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УПРАВЛЕНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ
TOM XII (5) 2016

MANAGEMENT AND EDUCATION
VOL. XII (5) 2016

ПРОФИЛАКТИКА ПРИ ДИАБЕТНА ПОЛИНЕВРОПАТИЯ ЧРЕЗ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА
ЕСТЕСТВЕНИ ФИЗИКАЛНИ ФАКТОРИ И ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА
ЗДРАВНИТЕ ГРИЖИ
Варвара Панчева, Снежина Георгиева
PREVENTION IN DIABETIC POLYNEUROPATHY USING NATURAL PHYSICAL
FACTORS AND QUALITY OF HEALTH CARE
Varvara Pancheva, Snezhina Georgieva
ABSTRACT: Sugar diabetes and its complications raise a number of socially important problems
to the healthcare and social policies and require the implementation of innovative approaches in the
prevention and the treatment of its complications. This paper proposes new approaches, methods and
tools to optimize quality of care through the use of natural physical factors and in particular sand
application body for the prevention of complications in diabetic polyneuropathy.
Key words: prevention, health care, diabetic polyneuropathy, sand application, natural physical
factors.
Европейският парламент призовава държавите членки да гарантират в областта на първичните и вторичните здравни грижи постоянен достъп на пациентите до висококвалифицирани интердисциплинарни екипи, висококачествено лечение на диабета и технологии,
включително технологии за електронно здравеопазване, както и да подкрепят пациентите
в процеса на получаване и поддържане на
уменията и разбирането, необходими с цел
компетентно самоуправление през целия живот.
Данните от Европейския индекс за диабет
(EDI) за 2014 година, публикувани от
Центъра за потребителско здраве (HCP),
който
представлява
изследователска
организация, базирана в Швеция, показват, че
България се нарежда на последно място сред
30 европейски държави по отношение на
качество на грижите за пациентите с това
заболяване, харчейки неефикасно финансови
средства. Според Европейския диабетен
индекс България се нарежда на последното
30-то място сред европейските държави по
условия за лечение и профилактика на
заболяването. В тази връзка препоръките към
България са за цялостна реформа в
здравеопазването,
подобряване
на
профилактиката, създаване на диабетен

Въведение
По данни на доклад на Международната
Диабетна Федерация, броят на болните, които
живеят със заболяването захарен диабет, е
достигнал рекордните 382 милиона души през
2014г. Повечето хора страдат от диабет тип 2,
свързан със затлъстяването и недостатъчната
физическа активност. Епидемията се разпространява, тъй като все повече хора възприемат
заседнал начин на живот и нездравословно
хранене.
Захарният диабет е огромен проблем на
обществото, особено в късния му стадий с
настъпили усложнения, тъй като утежнява
работата на системата за осигуряване на
здравното обслужване, поради ограничените
й финансови средства. Ето защо захарният
диабет заедно с неговите усложнения - нарушено зрение, бъбречни увреждания, болестите на големите кръвоносни съдове, невропатия, както и придружаващите го често заболявания - артериална хипертония, дислипидемия и затлъстяване, представляват голям
медицински, социален и икономически проблем.
Резолюция от 14 март 2012 г., относно
предприемането на действия във връзка с
епидемията от диабет в ЕС (2011/2911(RSP)),
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регистър и подобряване на консумацията на
здравословна храна.
Влошената функционалност и качество на
живот на пациентите са свързани с повишени
медицински и социални разходи, затова превенцията е от изключително значение и е напълно реална, възможна и осъществима.
Качествените здравни грижи за тези пациенти могат да се постигнат от специално обучени мултидисциплинарни екипи.Важно място заема профилактиката и обучението на пациента за промяна стила на живот съобразен
със заболяването.Повишаване информираността на пациентите и на тяхната мотивация
за самонаблюдение и самоконтрол е основна
зададача на здравния екип. Самоконтролът
превръща хората със захарен диабет и техните близки от пасивни наблюдатели на лечението в активни партньори за неговото управление. Самоконтролът е в основата на сътрудничеството между пациента с диабет и медицинският екип за постигането на терапевтични цели – текущи и дългосрочни.
Според М. Стойчева, обучението на диабетно болните следва да е перманентно, като
целта е пациентите да формират и оптимизират:
 познанията за диабета, неговото прогресиращо развитие и евентуалните последващи усложнения;
 способностите на пациентите с диабет
да определят личните си здравни нужди и
цели;
 личностната мотивация на пациентите
за повишена отговорност към своето заболяване и към своето здравно състояние;
 здравнозначими умения, навици, способности за самонаблюдение, самооценка,
самоконтрол, самопомощ и взаимопомощ в
дейностите за диагностика, лечение, профилактика и рехабилитация на заболяването си;
 знания, умения, мотивация за антирисково поведение и формиране на целесъобразен здравословен живот. (Стойчева М.,
2015)
Усложнението "диабетна невропатия" и се
среща при около половината от диабетиците с
10-годишна давност на заболяването. Невропатията е увреждане на двигателните и сетивни нерви, което предизвиква най-често
безчувственост, парене, мравучкане, болка и
слабост в стъпалата и долните крайници. Когато заболяването на нервите причини пълна
загуба на усещания от ходилата и краката,
болните могат да си причинят сериозни нара-

нявания и изгаряния, без да разберат за тях
(липсват защитните рефлекси). При пациентите с диабетна полиневропатия се провежда
т.нар. третична профилактика, която е насочена към клинично изявеното заболяване с
цел предпазване от прогресиращо развитие и
усложнения и особено от настъпване на инвалидност.
Профилактиката на посочената група пациенти изисква усилията на целия медицински екип и се състои в повишаване качеството
на здравните грижи в съчетание със средствата на физикалната медицина и по специално
естествените физикални фактори. Този подход е предпоставка за повишаване качеството
на живота на хората с диабет. Редица автори
(Христов, В., 2003; Колева, И., 2004) са на
мнение, че болните с ДПН (особено тези в
средна или по- напреднала възраст) трябва да
променят начина си на живот в посока системно умерено физическо натоварване и поддържане на определена физическа кондиция.
Високото ниво на хабитуална физическа активност намалява инсулиновата резистентност на тъканите (особено на скелетните мускули); предпазва от появата на затлъстяване;
редуцира наднорменото тегло, което се свърззва с по-ниски плазмени нива на LDLхолестирол и триглицериди и по- високи
плазмени нива на HDL-холестирол, както и с
по-ниски стойности на кръвното налягане.
Научно е установено, че приложението на
кинезитерапевтични методи водят до промени, свързани с глюкозата: намаляване на
кръвно-захарното ниво, подобряване на глюкозната асимилация в тъканите, стимулиране
на глюкогеносинтезата в черния дроб, увеличаване на чуствителността на клетките към
инсулина (Афанская, 1982). Приложението на
кинезитерапията може да предотврати загубата на физическа дееспособност, свързана с
отпадна неврологична симптоматика.
Основна роля при лечението и рехабилитацията на болните от диабет тип 2 в морските курорти имат кинезитерапията и пясъчни
бани на цялото тяло. Двигателният режим
основно добринася за контрола на хипергликемията, поради подобряване на периферната
инсулинова чувствителност, подобряване на
инсулиновото захващане и регулиране на затлъстяването. Въпреки, че броят на инсулиновите рецептори остават непроменени при физическо натоварване, се наблюдава увеличение на инсулин в мастните клетки, докато не
се забелязва такова в мускулите. И в двата
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типа клетки, броят и активността на транспортиращите глюкоза протеини са увеличени
с двигателния режим. Това води до увеличаване на инсулиностимулиран транспорт на
глюкоза в мускулните клетки по време на физическо натоварване, което подобрява гликемичния контрол.

хранене - така наречената комплексна кинезибалнео и климатотерапия.
Особеностите в реактивността на възрастния организъм изискват съответна тактика
при изграждането на морепрофилактичния и
морелечебния режим, която може да се формулира така: морелечебните процедури трябва да започват с малка интензивност. Необходимо е при началните процедури да се установят реакциите на организма. Ако те са положителни, може последователно да се увеличава интензивността на процедурите до
достигане на оптималната доза (Ахмеджанов,
1973). Интезивността и продължителността
на отделните морелечебни процедури са помалки, но броят на процедурите в морелечебния курс е по-голям. Морските курорти със
своите климатични и балнеологични възможности оказват лечебно-възтановителен ефект
върху голяма част от тази патология, забавяйки хроничния ход на развитието на диабета и възстановявайки функционалните възможности на пациентите. В морските курорти
същесвуват условия за провеждане на комплексно лечение, широко ползвайки от една
страна научно обосновано и дозирано балнеоклиматичните дадености, а от друга, съчетани с подходящ двигателен режим и кинезитерапия, както и със съвременната диетика, да
станат основа на един профилактично- възстановителен режим.

Цел на настоящата разработка е прилагане
на нови подходи, методи и средства чрез използване на естествени физикални фактори за
оптимизиране качеството на здравните грижи за профилактика при ДПН.
Задачи
 разработване на пакет от практикоприложни насоки, предназначен за болните и
техните близки;
 разширяване на методиката за прилагането на физикални методи за профилактика
при ДПН;
 формиране на здравна мотивация и
култура у пациентите за самонаблюдение и
самоконтрол, с оглед предпазване от усложнения.
Материали и методи на изследване:
 литературни източници /научни публикации в чуждия и нашия печат/
 нормативни източници /директиви,
стандарти, протоколи, алгоритми, фишове и
др./
 теоретичен и сравнителен анализ
Разработената от нас методика за профилактика на ДПН чрез естествени физикални
фактори – съчетание от кинезитерапия и пясъчни бани на цялото тяло, подобрява общото
състояние на пациентите с диабет тип 2 и
предотвратява усложненията свързани с това
заболяване.
Във връзка с това определихме следните
задачи:
1.Подобряване на физическата кондиция
на пациентите чрез дозирано физическо натоварване.
2.Профилактика на евентуалното настъпване на инактивитетна хипотрофия или контрактури.
3.Редукция на телесното тегло.
Средствата за постигане на тези задачи бяха подходящото съчетаване на кинезитерапия, пясъчни вани на цялото тяло и диетично

В заключение бихме могли да обобщим:
1.Климатичните и балнеологични възможности на морските курорти оказват лечебновъзстановителен ефект, забавяйки хроничния
ход на развитието на диабета и неговите усложнения и възстановявайки функционалните
възможности на пациентите.
2.Профилактиката на ДПН чрез естествени
физикални фактори – съчетание от кинезитерапия и пясъчни бани на цялото тяло, подобрява общото състояние на пациентите с диабет тип 2 и предотвратява усложненията.
3.Обоснованото и дозирано използване на
балнеоклиматичните дадености, съчетани с
кинезитерапия, подходящ двигателен режим,
висококачествени сестрински грижи, са в основата на иновативен комплексен подход в
профилактиката при диабетната полиневропатия.
4.Повишаване информираността на пациентите и на тяхната мотивация за самонаблюдение и самоконтрол са предпоставка за
предпазване от усложненията на захарния
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диабет и ДПН, както и за повишаване качеството на техния живот.

7.Христов В., 2003, Кинезитерапия при
диабета и неговите усложнения, НСА Прес,
София,
8.Health Consumer Powerhouse, Euro
Diabetes Index 2014 (EDI)
9.http://asia.actualno.com/Svetyt-gubibitkata-sreshtu-diabetanews_5907.html#ixzz3URjnyQGk
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УПРАВЛЕНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ
TOM XII (5) 2016

MANAGEMENT AND EDUCATION
VOL. XII (5) 2016

МОТИВАЦИЯ НА ПРОФЕСИОНАЛИСТИТЕ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ ЗА ИЗБОР НА
УПРАВЛЕНСКА ДЕЙНОСТ
Галина Чанева, Стефка Георгиева, Камелия Богданова
MOTIVATION FOR CHOICE OF MANAGEMENT ACTIVITIES OF HEALTHCARE
PROFESSIONALS
Galina Tchaneva, Stefka Georgieva, Kamelia Bogdanova
ABSRACT: In the selection of management personnel in healthcare and in particular health care needs to
be taken into account professional experience of the candidates and their motivation for taking the managerial
position. The aim of the study was to ascertain the views of the students in Health Care Management in terms of
their motivation for selecting management activities. Material and Methods: An anonymous survey of 60
students from specialty "Management of health care" who are trained in the Faculty of Public Health of the
Medical University - Sofia. The study was conducted after the development of the questionnaire and the survey
was conducted during the academic year 2015/2016 year. Results and conclusions: The motivation of students to
choose a management activity is determined primarily by the desire to provide staff guidance on what they
themselves have dreamed of and because of their concerns about the achievements of organization in which they
chose to realize professionally.
Key words: motivation, healthcare, management activity

здравеопазване
[2,3].
Теоретичната
и
практическата подготовка на ръководителите
е от съществено значение, но за успешната им
професионална реализация важен фактор е
мотивацията за избор на управленска
дейност. Различни са факторите, които
оказват влияние върху хората за да направят
този избор и тяхното изучаване е от
съществено значение.

Въведение
Познаването на мотивационния процес и
приложението му в здравеопазната система е
наложително. Всички големи организации
постигат значителен напредък, благодарение
на повишаване на мотивацията на своите
служители [1]. Ръководенето на хора
предоставя възможност за засилване на
уменията и за подпомагане на другите да се
учат и да се развиват чрез извършваните от
тях дейности. Ето защо в специфичната сфера
на здравните грижи е възможно да се
извършва ръководна дейност само при
натрупан професионален опит в съответната
област. При подбора на управленски
персонал в здравеопазването и по-конкретно
в здравните грижи е необходимо да се вземат
под внимание професионалният опит на
кандидатите и тяхната мотивация за заемане
на ръководната длъжност [4].
При обучението на студентите от
специалност Управление на здравните грижи
се цели развитието на компетенции, които да
позволят
на
вече
изградените
професионалисти от различните сфери на
здравните
грижи
да
осъществяват
управленските функции в сферата на

Целта на проучването е да се установи
мнението на студентите от специалност
„Управление на здравните грижи“ по
отношение на тяхната мотивация за избор на
управленска дейност.
Материал и методи
Проведено е анонимно анкетно проучване
на 60 студента от специалност „Управление
на здравните грижи“, които се обучават във
Факултета по Обществено здраве на
Медицински
университет
–
София.
Проучването
е
проведено
след
разработването на
анкетна карта, а
анкетирането е проведено през учебната 2015/
2016 година.
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Резултати и обсъждане
Обучението
на
студентите
по
специалността «Управление на здравните
грижи» има дава възможност да обогатят
знанията си в областта на управлението, но
практическият им опит е свързан преди
всичко с примерите, които те са срещали в
своята практика. Отговорите на въпроса,
свързан с примерите на ръководство от
тяхната практика, които те одобряват, са
представени на следната фигура:

отчасти
24.00%

не

76.00%
да

Фиг. 2. Положителни примери, от които ще
се ръководят студентите

не мога да посоча
4.00%

0.00%

0.00%

Действително трябва да посочим, че
положителните примери на ръководство и
управление имат значение за хората, които са
избрали
управлението
като
своя
професионална реализация. В управленската
наука и практика няма точни и ясни рецепти
и алгоритми, но положителните примери от
практиката, особено при вземане на решения
имат своята приложимост. Положителен
отговор на този въпрос са посочили 76,00%
от анкетраните, а отрицателен отговор –
0,00%. Ето защо е важно да се описват и
използват в обучението положителните
примери и опит. Съществуват различни и
сложни ситуации във всички сфери на
здравеопазването, които могат да се повтарят,
но могат да се случват и много по-рядко.
Въпреки всичко увереността на един
ръководител може да бъде по-голяма, когато
има примери и възможности за избор на
решения, които на практика са доказали
своите положителни резултати. Много често
и отрицателните примери могат да помогнат
на един ръководител да направи правилния
избор при вземане на решения или при
извършване на други управленски функции.
На въпроса, доколко студентите ще се
ръкововят от отрицателните примери в
управлението, отговорите са представени на
следващата фигура:

