води до мускулен дис-

баланс. 

Мускулният дисбаланс е причина за пос-

ледица от редица дисфункции на меките тъ-

кани и главно при мускулите. Основава се на 

физиологичната закономерност реципрочна 

стимулация, според която повишаването на 

възбуждането (тонуса) на един мускул (аго-

нист) води до намаляване възбуждането (по-

тискането) на антагониста [1]. Т.е. статичните 

мускули се скъсяват, а динамичните се отпус-

кат и отслабват. Постоянното напрежение в 

мускулите води до засягане на сухожилния 

апарат, констатирано от Lewit (1981), Е. Ди-

митрова (2008), D. Finando, S. Finando (2005), 

Дж. Тревел, Д. Г.Симонс (1989). Нарушава се 

нормалната биомеханика и се получава дис-

координация на движенията. 

Повишения тонус във всеки един мускул 

предизвиква потискане на неговия антагонист 

и нетипично поведение на синергистите му.  

Мускулните дисфункции могат да прогре-

сират, като задълбочават засилването на бол-

ката от периоста, сухожилието или мускулно-

то коремче, референтна болка към други 

структури или сегменти. Заедно с това се по-

вишава слабостта на антагонистите, хиперак-

тивността на синергистите, а това се отразява 

и на ставния апарат и може да доведе и до 

ставни блокажи.  

Възстановяването на нормалната функция 

в меките тъкани изисква терапевтичен под-

ход, който да е насочен към множеството 

настъпили промени и към обучение на инди-

вида как да използва тялото си, как да диша и 

как да процедира в различни ДЕЖ. [4] 

Клиничното приложение на мускулно-

скелетната кинезитерапия предполага тясно 

взаимодействие между наука и практика. [10] 

На практика преодоляването на мускулния 

дисбаланс става чрез упражнения и мануални 

техники за релаксация и мускулен стречинг, 

при което се постига профилактика на тези 

нарушения.  

Мускулната дисфункция е често срещана 

при пациенти с проблеми на ОДА. Свързва-

нето на теорията и практика е важен елемент 

в професионалната подготовка на студентите 

рехабилитатори. Чрез изучаване техниките за 

релаксация и стречинг студентите рехабили-

татори придобиват умения за справяне с тази 

често срещана проблематика. Те могат да ги 

прилагат успешно в своята клинична практи-

ка в реална работна среда на пациенти с мус-

кулни дисфукции. 

В учебните програми по кинезитерапия и 

лечебен масаж, студентите по рехабилитация 

изучават редица техники за релаксация за 

преодоляване на повишен мускулен тонус. 

Такива са постизометрична релаксация и ня-

кои техники от ПНМУ (реципрочна инхиби-

ция), но не се изучава достатъчно стречинг 

техниката. 

Стречингът е раздалечаване на двата края 

един от друг на мускул или мекотъканна 

структура за възстановяване на нормалната 

му дължина и еластичност, чиято цел е да се 

подобри функцията на меките структури и 

ставите, чиито движения са ограничени от 

прекомерната тензия на хипертоничните или 

скъсените тъкани. [1] Техниката на мускулна-

та релаксация и стречинга се основават на 

това, че след мускулна контракция мускулът 

се релаксира и може да бъде разтегнат мак-

симално. Според J. Fleckenstein, D. Zaps, 

L.J.Ruger et al. (2010), Г. Дякова, П. Ангелова 

(2012), Е. Димитрова (2008), мускулната ре-

лаксация и стречинг упражненията са полезни 

за намаляване на болката, което позволява на 

пациента да участва в активна тренировъчна 

програма. Упражненията за стречинг, прила-

гани в лечебните заведения и санаториалните 

бази е добре да се препоръчват като подхо-

дяща терапевтична процедура за облекчаване 

на хроничната болка, поне в краткосрочен 

план и особено при изразен мускулен дисба-

ланс. Тази техника е широко приложима и 

лесно изпълнима, не се изискват специални 

условия, но е необходимо да се спазват някои 

изисквания, за да бъде изпълнена правилно и 

да доведе до желания ефект.  

Изключително важно е медицинските спе-

циалисти в областта на рехабилитацията да 

дават адекватни съвети за упражнения за раз-

тягане при хронична болка и като профилак-

тика на спортния травматизъм.  

Очаква се положителен принос от настоя-

щото проучване за образованието на меди-

цинските специалисти в областта на рехаби-

литацията, за практиката и за бъдещи научни 

изследвания.  

ЦЕЛ: Да се проучи осведомеността на 

студенти от специалност „Рехабилитатор“ 

относно значението и практическото прило-

жение на стречинг техниките. 

ЗАДАЧИ: 
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1. Да се подберат подходящи въпроси и 

да се осъществи анкетиране на студенти. 

2. Да се обработят и анализират резулта-

тите от анкетното проучване 

МЕТОДИ: 

 Анкетен метод на допитване. 

 Анализ на относителни дялове. 

 

МЕТОДИКА 

Обект на изследването са студенти от 

Тракийски университет Медицински колеж 

Стара Загора. Изследването е проведено с 67 

студенти от Медицински колеж при Тракийс-

ки университет - Стара Загора в началото на 

учебната 2017/18 г. 

 

РЕЗУЛТАТИ И АНАЛИЗ 

На фиг. 1 е онагледен отговорът на въпро-

са дали са осведомени какво представлява 

стречинг техниката. Относителният дял на 

положителните отговори е 97%, а относител-

ният дял на студентите, които не знаят значе-

нието на този метод е само 3%.  

 

 
Фиг. 1 Осведомени ли сте какво представлява стречинг техниката 

 

На въпроса от анкетното проучване „Какво 

е значението на термина „Стречинг“?“, сту-

дентите посочват, че това е метод за разтяга-

не, релакс чрез разтягане, пасивно разтягане, 

бърз релаксиращ масаж, разтягане на муску-

ли. 

От гледна точка на клиничната практика е 

много важно да се разгледат отговорите на 

въпроса дали са запознати с ползите от при-

лагане на стречинг техниката. На фиг. 2 се 

вижда, че относителният дял на положително 

отговорилите е 91% , но за съжаление има и 

отговорили отрицателно и техният относите-

лен дял е 9%. 

 

 
Фиг. 2. Запознати ли сте с ползите от прилагане на стречинг техниката в лечебната практика 

 

Интерес представлява разглеждането на 

отговорите на въпроса „ Прилагали ли сте 

стречинг техника?“ (фиг. 3). Не е малък отно-

сителният дял (37%) на отговорилите, че не 

са прилагали стречинг. Относителният дял на 

отговорилите, че са прилагали стречинг е 

63%. Анкетното проучване е направено при 

студенти от втори и трети курс и се предпола-

га, че те вече имат професионални компетен-

ции, включващи и начините за прилагане на 

стречинг упражнения в клиничната практика. 

97% 

3% 

да не 

91% 

9% 

да не 
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Фиг. 3. Прилагали ли сте стречинг техника 

 

На фиг. 4 се забелязва, че има повишен 

интерес към по-задълбоченото изучаване на 

техниката на стречинг в курса на обучение – 

относителният дял на студентите, желаещи да 

го изучават е 90%, и само 10% е относител-

ният дял на тези, които не се интересуват.  

 

 
Фиг. 4. Бихте ли искали стречинг техниката да се изучава по-задълбочено в курса на обучение 

 

 

Важно е да се обърне внимание при изгот-

вяне на плановете за следдипломно обучение, 

че студентите, които биха изучавали допъл-

нително техниката за стречинг преобладават 

на брой. На фиг. 5 се вижда, че относителният 

им дял е 82%. И все пак има и студенти, кои-

то не желаят да задълбочат знанията и умени-

ята си по отношение на стречинга, и техният 

относителен дял е 18%. 

 

 
Фиг. 5. Бихте ли участвали в допълнително обучение за прилагане на стречинг техника 

 

На фиг. 6 е онагледено доколко студентите 

са запознати с практическото приложение на 

стречинга. Най-голям е относителният дял 

(32%) на студентите, които смятат, че стре-

чингът има място при спортната дейност, и 

това означава, че този метод за въздействие е 

популярен и прилаган в тази сфера. Относи-

телният дял на студентите, които посочват 

стречинга като част от лечебната практика е 

25%. Една част от анкетираните лица, чийто 

относителен дял 21% биха използвали този 

метод при заболявания на опорно-

двигателния апарат. Друга част, чийто отно-

сителен дял е 15% мислят, че стречингът има 

място при профилактиката на някои заболя-

вания. Най-малък е относителният дял (7%) 

63% 

37% 

да не 

90% 

10% 

да не 

82% 

18% 

да не 
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на бъдещите рехабилитатори, които биха 

приложили стречинга като част от кинезите-

рапевтичната програма при заболявания на 

нервната система. 

 
Фиг. 6 Къде според Вас има приложение стречинг техниката 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В заключение могат да се направят след-

ните изводи и препоръки: 

 Анкетираните студенти са добре за-

познати със стречинга като средство и част от 

кинезитерапевтичната програма.  

 Има необходимост от допълнително 

обучение при студентите рехабилитатори за 

техниките на стречинг и тяхното терапевтич-

но въздействие. 

 Препоръчително е този метод за въз-

действие да се включи в учебната програма 

по кинезитерапия и в плановете за следдип-

ломно обучение и да се задълбочи прилагане-

то му в часовете по клинична практика. 
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Petya Stefanova 

 

ABSTRACT:Old age is characterized by social loss. Changes in the internal organs and systems in the el-

derly lead to incapacity for self-care and dependence upon others for everyday tasks. The exacerbation of chron-

ic illnesses is another reason for the elderly’s drop in life quality and is usually the cause behind their physical 

disabilities. A thorough and effective nursing process is necessary to plan and apply home care. The skillset 

required includes analyzing and assessing the patient’s condition, noting the anatomic and physiological 

specifics of the organism, and ability in handling the complex issues related to social care. We propose a model 

for gathering data on patients, in order to guarantee adequate geriatric assessments and clearer goals for the 

nursing care plans aimed at the elderly’s quality of life.  

Key words: elderly, quality of life, needs assessment, nursing care plans. 
 

Въведение 

 

Двадесет и първи век e век на здравните 

грижи. Според СЗО основната роля на меди-

цинската сестра е да подпомага човека, болен 

или здрав за запазване или възвръщане на 

здравето му, чрез изпълнение на задачи, кои-

то той самият би изпълнил, ако имаше сили за 

това, воля или необходимите познания. Това 

може да бъде постигнато единствено чрез 

реализирането на  навременни, адекватни, 

целесъобразни, ефективни, безопасни грижи, 

базирани на етичните принципи в сестринс-

ката професия и осъществявани по определен 

стандарт. Неефективната реформа в 

здравеопазването в България се отразява 

негативно върху качеството на здравните 

грижи и услуги изключително осезаемо при 

старите и болни хора след проведено активно 

лечение и изписани с препоръки за домашно 

лечение. 

Старостта се нарича „възрастта на социал-

ните загуби”. Промените в органите и систе-

мите у възрастния водят до невъзможност за 

самостоятелно справяне и нужда от чужда 

помощ за изпълнението на обичайните и ба-

зисни за човешкото ежедневие дейности 

(хранене, обличане, придвижване, поддържа-

не на лична хигиена, социални контакти). 

Обострянето на хроничните заболявания е 

другата причина за нарушаване качеството на 

живот на възрастните и нерядко е причина за 

инвалидизирането им. Те загубват своята 

функционална автономия, стават зависими от 

своите близки, които в повечето случаи нямат 

физическата възможност и компетенциите да 

се грижат адекватно за тях. 

Според СЗО пет са основните аспекти за 

оценка на функционалното състояние на въз-

растните хора- ежедневни дейности, физичес-

ко здраве, психическо здраве, социален ста-

тус, икономически статус. 

 

Актуалност на проблема 

Докладът на Европейската комисия за зас-

таряването от 2015 г. е с прогнози, които со-

чат устойчиво увеличение на очакваната про-

дължителност на живота  във всички държави 

от ЕС. Делът на младите хора (на възраст 0-14 

г.) в ЕС за периода до 2060 г. се очаква да 

остане сравнително постоянен (около 15%), 

докато делът на лицата на възраст 15-64 го-



116 

дини ще намалее значително и ще спадне от 

66% на 57%. Групата на лицата на възраст 65 

и повече години ще бъде много по-

многобройна част от населението и ще нарас-

не от 18% до 28% от цялото население. В 

България към 2060 г. възрастното население 

на 65 и повече години като процент от общо-

то население се очаква да се увеличи с 12,3 

процентни пункта (п.п.) и да достигне 32%. В 

негативен план ще се измени коефициентът 

на възрастова зависимост, като съотношение-

то на населението на възраст 65 и повече го-

дини към населението на възраст 15-64 годи-

ни към 2060 г. ще е по-малко от двама човека 

в трудоспособна възраст към един възрастен 

човек. Увеличената продължителност на жи-

вота е триумф, но тя представлява и предиз-

викателство за всяко общество. През послед-

ните години у нас се формира група от потре-

бители на грижи, които в резултат на напред-

нала възраст, хронични болести или обостре-

ни такива са загубили своята функционална 

независимост [1]. В Националната здравна 

стратегия (2014-2020г.), в съответствие с рег-

ламентите приети от ЕС, изработената Наци-

онална концепция за насърчаване на активния 

живот на възрастните хора в България (2012-

2030 г.), Национална програма за превенция 

на хроничните незаразни болести (2013-

2020), Национална здравна стратегия за дъл-

госрочна грижа и други стратегически доку-

менти, са представени насоките и мерките за 

гарантиране на достоен живот на възрастните 

[4,5, 6, 7, 8]. 

На практика за да се реализират качестве-

ни и адекватни здравни грижи за възрастните 

и болни у дома, е необходимо планирането 

им на база индивидуална оценка на потреб-

ностите им. Планът трябва да подкрепя ак-

тивност и самостоятелност на потребителя. 

 

Цел на проучването: 
Изработването на модел за оценка на пот-

ребностите на потребителя на грижи у дома и 

модел за индивидуален план за реализирането 

им, прилагайки сестринския процес – научно 

обоснован метод за професионална помощ. 
 

Предмет на изследването: 

Организирането и предлагането на грижи 

и услуги за възрастни и стари хора у дома, с 

цел запазване и или подобряване на функци-

оналната им автономност и качеството на 

живот. 

 

Методи на изследването: 

За целите на проучването са използвани 

следните методи: 

Документален -проучване и анализ на на-

учна литература и нормативни документи по 

разглеждания проблем. 

Статистически - данните са обработени с 

програма Microsoft Excel и представени в 

графичен вид.  

Социологически - проведено е анкетно 

проучване за удовлетвореността на близките 

ипотребителите за предлаганата услуга – 

грижа от личен асистент у дома. 

 

Обхват на изследването: 

Изследването обхваща две годишен пери-

од: 2015-2017 г., и наблюдението на 178 въз-

растни, /над 90% от тях са с повече от две  

хронични заболявания - полиморбидност/, от 

тях 108 жени и 77 мъже. 

Всички те са потребители на грижа от ли-

чен асистент по домовете. 

 

Резултати и обсъждане: 
При стареенето настъпват промени в  

приспособителните процеси,в обмяната на 

веществата,  в  имунитета,  в нервната систе-

ма, в ендокринна, сърдечно-съдовата,  диха-

телната,  храносмилателна и отделителна 

системи. 

Промени настъпват и в костно-ставния 

апарат. Характерни са и възрастови промени 

и заболявания на слуховия, обонятелния и 

вкусов анализатори.  

Възрастните и стари хора са разглеждани в 

три основни възрастови групи. Според кла-

сификацията на Световната здравна органи-

зация хората над шестдесет години се разде-

лят на: възрастни хора от 60 до 74 години; 

стари хора - от 75 до 89 години; столетници – 

от 90 год. и по- стари. В изследваната група-

разпределението по възраст е:  

От 60-74 г - мъже -29, жени-18 

От 75-80г - мъже -19, жени-27 

От 81-89 г- мъже -22, жени-55 

Над 90   мъже- 2, жени- 4/над 100-1/(виж 

фиг. 1). 

Водещата идея при осъществяване на ге-

риатрични грижи е индивидуализиране на 

грижите след отчитане на био-психо-

социалните аспекти на здравето на всеки пот-

ребител и комплексно оценяване на потреб-

ностите. „Важен акцент в модела е формира-

нето на уменията на възрастнитеи стари хора 

за независим живот в домашна среда“ [2]. 
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Фиг.1. Разпределение на потребителите 

по възраст. 

 

Разработената индивидуална оценка на 

потребностите отчита и условията на средата, 

която обитава потребителя – топла вода, 

отопленост, рискове. 

Следващата част е оценка на медико-

социалното състояние и съдържа информация 

за хронични заболявания, алергии, комуника-

ции/зрение, слух, говор, хранене, ориентация, 

движение у дома и навън/; ежедневни дей-

ности и домашни задачи /лична хигиена, пол-

зване на тоалетна, хигиена у дома, приготвяне 

на храна, прием на лекарства, пазаруване, 

управление на средствата, контакти с околни-

те, контакт с лекари, зависимости/. Оценява-

нето е на степени, показващи наличните въз-

можности на потребителя за автономност: 

- самостоятелно 

- с подпомагане 

- абсолютно зависим 

След анализ на събраната информация 

следва да се уточнят евентуални рискове и 

усложнения /самонараняване, грешка при 

прием на терапията, декубитус, социална 

изолация, обостряне на хронични заболява-

ния…/ 

В таблица 1 е посочен моделът на инди-

видуална оценка. Попълването е лесно и бър-

зо. Извършва го медицинска сестра в присъс-

твието на роднина или близък (виж таблица 

1). 

Следващата стъпка е изготвянето на ин-

дивидуалния план за грижи, фокусиран върху 

нуждите на възрастния  Определят се целите 

– краткосрочни и дългосрочен план. 

Краткосрочните цели са свързани с конк-

ретни задачи от бита и ежедневието на потре-

бителя и са планирани по нужди и зависимост 

и са свързани с конкретния отговорен за това 

/самият нуждаещ се, близки и роднини, личен 

асистент/. Медицинската сестра осъществява 

контрол върху дейността на личния асистент. 

Тя планира посещенията си според съответ-

ния случай, но не по-малко от веднъж месеч-

но.  

Дългосрочните цели са насочени към под-

държане и съхраняване качеството на живот и 

нивото на функционална автономия на потре-

бителя; възстановяване на предишно ниво на 

качеството на живот и функционална автоно-

мия; обучение на възрастния човек и неговите 

близки в самопомощ и безопасна грижа [3]. В 

плана за грижи се препоръчва рехабилитация 

или консултации със специалисти, според 

преценка на медицинската сестра. Планът за 

грижи се актуализира при  промяна на някое 

от обстоятелствата според оценката, ако няма 

такава, на всеки шест месеца (виж таблица 2). 

Всяка предлагана услуга подлежи на 

оценка за удовлетвореност от ползващите я. 

Изготвена е анкета за близките на потребите-

лите, а когато е възможно се интервюират и 

самите те. Тя съдържа въпроси относно сво-

евременната реакция на агенцията за грижи, 

за цените на предлаганите пакети, за качест-

вата на личните асистенти. На въпроса дали 

са получили очакваното адекватни грижи при 

ползването на услугата „личен асистент“ рес-

пондентите дават следните отговори: 8,08% 

не са доволни, 30,64% са получили очаквано-

то съдействие, а 61,28 % са напълно удовлет-

ворени (виж фиг. 2): 

 

 

Фиг. 2. Удовлетвореност от услугата 

 

 

 

от 66-
74 

от 75- 
80 
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Таблица 1 

I. Данни за потребителя 
живее 

 

Близките живеят  

 
Близките помагат  поддържат контакт   

дейности и контакти   

Среда и оборуд-

ване на жилище-

то: 

 

 

 

осветление -  

температура -  

хигиена -  

течаща вода -  

проблеми, създаващи опасност…………………………………………… 
II. Оценка на медико-социалното състояние: 

Хронични забо-

лявания: 

……………………………………………………………………………….. 

алергии………………………………………………………………………. 
Външен вид:  
Зрение:  
Слух:  
Говор:  

Хранене: 

храна 
Ориентация: я-

телно 
Движение: г-

 

 

 Ежедневни дейности и домашни задачи: 

Лична хигиена:  

Хранене:  

Ползване на то-

алетна: 

 

Хигиена у дома:  

Подготовка на 

храна: 

 

Пазаруване:  

Прием на лекар-

ства: 

 

Управление на 

бюджет: 

 

Контакт с ОПЛ:  

Контакт с окол-

ните: 

 

Зависимости:  

Вероизповедание  

I II. Възможни рискове и усложнения: 

 

с-

………………………………………….. 
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IV. Източници на информацията за оценката: 

  

 

Таблица 2: План за грижи. 