всички ръководители

96.00%
един или двама

Фиг. 1. Ръководители от практиката, чието
ръководство студентите одобряват
Получените резултати показват, че почти
всички студенти – 96,00% - одобряват
управленската дейност само на един или
двама от ръководителите си. Значително
малък е относителният дял на анкетираните,
които не могат да посочат такъв пример.
Няма студенти, които да одобряват дейността
на
всички
техни
ръководители.
Осъществяването на управленските дейности,
изисква както развитие на определени
качества, така и прилагането на съвременни
управленски методи и средства, като по този
начин се повишава удовлетвореността на
персонала по отношение на управлението.
Положителните примери на управление са от
съществено значение, както за мотивацията
на бъдещите ръководители, така също и за
удовлетвореността на персонала. Доколко
студентите се ръководят от положителните
примери, които са имали в практиката си,
резултатите са посочени на фиг.2.
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специалността Управление на здравните
грижи е конкретно насочено към изграждане
на
управленски
компетенции
на
професионалистите по здравни грижи, за да
не се разчита само на опита и практика, а да
се прилагат научни подходи и средства,
описани в специализираната управленска
литература.
На трето място студентите поставят
„загрижеността
към
колегите“,
което
означава, че изборът на управленска дейности
се извършва от хора, поставящи си за цел
подобряване управлението на персонала.
Лидерството и ръководството на хора изисква
развитие на редица качества, но това е
възможно само и единствено ако човек заема
съответната ръководна длъжност. Именно на
четвърто място студентите са поставили
„възможността за развитие на личностните
качества и умения за ръководство“. Този
резултат може би се дължи на факта, че
повечето професионалисти по здравни грижи
си поставят за цел да се развиват и
усъвършенстват в своята професионална
област, а не толкова в областта на
ръководството и управлението или по-скоро
недооценяват
възможността,
която
управлението предоставя за развитие на
определени качества и умения. Тази оценка е
възможна след като е натрупан по-богат
управленски опит и са постигнати конкретни
резултати чрез управленските подходи и
методи.
Към ръководна дейност се насочват
професионалисти с дългогодишен трудов
стаж, за да избегнат напрежението от
работата с пациенти, като погрешно се
надяват, че ръководството осигурява поголямо спокойствие. За определени хора
ролятана ръководител е по-лесна за усвояване
отколкото за други. Тези хора се чувстват
добре на управленската позиция, защото тя
им предоставя възможности за личностно
развитие и за прилагане в практиката на
ръководните умения, които повечето хора
притежават.

да

не

18.00%

24.00%

58.00%
отчасти

Фиг. 3. Отрицателни примери, от които ще се
ръководят студентите
Близо ¼ от студентите отговарят
отрицателно на този въпрос. Повече от
половината от анкетираните - 58,00% посочват отговор „отчасти“, а положително –
18,00%. Тези резултати показват, че
отрицателните примери в управлението не
помагат на хората, избрали тази сфера на
професионално развитие. Управленската
практика е разнообразна и интересна, но
грешните решения за съжаление водят до
лоши резултати за всички, които са свързани
с определената структура или организация.
Представени бяха на студентите различни
мотиви за избор на ръководна длъжност,
които те подредиха по важност. На първо
място е поставено желанието на студентите
„да предоставят на персонала ръководство, за
което те самите са мечтали“. Този отговор са
го посочили на първо място повече от ¼ от
анкетираните, което означава, че избора за
управленска дейност се определя от
желанието да се осъществи по-добро
управление на специалистите от сферата на
здравните грижи. На второ място, почти
същия относителен дял от анкетираните –
25,00%, посочват „загрижеността към
организацията и дейностите“. Тези резултати
определено показват, че изборът на
управленска дейност в областта на здравните
грижи се извършва от хора, които са
загрижени за качеството на грижите, които се
предоставят на пациентите.
В
действителност,
независимо
от
направлението на грижите – интензивни,
хирургични, промотивни, рехабилитационни
и др., до голяма степен дейностите на
персонала и организацията на грижите за
пациентите се определя от целите, които си
поставя ръководителя. Обучението по

Изводи и заключение
Професионалистите по здравни грижи се
ръководят в управленската си дейност, преди
всичко от положителните примери, които
имат в своята практика, въпреки че могат да
посочат само единици като примери за добро
управление. Определено може да се каже, че
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има положителни примери от практика, които
им помагат за да се насочат към по-добро и
ефективно управление в сферата на здравните
грижи. Водещ фактор при избора на
ръководна дейност, професионалистите по
здравни грижи определят възможността да
предоставят на персонала желаното от тях
управление, но също толкова важно за тях е
загрижеността към огранизацията на работа и
дейностите, в конкретния случай – грижите за
пациента.
В заключение трябва да отбележим, че
мотивацията на професионалистите по
здравни грижи при избора им за ръководна
дейност е определяща за осигуряването на
едно ефективно управление на персонала,
както и повишаване качеството на грижите за
всички пациенти.
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ВЗАИМОВРЪЗКА МЕЖДУ ПРИЛОЖИМОСТТА НА ЗДРАВНИТЕ ГРИЖИ И
УСЕЩАНЕТО ЗА ПЕРСОНАЛНА ЕФЕКТИВНОСТ У ЗДРАВНИТЕ
ПРОФЕСИОНАЛИСТИ
Галя Янкова
RELATIONSHIP BETWEEN APPLICABILITY OF THE HEALTH CARE AND A
SENSE OF PERSONAL EFFECTIVENESS IN HEALTHY PROFESSIONALS
Galya Yankova
ABSTRACT: In the professional activities of those working in health care from Florence Naytingel today the
concept of care and caring attitude is dominant, and contains all the attributes describing it as helping human
activity. The activity "health care" is responsible requires endurance, suggesting high and permanent psychoemotional stress and a need for decision making in emergency situations. The purpose of this study was to
analyze the relationship between professional activity "healthcare" and a sense of personal effectiveness in
healthy professionals. The study confirms the hypothesis that there is a link between the level of applicability of
health care and a sense of personal efficiency professionals.
Key words: health care, personal effectiveness, health professionals

комуникативните качества и развитие на
нервно – психическа дезаптация до
необратима личностова промяна. Редица
проучвания разкриват, че липсата на
емпатична
загриженост,
лошата
комуникативна отзивчивост и високата
емоционална зараза значително допринасят за
намалено лично постижение, намаляват
значително и трудовата ангажираност [10
12,18].Персоналните постижения отразяват
степента на удовлетвореност на здравния
специалист като личност и професионалист
[8,13].
Целта на настоящото изследване е да се
анализира връзката между професионалната
дейност „здравна грижа“ и усещането за
персонална
ефективност
у
здравните
професионалисти.
Материали и методи: Емпиричното
изследване е насочено към определяне нивото
на измерението персонални постиженния и
връзката му с аспектите на здравната грижа.
Проведено бе анкетно проучване на базата на
доброволно анкетиране сред 400 здравни
професионалисти
работещи
в
три
многопрофилни болници за активно лечение
(МБАЛ – Враца, МБАЛ- Монтана, МБАЛМездра) и две специализирани болници по

Въведение
В професионалната дейност на работещите
в сферата на здравните грижи от Флоранс
Найтингел до днес концепцията за грижа и
грижовно отношение е доминираща, и
съдържа всички атрибути описващи я като
помагаща на човека дейност [11]. Тя е
крайъгълният камък на здравната професия и
гаранция за професионалната идентичност на
здравния специалист. Редица изследователи
[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14, 15] я определят като
междуличностен
процес,
който
се
характеризира
с
експертност
в
професионалните
знания
и
умения,
междуличностна чувствителност и близки
отношения. Това изисква от професионалиста
по здравни грижи разностранна образованост,
непрекъснат процес на професионализация,
притежаване на лични и професионални
качества. Дейността “здравна грижа“ е
отговорна, изисква издръжливост, което
предполага висок и постоянен психоемоционален стрес, както и необходимост за
вземане на решения при извънредни ситуации
В повечето случаи burnout се проявява
като деструктивен процес на загуба на
професионална ефективност, намаляване на
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онкология (СБАЛО – София, КОЦ- Враца),
за периода август 2013 г – септември 2014 г.
За целите на изследването е използвана
ревизирана концептуална рамка на Wu,
Larrabee and Putman[17], формулираща
структура на „грижата“ състояща се от
четири аспекта: професионални знания и
умения; осигуряване на качество на грижата;
почтителност и позитивна свързаност. Тези
фактори са използвани като независими
променливи, които действат върху трите
измерения
на
синдрома
Burn
out.
Показателите за оценка на аспектите на
грижата и ниво на реализация са измерени,
чрез Caring Behaviors Inventory [16,17],
преведен на български език и адаптиран за
целите на изследването. За изследване на
Burn out e използвана техниката на Маслач и
Джаксън (Maslach Burnout Inventory – Human
Services Survey)[9]. Всички въпроси са

измерени по 7 точкова скала от Ликертов тип
от 0(никога) до 6 (винаги).
За обработка на данните са използвани
математико-статистически методи, включени
в програмата SPSS 19.0.
Резултати и обсъждане
В изследването на доброволен принцип са
взели участие 400 професионалисти по
здравни грижи (медицински сестри и други
здравни специалисти) работещи в петболници
за активно лечение – многопрофилни и
специализирани с преобладаваща хирургична,
терапевтична, клинико - диагностична или
друга насоченост и по анестезиология и
интензивно лечение. Разпределението на
здравните професионалисти по болници е
показано на табл.1

Таблица 1. Разпределение на здравните професионалисти в наблюдаваните болници

Средната възраст на респондентите е в
диапазона 47г. (χ=46,58; min.23, max.74).
Повече от половината от изследваните
здравни професионалисти са с дълъг трудов
стаж (58,8% - повече от 20 години), а 14,8%
попадат в границите между 16 и 20 години.
Трудов стаж между 11 и 15 години отбелязват
11% от респондентите, 10,5% са в началото
на своята трудова кариера и 5 % попадат в
диапазона от 6 до 10 години. От всички
анкетирани здравни професионалисти 45%
имат полувисше медицинско образование,
28% притежават бакалавърска образователна
степен, 14,8% са с ОКС „специалист“ и 12,2%

са завършили магистърска програма по
здравни грижи.
За идентифициране взаимовръзката между
показателите на грижата и третото измерение
на burn out – „персонални постижения“ в
изследването е проведен корелационен
анализ. Сумарната оценка на факторите
касаещи аспектите на грижата (осигуряване
на качество, професионални знания и умения,
взаимно уважение и позитивна свързаност)
са в тясна взаимовръзка с измерението
„персонални постижения“ на Бърн аут
синдрома (p=0,000).

Таблица 2. Взаимозависимост между измерението персонални постижения и аспектите на
здравната грижа
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Резултатите от корелационния анализ
показват правопорционална връзка между
общото ниво на персонална ефективност сред
изследваните лица и компонентите на
здравната грижа.
Средното ниво на
усещането за
работоспособност у професионалистите е в
рамките на умерено ниво (χ=32,03). Това
води до предположението, че в настоящия
момент респондентите все още не разглеждат
здравната грижа, която осигуряват, като нещо
наистина ценно в живота си.

Все пак с повишаване нивото на
приложимост на показателите на грижата
нараства усещането за персонална успешност
у респондентите. При осигуряване ниско
ниво на качество на здравната грижа
самооценката на респондентите за персонална
успешност е ниска χ=24,71 и нараствадо
χ=33,83 (умерено ниво)при много високо
ниво на приложимост на показателя.Същата
тенденция се запазва и при другите аспекти
на здравната грижа.(табл.3)

Таблица3. Връзка между измерението персонални постижения и аспектите на здравната грижа

Прави впечатление факта, че с нарастване
на възрастта в изследваната извадка,
намалява самоооценката за персонална
ефективност у респондентите и нивата на
приложимост на здравната грижа. Средното
ниво на Персонални постижения (ПП) при
респондентите до 30 години е χ=32,78 и
намалява до χ=30,66 при лицата около
пенсионна възраст. Същата тенденция се
наблюдава в нивото на приложимост на
отделните аспекти на здравната грижа
(например нивото на реализуемост по аспекта
качество при лицата до 30 години е χ=41,53 и
намалява до χ=38,72 при лицата около

пенсионна възраст). Това може да се обясни с
факта, че при професионалистите до 30
годишна възраст мотивацията за работа
оказва положително въздействие върху
психологически защитния механизъм за
пълно или частично изключване на емоциите,
което има положителен ефект върху
изпълнението на професионалната дейност и
взаимоотношенията с пациентите и в екипа.
При здравните специалисти около пенсионна
възраст, натрупаната умора води до спад на
психофизиологичните
възможности
в
професионалната дейност и по- ниска работна
продуктивност. (табл.4)

Таблица 4. Връзка между аспектите на здравната грижа и усещането за персонални
постижения в различните възрастови групи.
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Изследването върху изразеността на Burn
out в измерението персонални постижения в
зависимост от стажа по специалността и
нивото на реализуемост на здравната грижа
показва, че общото ниво на персонална
успешност
при
респондентите
сочи

тенденция към плавно, но последователно
намаляване с нарастване на трудовия стаж,
респективно нивото на грижа намалява.
(табл.5):

Таблица 5. Връзка между аспектите на здравната грижа, усещането за персонална
успешност и професионалния опит на респондентите

Интерес
представлява
факта,
че
анкетираните с професионален опит 11-15
години дават най – висока самооценка за
своите професионални постижения и успехи в
сравнение с другите възрастови групи
(χ=34,08)
и
найвисоко
оценяват
професионалните си знания и умения
(χ=27,15).

Резултатите водят до предположението, че
за субектите с опит между 11и15 години
предишния
етап
е
бил
достатъчно
благополучен за професионална реализация,
което им помага да запазят баланса на
професионални
ресурси
и
да
се
противопоставят на синдрома на прегаряне.
(Фиг.1):

Фиг.1. Връзка между аспекта „Професионални знаия и умения“, ПП и професионалния стаж
на респондентите
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Съгласно анализа на показателите за
тежест на синдрома на прегаряне, във връзка
с квалификацията и нивото на приложимост
на здравната грижа се открива, че здравните
професионалисти
с
ОКС
„Магистър“
проявяват
най-ниска
склонност
към
„редукция на персонални постижения“, а най
– висока: специалистите с полувисше
образование. Средната стойност на аспекта

качество на грижата при респондентите с
ОКС„магистър“ е χ=41,45 при ниво на ПП
χ=33,69.
Средната стойност на аспекта качество на
грижата при професионалистите с полувисше
медицинско образование е χ=39,79 при ниво
на ПП χ=31,08. Същата тенденция е
характерна и за другите аспекти на здравната
грижа (Табл.6).

Таблица 6. Връзка между аспектите на здравната грижа, персоналните постижения и
образователното ниво на респондентите

Получените резултати позволяват да се
предположи, че професионалистите с повисока образователна степен притежават повисока професионална компетентност, повисоко самочувствие, респективно дават повисока
самооценка
за
професионална
пригодност и положително отношение към
здравната
грижа
като
професионална
дейност.

нарастването на трудовия стаж, респ. нивото
на грижа намалява;
 здравните професионалисти с по-висока
образователно-квалификационна
степен
осъществяват по– професионални грижи и
проявяват по-ниска склонност към „редукция
на персонални постижения“.
Заключение

Изводи

Представеното изследване потвърждава
хипотезата,
че
съществуват
взаимозависимости
между
нивото
на
приложимост на здравната грижа в
подскалите:
осигуряване на
качество,
почтителност, професионални знания и
умения и позитивна свързаност и усещането
за
персонална
ефективност
у
професионалистите по здравни грижи.
Резултатите могат да бъдат използвани за
разработване
на
профилактични
и
корекционни програми за работещите в
сферата на здравните грижи.

Направеното проучване дава основание за
следните изводи:
 Приложимостта на здравната грижа в
измеренията: осигуряване на качество,
професионални знания и умения, взаимно
уважение и позитивна свързаност е в тясна
взаимовръзка с измерението „персонални
постижения“ на Бърн аут синдрома (p=0,000);
 Прави впечатление факта, че с
нарастване на възрастта в изследваната
извадка,
намалява
самоооценката
за
персонална ефективност у респондентите и
нивата на приложимост на здравната грижа;
 общото ниво на персонална успешност
при респондентите сочи тенденция към
плавно, но последователно намаляване с
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РЕХАБИЛИТАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ ПРИ ДЕТСКА ЦЕРЕБРАЛНА ПАРАЛИЗА
Гергана Павлова
REHABILITATION ACTIVITIES IN CEREBRAL PALSY
Gergana Pavlova
ABSTRACT: Cerebral palsy ranks high in neuropathology and child is one of those diseases that often lead
to severe disability.Typical of children with cerebral palsy is that in most cases they have
the same intellectual coefficient as their peers without disabilities and therefore psycho-pedagogical impact is
nasochenoglavno to prevent secondary psychological changes in the child's personality.
The focus of rehabilitation activities is placed on the difficulties that the individual has to deal, and the role
of private activity in overcoming. When their regulatory mechanisms are not sufficient when routine pedagogical
actions do not work, then we are dealing with a child with a disability that requires special care.
Most often these are both effects on his physical nature (physical or medical rehabilitation), social (whose most
important part is vocational rehabilitation) and psychological nature (often in the form of individual or group
psychotherapy).
Key words: Cerebral palsy, children, rehabilitation activities

педагогическото въздействие върху тях е
насоченоглавно към недопускане на вторични
психологически промени в детската личност
(Mazeau 2005).

Въведение
Детска церебрална парализа (ДЦП) e група
от непрогресиращи, но често променящи се
синдроми на моторно увреждане, в резултат
от лезии или аномалии на мозъка,
възникващи в ранните етапи от неговото
развитие. Освен моторното разстройство,
възможна е увредата и на други функции
смоторни елементи (говор, хранене, фина
моторика,
очни
движения),
сензорни,
обучителни и когнитивни или поведенчески
нарушения,
включващи
дефицит
навниманието
с
хиперкинетично
разстройство, депресия или разстройства от
аутистичния спектър (Métayer, 1999).
Честота на ДЦП в Европа е 2,0 - 2,5/1000
новородени деца. Наблюдава се много почесто при следните групи новородени с:
недоносеност, незрялост, асфиксия, мозъчен
кръвоизлив
и/или
перивентрикулна
левкомалация, многоплодна бременност.
Детската церебрална парализа заема челно
място в детската невропатология и е едно от
тези заболявания, които често водят до тежка
инвалидност (Sève-Ferrieu, 2005).
Характерно за децата с ДЦП е, че в
повечето случаи те притежават същия
интелектуален коефициент, като връстниците
си без уврежданияи затова психолого-

Рехабилитационни дейности
Акцентът
на
рехабилитационните
мероприятия е поставен върху трудностите, с
които индивида трябва да се справя, а също и
върху ролята на личната активност при
тяхното преодоляване. Когато собствените
регулационни механизми не са достатъчни,
когато рутинните педагогически действия не
работят, тогава имаме работа с дете с
увреждане, което изисква специални грижи.
Най-често
това
са
едновременно
въздействия върху физическата му природа
/физическа или медицинска рехабилитация/,
социалната /чиято най-важна част е
професионалната
рехабилитация/
и
психологическата същност/ най-често под
формата на индивидуална или групова
психотерапия/ ( Soyez-Papiernik, 2005).
I. Кинезитерапия
Кинезитерапията е основен метод при
лечението на децата с церебрална парализа
във всички възрасти. Най-голям ефект се
наблюдава при започването и още в
кърмаческа възраст. Насочената двигателна
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дейност в ранна детска възраст изработва
двигателни навици, близки до нормалните.
Това е периода, в който се създава теренът за
по-нататъшната физическа и психична
еволюция на детето.
Ако този етап бъде пропуснат има
опасност от развитие на тежки деформации,
обездвижване. Чрез кинезитерапията се цели
нормализирането на мускулния тонус,
предпазване и отстраняване на рефлекторните
контрактури, корекция на патологичните
движения, увеличаване на силата и
издръжливостта на отслабените мускули,
обучение в самообслужване и т.н. Като част
от кинезитерапията основно лечение е, чрез
специализираната методика на Войта – за
кърмачета и на Бобат – при вече по-големи
деца (Truscelli,2008).
1. Рефлекторно придвижване по Войта –
Reflex Loсomotion
Препоръчва се като интензивно лечение във
възрастта от 1 до 18 месеца и като допълващо
лечение
насочено
към
определен
координационен недостиг до 5-7 година.
Съгласно методологията на рефлекснопредизвиканата
локация:
рефлекторно
завъртане и рефлекторно пълзене: ключови
позиции, пускови зони, тридеменсионален
насочен
натиск
в
пусковите
зони.
Стимулиране на пусковата зона от 1 до 3
минути. Комбинацията на пусковите зони и
позициите се определя от моторните умения,
календарната възраст, клиничната картина и
степента
на
увреждане
на
детето.
Продължителност на терапевтична процедура
– 15-20 мин., 1-4 пъти дневно. Курс лечение:
10-40 процедури. Брой курсове – 6-8-12
годишно. До изравняване или приближаване
на моторната с календарната възраст
(Maréchal и съавт., 2006).
2. Невро-развойно лечение по Бобат – Neuro
Developmental Treatment
Съгласно методологията на невроразвойното
лечение:
ключови
стави,фиксиране, “handling” - стимулиране на
равновесни реакции, стимулиране на реакции
за изправяне; създаване на двигателни
умения.
За потискане на патологичните рефлекси
се прилагат специални инхибиращи позиции
(Бечева, 2014). Тези пози служат като
изходни позиции,
от което по-нататък
системно и по определен начин се третират
отделните активни движения автоматизиране
на двигателните умения в ежедневието.

Ползване на„подкрепящи уреди за изправяне
- топка, валяк, столче, трупче, количка,
скамейка и други. Продължителността на
терапевтична процедура е 15-20-30 мин.
Курсът на лечение е 10-20 процедури. Брой
курсове варира от 8-10-12 годишно. До
приближаване или изравняване на моторната
с календарната възраст ( Чавдаров 1999).
3. Активна кинезитерапия
- Аналитична кинезитерапия - Активни
упражнения за засилване на определени
мускули и мускулни групи – трупни
екстензори, особено лумбален дял на
паравертебрална
мускулатура,
коремна
мускулатура, мускули на крайниците, които
са антагонисти на спастичните/ ригидните
мускули имащи отношение към гравитацията.
Дизартрията сравнително често съпътства
детската церебрална парализа.
Често се засягат и дихателната, и
фонационната,
и
артикулационната
мускулатура, особено при по-тежки форми на
ДЦП. Но дори и да не е засегната дихателната
мускулатура, добре е да се започне с
дихателни упражнения, които създават
навици за правилно физиологично и говорно
дишане, спомагат за изграждане на
самоконтрол, на подходяща психична нагласа
към терапията, за снемане на напрежението.
Ако е възможно /т.е., ако крайниците са
достатъчно
раздвижени/,
дихателните
упражнения се съпътстват от подходящи
движения на ръцете и главата (СтанчеваПопкостадинова, 2004).
Отделните етапи могат да представляват
трудност поради това, че мускулите на
устните може да са паретични или че не може
да се осъществи велофарингеалният клапан
/поради пареза на мекото небце/. Затова още в
началния етап се включват упражнения за
раздвижване на засегнатата мускулатура .
Дихателната гимнастика започва с просто
вдишване и издишване през носа. Целта е
максимално поемане на въздух и изпразване
на белите дробове, но с плавна и
продължителна въздушна струя. Ако задачата
е трудна, в началото се изпълнява на етапи,
като поетия/отделения въздух постепенно се
увеличава като количество. Препоръчително
е за по-лесно вдишване едновременно да се
извършва движение с ръцете настрани
/разтваряне/, за да се увеличи обемът на
дробовете и да се освободи мускулатурата на
гръдния кош. Ако не е възможно движение на
ръцете, помага и движение на раменете
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назад.Физиологичното издишане е пасивен
процес, затова не е нужно никакво усилие
/ръцете се отпускат/.Продължителност на
терапевтична процедура – 20-30 мин..Курс
лечение 10-20 процедури; Брой курсове – 6-812 курса годишно (Станчева-Попкостадинова,
2004).
- Обучение в придвижване (лазене, ходене на
колена, ходене прав) - Активни
упражнения с помощни уреди и апарати
(валяк, успоредка, проходка с предно/задно
натоварване, количка за лазене, едно-точков
или три-точков бастун – едностранно или
двустранно), стабилизиращи определени
мускули и мускулни групи, даващи
възможност за придвижване в пространството
с опора и самостоятелно стимулиране на
определени мускулни вериги, изработване на
двигателни умения, автоматизиране на
двигателните умения.
Продължителност на терапевтична процедура
– 15-20-30 мин. Курс лечение: 10-20
процедури; Брой курсове – 6-8-12 курса
годишно (Mazeau, 2005).
4. Пасивна кинезитерапия
- Стречинг или пасивно разтягане се
извършва много бавно с продължителен
натиск, върху сухожилията на спастични или
ригидни мускули или мускулни групи,
притежаващи пасивен обем на движение в
съответната става, веднага след или между
прилагане на термотерапия (топлинни или
крио/ ледени процедури). Продължителност
на терапевтична процедура – 5-10 мин. Курс
лечение: 10-20 процедури. Брой курсове – 810-12 годишно (Бечева, Витева, 2013).
- Масажът се прилага като помощно средство
в комплексното лечение. Чрез масажът се
цели да успокоим възбудената нервна
система; да повлияем рефлекторно на
повишения мускулен тонус; да възстановим
баланса между агонисти и антагонисти; също
така да подобрим координацията при
двигателния акт; борба със ставните
контрактури и подобряване еластичността на
ставно-сухожилния акт; подобряване на
кръво – и лимфотока, оттам и трофичното
въздействие (Бечева и съавт. 2013).
- Позиционното лечение има за цел
стимулиране на сензорната интеграция и
засилване на контрола ,трупа и крайниците,
подобряване на ориентацията на схемата на
тялото (Бечева и съавт., 2013). То може да
бъде извършено и чрез :

- Вертикализатор (вертикализационна маса,
вертикализационна дъска) с лицево или тилно
фиксиране, с преден, заден или нулев наклон
Показания - при деца с фиксирана ЦП/
дипареза , квадрипареза , двойна хемиплегия ,
атетоидна , атаксична и смесена форма /; като
елемент от комплексна рехабилитация след
оперативни корекции; след прилагане на
Ботулинов токсин. Продължителност: 5-1020-30 мин. Брой процедури: 10-20 процедури
Брой курсове: 5-8-10 годишно (Чавдаров,
Божинова, 2007).
- Стабилизационен стол (с фиксатори за
крайниците, трупа и главата – по отделно или
комбинирано) Показания - при деца с тежка
форма на ДЦП / спастична квадрипареза,
двойна хемиплегия, атетоидна, атаксична или
смесена форма /. Противопоказни са гърчови
състояния и фебрилитет. Продължителност:
5-10-20-30 мин. 2-4 пъти дневно. Брой
процедури: 10-20 процедури. Брой курсове: 5
– 8 - 10 годишно;
- Шиниране - пасивно разтегляне на
определени
мускулни
групи
за
продължителен период от време – статични
нощни шини, динамични/статични дневни
шини; по-единично или за определена верига
мускули за долни крайници - за плантарни
флексори на стъпалата, ишио-крурална
мускулатура и аддуктори. Продължителност:
до 5–8-10 мин. общо за процедурата; Брой на
процедурите: до 10 – 20; Брой курсове: 2- 4
курса годишно (Чавдаров и съавт. 2007).
5. Мануална релаксация
Мануалното релаксиране на повишените
мускулен тонус, които се изследва чрез
различни скали (Бечева, Божкова, Трайкова,
Витева, 2007) се извършва непосредствено
след физикалните релаксиращи процедури и
се състои в извършване на пасивни движения
при болните, когато активните движения
липсват
или
са
ограничени.
Освен
механичното въздействие от разтягането на
мускулатурата се подобряват нейната
възбудимост и кръвооросяването, а чрез
функционалното упражняване на крайниците
се запазва ставно-свързващият апарат от
инактивитет на дегенерация.
Пасивното релаксиране става бавно, с
постепенно увеличаване на обема и темпа на
движение. Пасивните движения трябва да се
извършват свободно и без насилие по осите
на движение, от проксималните към
дисталните стави и да повтарят функциите на
мускулите, ангажирани в съответното
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движение. При извършване на движението
детето трябва да се подканя към активно
включване, макар и само чрез напрягане на
мускулите. При хемипарези пасивните
движения в горния крайник могат да се
извършват от самото дете с помощта на
неувредената
ръка
(СтанчеваПопкостадинова, 2006).

точки съгласно цитираната по-горе методика;
Hermine Tenk.; Хелий - неоново или
инфрачервено лъчение; Мощност 3 mW;
(Станчева-Попкостадинова, 2006).
III.Ерготерапия
Играта като терапия за обучението на
деца има социален подход (Becheva, 2014).
Eрготерапията има за цел не излекуване на
физическия
недъг,
а
справянето
с
ежедневните изисквания, въреки него чрез
различни компенсаторни методи и средства.
Прилага се при тези деца развиващи се
методики (пъзели, обучение в четене,
обучение в смятане, професии шаблони,
конструктор с геометрични фигури, кубчета
дървени пръчки, карти за развититето на
образното и нагледното мислене (Бечева,
Кацарска, Божкова, Трайкова 2014).
Прилагането на вестибуларна стимулация
се предоставят нови и различни пози и
усещания на тялото в пространството и
богата сензорна информация, които спомагат
за опозване схемата на собственото си тяло и
разположението му в
пространството
благоприятстващи координацията му (Бечева
и съавт. 2014).