1. Дългосрочни  цели: 

 съхраняване качеството на живот и нивото на функционална автономия 

на потребителя; 

на потребителя; 

2. Краткосрочни цели /задачи/: 

дейност самостоятелно Подпомагане от 

лич.асистент 

Изцяло от 

лич.асистент 

Участие на 

близките 

Ежедневна хигие-

на и къпане 

    

Преобличане и 

смяна на бельо 

    

Движение     

Хранене     

Прием на лекарст-

ва 

    

Хигиена у дома     

Подготовка на 

храна 

    

Пазарене     

Пране     

Плащане на смет-

ки 

    

Контакт с лекар     

Занимания и раз-

ходки 

    

3. Обучителна и промотивна дейност: 

  

 

4. Посещения: 

Специалист дата дата дата дата дата дата дата дата дата 

рехабилитатор          

лаборатория          

Личен  лекар          

Друг  специал.          

Друг специал.          

Друг спец.          

5. Посещения на медицинската сестра: 

дата име бележки и препоръки подпис 
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Заключение 

 

Предложеният модел е разработен от ме-

дицински сестри, които ръководят агенция за 

домашни грижи. Личните асистенти са обу-

чени да оказват необходимата подкрепа и 

грижи. 

Според сега действащата законова наредба 

личният асистент е социална услуга в дома на 

потребителя, насочена към повишаване ка-

чеството на живот на възрастните  и стари 

хора [6, 7]. 
Доставчиците на тази услуга имат задачата 

на база оценка на потребностите да изготвят 

индивидуален план за работа с потребителя 

на услугите, което да доведе до запазване на 

автономията му и съхраняване и подобряване 

качеството на живот. При съществуващия 

модел на оценка на потребностите от Агенция 

„Социално подпомагане“, акцентът е върху 

социалните проблеми на потребителите, а те 

имат и здравни потребности. Много от ежед-

невните и рутинните им действия са повлия-

ни от здравословни проблеми, изискващи 

намеса от медицински спициалисти / просле-

дяване от медицинска сестра или лекар, както 

и рехабилитация/. Добре обученият личен 

асистент, подпомагащ ежедневните и рутин-

ни действия на човек, би могъл да съдейства 

за процеса на подобряване състоянието му и 

да предотврати очаквани усложнения.  

Съществува противоречие между дълголе-

тието и качеството на живот на старите хора. 

Те имат различни потребности и за да им се 

осигури и обезпечи достойно остаряване, е 

необходимо подготовка на компетенти про-

фесионалисти [5,8]. Медицинските сестри са 

специалистите, които могат да планират, ор-

ганизират, координират и контролират адек-

ватни и продължителни грижи за възрастните 

и болни хора у дома. 
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ПСИХОЛОГИЧНИ АСПЕКТИ НА СТРАХА ОТ СМЪРТТА 

В МЕДИЦИНСКАТА ПРАКТИКА 

 

Полина Балканска, Никола Георгиев, Силвия Младенова 

 

PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF THE FEAR OF DEATH IN MEDICAL PRACTICE 

 

Polina Balkanska, Nikola Georgiev, Sylvia Mladenova 

 
ABSTRACT: The biggest challenge for the medical professionals is to support their patients and to guide 

them through the stages of dying.  When working with the dying people, we become more sensitive to our own 

mortality.  Finding ways to establish relationships that go beyond illness and death thus becomes crucial in our 

efforts to maintain and promote the quality of life our patients.The inability to recognize our own feelings while 

working with dying patients is the biggest setback to our ability to listen with empathy.  In order to reach out to 

the dying patients and to become as tolerant and understanding of their emotions in the final stages of their lives 

as possible, we must not deny the fact that as human beings we are all connected by the pain, the suffering and 

the sense of alienation when faced by death.  The aim of the study is еxploring the psychological aspects of the 

fear of death and dying to medical professionals from hospital. Analyzed the opinions of 63 medical staff about 

the death that is present in their professional lives. Essentially there is a need to review the psychological and 

ethical price of a medical practice related with suffering, helpless and dying people. In recent years, there has 

been a  great interest about understanding of burnout among the medical  professionals. This helps define the 

factors that contribute to work related distress. Conclusion: To increase our understanding and to improve our 

care of people who are near death, there needs to be a shift in the attitudes and the stereotypes that physicians, 

psychologists, social workers, nurses, and caregivers hold. Proper education and training of such professionals 

is a necessary first step to a greater understanding, humanistic and empathic care of the dying people. 

Key words: Theme of Death, Medical Staff, Communication, Professional Training 

   

Въведение 

 

Актуалността на темата присъства в ежед-

невието на хората „работещи със смъртта и 

загубата", в преживяванията на болния човек, 

на страдащите близки [2,9]. 

Изучаването на влиянието на страха от 

смъртта върху дейността и преживяванията 

на медицинските специалисти подпомага 

както личното им себеразбиране, така и по-

дълбокото разбиране към поведението на 

болния. Често срещано е неумението на спе-

циалистите от здравната помощ да поддържат 

разговор, в който присъства смъртта с неумо-

лимото напомняне за собствената смъртност, 

човешка ограниченост, тленост, уязвимост. 

 Оказването на подходяща психологична 

подкрепа на неизлечимо болния и близките е 

изпитание за личностните и професионални 

качества на медицинския персонал. Неговото 

съпровождане през всички етапи на умиране-

то изисква разбиране и търпение, много ду-

ховни и физически сили [2, 3].     

Широкото разпространение на синдрома 

на прегаряне сред работещите с тежко болни 

и умиращи хора, ни насочва към изучаване на 

факторите, допринасящи за професионалния 

дистрес, и възможностите за неговото прео-

доляване [4].   

 

Дизайн на изследването 

 

Цел на проведеното проучване е изучаване 

на психологичните аспекти на страха от 

смъртта и умирането при медицински специ-

алисти от болничната помощ. Данните, които 

представяме, са  част от многогодишни собс-

твени изследвания по темата. При разработ-
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ването й изхождаме от разбирането, че отно-

шението към смъртта и изначалния страх от 

нея намират отражение върху поведението и 

преживяванията на хората, „работещи със 

смъртта и загубата".  

Липсата на необходимата психологична 

подготовка на медицинския персонал за рабо-

та с неизлечимо болни се отразява на справя-

нето им сьс собствените преживявания спря-

мо смъртта на болния. 

 

Материал и методи 

 

Изследването включва 63 медицински 

специалисти от УМБАЛСМ “Пирогов” на 

възраст от 23 до 60 години.  От тях 2/3 са ме-

дицински сестри /42 души/  и  1/3 лекари /21 

души/.      

В проведеното проучване са използвани 

следните методи:  

1. Социологичен метод: косвен анкетен 

метод. 

2. Тест  COLETT – LESTER за оценка на 

страха от смъртта.  

3. Статистически методи. 

 

Резултати и обсъждане 

 

Респондентите са разделени на три възрас-

тови подгрупи с приблизително равен брой 

изследвани лица. 

 20 - 30 години – 20 души; 

 31 - 40 години – 21 души; 

 41 - 60 години – 22 души.   

Данните от изследването сочат: 

 Стабилна тенденция към нарастване 

на страха от собствената смърт с повишаване 

на възрастта. По Скалата „СТРАХ ОТ СОБС-

ТВЕНАТА СМЪРТ” най-високи стойности 

имат респондентите между 45 и 60 години. 

 По Скалата „СТРАХ ОТ ПРОЦЕСА 

НА СОБСТВЕНОТО УМИРАНЕ” най-високи 

стойности имат респондентите между 20 и 30 

години. 

Може да се направи предположение, че с 

напредването на възрастта и нарастване на 

опита, в това число опита на индивида по 

отношение на смъртта и загубата, страхът от 

процеса на умиране намалява и по-актуален  

става страхът от самата смърт като такава, 

независимо дали става въпрос за собствената 

смърт или смъртта на близкия. 

Интерес представляват и данните от фак-

торния анализ.  

Оказва се, че 43,4%  от  изследваните 

лица са в по-голяма или по-малка степен 

съгласни с твърдението, че смъртта е „из-

бавление от земните неволи", като 26,7% 

от всички изследвани са отговорили, че са 

напълно съгласни с това твърдение. Този 

резултат свидетелства за една доста висо-

ка депресивна нагласа към живота сред 

изследваните лица.       

Близо 95% от изследваните твърдят, че 

се страхуват от физическата деградация 

при смъртта. Малко по-малко - 86,6% се 

страхуват от интелектуалната деградация.  

Излиза, че страхът от деградацията като 

цяло е, може би един от най-

разпространените компоненти на страха 

от смъртта. 

Не е нисък  и процентът на хората, ко-

ито се страхуват от болка при умирането - 

75%. 
Обобщавайки получените резултати, мо-

жем да отбележим следното /фиг.1; фиг.2/: 

 
 

Фиг.1      

Тест  COLETT – LESTER  

оценка на страха от смъртта 

95% 

 

се страхуват от физическата 
деградация при смъртта 

86,6% 

 

се страхуват от интелекту- алната 
деградация 

75%  

 

се страхуват 

 от болка  

при умирането 
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Данните сочат, че близо 72% от респон-

дентите са силно затруднени да разговарят с 

умиращ човек - обстоятелство, което допъл-

нително засилва чувството за изолация и са-

мотност на умиращия човек. Може да се хи-

потезира, че това е резултат от психологичес-

ки и културални причини, наблюдавани в 

съвременното общество, за което смъртта 

негласно остава в категорията тема „табу". 

Неумението на много медицински специалис-

ти да поддържат разговор, в който присъства 

смъртта, по един или друг начин, се дължи 

вероятно неяснотата в собствените им мисли 

по този въпрос.  Същевременно неумението 

да се разпознаят личните преживявания при 

работа с тежко болни хора потиска способ-

ността им за емпатично поведение. Клинич-

ните изследователи са все повече заинтересо-

вани от проблема на съобщаване на неблагоп-

риятна диагноза. Какво, кога и как да се каже 

на пациента изисква добро познание за него и 

неговото семейство, тяхното ниво на разби-

ране и състоянието на техните чувства [7,8].          

Голяма част от пациентите знаят предва-

рително истината на съзнателно или несъзна-

телно ниво. "Заговорничеството за мълчание" 

е в много случаи деструктивно, тъй като пос-

тавя бариера между пациента и другите хора 

от неговото обкръжение  [2]. Това засилва 

чувството му за отчуждение. Изолацията на 

умиращия пациент от другите също пречи на 

възможността да изрази мислите си и да поз-

воли на своите чувства да достигнат до дру-

гите. Когато лекарят е способен да каже ис-

тината за заболяването, пациентът има въз-

можността да се справи със своите финансови 

въпроси, да изрази своите чувства спрямо 

семейството си, да реши проблемите си с 

приятелите. Той може да се почувства сигу-

рен от това, че държи контрола върху реша-

ването на своите семейни финансови пробле-

ми. Така ще може да се почувства достатъчно 

силен, за да осъществи някои от житейските 

си планове. Добре е пациентът да се инфор-

мира постепенно в разговорите относно него-

вото заболяване, подчертавайки тези аспекти, 

над които лекарят и пациентът имат контрол. 

 

        

 
Фиг.2. 
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Бихме могли да систематизираме резулта-

тите от проведената анкета относно споделе-

ните трудности  и  психични преживявания на 

респондентите, свързани с темата за умиране-

то, професионалната помощ  и смъртта, по 

следния начин:    

Тревога  от високата цена на грешките в 

смърт, трайни увреждания и дори съдебни 

санкции изпитват  65% от респондентите.  

Заболяването, което лекуват медицинските 

специалисти, определя степента, в която те са 

изложени на стресиращи преживявания. Като 

най- използван вариант за емоционална защи-

та е дистанцирането от конкретния пациент.  

В случаите на умиращи пациенти медицин-

ският персонал по един или друг начин съпре-

живява загубата с близките. Личните преживя-

вания са свързани със съчувствие, скърбене по 

загубен млад живот, търсене на подходящи 

начини за успокояване на скърбящите близки 

[6].                                              

Работата с неизлечимо болни хора повишава 

усещането на медицинските специалисти за 

собствената тленност и предизвиква изначал-

ния страх от смъртта. Въпреки че сблъсъкът 

със собствените граници и уязвимост често се 

разглежда като причина за прегаряне, рядко се 

отчита дистресът, причинен от психоемоцио-

налните трудности в грижите за тежко болни 

хора [5]. 

Изводи 

 

Страхът от смъртта е динамичен комплекс 

от сложни съставни страхове. Страхът от дег-

радацията (физическа и интелектуална) е един 

от най-разпространените компоненти на страха 

от смъртта сред респондентите. 

Болшинството медицински специалисти 

(82%), включени в проучването, изпитват 

значително психично натоварване при непос-

редствения контакт с неизлечимо болни и 

умиращи при съобщаването на неблагоприят-

на прогноза или пояснение за последващите 

тежки етапи от развитието на заболяването. 

Близо 2/3 от изследваните медицински 

специалисти са силно затруднени да разго-

варят с умиращ човек и неговите близки.  

Неумението да се разпознаят личните 

преживявания при работа с тежко болни хора 

потиска способността за емпатично слушане     

Здравните професионалисти се нуждаят от 

психологична подготовка, насочена към раз-

витие на комуникативни умения за общуване 

с болните и техните семейства.  

Подходящо е изграждане на ефективни ан-

тистрес-стратегии чрез тренинг-обучение на 

всички медицински специалисти за работа с 

тежко болни и умиращи пациенти. 

 

Заключение 

 

По същество има нужда да се преразгледа 

психологическата цена на медицинската 

практика със страдащи, безпомощни и уми-

ращи хора. Всички участници в изследването 

са единодушни, че липсата на обучение в 

развитие на комуникативни умения за общу-

ване с болните и техните семейства, както и 

за овладяване н начини за справяне със стра-

данието, смъртта и загубата, са източник и 

база за поддържане на професионален дист-

рес. 

Изследването на психологичните измере-

ния на страха от смъртта сред медицинските 

специалисти от УМБАЛСМ “Пирогов” пред-

ставлява опит да се достигнат резултати в 

тази малко изследвана област. Макар резул-

татите да не предлагат категорични отговори 

на многобройните и сложни въпроси, свърза-

ни с психологичните преживявания на профе-

сионалистите „работещи със смъртта и загу-

бата”, те могат да послужат като основа за 

сравнение или отправна точка при по-

нататъшни задълбочени изследвания по тема-

та. 
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ИЗСЛЕДВАНЕ НА ФИЗИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ ПРИ ДЕЦА В ПРЕДУЧИЛИЩНА 

ВЪЗРАСТ 

 

Руска Паскалева, Виолета Иванова, Ваня Павлова 

 

STUDY OF PHYSICAL DEVELOPMENT IN CHILDREN OFPRE-SCHOOL AGE 

 

Ruska Paskaleva,Violeta Ivanova, Vanya Pavlova 
 

ABSTRACT: The physical development of children and adolescents is correlated with their motor and diet, 

with their constitution, with hardening, early detection, prophylaxis and treatment of acute and chronic diseases 

accompanying growth. Spinal distortions are among the most common diseases in children and adolescents. 

Following the changes in health care since 2000, the problems of vertebral distortion are definitely overturned. 

Chaos, disorganization and the lack of a proper healthcare structure have led to the destruction of periodic 

spinal cord examinations; school-based healthcare is lacking; there is no organization in kindergartens and 

school groups for recurrent gymnastics and mass sport; there has been no long-term health education among 

pedagogical staff and parents. The aim of the present study is to study the physical development of preschool 

children in kindergartens on the territory of the town of Stara Zagora and to prepare a rehabilitation program 

for prevention of vertebral distortions. The survey was conducted in 2017. and covers 1483 children. It has its 

own methodology for diagnosing spinal distortions adapted to the age group. The results of the study are 

indicative of reduced motor activity in recent years because of the total number of children surveyed - 970 

children have a disability and 180 children are overweight. 

Key words: children, preschool age, physical development, impaired stance, overweight. 

 

Въведение 

 

Физическото развитие на децата и подрас-

тващите е в корелация с техния двигателен и 

хранителен режим, с конституцията им, със 

закаляването, с ранното откриване, профи-

лактика и лечение на острите и хронични 

заболявания, които съпътстват израстването 

[3],[4]. Гръбначните изкривявания са сред 

най-разпространените заболявания в детско-

юношеската възраст [10]. Съвременният на-

чин на живот и намалената двигателна актив-

ност са фактори, които провокират появата на 

неправилна стойка и различни деформации от 

страна на гръбначния стълб и гръдния кош 

при децата в предучилищна възраст [9]. 

Ранната диагностика, системното наблю-

дение, лечението и правилният двигателен 

режим допринасят за благоприятния изход от 

нарушената стойка в предучилищна възраст 

при децата [21]. Първостепенно значение 

имат добрата организация на лечебно-

оздравителните мероприятия, включващи 

комплексна рехабилитация и плуване, както и 

редовното проследяване на резултатите от 

лечението за недопускане на груби деформа-

ции на гръбначния стълб и гръдния кош с 

последващите ги усложнения, водещи до 

тежка инвалидизация [20] ,[6]. 

Причините за гръбначните изкривявания 

могат да бъдат от най-различно естество. Чес-

то те са плод на полиетиологично страдание 

или в резултат на метаболитни нарушения 

след боледуване от рахит [8]. Съвременният 

начин на живот и намалената двигателна ак-

тивност провокират появата на неправилна 

стойка и различни деформации на гръбначния 

стълб и гръдния кош [21]. 

Най-често срещаните в детско-юношеската 

възраст гръбначни изкривявания са хабитуал-

ните сколиози. Те прогресират и имат небла-

гоприятна еволюция [25]. Формирането на 

сколиозата е сложен патологичен процес. 

Първата проява е страничното отклонение на 

гръбначния стълб (ГС). При една функцио-

нална крива то е обосновано само в измене-
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ние на формата на междупрешленните диско-

ве в пределите на физиологичните възмож-

ности на гръбначния стълб [16]. Тази сколио-

за има обратим характер и в повечето случаи 

се счита като резултат на статико-динамични 

нарушения. Признаци на сколиоза започват в 

ранно детство, могат да се развият по време 

на растежа и да станат постоянни, ако не се 

лекуват. Те се появяват при деца на възраст 

около 5 - 6 години, но спиналната крива е 

лабилна, намаляваща в тазовата позиция и се 

коригира при мобилизация на мускулатурата 

[14]. Необходима е задълбочена постурална 

оценка, за да се провери дали проблемите са 

свързани с долните крайници, таза, раменния 

пояс, торса, горните крайници или са налице 

само функционални причини [15][17]. 

Редица автори определят шест основни 

фактора предопределящи аномалиите на рас-

тежа и деформациите на гръбначен стълб и 

гръден кош. Това са: генетичните фактори, 

определящи растежа и развитиета на опорно-

двигателния апарат; хормонални и метабо-

литни дисфункции засягащи калциево-

фосфолната обмяна; биомеханични фактори, 

обусловени от намалената двигателна актив-

ност; фактори на околната среда и начин на 

живот свързани с хранителните навици на 

децата; анормален скелетен растеж и вродени 

аномалии, свързани с нервната система. Съв-

ременните изследвания с ЯМР на деца с 

гръбначни изкривявания потвърждава тази 

теза [24].  

Продължителната и ранно започнала реха-

билитация при децата с гръбначни изкривя-

вания е основен фактор за общото укрепване, 

правилно развитие и стимулиране на целия 

организам [5], [6].Това води до преодоляване 

на проблемите от страна на гръбначния стълб, 

подобряване функцията на белите дробове и 

гръдния кош и създаване на здрав мускулен 

корсет [21]. 

Основните принципи, определящи пра-

вилният подход за корекция на нарушената 

стойка и преодоляване на гръбначните де-

формитети се свеждат до: поддържане на 

двигателна активност на всички структури на 

гръбначен стълб – междупрешлени дискове, 

стави, лигаментарен апарт и мускули; прео-

доляване на мускулния дисбаланс, защото 

хипертоничните мускули пречат на гъвка-

востта, а хипотоничните на стабилността на 

гръбначния стълб; преодоляване на лигамен-

тарните аномалии свързани с костния растеж 

и стимулиране на постуралния контрол, нер-

вната система и равновесните реакции 

[7],[14]. 

 

Целта на настоящата разработка е изс-

ледване на физическото развитие за превен-

ция на гръбначните изкривявания и наднор-

меното тегло при деца в предучилищна въз-

раст на 5-6г. от детските градини на терито-

рията на гр. Стара Загора и изготвяне на ре-

хабилитационна програма за превенция на 

гръбначните изкривявания. 

 

Материал и методи 

 

Обект на проучването са децата от преду-

чилищна възраст 5-6г. в детските градини на 

територията на гр. Стара Загора по Проект на 

Медицински факултет - Тракийски универси-

тет, със съдействието на Община Стара Заго-

ра. 