II.Физикална терапия.
Задачата на физикалната терапия е да
нормализира
съотношението
между
възбудните и задръжните процеси в
централната нервна система за понижаване
спастицитета в мускулите и намаляване на
неволевите движения, с което се подпомагат
развитието
и
включването
на
компенсаторните механизми.
1.Термотерапия.
Включват се топлинни апликации с
парафин, гел или студови апликации с гел,
лед или студен въздух. Тези процедури имат
добре
изразен
миорелаксиращ
ефект.
Прилагат се при спастично повишен
мускулен тонус.
2. Хидротерапия
Прилага се подводен душов масаж, който
има добре изразено миорелаксиращо и
трофично действие (Гатев, Банков, Бусаров,
1992).
3. Нискочестотна електростимулация.
Електростимулации се прилагат локално – на
релативно отслабените мускули; рефлекторно
– в областта на шийното или лумбално
удебеление на гръбначния мозък.
4. Електрофореза – прилага се предимно
при деца с увреждания на периферните
нервни пътища или мускулите.
5. Магнитотерапия
Магнитното поле подобрява метаболизма
на мозъка чрез активиране на оксидативните
процеси, подобрява кръвоотока му и
стимулира неговото съзряване. „
6. Лазер-акупунктура – способства за
намаляване на
мускулния хипертонус и
саливацията, както и за стимулиране на
идеомоториката и спонтанните движения.
Показана е при деца с фиксирана ЦП над 3
години и слаба идеомоторика, повишен
мускулен тонус, сиалорея или говорно
изоставане.
Противопоказания - ОФРМ; Гърчове и
гърчови състояния; Висока температура.
Методология – извършва се след ЕЕГ
изследване; комбинация от акупунктурни

IV. Инструментална релаксация
Напоследък все по-често се прилагат
инструментални методи на лечение, които в
зависимост от участието на болното дете в
лечебния процес се делят на пасивни и
активни.
Последните
методи
за
функционално коригиране на мускулите се
смятат за по-рационални и физиологично
оправдани.
От
тях
най-широко
разпространение понастоящем е получил
методът за адаптационно биорегулиране,
приспособен за избирателна релаксация на
отделни мускули, корекция на равновесието и
фазите на параметрите на ходене, намаляване
на тремора при хиперкинези и т. н. Използва
се с цел за изследване на определен етап от
лечението
на
ефективността
от
продължителната адаптационна тренировка
на невро-мускулния апарат и възможността за
преустройство
на
междуцентралните
отношения в процеса на формиране на нови
двигателни актове (Чавдаров 1999).
Прилагане на адаптационна корекция
решава предварително следните задачи: възпитава «мускулно чувство» в отделни
мускулни групи, тренира отпуснатите
мускули, провежда корекция на реципроч-
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ните
взаимоотношения
на
мускулите
антагонисти на единия крайник, тренират у
болния функция за опора и запазване на
равновесие и отстраняват патологичните
синергии Периодът за лечение включва три
етапа: подготвителен /в лежащо положение/,
основен
/корекция
при
ходене/
и
заключителен /взаимодействие ръка - крак
при ходене/ (Станчева-Попкостадинов, 2002).

резекция; При повишен мускулен тонус –
селективна дорзална ризотомия, интратекален
баклофен.
Ортопедичното лечение – цели се
стабилизиране на позата на крайниците и
осигуряване на пасивен обем на движение;
При изразени контрактури, нарушаващи
позата
на
тялото
се
осъществява
тендоелонгация; При костни деформации –
остеотомии (Чавдаров и съав. 2007).

V. Хипербарна оксигенация - Насочени
механизми на действие - Реактивира
"бездейните" (idling) неврони; Покачва на
пластичността
на
ЦНС;
Подобрява
разпространението на кислорода, чрез
покачване кислородна наличност в тъканите;
Насърчава
фагоцитозата;
Възстановява
интегритета на кръвно-мозъчната бариера и
клетъчните мембрани; Увеличава клетъчното
дишане и намалява клетъчните странични
продукти
цитокините;
Насърчава
неоваскуларизацията.
Показания – Изоставане в двигателното
развитие на възраст от 1 мес. до 4 години;
Изоставане на психологичното и говорно
развитие след 3 година. Повишен мускулен
тонус – след 2 година, при дефицит на
вниманието и двигателна хиперактивност.
Общи противопоказания за хипербарна
оксигенация са гърчове и данни за прекарани
гърчови състояния, фебрилитет, заболявания
на вътрешното ухо, шънтове, клаустрофобия,
противопоказания от страна на придружителя
(Чавдаров и съав. 2007).

VII. Психо-педагогическа рехабилитация
Детската
церебрална
парализа
е
заболяване, при което се увреждат различни
дейности
на
мозъка,
като
освен
координацията на грубите движения и фината
моторика, често се засягат говорните
възможности (активна реч, пасивна реч,
артикулация, дишане), психичната активност
(концентрация, внимание, памет, емоции,
социални умения), зрението и слуха.
Психо-педагогическата
рехабилитация
включва
диагностиката,
терапията
и
интервенциите на психолога, логопеда и
специалния педагог. Тя включва комплекс от
мероприятия стимулиращи; артикулацията и
дишането; активната и пасивната реч;
вниманието; концентрацията и паметта,
графичните умения и дейностите на
ежедневния живот (Рязкова и съав. 1992).
Заключение
Децата с увреждания в България са обект
на нагласи и практики, наследени от
миналото, когато повечето от тях са били
изолирани, защитавани и обгрижвани от
семействата си или от държавата. Голяма част
от тази група продължават да бъдат
изолирани и неспособни да излязат навън от
домовете си, както поради недостъпната все
още околна среда, така и от настроенията и
нагласите на обществото спрямо техните
проблеми (Станчева-Попкостадинова, 2006).
Сериозен проблем е и внушаваната
представа, която много деца с увреждания
имат за себе си. Често те се възприемат като
пасивни получатели на социална помощ,
което се превръща в поредната пречка за
пълноправната им интеграция в обществения
живот (Soyez-Papiernik, 2005) .
Това налага радикална промяна в
отношението към хората с увреждания, както
на държавните институции и органите на
местното управление, така и на самите деца с

VI. Ортопедично и хирургично лечение
Консервативна ортопедична помощ като
средство на медицинската рехабилитация има
за задача да предпази крайниците от
вторични усложнения в по-нататъшното
развитие на детето и да коригира получените
вече контрактури и деформации за
улесняването на двигателната еволюция.
Разнообразието на използваните ортопедични
средства е голямо – специални легла и
столове с различни приспособления за
поддържане на правилна стойка на детето,
шини, колани, поясни торбички и др (Mazeau,
2005).
При
прогресираща
вътрешна
хидроцефалия- шънтиране; При кисти,
протичащи
с повишено вътречерепно
налягане и при терапевтично-резистентни
чести фокални епилептични пристъпи след
прецизна прехирургична оценка - локална
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увреждания. Обществото едва ли би
откликнало на нуждите им, ако те не поставят
своите
проблеми
пред
съответните
институции, призвани да ги решат. Това може
да стане в условията на гражданско общество,
чрез взаимно зачитане и уважение между
здравите хора и хората с увреждания, чрез
позитивна, целенасочена политика (Métayer,
1999).
Преодоляването на факторите с негативно
въздействие изисква не само продължителен
период от време и комплексни мерки, но и
значителни
финансови
средства
и
координация в действията на държавните и
обществени органи и институции.

9.
Станчева-Попкостадинова,
В.
2002
Психопрофелактични
и
психосоциални
аспекти на умствената изостаналост.
Благоевград.
10. Чавдаров Ив.,
Божинова
В. 2007
Диагностика, рехабилитация, лечение и
администриране на деца с церебрална
парализа.София Летера.
11. Чавдаров, Ив 1999 "Сборник доклади"
София.
12. Becheva M.
Playing Games as an
Interactive Environment for Education and
Training. Eğitim ve öğretim için interaktif bir
ortam olan oyun. 9th International Balkans
Education and Science Conference, Edirne,
Turkey 2014 стр. 281-284
13.Métayer M. Le. 1999 Rééducation cérébromotrice
du
jeune enfant:
éducation
thérapeutique- Elsevier Masson
14. Maréchal F., Crouail A. 2006 Prise en
charge globale de l'enfant cérébro-lésé: troubles
moteurs, cognitifs et psychiques Elsevier Masson
15. Mazeau M.2005 Neuropsychologie et
troubles des apprentissages: du symptôme à
la rééducation .Elsevier Masson
16. Sève-Ferrieu N. 2005 Neuropsychologie
corporelle, visuelle et gestuelle: du trouble à
la rééducation Paris Maloine
17. Soyez-Papiernik E .2005
Comprendre
la rééducation des anomalies du développement
Elsevier Masson
18. Truscelli D. 2008 Les infirmités motrices
cérébrales: réflexions et perspectives sur la prise
en charge Paris Maloine

Литература
1.Бечева
М.
2014
Рехабилитационни
дeйности при пациенти с мозъчни инсулти,
списание Сестринско дело 3, стр 54-61.
2.Бечева М. Божкова М., Трайкова Н., Витева
Е. 2013 Ръководство по мануално мускулно
тестуване. МУ -гр. Пловдив.
3.Бечева М., Витева E. 2013 Ръководство по
кинезитерапия при някои неврологични
заболявания.МУ- гр. Пловдив.
4.Бечева М. Кацарска Р., Божкова М.,
Трайкова
Н.
2014
Ръководство
по
Ерготерапия- обща и специална част. МУ-гр.
Пловдив.
5. Гатев Ст., Банков Ст., Бусаров Ст. 1992
Ръководство по физикална терапия" том 2
Народна просвета
6. Рязкова, М., Кирова, И 1992. Психични и
поведенчески
разстройства.
Клинични
описания и диагностични указания. СЗО,
София.
7.
Станчева-Попкостадинова
В.
2006
Мултидисциплинарен екип за деца с
интелектуални увреждания. ЦТБ, София Геа
Либрис.
8.
Станчева-Попкостадинова
В.
2004
Психохигиена
и
психопрофилактика.
Благоевград, 2004

Гергана Павлова
МУ-Пловдив, Медицински колеж.
Специалност“ Рехабилитатор“
Бул “Братя Бъкстон“ 120
Пловдив 4004
Е-mail:gerganailcheva@abv.bg

28

УПРАВЛЕНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ
TOM XII (5) 2016

MANAGEMENT AND EDUCATION
VOL. XII (5) 2016

КИНЕЗИТЕРАПИЯ СЛЕД АМПУТАЦИЯ НА ДОЛНИ КРАЙНИЦИ
Десислава Дончева
KINESITHERAPY AFTER AMPUTATION OF LOWER EXTREMITIES
Desislava Doncheva
ABSTRACT: The term Amputation means cutting off of the limb through the whole bone. The amputation
represents a life saving operation that leads to disability of the patient due to impairment of the integrity of the
musculoskeletal system. The Amputation is a reconstructive operative intervention that aims at developing from
the saved part of the limb of a new organ, named chunk. The reasons for the amputation may vary. Here,
kinesitherapy is extremely important for people after amputation and subsequent attaching of a prosthesis,
whereas our purpose is to reintegrate the patient and to make his return to the previous style of life by means of
kinesitherapeutic methods and psychological approaches.
Key words: amputation, prosthesis attachment, reintegration

Съвременните постижения в областта на
протезирането успяват донякъде да облекчат
живота на болния. Дават възможност да се
възвърне личната свобода, социалната
активност и чувството на достойнство и
самоуважение. Като всяка рехабилитация,
протезирането служи за постигане на
определени цели и в случая това е
възвръщане на мобилността, а оттам на
чувството
на
независимост
и
самостоятелност, свобода [9,10].

Въведение
Ампутацията е процес на отстраняването
(или отрязването) на част от човешкото тяло
(крак, ръка, стъпало или пръст) вследствие на
травма или заболяване и представлява тежка
психическа и физическа травма за болния.
Броят на ампутираните поради гангрена,
нараства ежегодно. Тази тенденция се
установява както у нас, така и в останалите
страни. Загубата на долен крайник оказва
дълбоко влияние върху способността на човек
да се движи през целия му предстоящ живот.
Протезата е изкуствена функционално
подобна човешка част, която замества такава
липсваща или отстранена от тялото поради
заболяване или травма. Програмите, свързани
с протезирането на долни крайници, работят
за възстановяването на мобилността чрез
съчетаване на редица най - съвременни
компоненти. Кинезитерапията като част от
медицинската рехабилитация е свързана с
лечението, профилактиката, възстановяването
и поддържането на здравето на болните и
превенцията на рецидиви и усложнения [3, 7].
Затова ефективната социална интеграция на
хората с увреждания е възможна единствено
чрез осигуряването на адекватни помощни
технологии, тъй като те спомагат за
компенсиране
на
функционалните
ограничения и позволяват на тези хора да
участват
в
ежедневните
дейности,
включително работата и обучението [2].

Цел
Oтчитане на ефекта от прилагане на
методика по кинезитерапия за обучение в
ходене на протезирани пациенти върху
качеството им на живот и реинтеграцията им
в обществото.
Контингент на изследване
В изследването са включени 50 пациенти,
лекувани и протезирани в "НАДЕЖДАМЕДИКАЛ"ООД
В зависимост от вида на ампутация на
долните крайници, болните се разпределят по
следния начин:
 Подколенни ампутации – 19 пациента;
 Бедрени ампутации - 31 пациента

/фиг.1/:

29

Ампутации
Подколенни ампутации19 пациента
Бедрени ампутации-31
пациента

Фиг.1. Видове ампутации
20
15

Мъже

10

Жени
Разпределение по пол

5
0
Подколенни Бедрени

Фиг. 2. Разпределение на наблюдавания контингент по пол
Фиг.2 представя разпределението на
респондентите – пациенти по пол мъже и
жени, съответно в подколенни и бедрени
ампутации.

Подколенните ампутации са с общ брой 19
пациента, от които 10 мъже и 9 жени.
Бедрените ампутации са с общ брой 31
пациента, като 19 от тях са мъже и 12 жени.

Таблица 1. Разпределение на болните по пол и възраст
Пол/възраст

30 – 40г.

40 – 50г.

над 50г.

Общо

Мъже

6

13

10

29

Жени

3

10

8

21

Общо

9

23

18

50

Използвани
методи
кинезитерапията:
1.Дихателни упражнения;
2.Общо-развиващи упражнения;

3.Активни
упражнения
с
и
без
съпротивление от различен произход;
4.Постизометрична релаксация (ПИР)-за
ишиокруралната мускулатура.

на

30

Резултати и обсъждане

Период на протезиране

Кинезитерапевтът провежда обучението на
всички пациенти, постъпили за протези в
"НАДЕЖДА-МЕДИКАЛ"ООД - гр.София.
Неговата задача е да адаптира пациента към
т.н. изкуствен крайник, но и да го подпомогне
в процеса на ресоциализация чрез различни
начини на общуване, беседи, обучение.
Повече от две трети от хората, които
претърпяват ампутация на долен крайник, са
по - възрастни хора. Ампутациите на долни
крайници биват: подколенни и бедрени
ампутации, дезартикулация и ампутация на
стъпалото [6].
Предпротезна подготовка. Задачи на
кинезитерапията
Тя започва от 3-я - 4-я ден след
ампутацията на крайника и продължава до
момента на протезирането. Някои от задачите
продължават да се изпълняват и по време на
обучението в ходене [3].
Задачи на кинезитерапията през периода
на предпротезната подготовка са :
1. Подобряване на общото състояние на
болния и трениране на сърдечно-съдовата и
дихателната система.
2. Загрубяване на чукана.
3. Подобряване на психо-емоционалния
тонус на пациента и изваждането му от
състояние на депресия.
4. Подобряване равновесните реакции на
болния.
5. Аналитично засилване мускулатурата
на чукана и преодоляване на мускулния
дисбаланс.
6. Подобряване трофиката на чукана
7. Профилактика и преодоляване на
контрактурите.
8. Обучение в правилно ходене с
патерици.Започва първата седмица след
ампутацията и се провежда само при
едностранно ампутираните.
9. Активиране на компенсаторните
механизми и обучение в самообслужване.
Профилактиката срещу развитието на
контрактури в колянната става се постига с
поставяне на чукана в гипсова шина или
лонгета при екстензираното коляно, за около
една седмица. Прилага се загрубяване на
чукана с подходящи масажни похвати и леки
потупвания върху мек предмет, а по късно и
върху по - твърди. Целта е по - бързо
адаптиране към твърдата приемна гилза на
протезата.