Общият брой на децата в детските градини 

на 5-6г. на територията на града е 2072 деца 

(Фиг. 1.). Извършена е диагностика на 1483 

деца, които са 73% от общия брой. С наруше-

на стойка са 970 деца, на които е извършена 

диагностика за гръбначни изкривавания, 180 

деца са с надонормено тегло, изразено в раз-

лична степен, на които е извършено специа-

лизирано изследване. Без проблеми и с добро 

физическо развитие, отговарящо на възрастта 

са 333 деца.   

Индивидуално за всяко дете бе взето пис-

мено информирано съгласие на родителите за 

съответното изследване. 

Методика на изследване: 

 Диагностиката на гръбначните изкри-

вявания бе извършена със специално конст-

руирана за целта Карта за ранна диагноситка, 

адаптирана според възрастта на децата, отго-

варяща на физическото им развитие, като 

тестовете на ОТТ и Шобер са модифицирани 

за 5-6г. деца, съпоставяни спрямо ръста.  

 Децата с наднормено тегло също бяха 

изследвани по иновативна методика, съобра-

зена с физическо развитие и съпоставена с 

ръста и теглото, индивидуалните особености 

и хранителни навици. 

 Избършено бе анкетно проучване на 

родителите на всички деца с нарушена стойка 

и наднормено тегло за двигателната актив-

ност и хранителните навици. 

 Приложени бяха статистически мето-

ди за обработка на резултатите. 
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Фиг. 1. Контингент на изследваните деца 

 

Организация на експерименталната прог-

рама: 

Диагноситката на децата бе извършена в 

рамките на три месеца от екипа на проекта 

съвместно със студентите от специалност 

„Медицинска рехабилитация и ерготерапия“ 

по време на клиничната практика. Сформира-

ни бяха работни работни групи от студенти и 

преподаватели за осъществяване на диагнос-

тиката на децата. Изследванията бяха осъ-

ществени в периода октомври – декември 

2017г. Началото на експерименталната прог-

рама е пряко свързано с началото на учебната 

година на студентите, когато беше извършено 

първоначалното измерване на всички деца.  

Предстои прилагане на експериментална 

методика по кинезитерапия за корекция на 

нарушената стойка чрез повишена двигателна 

активност и стимулиране на постуралната 

стабилност на голяма терапевтична топка в 

три детски градини подбрани по съответни 

критерии.  

Резултати и обсъждане 

 

Децата от предучилищна възраст на 5-6г. в 

детските градини (ДГ) на територията на гр. 

Стара Загора са общо 2072. Извършен бе ог-

лед и изследване на подвижността на гръбна-

чен стълб и гръден кош на 1483 деца, които 

са 73% от общия брой на децата - . извадката 

е представителна и достоверна (Фиг. 2.). Най-

голям е относителния дял на изследваните 

деца (75-80%) в шест детски градини (№ 7, № 

25, № 3, № 23, № 10, № 8), а най–малък под 

50% в ДГ № 11. Това е доказателство за доб-

рата мащабност на изследването. 

 
Фиг. 2. Процент изследваните деца в отделните детски градини 
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Нарушената стойка е порочна позиция на 

тялото, заемана поради различни причини, 

като най-често е в резултат на слаба мускула-

тура, промени в различни отдели на опорно-

двигателния апарат и нервната система 

[24],[23]. Лошата стойка се характеризира със 

слабостта на цялото тяло, особено на мускул-

ната система, нарушение на статичната пози-

ция на гръбначния стълб и на други части на 

опорно-двигателния апарт [22]. Моторните и 

сензорните системи, участващи в стабилност-

та на позата, преминават през преходен пери-

од от 4-6 години до зрялост на възраст от 7-10 

години. Бързият растеж от детството до юно-

шеството настъпва на възраст 9-12 години и 

може да причини огромни промени в позици-

ята, формата и големината на гръбначния 

стълб, върху мускулната сила и гъвкавост, 

които повлияват постуралната нестабилност 

[18], [19]. 

Деформации на гръбначния стълб се наб-

людават при структурни и функционални 

нарушения на сърдечно-респираторната и 

опорно-двигателната система поради тесния и 

асиметричен гръден кош [21]. Тези промени 

водят до намалена физическа активност в 

предучилищна възраст, депресия и болки в 

гърба при децата в училищна възраст, умора 

и намалена работоспособност при възрастни-

те [1] ,[2], [11].  

 
 

Фиг. 3.Процентно съотношение на изследваните деца с нарушена стойка 

към общия брой  
 

Резултатите от изследванията (Фиг. 3.) са 

показател за широкото разпространение на 

нарушената стойка сред децата на възраст 6-7 

г. Това са 65% от всички изследвани деца. 

Потвърждава се тезата за недостатъчната 

двигателна активност на децата в детските 

градини и семейството. Разпределени по пол 

изследваните деца с нарушена стойка (Фиг. 

4.) с малък превес от 2% преобладава броя на 

момчетата. Това е в рултат на по-активното 

участие на момичетата в различни спортни и 

танцови занимания извън детските градини. 

Анкетните проучвания на родителите по-

казват, че начинът на живот се отразява пряко 

върху живота на децата, тъй като родителите 

могат да насочват децата към практикуването 

на физически дейности [20] и да ги стимули-

рат към по-активен живот.   

По тази причина е необходимо да се под-

чертае необходимостта от редовно и систем-

но участие на децата от предучилищна въз-

раст в превантивни програми за диагностика 

и превенция на гръбначните изкривявания 

провеждани ежегодно, за да се предотвратят 

по-късно съществуващите ортостатични разс-

тройства [12], [13]. Неоходимо е непрекъсна-

то сътрудничество между учителите в детски-

те градини и обществеността за повишаване 

на участието на децата, участващи в различ-

ните форми на спорт, отдих и различни типо-

ве двигателни дейности [21]. 
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Фиг. 4. Процентно съоношение на децата с нарушена стойка по полов признак 

 

Изводи: 

 От общия брой 2072 на децата в детс-

ките градини на територияна на гр. Стара 

Загора са прегледани 1483 деца. Представи-

телната извадка включва 73% от всички деца. 

 От всички прегледани деца 970 (65%) 

са с нарушена стойка, 180 (12%) са с наднор-

мено тегло, а 333 (23%) деца са без проблеми. 

 При децата с нарушена стойка разп-

ределени по пол с лек превес на момчетата 

(2%). 

Високата честота на нарушената стойка 

сред децата в предучилищна възраст не е са-

мо загриженост на обществото, но и проблем 

на общественото здраве за осъществяване на 

по-мащабни превантивни мероприятия по-

добряващи двигателната активност на децата. 
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АЛТЕРНАТИВНИ ПОДХОДИ В ТЕРАПИЯТА НА АCNE VULGARIS 

 

Светлана Георгиева, Надя Агова, Павлина Косева, Силвия Стамова, Илиян Колев 

 

ALTERNATIVE THERAPY FOR THE TREATMENT OF ACNE VULGARIS 

 

Svetlana Georgieva, Nadya Agova, Pavlina Koseva, Silvia Stamova, Iliyan Kolev 

 
ABSTRACT: Acne is one of the most common skin condition in the world. Acne is most prevalent during 

puberty, and it is often mild, tending not to last far beyond adolescence. In some cases, acne can last years 

beyond puberty; while untreated acne lasts around five years before dissipating, some deal with acne well into 

adulthood. Acne most often affects the face, but it may spread to involve the neck, chest and back, and 

sometimes even more extensively over the body.Treatment of acne vulgaris should be directed toward the known 

pathogenic factors, including follicular hyperproliferation, excess sebum,  bacteria Cutibacterium 

(Propionibacterium) acnes, and inflammation. The most appropriate treatment is based on the grade and 

severity of the acne. More and more patients, however, are seeking alternative approaches to the treatment of 

acne. This is provoked both by the numerous side effects and prolonged intake of medications accompanying 

systemic acne therapy, as well as by the increasing resistance of P. acnes. 

Key words: Acne vulgaris,конвенционална терапия, алтернативна терапия 

 

ВЪВЕДЕНИЕ 

 

Acne vulgaris е хронична възпалителна 

дерматоза, отличаваща се с отворени и затво-

рени комедони, инфламаторни лезии, включ-

ващи папули, пустули и нодули (кисти). Па-

тогенетичните фактори, играещи важна роля 

в развитието на акне са многобройни. Най-

общо факторите предизвикващи акне могат 

да бъдат разделени на вътрешни и външни. 

От вътрешните фактори на първо място се 

поставя генетичният фактор. По данни от 

проучвания наследствения фактор е причина 

за 80% от скучайте на акне[2]. Друг ендоге-

нен фактор са хормоните и най-вече тестос-

терона, който е причина за повишена мастна 

секреция. Това води до запушване на порите 

и образуване на комедони.  

За причинител на акне често се посочва и 

бактерията Propionibacterium acnes. 

Cutibacterium (Propionibacterium) acnes е бав-

но нарастваща, анаеробна, Грам-положителна 

бактерия (пръчица) – представена на фигура 

1. 

 

 
Фиг.1- Propionibacterium acnes 

 

Тази бактерия е част от нормалната кожна 

флората и може да бъде открита по  кожата и 

на здравите възрастни хора [3]. Обикновено 

се развива в мастните киселини в себума, 

секретиран от мастните жлези в кожните фо-

ликули. Именно поради тази причина себо-

рейната кожа е идеален терен за развитие на 

бактерии и е най-често засегната от акне. На 

фигура 2 е представена мастна жлеза, проду-

цираща повишено количество себум и мик-

робна колонизация от Propionibacterium 

acnes. 



133 

 
Фиг.2 - Мастна жлеза, продуцираща по-

вишено количество себум и микробна коло-

низация от Propionibacterium acnes. 

 

От външните (екзогени) фактори най-

голяма роля се приписа на начина на живот и 

хранене. Връзката между диетата и акнето не 

е напълно изяснена.  

Напоследък се наблюдава увеличаване на 

броя на проучванията, изследващи ролята на 

диетата като една от основните причини за 

Acne vulgaris. Няколко проучвания за ефекти-

те от приема на някои млечни продукти [1], 

въглехидрати, гликемичен индекс (GI) и ви-

соко гликемично натоварвена (GL) диета [15] 

при обостряне на Acne vulgaris са извършени, 

за да подкрепят хипотезата, че хранителният 

режим може да засегне кожата. Съществуват 

наблюдения, които сочат, че консумацията на 

мляко и млечни продукти води до по-висока 

честота и тежест на акнето [4], [5], [6], [7]. 

Млякото съдържа суроватъчен протеин и 

хормони като говежди IGF-1 и прекурсори на 

дихидротестостерон [5]. Именно тези компо-

ненти съдържащи се в млечните продукти 

водят до увеличаване на производството на 

андрогенни хормони, себум и индуцират об-

разуването на комедони. Ефектите от други 

потенциално допринасящи диетични факто-

ри, като консумацията на шоколад или сол, 

все още не се подкрепят от категорични дока-

зателства. 

Според някои проучвания възпалителните 

маркери корелират с увеличаването на съот-

ношението между омега-6 и омега-3 масните 

киселини. Омега- 6 киселините се счита, че 

индуцират повече провъзпалителни медиато-

ри и са свързани с развитието на възпалител-

на акне [10], [11]. От друга страна, приемане-

то на високи нива на омега-3 мастни кисели-

ни е свързано с понижаване на факторите на 

възпалителния процес в организма [12]. Ос-

вен това има епидемиологични проучвания, 

които показват, че увеличаването на приема 

на омега-3 мастни киселини чрез диета, бога-

та на риба и морски дарове води до по-ниски 

нива на възпалителни заболявания. Също така 

има изследвания, според които приемът на 

въглехидрати може да повлияе на количест-

вото и състава на продуцирания от кожата  

себума [13], [14]. 

Акнето не е само козметичен дефект, то е 

заболяване със сложна патогенеза и може да 

бъде повлияно от множество фактори. Пора-

ди това лечението трябва бъде насочено към  

патогенетичните механизми довели до разви-

тието на заболяването и да бъде съобразено 

със степента и тежестта му. Лечението на ак-

не е строго индивидуално. 

Конвенционалната терапия включва ло-

кално, системно и хирургично лечение на за-

боляването. 

Към локалните средства се отнасят: Пре-

паратите на базата на бензоил пероксид, кой-

то има изразен антибактериален и кератоли-

тичен ефект – т.е. води до излющване на по-

върхностния увреден кожен слой. Може да се 

използва под формата на гел и крем в концен-

трация от 2,5% до 10%. Много често бензои-

ловият пероксид влиза в състава и на различ-

ни измивни продукти. Препаратите на базата 

на ретиноловата  киселина са средство на из-

бор при комедонно акне. Третиноин 

(Tretinoin) е най-често използвания локален 

ретиноид и представлява комедонолитичен 

агент - т.е. средство, което намалява образу-

ването на комедони и едновременно с това 

редуцира на наличните. Третиноинът, който 

се използва за лечение на акне, може да бъде 

под формата на крем или гел в различни кон-

центрации - 0,01%; 0,025%; 0,5% и дори 1%. 

Избора на концентрацията на третиноин, как-

то и на това дали ще бъде под формата на 

крем или гел трябва да става внимателно и да 

се съобрази с наличните промени по кожата и 

типа на кожата. Използването на продукти, 

които съдържат ретиноиди, прави кожата фо-

точувствителна. Освен това в началото на 

приложението им може да има за кратък пе-
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риод от време леко влошаване на акнето. Ло-

калните антибиотици имат основно антибак-

териално действие и се прилагат при формите 

на акне с преобладаване на инфламаторните 

лезии. Приложението на локални антибиоти-

ци често носи риск от възникване на грам-

негативни фоликулити, които представляват 

вторично възпаление на космения фоликул. 

За да се избегне това усложнение, локалните 

антибиотици не трябва да се самоназначават. 

Също така едновременното приложение на 

локални и системни антибиотици крие риск 

за развитие на резистентност. 

Към системната терапия се отнасят анти-

биотичното лечение основно с антибиотици 

от тетрациклиновата група, а също и систем-

ната употреба на ретиноиди и хормонални 

препарати. В световен мащаб обаче се наб-

людава увеличаване на  резистентността на P. 

acnes към антибиотици, което води до нама-

ляване на тяхната ефективност. Често използ-

вани препарати, както за локално лечение, 

така и за перорален прием са еритромицин, 

клиндамицин и тетрациклините-доксициклин 

и миноциклин. Специфично за системната 

терапия е и нейната продължителност - ми-

нимум 3-6 месеца. 

Все повече пациенти обаче търсят алтер-

нативни подходи в лечението на акне. Това е 

провокирано както от многобройните неже-

лани реакции и продължителния прием на 

медикаменти, съпътстващи системната тера-

пия на акне, така и от нарастващата резистен-

тност на P. acnes. Предписването на различни 

локални и системни антибиотици също така 

може да бъде предпоставка за антибиотична 

резистентност.  

От хормоналните препарати най-често се 

използват комбинираните контрацептивни 

средства, съдържащи естроген и прогестерон. 

Най-ефективни са препаратите, които съдър-

жат антиандрогена ципротерон в комбинация 

с естроген, тъй като намаляват нивата на анд-

рогени в кръвта. При пациентки с поликис-

тозни яйчници е по-подходящо прилагането 

и  на ниски дози спиронолактон поради анти-

андрогенните му свойства. 

"Ретиноиди" е общ термин, който обхваща 

витамин А (ретинол), неговите метаболити и  

активни синтетични аналози. (Sporn et al., 

1976; Chambon, 2005). При ретиноидната те-

рапия най-голями приложение намира препа-

рата изотретиноин. Той е стереоизомер на all-

trans-ретиноева киселина (третиноин). Изот-

ретиноин в България е познат с търговкото 

наименование Роакутан.  Неговата структур-

на формула е представена на фигура 3. 

 

Изотретиноин 

 

 
Фиг. 3 - Структурна формула на изотрети-

онин- ретиноид от първо поколение - 
(2Z,4E,6E,8E)-3,7-dimethyl-9-(2,6,6-

trimethylcyclohex-1-en-1-yl)nona-2,4,6,8-tetraenoic 

acid 
 

Механизъм на действие на ретиноидите, в 

това число и на изотретиноин още не е на-

пълно изяснен. Предполага се че подобно на 

останалите представители от групата на ре-

тиноидите, изотретионин взаимодейства с 

групата на ядрените рецептори и повлиява 

генната експресия в клетките. Установено е, 

че клиничното подобрение на тежкото акне 

след употреба на изотретионин е свързано с 

потискане на активността на мастните жлези, 

в резултат на което се намалява количестово-

то продуциран себум. Именно себумът е ос-

новен субстрат за растежа на 

Propionibacterium acnes, така че намалената 

продукция на себум инхибира бактериалното 

колонизиране в клетката.  
Най-често съобщаваните нежелани реак-

ции при лечение с изотретиноин включват: 
 сухота на кожата;  

 сухота на устните (хейлит);  

 сухота на назалната лигавица (епис-

таксис);  

 сухота на очите (конюнктивит).  

Някои от нежеланите реакции, свързани с 

употребата на изотретиноин, са доза-

зависими. Нежеланите реакции обикновено са 

обратими след коригиране на дозата или 

прекратяване на лечението, други може да 

персистират и след прекратяване на терапия-

та. 

Най-сериозните нежелани реакции, които 

могат да се получат при употреба на Роаку-

тан, са тежки вродени дефекти на плода в 

случай на бременност поради тератогенният 

ефект на препарата. Лечението с Роакутан по 

време на бременност не е позволено при ни-

какви обстоятелства. 
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При употреба на изотретионин се съобща-

ва и психични нарушения включително деп-

ресия, влошаване на депресия, тревожност, 

тенденция към агресивност, промени в наст-

роението, психотични симптоми и много ряд-

ко суицидни идеации, опити за самоубийство 

и самоубийство при пациенти, лекувани с 

изотретиноин. Особено трябва да се внимава 

при пациенти с анамнестични данни за депре-

сия, като всички пациенти трябва да бъдат 

проследявани за признаци на депресия и при 

нужда да се изпращат при специалист за съ-

ответно лечение. Преустановяването на лече-

нието с изотретиноин може да бъде недоста-

тъчно за облекчаване на симптомите и поради 

това може да се наложи допълнителна оценка 

от психиатър или психолог. Изключиелно 

голям е списъка с нежеланите ефекти съпътс-

тващи системната ретиноидна терапия. Паци-

ентите на ретиноидна терапия периодично 

проследяват своето здравословно състояние с 

цел намаляване на успожненията и превенция 

на тежките нежелани реакции. 

 

Фитотерапията е един от най-

разпространените и най-добре известни кло-

нове на алтернативната медицина. До нас са 

достигнали голям брой рецепти, ефективно 

допринасящи в борбата срещу акне и комедо-

ни. Сред най-застъпените фитопрепарати в 

терапията на акне се открояват лайка, невен, 

алое вера и други. Известни са антибактери-

алните свойства на маслото от чаено дърво. 

Има данни , че маслото ефективно забавя рас-

тежа на пропионовокиселите бактерии и по-

специално Propionibacterium acnes – бактери-

ален щам свързан с появата на акне. 

 

Витамини  
Комбинацията от никотинамид и цинк се 

изследва в клинични проучвания за лечение 

на възпалителни кожни заболявания каквото 

е акне вулгарис. Основата за тези изследвания 

е разнообразието от потенциални механизми 

на действие на тези вещества, включително 

противовъзпалителни ефекти (инхибиране на 

хемотаксис на бели кръвни клетки, освобож-

даване на лизозомни ензими, трансформация 

на лимфоцити и дегранулация на мастоцити), 

бактериостатични ефекти срещу 

Propionibacterium acne, инхибиране на вазоак-

тивни амини и намалено продуциране на се-

бум. Никотинамид и цинк могат също така да 

потискат съдовата пропускливост и натруп-

ването на възпалителни клетки и да предпаз-

ват от увреждане на ДНК. [9] 

Никотинамид (витамин В3), използван ка-

то локално средство под формата на гел, е с 

ефективност близка до тази на локално из-

ползвания клиндамицин. Предполага се, че 

витамин В3 води до повишена продукция на 

колаген, кератин, инволукрин и филагрин. 

Също така намалява пигментациите, има хид-

ратиращо и противобръчково действие. 

Цинкът самостоятелно също намира при-

ложение в терапията на акне. Точният меха-

низъм на действие не е напълно изяснен, но 

се предполага че цинкът е инхибитор на 5-

алфа редуктазата, поради което предотвратя-

ва превръщането на тестостерона в DHT, кое-

то би довело до понижаване на производство-

то на себум в кожата.  

Витамин В2 (рибофлавин) е особено важен 

за кожата и лигавиците, тъй като техните 

клетки се делят непрекъснато. Рибофлавинът 

ускорява възстановителните процеси в кожа-

та, подобрява връзките между влакната на 

кожата, като по този начин я заздравява и не 

допуска разширяване на намиращите се в нея 

кръвоносни съдове, подтиска образуването на 

пъпки и пустули (гнойни пъпки) като моду-

лира имунния отговор срещу бактериалната 

инфекция. 