У нас е възприето той да започне не по
рано от 30-я ден след затварянето на
оперативната рана [4]. Обучението в ходене с
протезите се провежда на няколко етапа.
1. Запознаване с устройството на
протезата и обучение в правилно поставяне и
сваляне. Протезата е добре обута, когато
пателата лежи плътно в изрезката на
приемната гилза. Външната ротация на
стъпалото трябва да бъде около 5 – 7 ° .
2. Обучение в стоеж и ходене с протезите
в стационарна проходка.
3.Обучение в ходене с помощни средства
извън проходката по равно и по стълби.
Кинезитерапията провеждах два пъти
дневно като: сутрешна и следобедна
програма.
А) Сутрешната програма включва:
 общоразвиващи упражнения;
 специални методики за борба с
контрактурите;
 упражнения
за
координация
и
равновесие;
 загрубяване на чукана с цел подоброто им адаптиране към протезата и
предотвратяването на болката;
 аналитични упражнения за слабите
мускулни групи.
Б) Следобедната програма включва:
 обучение в ходене с протеза;
 занимания в проходка заменяна
поетапно
с
помощни
средства
(проходка,проходка и патерица, две патерици,
проходилка, бастун-триопорен, едноопорен)
 Анализ на походката с протеза и
помощни средства
Походката с протезата тестувахме два
пъти седмично по пет степенна скала.
а) не може да ходи с протеза
б) ходи с протеза само в проходилка
в) ходи с протеза и две помощни средства
г) ходи с протеза и едно помощно средство
д) ходи без помощни средства.
Пациентите се обучаваха еднократно и
двукратно,
т.с.
сутрин
и
следобед.
Програмата на кинезитерапия в първите дни
от обучението включваше:
- запознаване с протезното средство и
начина за неговото използване
- обучение в обуване и събуване на
протезата
- ставане и ходене по равен терен в
стационарна проходка
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- сядане
- събуване на протезата
- дадени указания на близките на пациента
за помощ в периода на обучение в
домашна обстановка
По-късно обучението се усложнява с
обучение в ходене с индивидуално подбрани
помощни средства съобразени спрямо
физическия потенциал на пациента. Курсът
на обучение приключва с обучение на болния
в
качване
и
слизане
по
стълби.
Кинезитерапията се прилага в периода на
протезиране и обучение в ходене с протеза.
Обработката на данните от изследванията по
време на обучението на болните в ходене с
подколянна протеза е извършена по метода на
вариационния анализ. Измерванията и
изследванията
бяха
стстистически
обработени при използване на следните
означения:
χ¹ - средно аритметично на началните
резултати
χ² - средно аритметично на крайните
резултати
S - стандартно отклонение
t - прилагане критерия на Стюдент за
зависими изводи

80
70
60
50
40
30
20
10
0

p - гаранционна вероятност по – малка от
0,001 ( p  0,001 )
Данните от статистическата обработка
нанесохме в таблици и диаграми.
Резултатите от тестуване силата на
мускулните
групи,
флектиращи
и
екстензиращи
коленните
стави
на
ампутираните
крайници,
показват
увеличаване
в резултат на приложената
кинезитерапевтична методика. Стойностите
за силата на флексорите и екстензорите при
началното изследване са сравнително ниски,
което може да се обясни с продължителната
хипокинезия, с настъпващата физиологична
немощ с увеличаване на възрастта или с
проблеми в направената миопластика на
чуканите. След проведено лечение тя се е
увеличила средно с 0 , 53 за мускулатурата на
лявата колянна става и с 0,79 за дясната. За
нашата работа първостепенно значение има
силата на квадрицепса, понеже той
стабилизира колянната става още в самото
начало на опорната фаза и го поддържа
активно до преминаване ОЦТ пред глезенната
става на опорния крайник.

Екстензори в лява КС
Екстензори в дясна КС

Фиг. 3. Екстензори в лява и дясна коленна става
Интерпретирахме мускулния тест за силата на
отделните мускулни групи на чукана.
Екстензията
тестувахме в
изходно
положение седеж при флектиран чукан на
45°, а флексията от и.п. лицев лег, при
флектирано коляно също на 45°, с оптимална
сила,
предизвикваща
изометрична
контракция на мускулите от ампутационния
чукан.
В
резултат
на
целенасочената
кинезитерапия мускулната сила за основните
двигатели на колянната и тазобедрената става
се подобриха със стойности половин и близо
единица по ММТ. В края на прилаганата
кинезитерапия констатирахме по – високи
стойности за мускулатурата на десния

Х1 +/- S X2 +/- S X2 - X1
От изображението на фиг. 3 се вижда, че е
постигнат по – голям резултат по отношение
на екстензорите в колянната става на десния
крайник
 Мануално
мускулно
тестуване
/ММТ/
ММТ е предназначено главно за болни с
увреждане на периферната нервна система.
При подколянна ампутация, липсата на част
от крайника нарушава едно от условията за
тестуване силата на мускулите при движение
срещу
гравитацията.
Наличието
на
флексионни контрактури също променя
класическите
условия
на
теста.
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крайник, който е предпочитаният и силният
за проследените болни. Да се има в предвид,
че и физическото и емоционалното
възстановяване може да се усложни от
различни здравословни предизвикателства –
травми, съпътстващи заболявания и др.
Възприемането на промяна от такава
величина може да отнеме много време. В
кинезитерапевтичния план винаги трябва да
се обръща внимание и на възможностите за
битова и професионална дейност. Това
означава, че трябва да се възстановят, развият
или поддържат загубените или намалени
възможности за дейности от ежедневието
(хранене, обличане или събличане, къпане и
други) [5].
Физическата загуба при ампутацията е
голяма, но емоционалните последици могат
да бъдат също толкова значителни. Някои
хора
бързо
го
приемат
като
предизвикателство и продължават живота си,
докато за други пътят е дълъг и труден.
Много пациенти преживяват депресивни
състояния и преминават през състояние на
скърбене, подобно на това при загуба на
близък [1,4,8]. Всеки преживява по различен
начин и в различно време такова тежко
житейско събитие. Често пациентите губят
интерес към живота, затварят се в себе си,
потъват в дълбока тъга и отчаяние. Жизнено
необходима се оказва рехабилитацията,
осъществявана от мултидисциплинарен екип,
в който задължително да бъдат включени
психолози.
Заключение

кръг, определят успешното прилагане на
протезата в смисъла на нейната интеграция
като помощно средство. Чрез комплексна
кинезитерапия е възможно приобщаването на
ампутирания пациент отново към към
социалния и професионалния живот.
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С постоянния напредък на технологиите
през този век възникват все по-големи
надежди у хората, загубили по една или друга
причина своите крайници . Все повече от тях
отделят сериозни средства, за да могат отново
да усетят чувството да ходят, да тичат, да
спортуват, да се борят. Навсякъде по света
постепенно след ампутация на долните
крайници инвалидните колички отстъпват
място на т.нар. протези, а с това се връща
вярата у пострадалия за по-пълноценен и
нормален начин на живот. Упражненията с
протеза могат да дадат само подтик за
използването на протеза като начало на
интеграционния процес. Личността на
пациента, неговата готовност за коопериране,
мотивация и активност, както и степента на
усвояване, успоредно с условията на
заобикалящия го семеен и професионален
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СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПАЦИЕНТИТЕ С
ИСХЕМИЧНА БОЛЕСТ НА СЪРЦЕТО
Диана Иванова
SOCIO-MEDICAL CHARACTERISTICS OF PATIENTS WITH CORONARY
ARTERY DISEASE
Diana Ivanova
ABSRACT: Progressively increasing trend of an increase in cardiovascular disease poses a serious public
health problem and increases the financial costs to society. Cardiovascular diseases have a certain medical and
social importance in our contemporary society. Ischemic heart disease develops when blood vessels supplying
blood to the heart (arteries) become narrowed or clogged, so that part of the heart muscle receives insufficient
oxygen.The purpose of this study is to make social and medical characteristics of patients diagnosed with
Coronary Artery Disease based on gender, age, hereditary predisposition, targeted patients for hospitalization,
distribution of patients by region.The survey results show that patients admitted to hospital with a diagnosis of
Ischemic heart disease is not a healthy way of life and a significant proportion of them there are major risk
factors identified in cardiovascular disease - gender, marital status, body weight, stress, family history, smoking,
diabetes mellitus, hypertensive crisis experienced.
Key words: Risk factors, patient Ischemic heart disease

Въведение
Прогресивно увеличаващата се тенденция
за нарастване на
сърдечно-съдовите
заболявания създава сериозен проблем за
общественото
здраве
и
увеличава
финансовите
разходи
на
обществото.
Сърдечно-съдовите
заболявания
имат
определено медико-социално значение в
съвременното ни общество, което налага
провеждането на задълбочени проучвания и
изследвания насочени към социалните
фактори и възможностите за тяхното
преодоляване [2].
Исхемичната болест на сърцето (ИБС) се
развива,
когато кръвоносните съдове,
доставящи кръв на сърцето (артериите), се
стеснят или запушат, поради което част от
сърдечния мускул получава недостатъчно
кислород. Вследствие на това нуждите на
сърцето не могат да се задоволят и неговата
функция се нарушава [1]. Редица изследвания
през последните години доказват, че
настъпилите
съществени
промени
от
социален и икономически характер в
обществото ни се отразяват на личното здраве

на всеки един човек и водят до развитие на
различни хронични заболявания [4].
Основните рискови фактори, които могат
да доведат до ИБС са: артериална
хипертония, отклонения в мастната обмяна,
тютюнопушене, злоупотреба с алкохол,
захарен
диабет,
затлъстяване,
ниска
физическа активност, психоемоционален
стрес, нездравословно хранене, наследствена
предразположеност и др. Намаляването или
елиминирането на въздействието на някои
рискови фактори може да доведе до
съществено понижаване на риска от появата
на Исхемична болест на сърцето. Нужни са
координирани усилия в рамките на
болничната и извънболничната помощ за
обучение и стимулиране на пациента за
промяна към по-здравословен начин на живот
[3,5].
Целта на настоящото проучване е да се
направи
социално-медицинска
характеристика на пациентите с поставена
диагноза Исхемична болест на сърцето на
базата на пол, възраст, наследствена
предразположеност, насочени пациенти за
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хоспитализация,
разпределение
на
пациентите по региони.
Материал и методи: Проведено е
анонимно анкетно проучване на 100 пациента
с поставена диагноза Исхемична болест на
сърцето, приети за лечение в Клиника по
Кардиология на УБ „Лозенец“ през 2015г.

промени, за които решаващо значение има и
начина на живот.

жени
40,00%

Резултати и обсъждане
мъже

В проучването с диагноза Исхемична
болест на сърцето средната възраст на
пациентите приети за лечение е 65,66±12,84
години, преобладават мъжете (60%), при 60%
от анкетираните съобщават за наследствена
предразположеност към сърдечно-съдови
заболявания,
редовно
проследяват
артериалното кръвно налягане 66,00% от
анкетираните,
насочени
пациенти
за
хоспитализация от друго болнично заведение
78,80 %.

60,00%

Фиг. 2. Разпределение на пациентите по пол
От проведеното анонимно анкетно
проучване става ясно, че 60,00% от
постъпилите за лечение в Клиника по
Кардиология на УБ „Лозенец“ са мъже, а
40,00% са жени. Тези статистически данни
показват, че по-голямата част от пациентите
са мъже. Повечето литературни източници
изтъкват
като
закономерност
преобладаването на мъжете с диагноза ИБС.
Необходимо е да се провеждат редица позадълбочени проучвания както на рисковите
фактори, така и на други фактори, оказващи
влияние за развитие на заболяването.

100
80

60
40
20

0
1 3 5 7 91113151719212325272931333537394143

да
липсва информация 60,00
32,00
%
%

Фиг. 1 Разпределение на пациентите по
възраст
От анализа на данните става ясно, че
пациенти до 40 годишна възраст няма.
Средната възраст на пациентите приети за
лечение е 65,66±12,84 години. Найвъзрастния пациент е 85 годишен.
Тези резултати показват, че най-рисковата
група за това заболяване са хората и поконкретно мъжете на възраст над 61 години.
Това са хора в пенсионна възраст, които все
още са пълноценни и способни за активна
професионална дейност, но от съществено
значение е и здравословното им състояние.
Възрастовите промени са важен и
съществен фактор при редица заболявания и
преди всичко при сърдечно-съдовите.
Увреждането на сърцето и кръвоносната
система водят до редица патологични

8,00%
липсват заболявания в
семейството

Фиг. 3. Информираност на анкетираните лица
за наследствени сърдечно – съдови
заболявания
Много сърдечно-съдови заболявания могат
да бъдат унаследени. Голяма част от
предразполагащите гени са предразполагащи
за развитието на рисковите фактори на
сърдечно-съдовите
заболявания.
Така
например диабетът е наследствено заболяване
и е рисков фактор за сърдечносъдови
заболявания. Атеросклерозата, при която се
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установява генетичен дефект в метаболизма
на липопротеините (мазнините). Високото
артериално налягане също е наследствено
обусловено. 60% от анкетираните лица
съобщават, че имат информация за сърдечносъдови заболявания на своите родители. 32%
- нямат информация за сърдечно-съдови
заболявания в семейството си, или не знаят за
съществуващо
такова.
При
8%
от
анкетираните лица липсват сърдечно-съдови
заболявания в семейството.

инсулт,
бъбречна
недостатъчност
и
заболяване на периферните артерии, особено
аневризми и торбовидни разширения на
аортата.
от специалист
12,50%
8,80%
ОПЛ

78,80%
от друга болница

34,00%
не

Фиг. 5. Насочване на пациентите за
хоспитализация

66,00%
да

Резултатите показват, че най-голям брой
пациенти са приети след постъпването
им в друго болнично заведение – 78,80%, от
общо практикуващ лекар са насочени – 8,80%
от пациентите, а от специалист – 12,50%.
Това показва, че първоначалното насочване
на пациентите за хоспитализация не се
свързва с водещата диагноза, което води до
неефективно използване на ресурсите в
здравеопазването и до оскъпяване на
лечението. Затрудненията при поставянето на
диагнозите
при
сърдечно-съдовите
заболявания изискват от една страна
повишаване
на
квалификацията
на
медицинските специалисти, но от друга
страна се налага повишаване на здравната
култура на населението относно рисковите
фактори и водещите характерни симптоми на
заболяването.