 

Мезотерапията (от гръцки мезос – сре-

ден) е нехирургичнa козметичнa процедура. 

При нея с помощта на многократно инжекти-

ране се въвеждат различни лекарствени про-

дукти, включително на хомеопатични лекарс-

тва, растителни екстракти, витамини и други 

съставки в подкожната мастна тъкан. [8] 

Причината за нарастващия интерес се ко-

рени в незначителната инвазивност на мезо-

терапията, отсъствието на сериозна болка по 

време на инжекциите, бързината й на прила-

гане и положителният, бързо видим ефект.  

В терапията на акне мезотерапията намира 

приложение като третира състоянието на акне 

чрез физическа и химическа стимулация. 

Възможно е инжектирането на антиоксидан-

ти, за да се намали производството на мазни-

ни. По този начин се постига регулиране на 

количеството себум и се подобрява състояни-

ето на акне. Освен това чрез мезотерапия се 

стимулира растежа на нови клетки, те заменят 

мъртвия клетчен слой, а това води до подоб-

ряване на цялостното състояние на кожата, 

изравняване и избистряне на тена. 
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Електрокоагулация 
За премахване на затворените комедони 

или така наречените „черни точки“ много 

специфични за акнетичната кожа може да бъ-

де използван и метода на електрокоагулация-

та. Това е метод, при който чрез концентра-

ция на електрическа енергия върху малка 

площ се достига висока температура, предиз-

викваща коагулация или некроза на третира-

ната тъкан. Техниката е широко използвана за 

премахване на различни образувания: фибро-

ми (особено по врата и подмишниците), ви-

русни брадавици, затворени комедони, мили-

уми и обемни мастни жлези, кондиломи, со-

ларни кератози, кератоакантоми, себорейни 

веруки, базалиоми и други. Електрокоагула-

цията се извършва с помощта на диатермичен 

(топлопропусклив) ток със специална апара-

тура, която използва активен електрод във 

вид на сфера, игла или скалпел. В повечето 

случаи манипулацията предизвиква леко до 

умерено парене и незначително нараняване 

на третираната повърхност, която епителизи-

ра за няколко дни. 

 

Светлина 
Фотодинамичната или т.нар. LED терапия 

също е част от методите за лечение на акне. 

Под действието на светлината субстанции 

(порфирини), произвеждани от  

Propionibacterium acnes, се активират и като 

последица неутрализират бактерията. В ре-

зултат от това възпалението намалява. При 

тази терапия се комбинират светлини от две 

дължини на вълната – синя светлина /415 nm/, 

която премахва бактерията, причиняваща за-

червяването или възпалителните прояви на 

акнето и червена светлина /633 nm/, която 

подобрява производството и количеството на 

колаген в кожата, свързано с по-бързото зазд-

равяване и подобряване на кожния релеф и 

възпрепятства възможността от появата на 

белези.  

Синята светлина (415nm) притежава силно 

антибактериално действие. Достига дълбоко в 

порите, където нормално живеят 

Propionibacterium acnes.  

Червената светлина (633nm) има лечебен 

ефект, тъй като стимулира процесите на зазд-

равяване и успокоява кожата. Увеличава при-

тока на кръв и кислород и води до синтез на 

колаген. 

 

 

 

Химическия пилинг  
Химическият пилинг е процедура, при ко-

ято върху повърхността на кожата се нанасят 

различни слаби органични киселини, които 

оказват значително въздействие върху струк-

турата и вида на кожата. Целта е да се подоб-

ри както вида на кожата посредством отстра-

няване на увредения горен слой клетки, така 

и тургора й чрез стимулиране образуването 

на нов колаген в дълбоките кожни слоеве. В 

резултат на това кожа става значително по-

свежа, плътна, подмладена, с изграден релеф 

и намалени дефекти. В терапията на акне хи-

мически пилинг се използва за намаляване на 

възпалителните промени или за редуциране 

на белезите, оставащи след преминаване на 

активната фаза на заболяването. Повърхнос-

тен пилинг обичайно се осъществява чрез 

прилагане на алфа-хидрокси киселини (АХК) 

- гликолова, млечна или друга плодова кисе-

лина. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В наши дни, поради това че акнето се ло-

кализира основно по лицето и силно влияе 

върху самочувствието на пациента, е съвсем 

логично дерматологията, естетичната меди-

цина и дермокозметиката да вървят „ръка за 

ръка”. Специфични методи в терапията на 

акне като противовъзпалителна светлинна и 

лазерна терапия(LED, IPL, диоден лазер), по-

върхностни химични пилинги, фракционира-

на лазерна терапия за премахване на белези, 

инжектиране на хиалуронова киселина следва 

да допълват и подпомагат конвенционалната 

терапия на акне. По този начин се постигат 

най-добри резултати в лечението на всяка ед-

на от проявите на акнето. 
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БИОЛОГИЧНО ДЕЙСТВИЕ НА НИТРОИМИДАЗОЛИТЕ. МИНАЛО И БЪДЕЩЕ 

 

Светлана Георгиева, Илиян Колев, Силвия Стамова, Надя Агова,Павлина Косева 

 

BIOLOGICAL ACTIVITY OF NITROIMIDAZOLES:PAST AND FUTURE 

 

Svetlana Georgieva, Iliyan Kolev, Sylvia Stamova, Nadya Agova, Pavlina Koseva 

 

 
ABSTRACT: Nitroimidazoles are class of the rapeutic drugs used mainly in the treat ment of infections 

caused by susceptible organisms, particularly an aerobic bacteria and protozoa. Nitroimidazole are therefore 

important in the treatment of intra-abdominal and gynecologic sepsis, abscesses and tetanus. They are also an 

important component of prophylactic regimens for surgical procedures where contamination with anaerobic 

flora is likely. Nitroimidazoles are used to treat bacterial vaginosis (frequently associated with G. vaginalis) 

and dental infections, including acute necrotizing ulcerative gingivitis (Vincent's angina).Nitroimidazolesare 

also a component of modern triple eradication regimens forH. pylori.The large number nitroimidazole drugs 

are in use today.Some 5-nitroimidazolederivates such as metronidazole ,tinidazole, secnidazole and azomycin 

have been used long time for severe cases of infections.2-nitroimidazoles play an important role as bioreductive 

markers for tumor hypoxia, asradiosensitizers and some are also known to demonstrate antiprotozoanactivity. 

In this literature review, we will present new perspective of nitroimidazolederivates in the future. 

Key words: Nitroimidazole, Metronidazole, antiprotozoal, antibacterial 

 

ИСТОРИЧЕСКИ ДАННИ ЗА НИТРОИ-

МИДАЗОЛИТЕ 

 

Антибактериалната активност на нитрои-

мидазоловите производни е открита за пръв 

път през 1953г. при изследване на щама 

Nocardiamesenterica [11] и Streptomyces 

eurocardicus [14]. Японските учени 

Maeda,Osato, Umezava изолират 2-

нитроимидазол, който наричат азомицин. То-

ва съединение е изследвано през 1955г. от 

Nakamura, който потвърждава, че химичната 

структура на азомицин е 2-нитроимидазол 

[13]. 

През 1956г. двама учени ,независимо един 

от друг описват антипротозойният ефект на 

азомицин и най-вече неговата активност сре-

щу Trichomona vaginalis. Започва период на 

усилени опити за синтез на други 2-

нитроимидазолови производни, но учените 

достигат до синтез на техните изомери 5-

нитроимидазоли, като определят метронида-

зол като потенциален антипротозоен агент с 

още по-висока активност и безопасен токси-

чен профил от този на азомицин. 

Фармацевтичната компания Rhône–Poulenc 

патентова синтетичния път за достигане до 

метронидазол като лекарство за полово-

предавани болести, причинени от Trichomona 

vaginalis [3]. 

По-късно се открива, чеметронидазол е 

ефективен срещу Gardialamblia, 

Tripanosomacruzi, причиняваща болестта на 

Шагас, Entamoeba hystolitica, водеща до раз-

витието на амебна дизентерия [12]. Успешно 

се използва в борбата срещу Грам-

отрицателната Bacteroidesfragilis,основен 

причинител на тежки инфекции в перитони-

алната кухина, така и срещу Грам-

положителната Clostridium difficile, водеща до 

развитието на псевдомембранозен колит. 

Включен е в терапевтични схеми при лечение 

на стомашна язва причинена от Helycobacter 

pylori [7]. Широко приложение намира също 

при животозастрашавaщи инфекции и абсцеси 

с различна локализация катомозък,бял дроб, 

яйчници, септицемии, пневмонии, ендодер-
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мити, бактериална вагиноза, анаеробни ин-

фекции в устаната кухина. 

Известен е вече ефекта на нитроимидазо-

ловите производни и в други направления 

като радиосенсибилизатори на хипоксични 

туморни клетки в лъчевата терапия и евенту-

ално като част от лечението с други противо-

ракови лекарства.Изучавани са и при чернод-

робни заболявания и атеросклероза, където се 

предполага, че има наличие на хипоксични 

клетки. 

 

МЕХАНИЗЪМ НА ДЕЙСТВИЕ 

 

Според механизма си на действие анти-

микробнитехимиотерапевтици могат да бъдат 

разделени на: 

 такива,които засягат: синтеза на пеп-

тидогликан в клетъчната стена; 

 интегриране и увреждане на плазме-

ната мембрана; 

 селективно инхибиране синтеза на 

нуклеинови киселини; 

 селективно действие върху рибозоми-

те и потискане на белтъчния синтез; 

 антиметаболити. 

Самите нитроимидазоли са цитотоксични 

за анаеробните бактерии. Техният механизъм 

на действие може да бъде описан в 4 основни 

стъпки. 

Първият етап е навлизането в микробиал-

ната клетка през клетъчната мембрана чрез 

процес на дифузия. Следващата стъпка е ак-

тивирането на лекарствената молекула чрез 

редукция с помощта на вътреклетъчни проте-

ини. Извършва се редукция на нитро групата 

от пируват феродоксиноксиредуктазната сис-

тема в митохондриите на облигатнитеанаеро-

би, което води до промяна на техния химичен 

състав.Функцията на пируват феродоксинок-

сиредуктазата в митохондриите е да генерира 

АТФ чрез окислително декарбоксилиране на 

пирувата. В присъствие на нитроимидазоли в 

клетъчната среда, електроните, които обикно-

вено биха били прехвърлени към водордните 

катиони в цикъла се улавят от нитрогрупата. 

Редукцията на нитро групата в нитроимидазо-

ловите производни създава концентрационен 

градиент, който води до повишено навлизане 

на лекарствената молекула в бактериланата 

клетка. Тази редукция води до получаването 

на реактивоспособенанионен радикал, меж-

динно съединение,което е ключово междинно 

съединение и може да има няколко възможни 

пътя на биохимични трансформации в орга-

низма. Този факт се приема като допълнител-

на причина за токсичността на тези съедине-

ния спрямо патогените [7]. 

 

ФАРМАКОЛОГИЧНА АКТИВНОСТ НА 

НИТРОИМИДАЗОЛОВИТЕ ПРОИЗВОД-

НИ 

 

Имидазоловият пръстен стои в основата на 

едни от добре познатите биологични едини-

ци,срещащи се в човешкия организъм като 

аминокиселината хистидин, витамин В12, 

участващ в синтеза на ДНК молекулата в 

клетките, хистамина и биотин. Той е струк-

турна единица и на природни и синтетични 

лекарствени молекули –циметидин, азомицин, 

метронидазол и други. Имидазол съдържащи-

те лекарства се използват широко за лечение 

на заболявания от различен произход. 

Имидазолът е 5-членен пръстен с планарна 

структура, който е разтворим във вода и други 

полярни разтворители. Съществува в две ек-

вивалентни тавтомерни форми, защото водо-

родният атом може да бъде разположен и при 

двата азотни атома. 

Имидазолът е силно полярно съединение и 

е напълно разтворим във вода. Той притежава 

амфотерен характер; т.е. може химически да 

се отнася като киселина, или като основа. 

Съединението се класифицира като ароматно 

поради наличието на секстет на π-електрони, 

състоящ се от двойка електрони от протони-

рания азотен атом и от всеки от останалите 

четири атома на пръстена. 

Основните структурни характеристики, 

които нитроимидазоловите производни тряб-

ва да притежават, за да осъществяват своята 

биологична активност са наличието на една 

или повече нитро групи. Те са причината за 

силния редукционен потенциал на тези съе-

динения. При някои от представителите е 

необходимо въвеждане на допълнителни ра-

дикали,които стерично да предпазват нитро 

групата, за да се редуцират някои от метабо-

литните нива, които претърпяват молекулите, 

а също и да се контролират физико-

химичните им показатели. 

Биологичното действие на нитроимидазо-

лите като лекарствени продукти е широко 

застъпено в различни области на медицинска-

та наука. Най-общо тяхното приложение може 

да бъде обобщено в няколко посоки: антибак-

териална активност, противотуберкулозна 

активност, като лекарства използвани за лече-

ние на злокачествени заболявания, антимико-
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тична активност. Някои от по-новите възмож-

ности за тяхната употреба включват новосин-

тезирани имидазолови производни с актив-

ност срещу ХИВ позитивни клетки, както и 

доказване на аналгетична активност при ня-

кои от представителите [19]. 

Въвеждането на хетероцикличните лекарс-

тва, съдържащи нитро група в края на 1950г. 

и началото на 1960г. е предвестник на нова 

ера в лечението на инфекции, причинени от 

Грам-отрицателни и Грам-положителни бак-

терии, както и на редица патогенни протозой-

ни паразити. 

Антибиотикътазомицин, 2-нитроимидазол, 

изолиран от streptomycete, е първият активен 

нитроимидазол, който действaкато основен 

стимул за откриването на лекарства с актив-

ност срещу анаеробни протозои. Товае довело 

до синтезирането на 5-нитроимидазол, метро-

нидазол1-(2-хидроксиетил)-2-метил-5-

нитроимидазоли демонстрирането на неговата 

активност срещу Т. Vaginalis. Впоследствие е 

доказано, че метронидазол лекува гардиаза,а 

мебна дезентерия и инфекции, причинени от 

балантиди. 

Метронидазолът най-широко се използва 

при лечението на анаеробни протозойни пара-

зитни инфекции, причинени от Т. Vaginalis, G. 

Duodenalis и Е. histolytica. 

Метронидазолът, тинидазолът и орнидазо-

лът са основните терапевтични средства за 

лечение на инвазивна амебиаза. Високият 

селективен ефект на тези лекарства се дължи 

на образуването на силно реактивни свободни 

радикали. 

Съединенията с нитрогрупа в позиция 4 

обикновено са по-малко активни от съответ-

ните  5-нитро производни. Тинидазол и орни-

дазол имат различни странични вериги на 1-ва 

позиция и не се различават значително по 

антимикробната си активност. 

Модификациите обачена2-ро мястоса в 

противоречие,както с активността,така и с 

микробнияспектър. Съединение GO 10213 [1-

метилсулфонил-3-(1-метил-5-нитро-2-

имидазолил)-2-имидазолидинон], което съ-

държа имидазолидинов пръстен в позиция 2, 

проявява по-силна активност от метронидазол 

спрямо трихомоназни инфекции. GO 10213 е 

силно активен срещу анаеробни бактерии, 

дори повече от метронидазол, но по-малко от 

ниридазол. По този начин модификацията на 

5-нитроимидазола в същото време увеличава 

неговата антитрихомононална активност [12]. 

Екипът на Vijesh et al извършваin vitro изс-

ледване на антибактериалната активност на 

няколко новосинтезиранини троимидазолови 

производни 1a–d и 2a-j, показани на схема 1. 

Използвани са следните бактериални аген-

ти,за да се докаже ефективността им Esche-

richia coli, Staphylococcus aureus, 

Bacillussubtilis, Salmonellatyphimvrium, Clos-

tridium perfringens и Pseudomonas aeruginosa. 

Антибактериалният скрининг е доказал нап-

ример, че 1с показва много висока активност 

срещу P.aerugiosa и С.perfringens в сравнение 

със стрептомицин [20]. 

 
Схема 1. Нитроимидазолови производни с потенциална антибактериална активност (A. M. 

Vijesh et al., 2011). 

Серия от 4-(2,6-дихлоробензилокси)фенил 

тиазол, оксазол, и имидазоловипроизводни 

(3a–f, 4a–e) са синтезирани от  Lu et 

al.представени на схема 2.Тези производни 

показват in vitro антибактериална активност 

срещу S.aureus,E.coli,S.pneumonia и пеници-

лин резистентната S.pneumonia[10]. 
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Схема 2. Серия от 4-(2,6-дихлоробензилокси)фенил тиазол, оксазол, и имидазоловипроиз-

водни (X. Lu, et al., 2012). 

 

Jain et al. синтезират 2-субституиран-4,5-

дифенил-N-алкилимидазолови производнии 

представени схема 3и са доказали тяхната 

антибактериална активност. При всички 

представители е доказана активност срещу S. 

aureus, B. subtilis и E. coli. Като само 5a and 5b 

показват известна активност и към други бак-

териални агенти, но при никой от тях тя не е 

по-голяма от тази на стандарт [8]. 

 
Схема 3.2-субституиран-4,5-дифенил-N-алкилимидазолови производнии (A. K. Jain et al., 

2010). 

 

Антимикотична активност 

Имидазоловитепроизводни са клас лекарс-

твени съединения известни със своята анти-

микотичнаактивност, както в in vitro, така и в 

in vivo условия. Четири 5-нитроимидазолови 

производни -satranidazole, S75 0400A, флуно-

дазол и ронидазол са тествани и докладвани с 

антимикотична активност по-голяма от тази 

на метронидазола срещу Blastocystishominisin 

[17]. 

Yang et al. синтезират N-циано-1H-

имидазол-4-карбоксамиднипроизводни(схема 

4), и антимикотичната активност е проследе-

на спрямо 6 различни представители, 

Fusarium oxysporum, Rhizoctoniasolani, Botry-

tis cinereaPers, Gibberellazeae, 

Dothiorellagregaria, и Colletotrichumgossypii, в 

концентрация 50 lg/mL. Новосинтезираните 

производни имат добра антимикотична ак-

тивност особено срещу Rhizoctoniasolani [17]. 
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Схема 4. Имидазоли с антимикотична активност (Sun Z and Zhang Y. 1999). 

 

Ин витро антимикотичната активност на 

имидазоловите производни 118a–c, 119a–d, 

120a, 121a–c, 122b-c, 123a–c, and 124c е изс-

ледвана от Vita et al. срещу четири щама на C. 

albicansи седем щама на Candida species[4]. 

Ramachandran et al. синтезират различни 

имидазолови производни и доказватналичие 

на фунгициднодействиесрещуA. niger,C. 

neoformans, Rhizopus sp., C. albicans, и A. 

flavus[16]. 

Vijeshetal. синтезират и изследват 136a–d 

and 137a–j производни (схема 5) за фунги-

цидно действие срещу Aspergillusflavus, 

Aspergillusniger, Candidaalbicans, 

Microsporumgypseum,и Trichophytonrubrum. 

Средизследваните производни  136c има ак-

тивност срещу T.Rubrum сравняван със стан-

дарт флуконазол[20]. 

 
 

Схема 5. Имидазолови производни синтезирани от Vijesh et al. с потенциално фунгицидно 

действие (A. M. Vijesh,et al., 2011). 

Противотуберкулозна активност 

Lu et al. синтезират серия от заместени4-

(2,6-дихлоробензилокси) фенилтиазол, окса-

зол и имидазолови. Производните са изслед-

вани in vitro за антитуберкулозна активност 

срещу Mycobacterium tuberculosisH37Rv[9]. 
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Според Fassihi et al. серия от 4-

заместениимидазолил-2,6-диметил-N3,N5-

бизарил-1,4-дихидропиридин-3,5-

дикарбоксамидиса създадени и тествани in 

vitroсрещуM. tuberculosissH37RV щам ATCC 

27294, са чувствителни на рифамицин и изо-

ниазид[5]. 

Имидазо[2,1-b]тиадиазол производни 

(схема 6) са синтезирани от Pateletal. и дока-

зани in vitroс активност срещу M.Tuberculosis 

щам H37Rv. Сред имидазо[2,1-b]тиадиазол 

производните 96a–показва много висока про-

тивотуберкулознаактивност,но не по-добра от 

тази на нитрофенил заместеното производ-

но96e[15]. 

 
 

Схема 6. Имидазо[2,1-b]тиадиазол производни синтезирани от Pateletal (H. M. Patelet al., 

2013). 

 

Противотуморна активност 

Alkahtani et al.синтезират и доказват, че 

бензо[d]имидазол производните, показани на 

схема 7, са потенциални противоракови аген-

ти. 

5,6-дихлоро-1-циклопентил-1H-

бензо[d]имидазолите с номера 31, 32, и 33 

притежават силна антипролиферативна ак-

тивност по отношение на ракови клетъчни 

линии [2]. 

 
Схема 7. Бензо[d]имидазол производни с противотуморна активност (H. M. Alkahtani et al., 

2012). 
 

Ozkay et al. синтезират 2-заместени-N-[4-

(1-метил-4,5-дифенил-1H-имидазол-2-

ил)фенил]ацетамидпроизводнии (схема 8)и 

доказват тяхната антинеопластична актив-

ност. Представителитес номера 35, 38, 39, 40, 

и 41 са най-цитотоксичнитепроизводни в тази 

група. Цитотоксиността на производно с но-

мер 43е по-ниска от тази на производно с 

номер 34. Производните с номера 36, 37, и 42 

показватприблизителнацитотоксичнаактив-

ностспрямо 34. Съединения с номера 44 и 45 

притежаватпо-

голямацитотоксичнаактивностот 34. Въпреки 

това, когато се повишиконцентрацията, цито-

токсичната активност на 34 се увеличава зна-

чително и е по-високаоттазина 44 и 45 [22]. 
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Схема8. Заместени-N-[4-(1-метил-4,5-дифенил-1H-имидазол-2-ил) фе-

нил]ацетамиднипроизводнии (Y. Özkay, et al., 2010). 

 

Wang et al. доказват цитотоксичния потен-

циал на няколко новосинтезирани хибридни 

производни, представени на схема 9.2-

Бензилбензофуранимидазоловите хибриди с 

номера 47-49 нямат активност срещу всички 

туморни клетъчни линии [21]. 

По отношение на имидазоловия пръстен 

(имидазол, 2-метил-имидазол или 2-етил-

имидазол и бензимидазол) хибридит е с но-

мера от 50 до 59 с имидазолов пръстен 

показват слаба цитотоксична активност. Само 

съединения 55 и 58 показват средни 

цитотоксични активности и съединение 59 с 

нафтилацилов заместител в позиция-3 

наимидазоловия пръстен показва по-висока 

цитотоксична активност in vitro [21]. 

Имидазоловитехибридни соли с номера от 

60 до 68, тези с 2-метил-имидазолов пръстен 

и производните с номера от 69 до 77 с 2-етил-

имидазолов пръстен проявяват средни 

цитотоксични активности [21]. 

Хибридите с номера от 78 до 87 на 

имидазоловата сол с бензимидазолов пръстен 

обаче проявяват мощни цитотоксични 

активности. Сред тях, съединения 86 и 87 

показват силен токсичен ефект за туморните 

клетки [21]. 

 
Схема 9. Новосинтезирани хибридни производни с цитотоксичен потенциал ( X. Wang, et 

al., 2013). 

 

Аналгетична активност 

Ucucu et al. докладват за синтез на някои 

1-бензил-2-заместени-4,5-дифенил-1Н-

имидазолови производни, представени на 

схема 10. Те използват швейцарски мишки 

албиноси от двата пола с тегло 23-36 g за до-

казване на аналгетична активност. Всички 

производни показват слаб отговор, като само 

съединенията с номера 138 и 139 проявяват 

умерена активност, а съединенията с номера 

140 и 141 варират със стойности близки до 

морфина[18].
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Схема 10. 1-бензил-2-заместени-4,5-

дифенил-1Н-имидазолови производни (Ü. 

Uçucu, et al., 2001). 
 

Kankalaetal. синтезират изоксазол-

меркаптобензимидазолови хибриди, като 

аналгетичната активност на синтезираните 

съединения, представени на схема 11(142а-1) 

се оценява чрез метод с hotplate . Почти всич-

ки съединения показват много силна аналге-

тична активност в сравнение със стандартния 

лекарствен препарат пентазоцин. Сред всички 

съединения, съединения с номера 142е и 142f 

показват мощна аналгетична активност, съе-

динения с номера 142к и 142л показват уме-

рена активност и се установява, че са по-

мощни от стандартния пентазоцин. Останали-

те съединения с номера 142а-d и 142g-j показ-

ват слаба активност [6]. 

 
Схема 11. Изоксазол-меркаптобензимидазолови хибриди (M. Gaba,et al., 2010). 

 

Анти ХИВ активност 

Ненуклеозиднитеинхибитори на обратната 

транскриптаза (NNRTIs) представляват раз-

нообразна група в структурно отношение, за 

която се съобщава, че директно инхибира 

ензима oбратна транскриптаза (RT), който 

играе съществена и многофункционална роля 

в репликацията на HIV-1 и по този начин ес-

читана за привлекателна цел за инхибиране 

на репликацията на HIV-1. 

Серия производни на 2-(1-арил-1Н-

имидазол-2-илтио)ацетамид (имидазолтио-

ацетанилид (ИТА)) са синтезирани и оценени 

като мощни инхибитори на вируса на човеш-

ката имунонедостатъчност тип 1 (HIV-1). 

Структурните формули на тези съединения са 

представени на схема 12. 

 
Схема 12. Производни на 2-(1-арил-1Н-имидазол-2-илтио)ацетамид (P. Zhan et al., 2009). 

 

Всички новосъздадени имидазолови тио-

ацетанилиди първо са изследвани за тяхната 

анти-HIV активност. Най-мощните инхибито-

ри на HIV-1 са съединенията с номера 148 и 

145. Другите съединения с номера 146, 147, 

149 и 144 също показват по-висока анти-HIV-

1 ефективност[22]. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Нитроимидазоловите производни са клас 

хетероциклени съединения, които показват 

разнообразна фармакологична актив-

ност,включващаантибактериална, противора-

кова, противотуберкулозна, противогъбична, 

аналгетична и анти-HIV активности. Моди-

фикациите върху имидазоловото ядро водят 

до получаването на нови съединения с подоб-

рена и насочена биологична активност. 

Проучванията показват, че нитроимидазо-

ловите производни все още остават актуална 

фармакологична група лекарствени средства, 

като в бъдеще им предстои откриването и 

доказването на нови фармакологични ефекти. 

Те със сигурност ще доведат до създаване-

то и използването на по-безопасни и по-

ефективни съединения в борбата с различни 

социално значими заболявания. 
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ВЪЗПИТАНИЕТО НА ПОДРАСТВАЩИТЕ КАТО СОЦИАЛНО ЯВЛЕНИЕ ПРЕЗ 

ПРИЗМАТА НА ОБЩАТА МЕДИЦИНСКА ПРАКТИКА 

 

Севдалина Алекова 

 

EDUCATION OF ADOLESCENTS THROUGH THE PRISM OF GENERAL PRACTICE 

 

Sevdalina Alekova 

 
ABSTRACT: Education is one of the main factors by which it is guided the formation of the human person-

ality during different ages and in the prevalence of childhood and adolescent (teenage) age. The basic priority of 

educational activity includes the formation of socially disciplined behavior in the growing generation, of 

worldviews, of intellectual, moral, emotional-volitional and businesslike and precise qualities, and value criteria 

that allow future personalities to adapt to changing social conditions, to prepare for the full realization of their 

creative potential and to exercise their citizenship in the public environment. It was realized an interview among 

General Practitioners from Stara Zagora region, Bulgaria about their observation on the intellectual develop-

ment of their patients - children and teenagers and the influence of social factors on the upbringing, education 

and formation of value attitudes in children. Significant percentage of the respondents share that the education 

and formation of the growing generation cannot be separated and isolated from the social reality, from the in-

fluence of both the macro environment - society and the micro environment represented by school classes and 

groups, family and various informal unions. 

Key words: education, adolescents, general practice, social factors 

 

Въведение 

 

В най- общ смисъл възпитанието се разг-

лежда като процес на формиране у подраст-

ващото поколение на социално дисциплини-

рано поведение, на светогледни възгледи, на 

интелектуални, морални, емоционално-

волеви и делови качества, и ценностни крите-

рии, които позволяват на бъдещата персона 

да се адаптира към променящите се общест-

вени условия, да се подготви за пълноценна 

реализация на творческия си потенциал и да 

упражнява своята отговорност като човек и 

гражданин в публичната среда. Пръв подобно 

твърдение изразява Durkheim. Според него, 

цялото общество оркестрира трансмисионен 

механизъм за приспособяване на новите гене-

рация към обичаите, вярванията, убеждения-

та, насоките на поведение, които са универ-

сални, общоприети и служат за интегриране в 

социалния живот. 

Възпитанието се възприема като продукт 

на социалните процеси, който определя съ-

държанието на обществените отношения, 

изгражда индивидуалната културна идентич-

ност и колективност, обуславя социалния 

живот, нагласите и формата, в която живеят и 

се свързват, комуникират членовете на общ-

ността. То е социално явление, социален фе-

номен със своите измерения на макро -, мик-

ро- и социално ниво, включващи общество, 

колективни идеи, традиции, училищни инсти-

туции, семейство, неформални групи, взаи-

моотношения в класната стая, ежедневни 

взаимоотношения и т.н..  

 

Цели:  

Основните цели на нашето проучване бя-

ха: 

- да изследваме мнението на общопракти-

куващите лекари, касаещо възпитанието на 

тинейджърите. 

- да определим и анализираме съвремен-

ните фактори, които влияят върху възпитани-

ето на подрастващите. 
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Материали и методи: 

 

Интервю: 

Данните бяха събрани посредством полус-

труктурирано групово интервюта, което се 

реализира през месец юли 2017 година в сек-

ция „ Обща Медицина“, Медицински Факул-

тет, Тракийски Университет- Стара Загора. 

Тематичният пътеводител за полуструктури-

раното интервю беше разработен посредст-

вом наличните български и чужди литератур-

ни източници, както и допълнителни напътс-

твия от психолози и педагози с дългогодишен 

опит в образователната сфера. Целта на про-

веденото интервюта бе да позволи на респон-

дентите- общопрактикуващи лекари да изра-

зят своите мнения и  наблюдения върху инте-

лектуалното развитие и възпитание на паци-

енти - деца и юноши, да определят водещите 

социални фактори, които оказват влияние 

върху формирането на ценности и нагласи  

сред подрастващите и да се опитат да опишат 

реалната ситуация в съвременната българска 

образователна и възпитателна система. Ин-

тервюто се проведе в рамките на два астро-

номични часа и включваше недирективни, 

отворен тип въпроси, които позволиха да се 

изследва задълбочено позицията на общоп-

рактикуващите лекари, техните лични вижда-

ния и осведоменост по разглежданата темати-

ка. 

 

Анализ на данните: 

 

Анализът на данните  се извърши в четири 

основни стъпки: 

1. Четене и преглед на транскриптите по-

отделно чрез използване на отворено кодира-

не, 

2. Извличане на ключовите думи и кодове-

те от преписите и сортиране в категории, 

3. Втори прочит на транскриптите чрез из-

ползване на селективно кодиране,  

4. Систематично изследване на категории-

те, получени от отвореното кодиране и опре-

деляне на понятията, обобщаващи материала. 

 

Валидиране на респондента: 

 

За проверка достоверността и сигурността 

на получените и анализирани данни, конста-

тациите от проведеното интервю бяха предс-

тавени пред общопрактикуващи лекари от 

други области в две работни срещи. Не бяха 

повдигнати възражения относно поверител-

ността на констатациите. Обратната връзка от 

работните срещи показа, че представените 

констатации са смислени, истинни и досто-

верни. 

 

Резултати и дискусия: 

 

Погледнато ретроспективно още през 

древността, различни мислители и философи 

по своеобразен начин са акцентирали върху 

ролята на възпитанието, на неговото силно 

влияние върху развитието на общността, на 

културния просперитет, на прогреса на циви-

лизациите. (Аристотел, Конфуций, Платон, 

Плутарх, Сократ, Сенека, Епиктет, Софокъл и 

др.) Днес в епохата на глобалните и дигитал-

ни технологии, на засилена интернационална 

интелектуална миграция и трансгранична 

човешка мобилност, на бързи темпове на 

промени в световната икономическа конюнк-

тура се наблюдава тенденция на повишаване 

изискванията към сферата на възпитание, във 

връзка със задоволяване претенциите на меж-

дународните трудови пазари, търсещи висо-

коквалифицирани, високообразовани кадри 

със специални знания и умения в активна 

млада възраст. В съдържателно- методически 

план възпитанието трябва да се съобразява 

със специфичността на изискванията на ико-

номическото развитие на дадено общество, 

със все по-селективния характер към качест-

вени интелектуални ресурси на индустриал-

ните страни, като гарантира на отделния ин-

дивид възможност за професионална реали-

зация чрез съответните интеркултурни, об-

щообразователни и специализирани обучи-

телни програми. (4) Същевременно въпреки 

относителния прогрес на развитите общества, 

неравномерното разпределение на публични-

те финансови средства, мащабните демограф-

ски промени, бедността, принадлежността 

към социални класи в неравностойно поло-

жение, функционална неграмотност, ниско 

ниво на образование на родителите, религи-

озни традиции, свързани с културен живот, в 

който грамотността не е базов, интегрален 

приоритет затрудняват разпространението на 

ценности, предавани и усвоявани чрез възпи-

танието. (16) От една страна, ниските доходи 

или принадлежността към етническо малцин-

ство може би не са решаващ фактор за разви-

тието, но от друга страна, именно комбина-

цията от различни фактори има сериозни пос-

ледици за развитието на детето и формиране-

то му като личност според изследваната група 



150 

участници. Значителен процент от общопрак-

тикуващите лекари констатират, че силно 

средство за обществената сплотеност се явява 

майчиният, местен, роден език. Особеността, 

спецификата на езика, сведен до съответното 

регионално ниво се отразява в  мисленето на 

членовете на тази местност. Именно тази осо-

беност се предава посредством възпитанието 

и самото то играе ролята на „ неин съхрани-

тел“, в това число и на традициите и обичаите 

на дадено общество, етнос, народност. (4,16) 

Доминиращият тип култура във всяко общес-

тво несъмнено оказва силно въздействие и 

върху образователно- възпитателната сфера. 

В интернационален план съществуват прин-

ципни разлики между отделните нации, изра-

зяващи се в характера на мислене, езика, по-

ведението, мирогледа, духовни, материални, 

естетически, интелектуални черти, което от-

разява и дълбоките различия в корените на 

техните културно- исторически фонови спе-

цифики. (1, 2, 3) 

Всички респонденти, участвали в проведе-

ното интервю споделят, че процесите на въз-

питание и формирането на подрастващото 

поколение не може да бъдат откъснати и изо-

лирани от социалната действителност, от 

влиянието както на макро средата – общест-

вото, така и на микро средата, представена от 

училищните класове и групи, семейството и 

различните неформални обединения.  

Ролята на училището като социален фак-

тор се изразява във качествено изпълнение на 

свойствените му интегриращи възпитателни 

функции, във формирането у децата на колек-

тивна идентичност, която ги сплотява и при-

общава, да фиксира обществената памет чрез 

преподаване на знания, определена част от 

културното- публично наследство, което се 

стреми да запази, съхрани и едновременно да 

обогати и обнови. Според интервюираните 

респонденти, в училищната среда съществу-

ват редица негативни предпоставки от разли-

чен характер. Недостатъчен опит от страна на 

преподавателите и ненамеса в общуването на 

подрастващите са причина за поява на нерег-

ламентирани взаимоотношения между учени-

ците, създаване на неформални групи, вою-

ващи помежду си, "етикирането" на някои 

ученици. (11) Цяла група социално-

икономически фактори оказват съществено 

отрицателно въздействие върху интелектуал-

ното развитие на децата и шансовете им за 

успех в училище, като водещи са мизерията, 

нищетата, родствената връзка със социално-

езикови малцинства в неравностойно поло-

жение, неграмотността и  липсата на образо-

вателен ценз на родители и настойници, без-

работицата, честата смяна на местоживеене-

то, семейните конфликти, лошите жилищни 

условия, ниските доходи, маргинализирането, 

дискриминацията, непочтителното отноше-

ние от страна на представителите на общест-

вото към деца- имигранти и/ или етнически 

групи. (15,16) Училището, образователните 

институции е нужно да бъдат път за преодо-

ляване на социалните различия между хората, 

за надмогване на социалната несправедли-

вост. В тях се формира човека с морален об-

лик, с мироглед и идеология, съответстващи 

на съвременните потребности. Повишаване 

на образователното равнище на хората е 

главното условие за повишаване на общест-

вената активност, за повишаване на общест-

вената производителност на труда. (4) 

Освен на училищно равнище диференци-

раща функция, възпитанието проявява особе-

но силно на семейно ниво. Подобно твърде-

ние изказаха всички, включили се в интервю-

то фамилни лекари. Семейството е първото 

социално обкръжение на индивида и е еталон, 

чрез който той се научава да ориентира пове-

дението си. В семейството се поставят осно-

вите на личността, а те в голяма степен опре-

делят и по-нататъшния и облик. Семейното 

възпитание се разглежда като особена форма 

на взаимодействие между членовете на се-

мейната единица и детето. То се реализира в 

условията на специфична доверителна ат-

мосфера, наситена с емоционалност и бли-

зост, която определя и характера на възпита-

телния процес в семейството като своеобраз-

но явление, съществуващо извън времевата 

детерминанта, постоянно реализирано чрез 

постъпки, думи и действия. (14) В процеса на 

общуване с възрастните, детето придобива и 

обменя различен род информация, изпитва 

разнородни въздействия, придобива собствен 

опит и усвоява обществени норми. Социално- 

икономическия статус на семейството, вът-

решния микроклимат, спецификата на осъ-

ществяваното в семейството възпитание оп-

ределят съответните възможности, в рамките 

на които то се развива. Връзката между поко-

ленията, приемствеността и опита имат важно 

значение за осъществяване на цялостния про-

цес на семейното възпитание, макар и не ви-

наги осъзнати като условия за ефективност от 

самите членове на семейното обединение. 

Участието на възрастните членове на семейс-
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твото във възпитанието на децата, на самият 

характер на общуването между родител и 

дете много често са свързани и с различни 

противоречия, разногласия на „сблъсък меж-

ду различните генерации“.  

Към социалната среда се отнасят и нефор-

малните общности, приятелски кръгове и 

групи, които оказват съществено влияние 

върху възпитанието и реализацията на тий-

нейджърите. Тези доброволно функционира-

щи, „по неписани правила“ на тяхната воля 

групови формирования могат да се окажат 

негативен фактор за развитието на девиантни 

прояви, на поведение, излизащо от рамките 

на действащите социални норми според рес-

пондентите. Утежняващо обстоятелство е и 

ниския социален стандарт на подрастващия, 

което го ограничава в задоволяването на важ-

ни социални потребности и създава у него 

чувство за малоценност (11). В групата юно-

шата намира подкрепа за реализиране на та-

къв тип противообществено държание, вклю-

чително и противоправни изяви като прес-

тъпност, наркомании, алкохолизъм, скитни-

чество, проституция и други аморални дейст-

вия. (11, 12, 13) Поради тази причина прия-

телската група придобива и съществено зна-

чение за нагласите, мирогледа и ценностната 

система на подрастващите. 

Мощни социализиращи фактори в съвре-

менния свят, поради достъпа до огромно ко-

личество информация и предоставената въз-

можност за широк кръг леснодостъпни и 

удобни контакти са дигиталните, електронни-

те информационни технологии и средствата 

за масова комуникация. За всички семейни 

лекари интернет сърфирането,  виртуалното 

общуване, компютърни и мобилни игри са 

обичайните обществени форми на прекарване 

на свободното време при децата. Това извеж-

да на преден план проблема за ролята и зна-

чението на социализиращите и възпитателни-

те възможности на компютърните и смартфон 

технологии. Наред с удовлетворяване на пот-

ребностите от развлечения, предоставянето 

на качествени образователни нови възмож-

ности, развиване на технически умения, фор-

мирането на комуникативна, социо-културна 

и емоционална компетентности и прочие, 

компютърните и мобилни технологии крият и 

множество рискове, водещи до промяна в 

структурата на ценностната система на мла-

дата личност, на различни вариации на „ ки-

бер пристрастеност“ и зависимости ( 5, 6). 

 В нашето модерно информационно об-

щество мас- медиите и интернет технологии-

те ще упражняват възпитателен ефект и ще 

придобиват все по- нарастващо влияние вър-

ху моралното, духовното и културно развитие 

на децата. Чрез масовите комуникации се 

усвояват културни ценности и традиции, ра-

зучават се нови и непознати обичаи на други 

народи, разширява се познавателния кръгозор 

на личността във всички сфери на човешката 

дейност. Така в резултат на консолидираща 

роля и посредническа мисия на информаци-

онните технологии в глобалния съвременен 

свят на преден план излиза необходимостта 

от интеркултурно възпитание, приобщаващо  

съвременните поколения към живот в едно 

мултикултурно общество без етнически, ре-

лигиозни граници и бариери. 