Фиг. 4. Проследяване на артериалното
кръвно налягане
Според
получените
резултати,
артериалното кръвно налягане редовно
измерват 34,00% от пациентите, а 66,00% от
тях прибягват до неговото измерване само
когато получат някакви оплаквания - силно
главоболие, сърцебиене или задух.
Високото кръвно налягане уврежда
кръвоносните съдове. Това от своя страна
повишава риска от инсулти, болест на
сърцето и инфаркт.
Причината, поради която високото кръвно
налягане е от такава важност е, че обикновено
не предизвиква симптоми, но все пак може да
доведе до сериозни усложнения. Ето защо
едно от важните условия в живота на
пациенти със сърдечно-съдови заболявания е
да проследяват редовно неговите стойности.
Една от водещите задачи при лечението на
сърдечно-съдовите
заболявания
е
контролирането на артериалното налягане,
поради което в редица държави се води
строга статистика и проучвания на тази тема.
При липса на адекватни грижи и лечение,
високото кръвно налягане може да доведе до
сериозни усложнения - болест на сърцето,
инфаркт, застойна сърдечна недостатъчност,

Tаблица 1. Разпределение на пациентите по
региони
Област
София
Софийска област
Област Смолян
Област Перник
Област Благоевград
Област Кюстендил
Област Пловдив
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Отн. Дял%
51,06%
34,04%
2,12%
4,25%
2,12%
4,25%
2,12%

Най-голям е броят на пациентите от гр.
София – 51,06%, следвани от тези от
Софийска област – 34,04%. Това са поголямата част от обслужваните в болницата
пациенти.
Насочването
на
пациентите
към
определените болнични структури и тяхното
транспортиране е сериозен проблем, който
през годините претърпя различно развитие.
Клиничните пътеки са въведени като форма
на стандартно поведение за да се
регламентира правилния достъп на всеки
пациент до болнична помощ.
Постъпването на пациентите за болнично
лечение зависи значително от тяхната
информираност и своевременно насочване
към общо практикуващия лекар или към
лекар – специалист.
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Изводи и заключение
Пациентите
с
поставена
диагноза
Исхемична болест на сърцето, които
постъпват за болнично лечение имат средна
възраст
65,66±12,84
години
и
преобладаващата част са мъже - 60,00%. С
хипертонична
болест
са
66,00%
от
пациентите, те прибягват до измерване на
кръвното налягане само когато получат
оплаквания
като
силно
главоболие,
сърцебиене или задух.
Пациентите приети за болнично лечение с
диагноза Исхемична болест на сърцето не
водят здравословен начин на живот и при
значителна част от тях са налице основни
рискови фактори, които са установени при
сърдечно-съдовите заболявания - пол,
семейно положение, телесно тегло, стресови
ситуации,
фамилна
обремененост,
тютюнопушене, захарен диабет, преживени
хипертонични
кризи.
Eдновременното
присъствие на повече от един рисков фактор,
както е при наблюдаваните пациенти,
увеличава относителната тежест на риска от
Исхемична болест на сърцето.
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АДАПТАЦИЯ И ПОТРЕБНОСТИ ОТ ГРИЖИ ЗА ПАЦИЕНТИ СЛЕД СЪРДЕЧНА
ОПЕРАЦИЯ
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ADAPTATION AND NEEDS OF HEALTH CARE AFTER HEART OPERATION
Diana Ivanova, Galina Tchaneva
Abstract. Postoperative period in patients following a heart surgery requires good preparation of the patient
and his active participation in the healing process that continues at home. It is essential adaptation of the
patient, and the ability to cope with everyday life. The purpose of this study was to determine the extent of
adaptation of patients after cardiac surgery and needs care after hospitalization. Material and methods. An
anonymous survey of 60 patients following a heart surgery at University Hospital "Lozenets" in their discharge
from hospital. Results and conclusions. Patients who conducted surgery on the heart, have difficulty adapting to
compliance with the prescribed regimen and the need for additional training and professional consultation for
nursing care at home.
Keywords: patients, heart surgery, needs care

начин на живот. Ролятата на медицинската
сестра е преди всичко свързана с
информиране на пациента относно рисковите
фактори и подпомагането му за подобряване
на качеството на живот [2]. Ето защо е важно
при грижите в дома на пациента да участва
активно медицинска сестра, притежаваща
съответната професионална квалификация.

Въведение
Следоперативният период при пациенти,
на които е проведена сърдечна операция
изисква добра подготовка на пациента и
неговото активно участие в лечебния процес,
който продължава и в домашни условия. От
съществено значение е адаптацията на
пациента, както и способността му да се
справя с ежедневния начин на живот. За да
бъде напълно възстановен капацитета на
пациента е необходимо провеждането на
рехабилитация,
която
има
за
цел
възстановяване
на
физическите,
психологическите
и
социалноикономическите функции на пациeнта [5]. В
този рехабилитационен процес е важно да се
определи
мястото
и
значението
на
сестринските грижи [4]. Постигането на
добри резултати в следоперативния период е
възможно при провеждането на сестринска
оценка за потребностите от грижи,
изработването на план за грижи и неговото
реализиране. Участието на медицинската
сестра в този процес, гарантира превенция на
усложненията
и
възстановяване
на
пълноценния начин на живот на пациента
[1,3].
Друг важен момент от следоперативния
перид при пациенти със сърдечна операция е
обучението за спазване на здравословен

Целта на настоящото изследване е да се
установи самооценка на пациентите по
отношение
на
адаптацията им след
сърдечната операция и потребностите от
грижи след хоспитализацията.
Материал и методи
Проведено е анонимно анкетно проучване
на 60 пациенти, след проведена сърдечна
хирургическа интервенция в УБ „Лозенец“.
Анкетирането
е
осъществено
при
изписването им от лечебното заведение през
периода от месец септември до месец
декември на 2015 година.
Резултати и обсъждане
Според получените данни, в анкетното
проучване са включени 65,00% мъже и
45,00% жени, на които е проведено
хирургично лечение в Клиниката по
Кардиохирургия на УБ «Лозенец» - София.
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Средната възраст на акетираните мъже е 64
години, а на жените – 59 години. Тези
резултати показват, че пациентите са почти
по равно и при двата пола, като мъжете
преобладат в сравнение с жените. Отговорите
на пациентите по отношение на адаптацията
им
за
справяне
с
проблемите
в
следоперативния период, са представени на
таблица 1:

Отговори

Таблица 1. Самооценка на пациентите
относно адаптацията в следоперативния
период
Отговори
Напълно
адаптиран
Отчасти
адаптиран

се

чувствам

Отн.дял
%
8,33

се

чувствам

51,67

Не се чувствам адаптиран

Напълно съм информиран

Отн. дял
%
25,00

Отчасти съм информиран

45,00

Не съм информиран

30,00

Само една четвърт от анкетираните
пациенти
посочват,
че
са
напълно
информирани относно грижите, които те
трябва да извършват в домашни условия.
Отчасти са информирани близо половината от
пациентите – 45,00%, а отрицателен отговор
са посочили – 30,00%, които са една трета от
анкетираните. Тези данни още веднъж
показват, необходимостта от обучение и
предоставянето на достъпна информация за
пациентите. В домашната среща има твърде
много рискови фактори за пациента след
сърдечна операция и той трябва да бъде добре
подготвен за да се справя с ежедневните
дейности без да нарушава лечебния процес и
процеса на рехабилитация.
Грижите в следоперативния период имат
за цел превенция на инфекциите, контрол на
болката, антитромботична профилактика и
наблюдение на функционалните показатели.
Необходимо е пациентът да познава
определени патологични състояния, при
които трябва да потърси медицинска помощ
за да не се допускат усложнения, които могат
да доведат до рехоспитализацията му.
Данните от информираността на пациентите е
представена на следващата таблица:

40,00

Резултатите
от
самооценката
на
пациентите показва, че те не могат лесно да
се адаптират към режима, който се изисква да
спазват по време на следоперативния период.
Въпреки че адаптационните механизми са
строго
индивидуални
при
хората,
преживяването на сърдечна операция се
отразява
както
физически,
така
и
психологически на пациента. Едва 8,33% от
анкетираните посочват, че се чувстват
адаптирани. Всички останали – 51,67% са
отчасти адаптирани, а 40,00% не се чувстват
адаптирани. Това означава, че при пациентите
след сърдечна операция е необходимо да се
прилага специализирана програма, в която да
участват различни специалисти и чрез
подходящи методи и средства да се помогне
на пациента да изгради положителна нагласа
за да мобилизира и насочи усилията си към
правилно провеждане на възстановяването.
Значение за процеса на адптация има също
така информираността на пациента както по
отношение на проведената хирургическа
интервенция, така също и по отношение на
промените,
които
ще
настъпват
в
следоперативния период. Отговорите на
пациентите относно информираността им за
грижите в дома след хоспитализацията са
представени на следващата таблица:
Таблица 2. Информираност на пациентите
относно следоперативните грижи в дома

Таблица 3. Информираност на пациентите
относно рисковете и усложненията
Отговори

Отн. дял %

Напълно съм информиран

15,00

Отчасти съм информиран

36,67

Не съм информиран

48,33

Близо половината от анкетираните
пациенти – 48,33% посочват, че не са
информирани по отношение на рисковете и
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усложненията в следоперативния период.
Положителен отговор на този въпрос са
посочили само 15,00% от анкетираните, а
36,67% - са „отчасти“ информирани. Тези
резултати
определено
показват
необходимостта от обучение за да бъдат
пациентите
по-подробно
и
обстойно
информирани
по
отношение
на
следоперативния период при сърдечна
операция.
Това
е
възможно
чрез
разработването на проект за обучение на
пациентите, в което може да бъдат включвани
и близките на пациентите при проявено от
тяхна
страна
желание за
обучение.
Необходимо е обучението да се провежда в
хирургичната клиника преди изписването на
пациента. Важен елемент от обучението
трябва да бъдат различни ситуации, при
които пациентът да бъде обучен по
отношение на решенията, които трябва да
вземе и по отношение на поведението и
грижите, които трябва да се спазват за да не
се допускат усложнения от различен
характер.
Благодарение
на
добрата
информираност на пациентите могат да се
получат
значително
подобряване
на
резултатите
от
рехабилитацията
и
възстановяването в следоперативния период.
Пациентите, които след изписването от
болницата се прибират в къщи, а не
постъпват
в
лечебно
заведение
за
рехабилитация или за долекуване, е
необходимо да бъдат подготвени за грижите
в дома. Резултатите относно потребността на
пациентите от обучение са представени на
следващата таблица:

относно
грижите
в
дома
през
следоперативния период. Положително на
този въпрос са отговорили 70,00% от
анкетираните, а отрицателно – едва 5,00%.
Пациентите трябва да бъдат обучени по
отношение на хигиенните грижи в дома,
грижите за оперативната рана, грижи за
двигателната активност, диетичното хранене
и т.н. Желателно е в това обучение да бъдат
включени и близките на пациентите, когато
те са ангажирани с грижите за пациента.
Мнението на пациентите за сестринска
консултация и грижи в дома е представено на
таблица 5.
Таблица 5. Потребност на пациентите от
сестринска консултация и грижи в дома
Отговори

Отн. дял %

Да, имам потребност от
обучение

70,00

Отчасти имам потребност
от обучение

25,00

Нямам потребност
обучение

5,00

от

Да, напълно съм съгласен

81,67

Да, отчасти съм съгласен

18,33

Не съм съгласен

0,00

Определено може да се каже, че почти всички
пациенти приемат идеята за консултация и
грижи от медицинска сестра в домашни
условия. Положително са отговорили на този
въпрос 81,67%, а отрицателни отговори няма
посочени. Трябва обаче да се създаде
организация, при която медицинските сестри
от
хирургичните
клиники
или
от
доболничната помощ могат да предлагат
грижи в дома на пациента в следоперативния
период.

Таблица 4. Потребност от обучение на
пациентите относно грижите в дома
Отговори

Отн. дял
%

Изводи
В клиниките по кардиохирургия е
необходимо да се разработи програма за
подпомагане на пациентите след сърдечна
операция по отношение на тяхната адаптация
в следоперативния период с участието на
психотерапевти.
Сравнително
краткият
престой в лечебното заведение изисква
пациентите да бъдат обучени, за да се справят
в
домашни
условия
с
възможните
усложнения, които могат да възникнат. Освен
това е необходимо пациентите да получават
консултации и грижи от квалифицирана
грижи и да планира грижите в съответствие с
рехабилитацията на пациента. За пациентите

Данните
недвусмислено
показват,
че
пациентите имат потребност от обучение
медицинска
сестра,
която
може
да
осъществява оценка на потребностите от
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след сърдечна операция е важно да се
провежда обучение, което да е конкретно
насочено към ежедневните грижи в дома и
превенция на усложненията.

4.Dobrilova, P., G. Tchaneva, P. Marinova. 2014
Methodological foundations of nursing in the
rehabilitation process, Journal of International
Scientific Publications, ISNN1314-7269, volume
8, p. 291-297
5. Stokes, H., D. Thompson 2002. Cardiac
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има семейството като социална структура към
него. Важно значение има това, какъв е
предходният социален опит на дадено
семейство при отглеждането на децата. Ако
семейната среда има положителен социален
опит, свързан с по-големи деца в семейството,
то и степента на социалното напрежение е
значително по-ниска (3).

Увод
Семейната среда като социален институт е
първата социална подсистема, която в найзначителна
степен
е
засегната
от
предстоящото раждане. Тя очаква появата на
новия член, като заедно с това още преди
раждането на детето, то получава определена
роля в дадено семейство (9). Тази роля може
да бъде доминираща, но може да бъде и
неглижираща в зависимост от положението,
което детето ще има в семейството и от
доминиращите традиции и културата в
дадено общество.
Като правило социалният статут на
бъдещото дете се отразява и върху
бременната. В зависимост от възприетите
условности нейния социален статут може да
бъде променен във връзка и по повод на
бременността (10). Поради това социалният
статут на бременната жена създава (дори в
най-благоприятните условия и висока степен
на лоялност на нейното семейство и
семейството на бащата) определено неявно
напрежение в отношенията както между нея и
„тясното” й семейство (бащата на детето и
семейството, в което бременната живее), така
и между бременната и „широкото” семейство
(т.е. между бременната жена и другите
роднини в семейството) (8). Това напрежение
е породено от хипотетичния характер на
качествата на бъдещото дете, от възможните
затруднения, свързани с отглеждането на
детето, както и с неговите възможности да
отговори на онези социални очаквания, които

Цел
Да се установят нагласите и тенденциите в
българското семейство, свързани с появата на
новия член, както и да се проучат факторите,
които създават емоционално напрежение
върху семействата на бременните жени в
периода на бременността.
Материали и методи
За целите на изследването е разработена
пряка индивидуална анонимна анкета за
установяване мнението на 50 семейства на
бременни
жени
относно
факторите,
създаващи напрежение по време на
бременността. Анкетната карта съдържа 15
въпроса от закрит тип. Респондентите са
представители на семействата, придружавали
бременните
по
време
на
женските
консултации в следните лечебни заведения:
МБАЛ „Свети Врач“ ЕООД, гр. Сандански;
МБАЛ „Рокфелер“ ЕООД, гр. Петрич;
Клиника по Акушерство и Гинекология при
Университетска Болница „Лозенец“, гр.
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София; СБАЛАГ „Майчин дом“, гр. София и
МЦ „Технобиос”, гр. София.
За целите на проучването е приложен
социологически метод за установяване на
нагласите на членовете на семействата на
бременните жени за предстоящото раждане и
бъдещото дете.

които към определен момент от време, няма
да могат да намерят своето решение.
Очевидно, че именно в тази категория може
да се очаква възникването на по-сериозни
психосоматични и социални проблеми. При
другите две категории, очакващи определени
проблеми и тези, които очакват проблеми, но
имат и решения за тях, вероятността от
възникването на подобен тип проблеми е
значително по-малко (20% от анкетираните
близки
на
бременните
предполагат
предстоящи определени проблеми, а 16%
очакват сериозни проблеми, които могат да
разрешат).
По отношение на средата, в която протича
бременността и емоционалната атмосфера
между членовете на семейството се
установяват следните закономерности (виж
фиг. 2):

Анализ на резултатите
Заедно с чувството за напрежение, което
се поражда от очакването на бъдещия член на
семейството, семейството може да има и
важно положително въздействие върху
бременната. Този положителен аспект се
изразява в подкрепата от страна както на
„тясното”, така и на „широкото” семейство, в
помощта на бременната да осъзнае
социалното значение на нейната функция
като бъдеща майка (7). Подкрепата може да
се изрази както в определена корекция на
някои от елементите на социалните
отношения, така и в символното отражение
на
новия
статут,
който
придобива
бременната.
В резултат на проведеното проучване се
установи определена закономерност при
възприемането на предстоящото раждане и
бъдещото дете в семейството (виж фиг. 1):

Фиг. 2. Емоционална атмосфера по време на
бременността
При отговора на въпроса за емоционалната
атмосфера по време на бременността,
значителна част от респондентите дават
отговори, показващи, че бъдещото раждане е
едно очаквано и желано за тях събитие (такъв
отговор дават 70% от респондентите). Това,
че за 34% от тях, желаното събитие е
свързано с определено напрежение, по всяка
вероятност е резултат както на негативните
физически
проблеми
по
време
на
бременността, така и на това, че за
значителна
част
от
семействата,
предстоящото раждане ще бъде първо, което
поражда
и
естествения
„ефект
на

Фиг. 1. Отражение върху семейството на
появата на детето
При отговора на този въпрос 60% от
респондендентите отговарят, че възприемат
детето като нещо положително, което ще се
случи в живота на семейството. Едва 4% от
респондентите очакват сериозни проблеми,
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непознатото“.
За
останалите
30%
бременността е свързана с напрегната
обстановка, като на основа корелациите с
анкетите на акушерките и на самите
бременни, може да се предполага, че
основния проблем ще бъде възможността на
жената да роди здраво дете. Проблемната
област, в рамките на тези 30%, съставляват
респондентите, за които бременността е била
съпроводена с крайно напрегната обстановка.
Техният дял е 10% от анкетираните.
Очакванията на членовете на семействата
на бременните жени във връзка с
материалното отражение от появата на детето
са обект на следващия ключов въпрос, който
респективно има пряка връзка с възможните
рискове от проява на психосоматични
изражения при бъдещите майки (виж фиг. 3):

Очевидно тези две категории могат да бъдат
отнесени към две групи от хора: едната са
лицата с доходи, значително надвишаващи
средните,
а
друга
диаметрално
противоположна на първата – семейства,
разчитащи на раждането на детето, като
фактор, чрез който може да се повиши
материалното им благосъстояние. Анализът
на социалните пакети излиза извън предмета
на даденото изследване, но може да се
предположи, че част от последната категория
семейства, разчитат именно на дадените
възможности.
30%
от
респондентите
посочват, че не биха могли към периода на
бременността да преценят по какъв начин ще
се отрази появата на нов член от семейството
върху бюджета. В тези данни се „крие“
определен потенциал за развитие на нервно
напрежение, който би могъл да се преодолее с
по-ясна представа за икономическото бъдеще
на семейството. 32% от респондентите
посочват, че материалното положение на
семейството ще се влоши, като това очевидно
е един
от стресогенните фактори за
бременните.
Предположенията
на
анкетираните
относно бъдещото отражение на раждането
на детето върху професионалното развитие на
членовете на семейството е илюстрирано чрез
фигура 4:

Фиг. 3. Отражение на появата на детето
върху
материалното
положение
на
семейството
В отговорите на този въпрос не се
установяват ясно изразени тенденции или
закономерности. Мнението на респондентите
е разпределено относително равномерно и в
резултат на това могат да бъдат направени
коментари, които да набележат определени
зависимости между раждането на детето и
последиците на този факт върху финансовото
състояние на семейството.
На въпроса за отражението върху
материалното положение на семейството,
само 8% от анкетираните семейства посочват,
че раждането на детето ще се отрази
положително върху него. Още 30%
отбелязват, че раждането няма да промени
материалното положение на семейството.

Фиг. 4. Влияние на появата на бъдещето дете
върху професионалната реализация на
членовете на семейството
Като най- ярко открояваща се нагласа сред
допитаните е очакването, че новият член на
семейството ще бъде благотворен мотив за
родителите си да се развиват активно
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кариерно. 30% от респондентите, посочват, че
появата на детето, ще бъде допълнителен
стимул за професионалната реализация на
членовете на семейството. Още 20% считат,
че появата на нов член в семейството няма
нито да промени моментното състояние на
професионална реализация, нито ще повлияе
върху плановете за подобна реализация. Към
момента на бременността 8% от допитаните
не
могат
ясно
да
си
представят
професионалната реализация в новото
социално положение. При тези семейства
съществува определена възможност за
възникване на определени трудности, особено
при
наличието
на
социални
или
икономически сътресения в семейството. 12%
от респондентите посочват, че появата на
детето няма да промени плановете за
професионална реализация на членовете на
семейството, а 10% посочват, че ще бъде
затруднена професионалната реализация на
всички членове на семейството. 20% от
допитаните семейства посочват, че основната
тежест ще падне само върху определени
негови членове. Именно в тази категория
може да се реализира социалният феномен на
т.нар.
„конкуренция
на
социалните
приоритети“, т.е. конкуренцията между
задълженията
на
родители
и
професионалното развитие.
С цел установяване на факторите,
оказващи влияние за предпоставки за проява
на
психосоматични
състояния
сред
бременните жени е заложен въпрос в
анкетната карта, който следва да установи,
дали бъдещата майка може да разчита на
помощта на членовете на семейството й или
на външна помощ (виж фиг. 5):

Фиг. 5. Лица, които ще поемат грижите за
бъдещия член на семейството
(Респондентите са посочили повече от един
отговор)
Отговорите на въпроса за това, върху кого
ще падне основната тежест за отглеждане на
детето, засягат редица практически и
фундаментални социални проблеми. Това, че
по-голямата част от респондентите (62%)
посочват, че грижата за бъдещето дете е
пряка отговорност на родителите, а само 30%
смятат, че това е отговорност на родителите и
на другите членове на семейството. Трябва да
се отбележи и това, че значителна част от
семействата на бременните, предполагат
използването на такава форма на социални
услуги като наемането на детегледачка (това
посочват 28% от респондентите). Този факт е
още едно потвърждение за разпада на модела
на „голямото семейство“ и корелира с
готовността на определен брой от родителите,
да намерят начин за съчетаването на
кариерното развитие с отглеждането на
детето. Наличието на 14% от респондентите,
които имат намерение да привличат при
отглеждането на детето не само роднини, но и
приятели, корелира с показателите на
респондентите, които се отнасят към
малцинствените групи в страната. Интересен
социален аспект се съдържа в отговорите,
свързани с това, кой от двамата родители ще
поеме основния ангажимент по отглеждането
на детето. В този случай доминира майката
(64%), докато бащата са посочили 46% от
респондентите. Очевидно, че заедно с новите
културни въздействия върху обществото, все
още се запазват и определени патриархални
тенденции. Друг съществен и релевантен за
дадената тема извод е, че основната
отговорност за детето (независимо от
техническите процеси на отглеждането) е на
майката, която не във всички случаи е в
състояние да се справи с тази отговорност.
Изводи:
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По-голямата част от семействата на
бременните жени възприемат детето като
нещо положително, което ще се случи в
живота на семейството.



Болшинството от респондентите са на
мнение, че бъдещото раждане е едно
очаквано и желано за тях събитие.





може да стане предпазния клапан на нейните
непредсказуеми емоции и тревожност.

Един от „крайъгълните камъни“ на
социалните
взаимоотношения
в
семейството (разбира се, далеч не
единственият)
е
проблемът
с
материалното състояние. Едва 8% от
анкетираните семейства посочват, че
раждането на детето ще се отрази
положително върху него. Влошеното
материалното положение на семейството
е един от стресогенните фактори за
бременните и техните семейства.

Литература

Въпреки по-високата степен на дисперсия
при
данните,
отнасящи
се
до
професионалната
реализация
на
членовете на семейството, може да се
установи сходство между данните от
отговорите на този въпрос и отговорите
на въпроса за промяната на материалното
състояние на семейството. По-голямата
част от респондентите посочват, че
грижата за бъдещето дете е пряка
отговорност на родителите. Това показва,
че очевидно в нашето общество, моделът
на „голямото семейство“ е завършил и на
неговото място трайно е намерило
приложение семейството като основна
социална единица.
Заключение

От мъжа и близките на бременната се
изисква огромно разбиране, търпимост и
безкористно отношение към нея. А това е
възможно само при наличието на емпатия и
заинтересованост към всичко, което има
отношение към бременната и бъдещето дете.
Бременната жена може да бъде в стабилен
психоемоционален комфорт само тогава,
когато нейното семейство е съпричастно към
надеждите, радостите и страховете й.
Подкрепящото отношение на семейството
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„спирала на разстройството” [6]. При
бременните жени
това
развитие на
разстройството може да доведе до крайно
неблагоприятни последици.
Важно значение за ефективността на
борбата с психосоматичните проблемни
ситуации при бременните е ранната
диагностика
на
възможността
за
възникването им. Най-съществените базови
компетентности на акушерката по отношение
на подпомагането за справянето с възникнали
психологически проблеми на бременната
жена са свързани с предоставянето на
изчерпателна информация за основните
дейности и манипулации, които ще бъдат
извършени по време на наблюдението на
бременната и подготовката за раждането.
Важна функция на акушерката е оказването
на
психоемоционолна
подкрепа
на
бременната жена и нейното семейство.

Въведение
Терминът „психосоматично разстройство”
може да бъде определен като соматична
форма на заболяване, което е предизвикано от
психологически фактори или, проявата на
което се е изострила в резултат от
въздействието на такива фактори [4].
Определение
за
психосоматично
разстройство се съдържа и в Международната
класификация на заболяванията - десета
ревизия, като съгласно този международен
документ, „класическите” психосоматични
заболявания се диагностицират на първо
място като органични заболявания. Ако
психологическите процеси имат съществено
значение за възникването, изострянето и
поддържането
на
подобни
органични
заболявания, то на тях се присъжда код F45 –
психологически и поведенчески фактори,
свързани с нарушения или болести, които са
класифицирани в други рубрики [7].
От една страна, бременната жена изпитва
въздействието на различни по своята природа
физиологични и неблагоприятни въздействия,
а от друга страна, възникващите по повод на
различни психологически и социални
механизми въздействия. Тази „комбинация”
от фактори може да доведе до нарушения,
стоящи в основата на психосоматичните
заболявания [5].
Много
често
психосоматичното
разстройство започва да преминава в

Цел:
Въз основа на анализ на нормативно
регламентираните базови компетентности на
акушерките да се набележат надграждащи
мероприятия и специализирано обучение за
повишаване на знанията и уменията по
отношение на консултирането на бременните
по въпросите за психосоматичните проблеми.

47

Изброяването на грижите, предвидени в
чл. 127, ал. 2 включва и грижи за здравето на
жената, което предполага комплексен подход
към тяхното осигуряване, а не само
непосредствени медицински дейности.
Важна
възможност
предвидена
за
акушерките се регулира от чл. 2, ал. 1, т. 7 от
Наредба № 1 от 08. 02. 2011 г. [2], а именно
възможността за разработване на проекти,
провеждане на обучение и изследвания в
областта на здравните грижи.
Детайлизирането на задълженията, които
акушерката
може
да
изпълнява
самостоятелно без за това да е необходимо
изрично лекарско предписание заложено в чл.
5, ал. 1 от Наредбата (б. „д”.– оценка на
рисковите фактори, които могат да окажат
въздействие върху бременната в периода
преди раждането; б. „е” – консултиране по
семейно планиране; б. „к” – оказване на
психологическа помощ на бременната и на
нейното семейство).

Задачи:
За постигане на така набелязаната цел е
необходимо осъществяването на следните
задачи:
 Провеждане на обзорен анализ на добрите
практики
в
световен
мащаб при
преодоляване
на
социалните
и
психосоматичните
проблеми
на
бременните
със
съдействието
на
акушерките.
 Установяване
на
функционалните
задължения
на
акушерката
при
възникването на социални проблеми на
бременната.
 Акцент върху морално-етичен принцип в
работата на акушерката.
Материали и методи:
За целите на изследването е разработена
пряка индивидуална анонимна анкета за
установяване на мнението на 100 акушерки
относно готовността им за обучение по
въпросите за психосоматичните проблеми
сред бременните жени. Анкетната карта
съдържа 14 въпроса от затворен тип.
Акушерките работят в следните лечебни
заведения и женски консултации към тях:
МБАЛ „Свети Врач“ ЕООД, гр. Сандански;
МБАЛ „Рокфелер“
ЕООД, гр. Петрич;
Клиника по Акушерство и Гинекология при
Университетска Болница „Лозенец“, гр.
София; СБАЛАГ „Майчин дом“, гр. София и
МЦ „Технобиос”, гр. София.
Основните
методи,
приложени
в
изследването са: социологически (анкетно
допитване) и документален (въз основа на
Наредба 1 за професионалните дейности на
здравните професионалисти). Подборът на
горепосочените методи е обоснован от целта
на проучването.

Фиг. 1. Оценка на необходимостта от
специализирано обучение на акушерките,
свързано с консултирането на бременните

Анализ на резултатите
Основните източници на регулация на
дейността на акушерките се съдържат в
Закона за здравето [1] и по-специално в чл.
126-128, касаещи приоритета за опазването на
здравето, както и грижите, свързани с
осигуряването
на
репродуктивните
възможности на жената.
Съдържанието на тези нормативни
изисквания не се отнася единствено за
грижите, които полагат медиците с оглед на
гарантиране на непосредствени интервенции
за поддържане здравето на жената.

Основната част от акушерките отчитат
необходимостта от допълнително обучение,
свързано с консултирането на бременните
жени (73%). Само 11% от респондентите
възприемат подобно обучение за ненужно.
Очевидно, при консултирането на бременните
възникват редица въпроси, по отношение на
които
акушерките
не
притежават
необходимата
компетентност,
или
ситуативното възникване на въпросите на
бременните, не дава възможност за
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създаването на пълноценен „алгоритъм“, по
който да се дават отговори на поставените
въпроси. Определена част от акушерките
(16%) не могат ясно да изразят позиция по
необходимостта от подобно обучение, което
може да се разглежда като „приемлив“ дял от
общия брой на анкетираните акушерки.
Трябва да се отчита и формулировката на
този въпрос: той е максимално общ, като в
него не се прави разграничение, какви точно
консултации за бременните се разглеждат. В
следващите въпроси се прави уточнение на
този елемент.

практически измерения. Възможно e в
определена степен негативното отношение на
част от акушерките (при отговора на този
въпрос като такова може да се разглежда
отношението на 32% от тях), да бъде
свързано с неяснотата за отражението на
обучението
върху
обема
служебни
задължения.

Фиг. 3. Съдържание на обучението по
консултирането на бременните според
акушерките
При отговора на този въпрос по-голямата
част от акушерките са изразили желанието си
възможното обучение да има максимално
комплексен характер. Именно поради това
64% от респондентите са предпочели в
обучението да има както теоретични, така и
чисто практически въпроси. От отговора на
този въпрос, може да се направи извод, че поголямата
част
от
акушерките
са
заинтересовани да прилагат практически
подходи в консултирането на бременните.
Очевидно именно на това се дължи,
относително малкия процент от тях, които са
посочили като желание изучаването на
предимно теоретични въпроси (14%), а 22%
от анкетираните акушерки желаят предимно
изучаване на практически въпроси. Интересът
към изучаване както теоретични, така и на
практическите аспекти на консултирането
(такова мнение са изразили 64% от
респондентите) показва, че съществуват и
редица практически въпроси, които възникват
в практиката на акушерките и изискват своя
професионален отговор.