 

Заключение 

  

Всяко общество организира своето възпи-

тание и образование в зависимост от социал-

ната си философия, културата, политическата 

си система, характеристиките на популацията 

и начините на производство. Всяко възпита-

ние отговаря на концепцията за човешката 

природа, общността и знанията, които се счи-

тат за ценни. Всички възпитателни и образо-

вателни системи предават на поколенията 

ценности, модели на подражание, обноски, 

традиции, съгласуван набор от знания от до-

миниращата, преобладаващата или хегемонна 

култура. В икономически аспект въздействи-

ето на образованието е съсредоточено върху  

глобалния бизнес растеж, явяващ се двигател 

на развитието като макро ефект. (7, 8, 9, 10) 

Микроикономически ефекти на образование-

то се явяват последиците, които ограничават 

и спират достъпа на различни социални групи 

до обучение. Възпитанието и образованието 

са най- важните източници за попълнение на 

контингента от научни кадри. Ето защо обра-

зователната политика на дадена страна може 

до голяма степен да предопредели характера 

на много процеси, свързани с обновлението и 

професионалното квалифициране в различни 

сектори и отрасли на публичния живот. (4) 

Съгласно теорията за човешкия капитал на 

Schultz (1960) възпитанието и образованието 

биват интерпретирани като всякаква друга 

форма на материален капитал, на инвестиция 

с определена печалба. Знанията и компетен-

циите имат висока икономическа стойност и 

конкурентоспособност на регионални, меж-



152 

дурегионални  и световни пазари. Теорията на 

човешкия капитал се превръща в символ на 

модернизацията и легитимирането на мери-

токрацията в съвременният, глобален свят. 
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Въведение 

 

През последните десетилетия здравето се 

превръща в метафора за успеха на всяка дър-

жава. (21) Съгласно член 25 от конституцията 

на България всеки гражданин има право на 

здравно осигуряване, гарантиращо им дос-

тъпна медицинска помощ и на безплатно пол-

зване на медицинско обслужване при условия 

и по ред, определени със закон. Здравето е не 

само право на всяко лице, гарантирано от 

Конституцията на страната, но и задължение 

на всеки, свързано със спазването на законо-

дателството и поддържането на здравословен 

начин на живот, водещ до по-високо благо-

състояние. Политиката на Министерство на 

здравеопазването е насочена към създаване на 

по- добри условия и осигуряване на равен 

достъп на всички граждани на България до 

здравни услуги, независимо от техния пол, 

възраст, етническа и социална принадлеж-

ност. Особено внимание се обръща на подоб-

ряване на здравното и социално обслужване 

на възрастните и гериатрични индивиди, на 

преодоляване и преустановяване негативните 

тенденции за здравето на лицата в неравнос-

тойно положение, принадлежащи към етни-

чески малцинства и създаване на условия за 

неговото подобрение, на увеличаване обхвата 

от превантивни и профилактични грижи за 

майчино и детско здравеопазване, както и за 

пациентите с хронични незаразни заболява-

ния, на повишаване на здравните знания и 

осигуряване на достъп до здравна информа-

ция, на обучаване на здравни специалисти за 

ефективна работа в мултиетническа среда, на 

превъзмогване и справяне с културните бари-

ери в общуването и всякакви форми на диск-

риминационни нагласи и прочие. (22) 

 

Цел 

  

Основната цел на пилотното проучване 

бяха: 

- да изследваме информираността и мне-

нието на студентите- медици относно прио-

ритетните области в сферата на здравеопазва-

нето в България, организацията на публично-

то здраве, достъпа на определени уязвими 

групи от населението до здравни услуги както 
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и да представят своята оценка за предлагани-

те медицински грижи на гражданите и общ-

ността.  

 

Материали и методи: 

1. Анализ на наличните литературни из-

точници по съответната тематика: 

 Във връзка с разработване на представе-

ната студия бяха разгледани и анализирани  

научни публикации и доклади на наши и 

чужди изследователи и експерти в сферата на 

здравеопазването. Проучвания за информи-

раността и мнението сред младите хора и 

студенти относно действащата здравна сис-

тема в България, на нейните позитиви и нега-

тиви не бяха открити. До момента не е пре-

доставена възможност на бъдещите генера-

ции медици да изразят своята позиция относ-

но организацията на общественото здраве, на 

съществуващите условия за равен достъп и 

качествени здравни услуги и дейности за ин-

дивидите и техните семейства. Оскъдни са и 

данните по разглежданата тема и в чуждите 

литературни източници, които бяха открити. 

Това бе и ключов повод за реализиране на 

пилотно анкетно изследване сред студенти- 

медици, чрез което да се запознаем с тяхното 

мнение по определени дискутираните въпро-

си, свързани с българското здравеопазване. 

1. Пилотно проучване: 

 Пилотното анкетно проучване обхвана 

малък кръг от респонденти- студенти от пети 

курс, специалност медицина за периода м. 

април – м. юли 2015 година. Признаците на 

наблюдението, които се съдържат в разрабо-

тената анкета включват въпроси относно по-

лово- възрастовия статус на участника, както 

и групи въпроси, касаещи приоритетните 

области на българското здравеопазване, орга-

низация на публичното здраве, достъп и ка-

чество на предоставяните медицински услуги 

за българския гражданин. Техническа едини-

ца на анкетното изследване бе секция Обща 

медицина, Медицински Факултет, Тракийски 

Университет, Стара Загора. Събраната ин-

формация е обработена посредством статис-

тически пакет приложни програми – IBM 

SPSS Statistics 19.0. Приложен бе дескрипти-

вен анализ на получените отговори и мнения 

от изследваната група респонденти, а именно 

честотен анализ на качествени променливи, 

определяне на Mean, Std. deviation, Mode, 

Variance, S.E. mean, Maximum, Minimum, 

Range, Skewness, както и кръстосано табули-

ране с тестване на нулева хипотеза Pearson χ2. 

Посредством проведеното пилотно проучване 

се идентифицираха някои основни фактори и 

затруднения при набиране на информация, 

презицира се формулировката на разглежда-

ните теми, касаещи организацията на българ-

ското здравеопазване, дефинираха се алтер-

нативни хипотези. 

 

Резултати и дискусия: 

От 56 студенти от пети курс, специалност  

„Медицина“ не попълниха всички въпроси и 

не завършиха анкетата 6- ма от студентите. 

Затова  крайното проучване включва отгово-

рите на 50 студенти по медицина. Респонден-

тите са от пети медицински курс, на възраст 

до 28 години, като 19 от тях са жени и 31 са 

мъже. Основни акценти на проведеното про-

учване са фокусирани върху познанията  и 

наблюденията на студентите медици относно 

настоящата система на здравеопазване в Бъл-

гария и предизвикателствата, пред които тя е 

изправена. Наред с останалите страни по све-

та, България се сблъсква с редица трудности, 

които са стигнали своите крайни изражения. 

(3) Като основни предпоставки за тези неиз-

бежни и трудно преодолими тенденции реди-

ца наши и чужди автори и изследователи по-

сочват лимитираните ресурси и средства в 

сферата на здравеопазването и нелимитира-

ните очаквания и желания  на гражданите от 

здравни грижи и обслужване, съпътстващите 

демографски промени, миграция на пациенти 

и здравни работници, проблемите с имигран-

тските вълни и малцинствени групи, социал-

но- икономическата конюнктура, несъответс-

тващото на нуждите на бъдещите генерации и 

общество текущо образование и обучение на 

медицински специалисти. (4, 7, 18, 19, 20)   

 Като цяло, действащите здравни системи 

в страните по света се базират на принципите 

на равнопоставеност на предлаганите здравни 

услуги, на тяхната ефикасност, справедли-

вост, ефективност на разходите и достъпност. 

Специфични цели на държавите от Европейс-

кия съюз са лесен достъп, високо качество на 

медицинските услуги и финансова жизнеспо-

собност. Въпреки разработената обща рамка 

за предоставяне на здравни грижи в Европа и 

идентифицираните приоритети в областта на 

здравеопазването за европейците, са на лице 

значителни различия в структурата, процеси-

те и резултатите от системите на здравеопаз-

ване в Европейския съюз. 
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Фигура 1. Легенда:  

1- Да, запознат/а съм – 46.00 %  

2- Не, не съм запознат/а - 44.00 % 

3-  Без отговор - 10.00 % 

 

Значителен процент от анкетираните сту-

денти са информирани за трудностите, които 

срещат определени групи от българското на-

селение при необходимостта от пряк достъп 

до здравни услуги. Бедността, мизерията, 

нищетата, неграмотността, липсата на ста-

билни доходи, лоши социални и битови усло-

вия са едни от водещите факторите, които 

възпрепятстват т. нар. „рискови контингенти“ 

до своевременно осигуряване на медицинска 

помощ.  

 

 
 

Фигура 2. Легенда:   

1-  Да, запознат/а съм – 34.00 %   

2-  Не, не съм запознат/а - 60.00 %   

3-  Без отговор - 6.00 % 

 

Голяма част от анкетираните студенти не 

са запознати с размера на здравно- осигури-

телната вноска в България, която гарантира 

свободен достъп на осигурените лица до ме-

дицинска помощ чрез определен вид, обхват 

и обем пакет от здравни дейности, както и 

свободен избор на изпълнител, сключил до-

говор с районна здравноосигурителна каса 

съгласно Чл. 4. (1) от Закона за здравното 

осигуряване. (2) Към 31.12.2016 г. неосигуре-

ните лица са 18,8% от структурата на общо 

лицата, водени като задължително здравно 

осигурени по данни от отчета за бюджета на 

здравната каса за 2016 година.(1) От НАП 

констатират, че реално живеещите в България 

хора без вноски се движат между 400 000 и 

550 000 души. Последният доклад за 2017 

година от Европейската комисия по здравео-

пазване също съобщава, че в България достъ-

път до здравни услуги остава труден, като 

процентът на българите с прекъснати здрав-

ноосигурителни права се движи около 12 на 

сто.(5,6) Базирайки се на изнесени статисти-

чески данни от Евростат и Организацията за 

икономическо сътрудничество и развитие се 

установява, че големите преки плащания на 

пациентите застрашават достъпa до здравни 

грижи за уязвимите групи, включително ро-

мите, домакинствата с по-ниски доходи и 

възрастните хора. (6) Отделно преките пла-

щания от българските пациенти са най-

високите в Европа и са три пъти над средните 

на континента.  

 
Фигура 3. Легенда:   

1- безработни лица- 8.00 %  

2- бездомни лица - 40.00%  

3- социално- слаби лица- 22.00 % 
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4- представители на малцинствени и ет-

нически групи- 2.00 % 

5- повече от един отговор – 28.00 % 

 

Необходимостта да изминат разстояние, за 

да стигнат до лекар, също създава пречки 

пред достъпа до здравеопазване, особено за 

социално- слабите, за безработните и хората с 

ограничени доходи. Населението, живеещо в 

отдалечени и труднодостъпни райони про-

дължава да изпитва сериозни трудности при 

получаването на здравни грижи. НЗОК 

алармира за продължаващата тенденция на 

застаряване на здравноосигурените индивиди 

и свързаната с това по-висока необходимост 

от медицинска помощ. Липсата на адекватна 

финансова обезпеченост на лицата в тази въз-

растова група води до негативната тенденция 

свързана с незакупуване и неприлагане на 

предписаното извънболнично лечение на за-

боляванията, в следствие на което нараства 

потребността от болнично лечение. (1) От-

делно първичната здравна помощ в България 

е по- слабо развита и нейното значение за 

пациенти и медицински специалисти е по- 

ниско оценено според Европейската комисия 

по здравеопазване. (6) Нарушени са приемст-

веността и качеството на оказваните здравни 

грижи, връзките между първичната извън-

болнична помощ и болничната помощ, соци-

алните и здравните институции.  

 
Фигура 4. Легенда:   

1- Да, запознат/а съм- 80.00 %  

2-  Не, не съм запознат/а- 20.00 % 

 

Сигнификантен брой от респондентите  са 

запознати с основните незадоволени потреб-

ности в областта на българското здравеопаз-

ването. 68.00 % (34) от тях съобщават за на-

личието на редица пропуски и несъвършенст-

ва в провежданите здравни програми за пре-

венция и профилактика на хроничните забо-

лявания, детско и майчино здравеопазване, 

грижа за хората в напреднала и старческа 

възраст и т.н. Здравната система трябва да 

удовлетворява очакванията на хората, да за-

чита тяхното човешко достойнство, конфи-

денциалност, автономност, да ги обслужва 

качествено и навременно, да предоставя 

удобства, достъп до мрежи за социална подк-

репа и избор на изпълнител на медицинска 

помощ. Това са и критериите за отзивчивост 

на здравните системи към гражданите, разра-

ботени от Световната здравна организация. 

(24) Именно нуждите на пациентите се прие-

мат като централни, ключови за системите на 

здравеопазване в Европа. Оценката на пот-

ребностите от здравеопазване е систематичен 

метод за преразглеждане на здравните проб-

леми, пред които е изправено населението, 

което води до съгласувани приоритети и 

справедливо разпределение на ресурсите, 

които да подобрят здравето. Правителството 

на България ежедневно се сблъсква и посре-

ща нарастващите изисквания към здравеопаз-

ването, повишените неравенства и силно ог-

раничените ресурси. Оценката на здравните 

нужди на общността играе централна роля, 

даваща възможност на практикуващи лекари, 

мениджърите и политици да идентифицират 

групите и индивидите в най-голяма нужда и 

да гарантират, че ресурсите за здравеопазване 

се използват, за да се постигне максимално 

подобряване на здравето. Това е жизненова-

жен инструмент за планиране на здравеопаз-

ването, който да се използва на ниво семейст-

ва, общности и население. 

Днес ускореното развитие на диагностич-

ни, терапевтични и фармацевтични медицин-

ски технологии допринесе за справянето с 

редица нелечими в миналия век заболявания 

и състояния. От друга страна се наблюдава 

нарастваща световна криза от хронични не-

инфекциозни заболявания, които са причина 

за смърт на близо 36 милиона души годишно, 

което изисква спешни и всеобхватни интер-

венции и мерки за тяхното преодоляване и 

редуциране на отрицателното им въздейст-

вие. (25) Бързо нарастващата глобализация е 

съпроводена с активна урбанизация, масова 

миграция на младите хора, нарастване дела на 

индивидите в нетрудоспособна възраст и зас-
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таряване на населението, обезлюдяване на 

селските райони, както и от мащабни тенден-

ции към нездравословен начин на живот, 

включващ ирационално хранене и повишена 

употреба на “junk food” хранителни продукти, 

физически инактивитет, затлъстяване, злоу-

потреба с алкохол и тютюневи изделия. Уве-

личението на заболяванията, свързани със 

стила на живот и поведението, нарушаването 

на традицията младите да се грижат за роди-

телите си /поради миграция и други причини/, 

водят до увеличаване на броят на самотните 

стари хора. Сред лицата в напреднала и стар-

ческа възраст е и най- висока заболеваемостта 

от социално-значими заболявания, което пря-

ко се отразява в значителния им дял сред 

диспансеризираните пациенти с хронични 

заболявания в Първичната медицинска по-

мощ. Повече от половината от всички дис-

пансерни пациенти са на възраст 65 и повече 

години. Проблемът с полиморбидността при 

тях е свързан с натрупването на неблагопри-

ятни ефекти на хроничните болести, услож-

ненията, инвалидизацията и полифармацията, 

което прави възрастните хора специфична и 

трудна за обгрижване група. Поради разнооб-

разието на клинични проблеми пациентите от 

„третата възраст” изразходват значителен дял 

от предоставяните здравни грижи и генерират 

значителен разход за здравната система. 

По данни от Националната програма за 

подобряване на майчиното и детско здраве 

2014 - 2020 година на Министерството на 

здравеопазване също са налице сериозни 

проблеми по отношение на достъпа до и ка-

чеството на майчиното и детското здравео-

пазване. (8) Независимо от създадената орга-

низация за здравно обслужване на децата, 

бременните и майките най-важните показате-

ли за страната в последните години – перина-

тална детска смъртност, мъртвораждаемост, 

постнеонатална детска смъртност и обхват на 

бременните жени с наблюдение до 3-я луна-

рен месец показват, че са налице проблеми, 

които влияят сериозно върху здравето на тези 

контингенти. Основните от тях са неравно-

мерно териториално разположение на амбу-

латориите за ПИМП, незначителен брой на 

функциониращите АГ и педиатрични инди-

видуални, групови и мобилни практики, на-

личие на регулативни стандарти и непълнота 

при осъществяване на пакетите за профилак-

тични и диспансерни прегледи при бременни 

и деца, липса на интегриран медико-социален 

подход (включващ ранна интервенция, пос-

ледващи интегрирани здравно-социални ус-

луги и рехабилитация) при обслужване на 

деца с хронични заболявания и увреждания, 

недостатъчно развитие на „консултирането“ 

като промотивно-профилактична  дейност по 

въпросите на планиране на бременността, 

проблеми на бременността и безопасното 

майчинство, репродуктивни проблеми, меди-

ко-социални и психологически проблеми при 

семействата и при деца със специални пот-

ребности  както в малки населени места, така 

и в големите градове. 

 Редица наши и чужди изследвания съоб-

щават за наличие на обществена неудовлет-

вореност и нарастваща потребност от всеобх-

ватни промотивни, профилактични и преван-

тивни дейности по опазване на здравето. ( 11, 

12, 13, 14, 15, 16) Още през 2013 година Све-

товната банка алармира, че покритието с 

профилактични здравни услуги в България е 

ниско. (17) Въпреки, че дейностите по про-

моция на здравето и профилактика са първата 

стратегическа цел в Първичната медицинска 

помощ, възникват проблеми с реализирането 

им главно поради недостатъчното финанси-

ране. В условията на ограничени ресурси на 

здравната система, приоритетността на про-

моцията на здравето е свързана с обстоятелс-

твото, че тя изисква наличието на висока 

здравна култура и здравословен стил на жи-

вот, който е основният фактор на индивиду-

алното и общественото здраве. Общите про-

филактични прегледи на населението са 

предназначени за намаляване на заболяемост-

та, инвалидизацията и удължаване на живота. 

Здравното обучение на пациентите и техните 

семейства е насочено към информиране за 

основните рискови фактори, ролята на лич-

ността и направения избор, превъзмогване на 

болестта и повишаване качеството на живот. 

Превенцията на рисковите фактори, адекват-

ната профилактика, съвременното лечение, 

осъществявано от медицински специалисти в 

сътрудничество с пациентите, техните близки 

и обществото, ще позволи подобряването 

прогнозата на заболяването, качеството на 

живот и намаляване на смъртността. (9, 10) 

Промоция на здравето е и съвременна, мо-

дерна философия и парадигма на здравеопаз-

ната дейност, която акцентира върху ролята 

на личността и печели широка обществена 

подкрепа. 
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Заключение 

 

Позовавайки се на получените и анализи-

рани резултати от реализираното пилотно 

проучване сред студенти- медици бяха фор-

мулирани следните изводи: 

- Значителна част от анкетираните респон-

денти са запознати с основните приоритети в 

сферата на здравеопазването и имат актуални 

познания в областта на публичното здраве. 

- Сигнификантен процент от студентите 

(80.00 %) са информирани за основните неза-

доволени потребности и реални проблеми в 

системата на здравеопазване в България.  

- Данните от направеното изследване по-

казват голяма осведоменост сред студентите 

от гледна точка на трудности и бариери, кои-

то срещат групите в неравностойно положе-

ние при използване на медицинска помощ, 

въпреки наличието на социално здравно оси-

гуряване. 

Намаляването на неравенствата и подоб-

ряване на здравето на нацията е основна стра-

тегическа задача в здравната политика на 

България. Реформата в здравеопазването до-

веде до създаване на нова организация и тех-

нология на дейности на системите за извън-

болнична и болнична помощ. Очакванията 

бяха, че те ще станат по-достъпни за хората 

без наличието на сериозни финансови, тери-

ториални, времеви и други ограничения. (23) 

За съжаление се наблюдава твърде неефек-

тивно използване и разпределение на инсу-

фициентните финансови ресурси поради се-

риозни ограничителни последици при полу-

чаването на медицинска помощ при една част 

от пациентите и свръх потребление при дру-

га. Все още съществува ограничен достъп до 

здравни услуги основно сред малцинствените 

и уязвими групи и населението в селските и 

труднодостъпни райони, както и липсата на  

своевременно осигуряването на медицински 

дейности адекватни на здравните потребнос-

ти на всички български граждани. Недоста-

тъчното ниво на качеството в системата на 

здравеопазването е една от основните причи-

ни за влошаване на здравето на нацията и за 

неудовлетвореност на хората. Нивото на ка-

чество на здравните дейности се детерминира 

не само от фактори като наличие на свръхмо-

дерни медицински технологии и висококва-

лифициран медицински персонал, но и от 

равноправния достъп и условия, при които се 

извършват  здравните услуги. Следователно е 

нужно предприемане на редица различни по 

вид и характер мерки и действия за промяна 

на тези детерминанти.  
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ВЛИЯНИЕ НА СТУДЕНТИТЕ ВЪРХУ ПРОЦЕСА НА ЛЕКУВАНЕ НА ПАЦИЕНТА 

 

Силвия   Кючукова 

 

THE INFLUENCE OF THE STUDENTS ON THE PROCESS OF TREATING AND 

HEALING OF THE PATIENT 

 

Silviya Kyuchukova 

 
ABSTRACT: The team of specialists that perform the medical care includes the participation of students. 

Due to the specifics of the learning process in higher medical schools it is required that students directly take 

part in solving health problems of different patients. That’s why the purpose of this study is to find out if students 

have an impact on the process of treating and healing of the patients. The following methods were used: a 

questionnaire; an interview; a documentary; a mathematical and statistical research. The people who 

participated in the study were a hundred and one students with a medical degree from the Thracian University in 

Stara Zagora: nurses - 70 people; geriatric specialists - 22 people; assistants- 19 people. The actions took place 

during 2015-2016 and 2016-2017 school years. 

The main conclusion to be formed after fulfilling of all the tasks of the medical specialists students who work in 

real clinical settings with patients is that in varying degrees they directly affect the process of their treatment 

and recovery. 

Keywords: students; clinical work; patients; treatment; influence. 

 

Според Уикипедия пациент (лат. patiens —

търпящ, страдащ) е човек, който получава 

медицинска  помощ от лекар или друг 

медицински специалист, като получава 

лечение, третиране на симптоми, както и 

изследвания, свързани с диагностиката, а така 

също и ползващ медицински услуги 

независимо от заболяванията му [8;9]. 

Обучението в медицинския университет има 

своята неповторимост и специфични 

характеристики на учебния процес, които се 

обуславят от присъствието на пациента със 

своите здравни проблеми. Общуването с 

болните и техните близки изискват адекватно 

психологично и етично поведение, строго 

спазване на принципите на автономност, 

конфиденциалност, безвредност, 

добронамереност, равнопоставеност, 

полезност[3]. 

Пациентът е важен участник в обучението 

на медицинските специалисти, тъй като той 

се явявя   трета страна в обучителния процес. 

Тук педагогическото взаимодействие се  

реализира в една образователна триада: 

преподавател – студент – пациент (виж 

фигура № 1).  

 

Цел: Да се установи  оказват ли 

студентите влияние върху процеса на 

лекуване на пациента.  

Задачи: 

- да се изработи адекватна анкетна 

карта за постигане на целта – 12 въпроса; 

- да се ранжира подходящ контингент 

от респонденти – студенти с медицински 

специалности в първите две години на 

обучение; 

- да се проведе проучването и да се 

обработят статистически получените 

резултати – на някои от отговорите 

процентите са повече от сто, тъй като са 

давани повече от един отговор; 

- да се формулират изводи. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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Фигура  № 1         

        

Методи: анкетен; интервюиране; 

документален; математико-статистически. 

Контингент: Сто и единадесет студента с 

медицински специалности от Тракийски 

университет в град Стара Загора: медицинска 

сестра – 70 човека (1 курс - 48ч; 2 курс - 22ч.); 

гериатричен специалист – 22 човека (1 курс - 

9ч;2 курс - 13ч.); лекарски асистент – 19 

човека (1 курс - 10ч; 2 курс -9ч.). 

Времеви интервал: учебните 2015-2016 и 

2016-2017 години. 

 

В етапа на клиничното си обучение 

(клинична практика и преддипломен стаж) 

студентите с медицински специалности пряко 

работят с пациентите в реална болнична 

среда. Те са част от екипа, който има 

медицински и здравни цели и имат конкретна 

яснота за мястото си в него и тя е 

разграничена и важна. За студентите, лидер 

на екипа е преподавателя със способността си 

да мотивира и обединява, да е експерт, да 

определя задачите в групата, да помага и да 

се грижи за всички, да намери подходящите 

условия за работа и да гарантира коректност в 

групата. И както твърди Н.Иванова:”… 

настъпва сложна симбиоза между академична 

и болнична среда и следователно, между 

учебно-възпитателен и лечебно-диагностичен 

процес”[2]. Педагогическите задачи са 

преподаване и учене в екип и всеки е готов да 

се учи от всеки и на всяко място. Пациентът 

като задължителна част от учебния процес 

може ли да бъде разглеждан като учебно 

средство? Това попитахме респондентите в 

анкетната карта като въпросът гласеше: За 

Вас пациентът е?. Отговорите са представени 

в таблица № 1.  

Таблица № 1 

 

За  Вас  пациентът  е? 
Медицински 

сестри 

Лекарски 

асистенти 

Гериатричен 

специалист 

1 курс 2 курс 1 курс 2 курс 1 курс 2 курс 

Нагледно учебно средство - 7 - - - - 

Автономна личност 19 11 3 5 - 4 

Човек със здравословен 

проблем 

47 19 2 - 6 12 

Носител на доходи 1 - 9 1 1 1 

Стандартно присъствие в 

болница 

- - - 2 1 1 

 

Най-висок процент - 75% събира 

отговорът, че пациентът е „човек със 

здравословен проблем”. Това е понятно, тъй 

като по презумпция приемаме търсещите 

здравна помощ за хора със здравословни 

проблеми, което не винаги е така. Студентите 

провеждат практическото си обучение главно 

в болнични звена и от там тяхното виждане за 

медицин
ски  

екип 

Препода
вател 

Студент Пациент 
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пациента се оформя като за човек търсещ 

медицинска помощ поради някакво 

заболяване. Признаването на автономността 

на всяка личност се приема от студентите в 

38%. Зачитането на личната свобода, избор и 

лично решение се уважава и признава в духа 

на добрата медицинска практика. 

Сравнително малък процент – 12% от 

респонденетите приемат пациента за 

източник на доходи. Този отговор са избрали 

77% от лекарските асистенти, което показва 

тяхното икономическо мислене по проблема. 

За „нагледно учебно средство” приемат 

пациента в обучението си едва 6% от 

анкетираните и това са само медицински 

сестри във втори курс на следването си. За 

радост само 4% от анкетираните приемат 

присъствието на пациента в болницата като 

обичайно. 

Макар само 6% от анкетираните студенти 

да приемат пациентът като средство за 

обучение те осъзнават и отчитат приноса му 

за реализиране на техните практики. На 

въпрос от анкетната карта гласящ: Има ли 

място пациента в учебния процес?,  97% от 

тях отговарят с категорично „Да”. 

Съществена част от практическото 

обучение на медицинските специалисти се 

провежда в реална болнична среда. 

Попадналите там студенти трябва да 

подхождат правилно и с отношение към 

пациентите. Това качество се възпитава у тях 

във висшето медицинско училище /ВМУ/ още 

в теоретичните им занимания, преминава през 

учебно-практическото занятие и ролевите 

игри, докато се достигне до пряката работа с 

пациентите в конкретни, строго определени 

болнични условия. Стандартизиран подход 

няма. Той е строго индивидуален, зависещ от 

здравословното състояние на пациента, 

неговата нагласа към ситуацията, 

културалните му възгледи, възпитанието му и 

други фактори на средата, където се 

реализира взаимодействието. В същото време 

студентът с неговите личностови 

характеристики и волеви особености, 

степента си на медицинска подготвеност  и 

емпатична итрериоризация също повлиява 

процеса на лекуване на пациента. Желанието 

на студента да работи с пациентите успешно, 

неговото отношение към лечебния процес / 

положително или отрицателно/ може да бъде 

пренесено върху пациента и неговото 

желание за сътрудничество на медицинският 

екип. 

Умението да се общува успешно в 

динамичната болнична среда е също важна 

характеристика в обслужването на 

пациентите и има отношение към правилния 

подход при лечението им. Речевото 

поведение(дискурс) е характерно и за двете 

страни участващи в лечебният процес. 

Медицинският специалист/ студент извършва 

определени действия чрез речта си – поздрав, 

събиране на медицински и немедицински 

данни за пациента и обкръжаващата го среда  

и др. Пациентът също се включва в 

комуникацията чрез своя  речеви дискурс – 

поздравява, съобщава за здравословното си 

състояния и т.н. От съществено значение при 

устния дискурс са средствата като интонация, 

темп на речта, сила на гласа и най-вече 

мярата в използването на медицинска 

терминология, която в повече случай е 

непонятна за пациента. Владеенето на 

невербалната комуникация също е важен 

елемент от комуникативната компетентност 

на медицинските специалисти. А. Андонова 

отбелязва че „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.“[1]. Тук 

връзката с пациента е пряка и студентите са 

активни участници в процеса. Те водят 

активна комуникация, когато се грижат за 

пациентите и разговарят с тях. От друга 

страна при писменият дискурс обратната 

връзка е опосредствана, но тя има 

предимството, че информацията може да бъде 

съхранена във времето и да се предава без 

прякото участие и на двете страни. Макар, че 

пишещия не е сигурен дали е разбран 

правилно, което е важно за самият пациент. В 

тази ситуация студентите имат по-ограничено 

участие, тъй като с медицинската 

документация работят главно работещите в 

здравното звено. 

Приемайки пациента като основна част от 

практическото си обучение, анкетираните 

студенти споделят и мнението си по въпроса 

за тяхното въздействие / пряко или косвено/ 

върху процеса на лекуване на пациента. 

Отговорите им са представени в таблица № 2. 
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Таблица № 2 

 

Въздействат ли студентите 

върху процеса на лекуване? 

 

Медицински 

сестри 

Лекарски 

асистенти 

Гериатричен 

специалист 

1 курс 2 курс 1 курс 2 курс 1 курс 2 курс 

Да, въздействат положително 20 6 3 6 5 7 

Да, донякъде 24 11 6 2 1 6 

Не, не им позволяват 1 - - - - - 

Не, те не са част от лекуващия 

екип 

- 2 - - - - 

Може би 5 3 4 1 3 1 

 

Отговорите на респондентите медицински 

сестри са двуполюсни според годината им на 

обучение. В началото на своето следване са 

били категорични – 44 човека, че могат да 

повлияят на лечебния процес, а през втората 

година на следването им  само 17 човека 

споделят това мнение. При другите две 

специалности съотношението е почти 

еднакво. Това е нагледно представено на 

фигура № 2.  

 

 
Фигура № 2 

 

Изброените по горе елементи от условията 

и предпоставките, които определят по 

специфичен начин обгрижването на 

пациентите, е само един поглед върху 

множеството особености на лечебния процес. 

Представена е гледна точка, която пряко се 

свързва със студента обучаващ се в 

медицинска специалност. Всичко това дава 

основанието да се направят следните изводи, 

базирайки се на мнението изказано от 

респондентите и практическия опит на 

автора: 

 Основният извод, които се оформи 

след изпълнението на всички задачи е, че 

студентите с медицински специалности, 

които работят в реални клинични условия с 

пациентите, пряко повлияват в различна 

степен процеса на тяхното лекуване. 

 Директно е влиянието на студентите 

върху лечебния процес на пациентите чрез:  

 Собствените им нагласи и ниво на 

професионална подготвеност; 

 Морално-етична приложимост на 

поведение; 

 Готовност за усвояване на нови 

знания; 

 Речеви дискурс и невербална 

комуникация;  

 

Макар уикипедия и директния латински 

превод да определят пациента като търпелив 

човек получаващ медицинска грижа и 

лечение, той е много повече от това. 

Сложната симбиоза на професионални 

отношения, човешки поведения и медицинска 

Да, въздействат положително 

Да, донякъде 

Не, не им позволяват 

Може би 

28 

31 

1 

12 

31 

19 

2 

5 

Въздействие на студентите в/у лекуването на пациента 

2 курс 1 курс 
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наука прави лечението на пациента уникално. 

В тази динамично наситена ситуация намира 

своето място и студента с медицинска 

специалност, който по свой специфичен 

начин  влияе върху процеса на лекуване.  
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ATTITUDEOF STUDENTS FROM THE SPECIALTY “MEDICAL NURSE”TO THE 

DIFFERENT METHODS OF TRAINING 
 

Sylvia Mladenova 

 
ABSTRACT: Learning methods are particularly important for the learners to learn quickly and effectively. 

The training of nurses should seek the best balance between the theoretical and the practical learning methods 

and between the traditional and the innovative teaching methods. 

The aim of the study is to examine the attitude of students to the different training methods. 

Materials and methods: An inquiry was carried out among 92 students from the specialty “Medical nurse”, 

trained at the Faculty of Public Health of Medical University in Sofia. 

Results show, that  Nursing students prefer practical methods such as practical work, exercise, case studies 

based on scientific evidence. 

Key words:nursing students, methods of training, practical and innovative methods 

 

Въведение 

В медицинското образование се използват 

много разнообразни методи на обучение, за-

щото от медицинските специалисти се изиск-

ва отлично владеене на теоретичния материал 

и висока степен на формираност на манипу-

лативните умения, защото от това зависят 

живота и здравето на пациентите. Използва-

нето на много компонентна система от мето-

ди на обучение е фактор, който позволява 

обучаваните да усвоят необходимите теоре-

тични знания и практически умения и компе-

тенции, които са им необходими в бъдещата 

професионална дейност. Особено важен е 

въпроса за избора на метод на обучение. Спо-

ред М. Андреев “методите на обучение изг-

раждат процесуалната страна на технологията 

на обучението, придават му живот, до голяма 

степен определят облика му и заедно със съ-

държанието са сърцевината му” [1]. 

П. Петров смята, че “методът характеризира 

именно пътя към целта, системата от съзнател-

ни действия за нейното постигане, регулирана-

та по определен начин дейност”, че “най-общо 

методите на обучението могат да се определят 

като начини на съвместна дейност на учителя и 

учениците, чрез които се овладява педагогичес-

ки адаптирания социален опит” [7]. 

За Ю. Бабански методът в широк смисъл 

на понятието е способ за достигане на целта, 

т.е. съвкупност от прийоми и операции из-

ползвани за достигане на целта [2]. 

Всеки метод се явява система от осъзнати 

последователни действия на човека, водещи до 

достигане на резултата, съответстващ на набеля-

заната цел [4]. 

Според И. Я. Лернер изборът на конкретен 

метод се осъществява в зависимост от дидакти-

ческите задачи, нивото на подготовка на обуча-

ваните и характера на учебния материал при 

съотнасяне с осъзнатата специфика и на вида 

съдържание, обхващано от този материал, съот-

ветстващ на способите за усвояване и дидакти-

ческите методи на обучение [5]. 

С. П. Баранов отбелязва, че правилно подб-

раният метод на обучение е адекватен на учеб-

ната задача и създава желаното направление на 

мисли, планирани тенденции и знания за света, 

даже ако на даден етап от обучението те не мо-

гат да бъдат открити [3]. 
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Целта на изследването. Целта на изс-

ледването е да се установи кои са най-

предпочитаните и ефективни методи на 

обучение при обучение на медицинските 

сестри.  
Материал и методи 

Проведено е анонимно анкетно проуч-

ване с 92 студенти, трети курс от специ-

алност „Медицинска сестра“, обучаващи 

се във Факултета по обществено здраве на 

Медицински университет в София. 
 

Резултати и обсъждане 

 

Изборът на най-подходящия метод на 

обучение е в зависимост от много факто-

ри като: целите на обучението, характера 

на учебното съдържание, учебното време 

и етапа на обучението, дидактическата 

среда, материалната осигуреност на учеб-

ния процес, методическата подготовка на 

преподавателя и др.  

Подборът на метод на обучение подоб-

рява усвояването на нова информация, 

нейното интерпретиране и запаметяване-

то й. 
За да се установи дали е от значение мето-

да на обучение бе поставен въпроса „Има ли 

значение метода на преподаване, за по-

доброто възприемане на учебния материал?“ 

Според мнозинството от анкетираните 

88,89% методът на обучение е важен, за 

11,11% от студентите неговото значение е 

важно отчасти. Получените резултати показ-

ват, че студентите са установили, че методът 

на обучение е значим за доброто усвояване на 

знания.  

За да разберем, кои са най-ефективните 

теоретични методи бе зададен въпроса „Кой е 

предпочитания от Вас метод на преподава-

не?“. На студентите бе предоставена възмож-

ност да оценят методите чрез пет степенна 

скала, като с 1 е отбелязана най-ниска ефек-

тивност, а с 5 най-висока.  

Резултатите показват, че най-предпочитан 

метод на обучение е лекцията, с най-висока 

пета степен е посочена от 40% от анкетирани-

те, с 4 степен от 16,67%, с 3 степен 13,33%, с 

2 степен от 6,67% и с най-ниската 1 степен от 

3,33%.  

Според Б. Лихачев технологията на метода 

лекционно изложение предполага съобщаване 

на обучаваните на плана, указание за особе-

ностите на конспектиране, интонационно 

отделяне и повторение на главните изводи и 

обобщения, риторични въпроси, показване на 

илюстративни материали, епизодични обсъж-

дания, отговори на въпроси, резюме и кратък 

анализ на литературата [6]. 

Лихачев отчита, че лекцията има развиващ 

ефект, който се състои във въвличане на обу-

чаваните в потока на логическото мислене, 

приемане на диалектическата логика, възхода 

на учителското мислене от конкретното към 

абстрактното, от абстрактното към конкрет-

ното, превръщането в анализ и синтез, индук-

ция и дедукция. Във възпитателен смисъл 

лекцията формира трудолюбие, устойчиво 

произволно внимание, навици за конспекти-

ране на устно изложен материал, умение за 

задаване на въпроси и изясняване на непо-

нятното [6]. 

Резултатите за метода на обучение беседа 

показват, че той също е предпочитан метод на 

обучение, но е с по-ниски стойности от лек-

ционното изложение. С най-висока пета сте-

пен е посочена от 40% от анкетираните, с 4 

степен от 23,33%, за 3 степен няма отговори-

ли, с 2 степен от 13,33% и с най-ниската 1 

степен от 6,67%.  

Беседата намира широко приложение в 

почти всички учебни форми провеждани във 

висшето медицинско училище, защото позво-

лява на обучаваните да получат допълнителна 

информация по интересуващите ги проблеми 

и въпроси, а преподавателят установява дали 

е добре разбран и усвоен преподаденият уче-

бен материал. 

Беседата позволява да се осъществят доб-

ри комуникации между преподавателя и обу-

чаваните и да се получи бърза обратна връзка. 

Чрез използване на метода беседа се активи-

зират и мотивират обучаваните и се формират 

критичност и изследователски характер за 

търсене на различни решения. 

За метода на обучение дискусия се полу-

чиха следните резултати: най-висока пета 

степен е посочена от 36,67% от анкетираните, 

с 4 степен от 10%, за 3 степен 23,33%, с 2 

степен от 3,33% и с най-ниската 1 степен от 

3,33%. 

При дискусията се осъществява обмен на 

мнения, когато участниците могат да изразят 

лични субективни виждания по поставения 

въпрос. Според М. Андреев: “Дискусията е 

своеобразна размяна на мнения и идеи в рам-

ките на дадена тема, за да се постигне по-

голяма яснота и по-задълбочено познание. Тя 
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се отличава от обикновения разговор по това, 

че е внимателно структурирана и проблема-

тиката и е ясно очертана. Дискусията като 

метод на обучението винаги е насочена към 

постигането на определени цели” [1]. 

Дискусията създава обстановка на свобод-

но възпроизвеждане от обучаваните на зна-

ния, емоционално насища атмосферата, а 

психологическото напрежение способства за 

дълбоко проникване на учениците в истината 

и за ефективното усвояване [6]. 

Следващият изследван метод на обучение 

е разказ. Резултатите за него са: най-висока 

пета степен е посочена от 6,67% от анкетира-

ните, с 4 степен от 6,67%, за 3 степен 23,33%, 

с 2 степен от 20% и с най-ниската 1 степен от 

16,67%. 

В медицинската практика най-често чрез 

метода разказ преподавателят представя кон-

кретни клинични случаи, които спомагат за 

по-ефективно усвояване на учебния материал 

и за свързване на теория и практика. 

Последният изследван теоретичен метод е 

проучване на документ. За него се получиха 

следните резултати: най-висока пета степен е 

посочена от 6,67% от анкетираните, с 4 сте-

пен от 10%, за 3 степен 3,33%, с 2 степен от 

6,67% и с най-ниската 1 степен от 40%. 

За да се установи кой е най-предпочитания 

практически метод бе зададен въпроса „Кой е 

най-предпочитания от Вас практически метод 

на преподаване?“, като пак е използвана пет 

степенна скала. 

Най-висок е относителния дял на анкети-

раните, които са посочили метода практичес-

ка работа със следните параметри:  с най-

висока пета степен е посочена от 66,67% от 

анкетираните, с 4 степен от 20%, за 3  и 1 сте-

пен няма отговорили с 2 степен от 6,67%.  

По време на практическата работа се усвоя-

ват и формират двигателни умения и компетен-

ции за решаване на задачи с практически харак-

тер. Те могат да се провеждат фронтално, групо-

во и индивидуално, в зависимост от характера на 

учебната задача. Обикновено изискват предва-

рителна подготовка за запознаване с апаратурата 

и материалите, с които ще се работи. Основните 

етапи са: планиране, извършване, контрол и 

оценяване.  

Успешното овладяване на практическите 

умения от студените зависи в голяма степен от 

доброто усвояване и разбиране на теоретичния 

учебен материал, който е необходим за изпълне-

нието на практическите задачи, а по такъв начин 

се осъществява и контрол. При този метод се 

осъществява съчетаването и реализирането на 

теоретичните знания с практическите умения. 

Методът се доближава максимално до реалната 

среда, в която ще работят медицинските специа-

листи.  

За метода упражняване се получиха следните 

резултати: най-висока пета степен е посочена 

от 46,67% от анкетираните, с 4 степен от 30%, 

за 3 степен 13,33%, никой не е посочил 2 сте-

пен и 1 степен. 

Упражняването се използва за формиране и 

затвърждаване на практически знания, умения 

и навици. “Под упражняване се разбира съзна-

телно извършване на определени действия и 

тяхното повторение, за да се формират и усъ-

вършенстват едни или други умения и навици. 

Обучение, което се извършва при недоста-

тъчни упражнения, не може да постигне зада-

чата си да формира при учениците трайни и 

действени знания, умения и навици. Упражня-

ването допринася не само за затвърждаване на 

знанията и изграждане на умения и навици, а и 

за развитие на творческите способности на уче-

ниците, за цялостното им лично формиране” 

[7]. 

При метода демонстрация резултатите са 

следните: най-висока пета степен е посочена 

от 6,67% от анкетираните, с 4 степен от 

6,67%, за 3 степен 23,33%, с 2 степен от 20% 

и с най-ниската 1 степен от 16,67%. 

Демонстрацията е един от най-често използ-

ваните методи при обучението на медицински 

специалисти. Тя е силно въздействащ метод, 

който позволява обучаваните да наблюдават в 

детайли извършването на определена манипу-

лация. Важно е преподавателят да извършва 

демонстрацията в забавен темп, а ако тя е със-

тавена от многобройни действия, може да се 

раздели на части, за да могат обучаваните да я 

усвоят по-успешно. Демонстрацията се използ-

ва и при овладяването на практически умения. 

Може да се включи във всички учебни форми. 

Другият изследван метод е самостоятелната 

работа, за нея се получиха следните резултати: 

най-висока пета степен е посочена от 13,33% 

от анкетираните, с 4 степен от 6,67%, за 3 

степен 10%, с 2 степен от 30% и с най-

ниската 1 степен от 33,33%. 

Самостоятелната работа на студентите е 

учебна дейност, която те изпълняват самосто-

ятелно без непосредственото участие на пре-

подавателите, но тази дейност е планирана, 

организирана в специално определено време 

и преподавателите осъществяват наблюдени-

ето, контрола и оценката й. 
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Самостоятелната работа на студентите е 

един от най-важнитекомпоненти на учебния 

процес. Тя е задължителен елемент при обу-

чението, позволяващ на обучаваните да проя-

вят по-голяма самостоятелност при усвоява-

нето на знанията и уменията и развива техни-

те способности. 

Самостоятелната работа на студентите ву-

чебните форми за практическа подготовка е 

насочена към постигането на поставените 

учебно-възпитателни цели и на произтичащи-

те от тях задачи на учебния процес. Тя е един 

от най-значимите начини за организиране на 

учебно-познавателната дейност на обучава-

ните здравни специалисти. 

В заключение могат да бъдат направени 

следните изводи: 

Студентите обучаващи се в специалност 

„Медицинска сестра“ предпочитат практи-

ческите пред теоретичнитеметоди на обуче-

ние, това е свързано с бъдещата им професи-

онална реализация, където преобладава прак-

тическата дейност. 

От практическите методи на обучение най-

харесвани са практическата работа, следвана 

от упражняването, демонстрацията и самос-

тоятелната работа. 

От теоретичните методи на обучение най-

предпочитана е лекцията, следвана от беседа-

та, дискусията, разказа и проучването и рабо-

тата с документи. 

Резултатите показват, че преподавате-

лите трябва да съчетават теоретичните и 

практическите методи на обучение като 

се съобразяват с конкретното учебно съ-

държание и целите, които се желаят да 

бъдат постигнати. 

Овладяването на теоретични познания 

и практически умения и компетенции 

изисква подбор на най-подходящите 

учебни методи в зависимост от ситуация-

та.   
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COMPETENCE IN THE FUTUE NURSES 
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ABSTRACT:The pre-graduation traineeship is fundamental organization form of the practical education in 

the Medical University. It is an important part of the general preparation of the students.The inclusion of future 

nurses in different types of activities during the traineeship creates the opportunity to build professional self-

awareness, skills and habits to express the qualities and competencies. 

The purpose of the research is to explore and analyze the organizational and pedagogical conditions and 

factors of the pre-graduation internship for the formation of professional competence in the future nurses. 

 The study was carried out by trainee nurses and experts from the Medical University of Plovdiv, Thracian 

University - St. Zagora affiliated in Haskovo, University "Prof. Dr. AssenZlatarov "- Burgas 

According to the respondents, it is logical that the pre-graduate internship is an educational form that great-

ly contributes for adaptation to the profession. Other indicators of the organizational and pedagogical condi-

tions during the pre-graduate traineeship are the duration of the traineeship and the allocation of the tuition 

hours by sectors / clinics or wards. An important tool for control and evaluation of the pre-graduation train-

eeship in organizational-pedagogical aspect is also the Trainee's Diary. 

Key words:nurses, skills/qualities,competence, organizational-pedagogical conditions. 

 

 

Въведение: 

Динамично развиващите се иновационни 

процеси в медицинското образование актуа-

лизират проблема за формиране на медицин-

ски сестри, коитопритежават не само профе-

сионални знания, умения и навици, но и оп-

ределени качества и способности, значими за 

медицинската професия. Съвременното обра-

зование в областта на здравните грижи е из-

правено пред предизвикателството да се 

справи с реализирането на една от важнитеза-

дачи – да формира у студентите комплекс от 

компетентности, които са солидна основа за 

усвояване на специфични за професията зна-

ния,  умения и способности и са гаранция за 

справяне с ежедневните задачи. 

Очакванията на съвременното общество от 

медицинската сестра биха се оправдали само, 

ако тя има достатъчен обем знания и умения 

и притежаваличностни и  професионални ка-

чества, адекватни на медицинскияморал и 

изискванията за практикуване на професията.  

Прилагането на съвременните достижения 

на медицинската наука и практика в процеса 

на обучение на медицинските сестри, проме-

ните породени от реформата в системата на 

здравеопазване, необходимостта от високо 

ниво на професионална компетентност нала-

гат университетската подготовката на бъде-

щите медицински сестри да бъде с високо ка-

чество, за да им осигурява успешна реализа-

ция в България и страните от ЕС. 

Изключително важна роля в професионал-

ната подготовка на бъдещите медицински се-
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стри има преддипломния стаж, който е фи-

налния етап от обучението им. 

Преддипломният стаж е основна организа-

ционна форма на практическо обучение в ме-

дицинскотовисше училище. Той е важна част 

от общата подготовка на студентите. Про-

дължителността на преддипломния стаж на 

бъдещите медицински сестри, съгласно На-

редбата за ЕДИ, е с продължителност 1 учеб-

на година /два семестъра/ – 1600 астрономи-

чески часа.  

Включването на бъдещите медицински сест-

ри в различни видове дейност по време на 

стажа, полагането на качествени здравни 

грижи за пациентите създава възможност да 

се изгражда професионално самосъзнание, да 

се развиват нравствените чувства, да се фор-

мират умения и навици за изява на формира-

ните качества и компетенции. От друга стра-

на това позволява на студентите да осъзнаят 

своята принадлежност към социалната група 

на медицинските сестри и по-лесно да се 

адаптират към професията. Това е период, в 

който  се трупа значим професионален опит, 

усъвършенстват се умения и се формират на-

виците, привиква се към утвърдените правила 

в болничните заведения. 

Основна цел на преддипломния стаж е да съ-

действа за формиране и усъвършенстване на 

професионалните компетенции на бъдещите 

медицински сестри и да осигури готовността 

им за осъществяване на качествени здравни 

грижи във всички сектори на здравеопазната 

система. Поради това оптималната му органи-

зация и целесъобразно протичане в значител-

на степен определя пълноценната подготовка 

на студентите като специалисти, способни да 

отговорят на потребностите на пациента и 

очакванията на обществото. 

 

Цел: 

Целта на изследването е  да проучим и 

анализираме организационно-

педагогическите условия и фактори на пред-

дипломния стаж, съдействащи за формиране 

на професионална компетентност у бъдещите 

медицински сестри. 

 

Матриал и методи: 

Проучено е мнението на  283 стажант-

медицински сестри, обучаващи се в Меди-

цински университет-Пловдив, Тракийски 

университет-Ст. Загора с филиал-Хасково, 

Университет „Проф. д-р Асен Златаров” - гр. 

Бургас  и 33 експерти от същите висши учеб-

ни заведения. Проведено е проучване с въп-

росници, интервю и тест за удовлетовреност 

от труда, адаптиран за целите на проучване-

то,за  изследване мнението на респондентите, 

относно  организационно-педагогическите усло-

вия и фактори на стажа.  

 

Резултати и обсъждане: 

 

Резултатите показват, че според 95,40% от 

респондентите преддипломният стаж е учеб-

ната форма, която в най-голяма степен съ-

действа за адаптацията и това е логично. По 

време на стажа студентите работят в различ-

ни сектори, за по-продължително време и то-

ва улеснява приспособяването им към усло-

вията в болничните звена. На второ място – 

79,40% е поставена другата учебна форма, ре-

ализираща се в реални болнични условия –

клинична практика. 

Колкото по-бързо студентите се адаптират 

към професията, толкова по-успешен е фор-

миращия процес. Изследването доказва, че 

адаптацията на студентите към професията е 

важно условие за усъвършенстване на профе-

сионалната им компетентност. Проучено бе 

влиянието на демографските фактори и при-

надлежността към даден университет върху 

отговорите на студентите, но не бяха намере-

ни  статистически значими различия Р>0,05 

 

 
Фиг.1Учебни форми, съдействащи за 

адаптация към професията 

 

Нашата теза се потвърждава и от проучва-

не на Д. Георгиевав Русенския университет, 

която доказва ролята на преддипломния стаж 

и клиничната практика за адаптация към 

професията [1]. 

Според 78% от студентите, по време на 

преддипломния стаж се е повишил интереса 

14,3% 
32,4% 

79,4% 

13,3% 

95,4% 
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им към специалността. По време на стажа 

студентите работят в различни сектори, за по-

продължително време и това улеснява прис-

пособяването им към условията в болничните 

звена. При 15,9% интересът се е запазил съ-

щия, а при 6,1% има намаляване на интереса. 

Независимо, че е нисък процентът на студен-

тите, загубили интерес към професията, този 

факт буди тревога и най-вероятно се дължи 

на неудовлетвореност и разминавания на ре-

алната действителност в професията с очак-

ванията на обучаваните. 

Друг показател на организационно-

педагогическите условия при провеждане на 

преддипломния стаж е продължителността на 

преддипломния стаж.За да се определи в как-

ва степен часовете за преддипломен стажна 

медицинските сестри са достатъчни за добра-

та им професионална подготовка, в анкетната 

карта бе включен и въпросът „Считате ли, че 

часовете за преддипломен стаж за достатъч-

ни?”. Около 84% от стажантите определят ча-

совете за преддипломен стаж като достатъч-

ни, 8% като недостатъчни и 8% не могат да 

преценят. Болшинството студенти са удов-

летворени от продължителността на преддип-

ломния стаж и това неминуемо влияе върху 

успешната им професионализация. 

 

 
Фиг.2. Удовлетвореност от продължител-

ността на преддипломния стаж 

 

Промените в ЕДИ доведоха до увеличение 

на часовете за преддипломен стаж от 800 на 

1600 астрономически часа, което създава ре-

ални предпоставки за успешно формиране на 

професионални компетенции у бъдещите ме-

дицински сестри на високо ниво [2]. 

Анализът на резултатите показва, че в из-

вестна степен има разминаване във виждани-

ята на студентите и експертите по този въп-

рос Р<0,05 (u=2,04). 33,30% от експертите 

считат, че стажът е с голяма продължител-

ност и би могъл да се намали хорариумът, с 

оглед на това, че има достатъчно часове за 

практическо обучение при клиничната прак-

тика. Останалите 66,70% са на мнение, че хо-

рариумът е достатъчен. 

Важен показател за оптимална организа-

ция на преддипломния стаж е разпределение-

то на хорариума по сектори/клиники или от-

деления. Разпределението на часовете трябва 

да осигурява възможност на обучаваните да 

отработват необходимите професионални 

компетенции. Това се съобразява и с Наредба 

№1 за професионалните дейности, които ме-

дицинските сестри могат да извършват са-

мостоятелно или по назначение [3]. 

По време на преддипломния стаж студен-

тите работят в различни сектори на болнич-

ната и доболничната помощ по предварител-

но изготвен график от преподавател. Работата 

по точно определен график, като характери-

стика на преддипломния стаж (3,19±0,07) 

удовлетворява студентите (3,12±0,07). Налице 

е голяма зависимост между работата по гра-

фик и високата удовлетвореност на студенти-

те от преддипломния стаж Р<0,001 (r= 0,71). 

Анализът на учебната документация до-

казва, че има известни различия между секто-

рите в които се осъществява преддипломния 

стаж в различните учебни заведения. В На-

редбата за ЕДИ за обучение на медицински 

сестри е посочен хорариумът от часове за 

преддипломен стаж, но не и тяхното разпре-

деление по сектори. Академичната автономия 

на Висшите училища позволява изборът на 

секторите за преддипломен стаж да се прави 

от съответните преподавателски колегии. 

 

 
Фиг.3. Наличност на дейности в дневника 

на стажанта, свързани с професионалната 

компетентност 

 

84%

8%
8%

Да Не Не мога да преценя

86% 

4% 
10% 
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Важен инструмент за контрол и оценка на 

преддипломния стаж в организационно-

педагогически аспект е  и Дневникът на ста-

жанта 

Болшинството студенти – 86% са на мне-

ние, че в дневника са застъпени всички дей-

ности и указанията за воденето му са доста-

тъчни. 

Указанията за водене на Дневника са дос-

татъчни, според 85,10% от студентите, но за 

останалите близо 15% са недостатъчни или 

нямат преценка. Това налага да се преразгле-

дат указанията и усъвършенстват, за да бъдат 

разбираеми за всички. Трудности по време на 

стажа са регистрирани от 17,4% от студенти-

те, без да описват какви. Но най-честите 

проблеми са свързани с това, че студентите 

понякога се ангажират с несвойствени дей-

ности /купуване на закуски, вестници и пр./. 

Резултатите от анализа доказват потребност 

от ефективен и регулярен контрол върху про-

веждането на преддипломния стаж. Близо две 

трети от стажантите са категорични, че след 

приключване на стажа ще могат да работят 

във всяка една сфера на здравеопазването. 

На въпроса „Достатъчен ли е броя на ма-

нипулациите, заложени в Дневника на ста-

жанта” се получиха следните отговори: „да”-

81,50%, „не”-8,00% и „не мога да преценя” -

10,50%.  От резултатите е видно, че близо ед-

на пета от студентите считат, че броя е недос-

татъчен. Те препоръчват да се предвиди мяс-

то в дневника за дописване на извършени от 

тях допълнителни манипулации. В същото 

време прави впечатление, че само 72,0% от 

стажантите успяват да изпълнят задължител-

ните дейности, а 28% не успяват или не могат 

да преценят Р<0,001 (u=11,52).  

Причините,са различни – липса на подхо-

дящи пациенти, нежелание от страна на ме-

дицинския персонал да ги включи в манипу-

лации до страх и неувереност от страна на 

студента. Този резултат е тревожен и изисква 

да се оптимизира организацията на работа на 

стажанта и наставника в съответните звена. 

При започване на преддипломния стаж 

всеки студент получава «Дневник на стажан-

та», които служи като инструмент за оценка и 

самооценка. Изработва се въз основа на рег-

ламентиранитепрофесионални компетенции, 

коитотрябва да придобиятстудентите-

медицинскисестри. В него се отразяват ус-

воените практически умения и навици от 

стажантите по време на стажа.  

В структурата на Дневника на стажанта са 

включени различни компоненти, според виж-

данията на съответната преподавателска ко-

легия и начина на организация на стажа. Най-

често се включват следните компоненти: 

√ разпределение на секторите по учебен 

план; 

√ цели на преддипломния стаж; 

√ общи критерии за оценка на стажанта, 

съобразно учебния план и учебната програма 

за практическо обучение; 

√ задължителни манипулации /брой/ по 

учебни бази; 

√ индивидуален график на стажанта; 

√ самостоятелни задачи за стажанта, 

възложени от наставника или преподавателя; 

√ количествена и качествена оценка на на-

ставника; 

√ количествена и качествена оценка на 

преподавателя. 

Дневникът на стажанта дава възможност 

на преподавателя да осъществява контрол и 

се ориентира, относно постигнатите индиви-

дуални цели на стажанта. Той извършва педа-

гогическа оценка на придобитите знания, 

умения и навици и заедно с наставника по-

ставя комплексна оценка за съответния сек-

тор. Предварително трябва да бъдат опреде-

лени критериите за оценяване, съвместно ме-

жду преподаватели и наставници. 

Дневникът дава възможност на наставника 

да осъществява връзка с предварително зало-

жените цели на обучението и усвоении уме-

ния от студента. Наставникът оказва помощ 

при попълване на дневника и дава становище 

за качеството на дейността на студента. 

Дневникът се подписва от наставника и 

преподавателя и удостоверява цялостното 

провеждане на преддипломния стаж  и при-

добитата професионална компетентност. Це-

лесъобразно е наставникът в съответната база 

за обучение да дава становище за стажанта по 

критерии, които сме представили в примерна-

та карта за оценка на стажанта. 
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Табл.1 Примерна карта за оценка на наставника 
Даннизастудента 

Име и фамилия, Фак. №  

Даннизанаставника 

Име и фамилия  

Отделение, Длъжност  

Време за провеждане на стажа от .... до ....... 

Критерии  

за оценка на стажа 

Оценкананаставника 

Слаб 

(2) 

Среден 

(3) 

Добър 

(4) 

Многодоб

ър (5) 

Отличе

н 

(6) 
Ниво на професионалните знания за ра-

бота в реална болнична среда в секто-

ра/отделение/клиника 
     

Степен на постигане на очакваните ре-

зултати – изпълнение на поставените 

задачи и заложените цели в съответното 

клинично звено. 

     

Стремеж към придобиване на нови зна-

ния/умения      

Умения за работа в екип – ефективно 

взаимодействие с наставника, медицин-

ския екип и пациента; уважение, емпа-

тия и разбиране към пациентите. 

     

Умения за управление на времето и из-

пълнение на задачите; спазване на сро-

кове; отговорност 
     

Мотивация – активност и  самоинициа-

тивност; ангажираност към лечебния 

процес и пациентите. 
     

Наставник (подпис) 
 

 

Ръководителнастажа (подпис) 
 

 
Датанаизготвяне  

 

Попълването на картата за оценка няма да 

затрудни наставника, но ще даде възможност 

за по-комплексна оценка на стажанта от 

гледна точка на  мотивацията му за полагане 

на здравни грижи и умения, значими за про-

фесията на медицинската сестра.  

В Дневника на стажанта, с оглед оптими-

зирането му, е необходимо да се предвиди 

възможност за самооценка на стажанта  и за 

вписване на извършени допълнителни дей-

ности, които не са предвидени в задължител-

ния план, но водят до повишаване на профе-

сионалната компетентност. 

Съобразяването с изведените показатели 

на критерия „Организационно-педагогически 

условия” на преддипломния стаж, които се 

явяват условия и фактори за оптимизирането 

му, ще доведе до усъвършенстване на профе-

сионалните компетенции на бъдещите меди-

цински сестри. 

 

Изводи: 

 

Обобщеният анализ на резултатите от про-

веденото изследване позволява да се направят 

следните изводи: 

Организационно-педагогически условия и 

фактори на преддипломния стаж съдействат 

за: 

-  за овладяване на професионални знания, 

умения, ценности и качества, необходими за 

професионалната им компетентност и реали-

зация; 

- за повишаване мотивацията на студенти-

те; 
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- за адаптацията на стажантите към профе-

сията и условията на болничната среда; 

- за формиране на професионално клинич-

но мислене, свързано с болестта. 

Добрата теоретична и практическа подго-

товка на стажант-медицинските сестри е и 

условие и фактор, който съдейства за опти-

мално формиране на професионалната компе-

тентност. 
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