Фиг. 2. Оценка на необходимостта от
обучение
на
акушерките,
при
идентифициране
на
психосоматични
проблеми
При конкретизирането на въпроса относно
обучението на акушерките, разпределението
на данните запазва съществуващия при
отговора на предходния въпрос тренд.
Основната част от акушерките (68%) също
така изразяват желание за провеждането на
обучение, като в този случай, определен брой
от тези, които не могат ясно да определят
своята позиция нараства (от 16% на 22%).
Запазва се част от акушерките, които не биха
осъществили подобно обучение, като в тази
категория (10%) на практика няма промяна
(разликата в показателите е 1%). Запазването
на установения тренд е свързано с липсата на
по-пълна и точна информация за същността
на предвижданото обучение и неговите
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така и степента на доверие между тях,
основаващо
се
на
професионалната
квалификация на коуча.
Основната област на използването на
коучинга е в сферата на бизнеса, спорта,
социалните
процеси,
адаптацията
на
индивиди и социални групи към определени
условия на социалната среда. Въпреки че до
сега, коучингът не се е използвал в
медицински практики, особените условия, в
които акушерката работи по преодоляване на
психосоматични
проявления,
негативни
социални и културни въздействия, дават
възможност за неговото приложение в
сферата на акушерските грижи. Някои от
елементите,
намиращи
приложение
в
коучинга, се използват при оказване на
помощ
в
екстремни
ситуации
на
пострадалите.
Всичко това дава основание, някои от
коучинг практиките след адаптация към
конкретните условия да се приложат и от
акушерките при оказването на помощ на
бременните
при
възникване
на
психосоматични, социални или културни
проблеми по време на бременността.
Предложени са етапи на коучинг модела в
акушерските грижи:
1. В
женската
консултация
освен
психоемоционалната подкрепа, акушерката
открива профилактична карта за наблюдение
на бременната, в която се вписва обща,
акушерска анамнеза, соматични показатели
на бременната, данни от клиничнолабораторните изследвания и данни от
изследването
на
плода.
Акушерката
наблюдава общото състояние на бременната
жена и проследява физиологичните промени
в организма й.
2. Аналитичен разговор с бременната, в
който се установяват особеностите на
промените в организма й, както и
психоемоционалното
състояние
на
бременната.
На
основа
анализа
на
резултатите от този разговор, акушерката
трябва да бъде в състояние да определи
доколко проблемите на бременната могат да
бъдат решени с чисто медицински средства и
в каква степен те се дължат на
психосоматични ефекти.
3. Подготвителна част на коучинг сесията.
Основна функция на акушерката, в рамките
на подготвителната част на коучинг сесията е
формиране на доверие между бременната и
акушерката.

Фиг. 4. Реално изразено желание от страна на
акушерките за провеждане на обучение
На въпроса за реалната готовност за
провеждане на обучението основната част от
респондентите (84%) изразяват желание за
негового провеждане без значение с какви
административни
или
функционални
обстоятелства ще бъде свързано това
обучение. При отговора на този въпрос,
респондентите които изцяло не биха приели
провеждането на подобно обучение е даже
по-малък, отколкото при отговорите на
предходните
въпроси
(само
4%
от
респондентите). Основното внимание е
концентрирано
върху
полезността
на
актуално обучение (такъв отговор са дали
46%), както и върху функционалното
съвместяване на подобно обучение с реалните
възможности на акушерките (такова мнение
са изразили 12%). Тези данни, трябва да
бъдат отчитани при реалното провеждане на
обучението, като в този случай, би могло в
него да се засягат онези теми, които са
актуални и специфични за дейността на
акушерките. Същото така, провеждането на
обучението трябва да бъде съобразено с
работния график на участващите в него.
За целите на изследването е предложен
модел (коучинг), приложим в условията на
работа на акушерките. Коучингът е процес на
обучение и развитие, при който на клиента
(бременната) се оказва подкрепа, с оглед
постигането на конкретна цел или резултат.
Важно
значение
за
коучинга
има
подкрепящата връзка между личния коуч
(акушерката) и клиента (бременната), а също
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4. Формулиране на задачите, свързани със
съвместната
работа
с
бременната
(преодоляване на страха от настъпващите по
време на бременността физиологични и
соматични промени; фокусиране на задачата
- да се роди здраво дете; акушерката следва
да убеди бъдещата майка, че отглеждането на
детето е процес с положителен резултат,
независимо от въздействието на външните
условия).
5. Изследване на реалността. Отличителна
особеност на коуч практиките е изследването
на реалността, като благодарение на това,
коучинговата практика има възможността да
се отрази не само върху емоционалното
състояние на бременната, но и да й окаже
реална когнитивна подкрепа в условията, в
които тя живее.
6. Избор на вариант за действие от страна на
бременната. Тази стъпка от коучингпрактиката може да бъде разделена на
следните четири взаимно свързани етапа:
генериране на идеи за преодоляването на
психосоматичните, социалните и културните
проблеми на бременната; втората фаза на
генерирането на решението е свързана с
премахването на „вътрешната цензура“;
генериране на решение, отговарящо на
задачите,
свързани
с
бременността;
оформянето на модела на поведение, чрез
който се намалява въздействието на
психосоматичните и социални въздействия
върху
бременната,
трябва
да
бъде
конкретизиран в отделни последователни
етапи.
7. Оценка на постигнатите резултати от
коучинга. В този етап от коучинг сесията
акушерката прави оценка на ефективността
от постигнатите цели и задачи. Измерва и
регистрира отново соматичните показатели
на бременната.

с психосоматичните прояви при бременните
жени.
Най-подходящо е обучението да не
навлиза в двете крайности - нито прекалено
теоретично, нито с прекалена практическа
насоченост, а да интегрира в единен метод и
двата подхода. Именно този модел на
обучение ще има най-висока степен на
ефективност.
Заключение
Прилагането на подходящо обучение на
акушерките, които полагат грижи за
бременни с психосоматични проблеми, би
създало условия за стимулиране на
самостоятелното мислене и мотивацията на
акушерките, а така също и да подобри
комуникацията с бременните жени.
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Димитров Т. Проучване на нивото на
комуникативните компетенции на студентите
от специалност „Медицинска сестра” във
Факултета по обществено здраве, МУ-София.,
II
Международная
научно-практическая
конференция «Методика
и
практика
преподавания в XXI веке». 27.12. 2015 г.,
Варна, с.85-90
4. Чанева Г., И. Стамболова, Управление на
здравните грижи, „Филвест”, С., 2003
5. Nucci, L., & Nucci, M. Children's social
interactions in the context of moral and
conventional transgressions. 1982
6. Peseschkian N. Die Bedeutung sozialer Normen in
der positiven Psychotherapie unter dem
transkurellen Gesichtspunkt. Habilitationsschrift,
Frankfurt ат Main, 1987
7. http://ncphp.government.bg/mkb10.html?action=
word_search /03.03.2016г./

Изводи:
За пълноценната работа на акушерките с
бременните
при
преодоляването
на
психосоматичните
проблеми,
тези
специалисти по здравни грижи трябва да имат
готовност за извършването на подобна
дейност. Както показват данните от
изследването 73% от акушерките изразяват
готовност
за
надграждане
на
професионалните знания и умения, а 68% от
допитаните акушерки имат интерес това
обучение да засяга проблематиката, свързана
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ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА НА ХРОНИЧНАТА БОЛЕСТ - ЗДРАВНАТА ГРИЖА ПРИ
ПАЦИЕНТИ С ДИАБЕТ НА ИНСУЛИНОЛЕЧЕНИЕ
Елка Владимирова
CHALLENGES OF CHRONIC DISEASE - HEALTH CARE IN PATIENTS WITH
DIABETES OF INSULIN THERAPY
Elka Vladimirova
ABSTRACT: Chronic diseases often strike people in the modern matchmaker. They become part of us and
change our lives. Chronic disease varies not only personal but also family life of patients by setting new hurdles
for all. Under these circumstances are particularly useful approaches to health care to improve the quality of
life of chronically ill.The aim of the study was to explore the challenges of chronic disease in patients with
diabetes and the role of the nurse in this process.
An anonymous survey by questionnaire among 163 patients with diabetes Hospital "Hristo Botev" c. Vratsa
in January-December 2015. Are used statistical methods for processing and data analysis, alternative,
variational analysis. ,
From the analysis of the results shows that 90% of surveyed patients have changes in their emotional and
mental state, which is a prerequisite for changing the quality of life. They need support, understanding and more
information and training. A special place in this process is a nurse.
Keywords: Chronic diseases, diabetes, health care

благополучието на хронично болния, а и
защото подтиква неговото семейство и
обществото като цяло към решаване на
въпроса, какво може да направи обществото
за страдащите от хронични заболявания.
Поради факта, че хронично болните трябва да
се адаптират към новия си променен
психичен и социален статус, то и задачите на
здравните специалисти са свързани най-вече с
мениджмънта на болестта, а не толкова и
само с лечението. В този случай
„мениджмънт” означава емоционална и
социална подкрепа на болния в неговата
опитност в болестта и съграждането на нова
идентичност [4].
Хронично болния човек има определен
потенциал на здраве и този потенциал трябва
да се изследва, съхранява и повишава.
Това
е
едно
от
най-сериозните
предизвикателства не само за пациентите, но
и за специалистите по здравни грижи.
За да се постигне качество на живот,
здравните грижи трябва да са насочени към
самопомощ и осигуряване
на социална
подкрепа от различни групи за самопомощ,
обучение на пациента и неговите близки.

Въведение
Според данни на Световната здравна
организация, хроничните заболявания са едни
от водещите причинители на смъртност в
света, предизвиквайки около 60% от всички
смъртни случаи. Те представляват състояния
или заболявания на организма, които
протичат за дълъг период от време и
прогресират бавно. В началото може да не се
наблюдават характерни симптоми, а когато
болестните прояви са налице, заболяването
може да е в много напреднал стадий [1,2].
Характерно за хроничните заболявания е,
че болните се нуждаят от постоянни
медицински грижи. Болестта става част от
живота на човека, като променя не само
личния, но и семейния живот на пациента, и
поставя нови трудности пред всички.
Проблемите, които трябва да се решават
при хроничната болест, са най-вече
психологични и социални. А целта е
подобряване качеството на живот на
хронично болния [8, 9].
Хроничната болест е предизвикателство не
само защото заплашва интересите и
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Целта на това обучение е болният да се
справи с новото хронично състояние, да е
наясно с необходимите промени в начина му
на живот и да не допуска обостряне и кризи
[3,7].
При пациентите с диабет справянето с
болестта изисква осъществяване на няколко
задачи:
 Справяне с различните диагностични и
лечебни процедури.
 Поддържане на адекватна комуникация
със здравните специалисти.
 Съхраняване на чувството за контрол и
компетентност, на лично достойнство и на
самоуважение.
 Съхранение на взаимоотношенията в
семейството.
 Подготовка за несигурното бъдеще.
 Справяне със социалната изолация.
Медицинската сестра трябва да има висока
чувствителност по отношение на нюансите на
поведение на своите пациенти в болестта, за
да може ефективно да ги подкрепи
емоционално и социално в процеса на
справянето им с нея [5,6].
Целта на проучването е да изследва
предизвикателствата на хроничната болест

при пациенти с диабет и ролята
медицинската сестра в този процес.

на

Материали и методи
Проведено е социологическо проучване,
чрез анонимна анкетна карта сред 163
пациенти с диабет в МБАЛ „Христо Ботев”
гр. Враца в периода януари-декември 2015г.
Използвани са статистически методи за
обработка и анализ на данни-алтернативен,
вариационен анализ.
Резултати и обсъждане
Анкетираните пациенти, участващи в
проучването, са на възраст от 20г. до 72г.
Преобладават
мъжете
54.35%.
Относителният дял на респондентите със
средно образование е 58%, около 80% са от
гр. Враца.
От анализа на получените резултати се
установява, че 90% от анкетираните пациенти
при поставяне на диагнозата се вълнуват от
промяната в здравословното си състояние.
Настъпват промени в тяхното емоционално и
психично състояние, което е предпоставка за
промяна на качеството на живот фиг.(1):

Фиг. 1. Как приехте поставянето на диагнозата „диабет”?
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Фиг. 2. Диабета промени ли качеството Ви на живот?
На фигура 2 при 44% от пациентите
заболяването е променило живота им.
Настъпила е промяна в техните субективни
преживявания, събития и поведение.

Пациентът с хроничното заболяване се
нуждае от подкрепа в процеса на справянето
си с ограниченията, социалната изолация,
нарушените социални контакти и страховете,
породени от болестта.

Фиг. 3. Бихте ли посещавали група за взаимопомощ?
Важно е да се подчертае ролята на
социалната подкрепа при хроничната болест.
Тук се включват семейството, роднините,
приятелите, колегите и др., но особено
ефективни са групите за взаимопомощ.
Критерий за ефективност на социалната
подкрепа при хроничната болест е дали

пациента я оценява и е удовлетворен от нея.
Резултатите показват, че 57% от анкетираните
желаят да посещават такива групи (фиг.3).
Обмяната на информация и опит създава
чувство на сигурност при пациентите с
диабет.
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Фиг. 4. Удовлетворени ли сте от обучението свързано с диабета?
Анализът на информацията, дадена от
пациентите е, че почти 50% от тях са
удовлетворени от обучението свързано със
заболяването (фиг.4). Тази оценка показва

необходимостта от работа в тази насока, т.е.
повече
обучение и
информация
на
пациентите.

Фиг. 5. С какво би Ви помогнала медицинската сестра за заболяването?
Пациентите са дали повече от един
отговор и процентите са над 100. Резултатите
показват, че медицинската сестра е желан

помощник на пациента сам да вземе решения,
свързани с неговото здраве (фиг. 5):

Фиг. 6. Бихте ли желали медицинската сестра да работи със семейството Ви по отношение
на грижите за заболяването?
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За да постигне добър резултат в борбата с
хроничната болест пациента с диабет трябва
да бъде подкрепен от своите близки.
Резултатите показват, че 63% от анкетираните
желаят медицинската сестра да работи със
семейството им фиг.6. Което ще спомогне за
по-бързото
излизане
от
цикъла
на
неуспешните опити за промяната в техния
живот. В това отношение ключова роля има
подкрепата от страна на близките на
пациента.
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Изводи
1. Пациентите
имат
сериозни
притеснения за своето здраве, които желаят
да споделят с професионалистите по здравни
грижи.
2. Пациентите се нуждаят от достатъчна
информация и обучение за заболяването, с
които да подобри качеството на живот и
контрол на диабета.
3. Пациентът с хронично заболяване се
нуждае от подкрепата на своите близки в
процеса на справянето с ограниченията,
социалната изолация, нарушените социални
контакти и страховете, породени от болестта.
4. Медицинската сестра има ключова
роля в процеса за справяне с хроничната
болест и с предизвикателствата пред, които е
изправен пациента и неговото семейство.
В заключение можем да кажем, че в
основата
на
диабетната
грижа
е
непрекъснатото, професионално наблюдение
на болните от различни специалисти.
Основно място и съществена роля в този етап
има медицинската сестра, която е най-близо
до болния и семейството му.
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КОМПЕТЕНТНОСТ НА СЪВРЕМЕННИТЕ АКУШЕРКИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА
РАЗГОВОР С БРЕМЕННИТЕ, РОДИЛКИТЕ И ГИНЕКОЛОГИЧНО БОЛНИТЕ ЖЕНИ
Здравка Атанасова, Катя Пеева
COMPETENCE OF MODERN MIDWIVES TO HOLD TALKS WITS PREGNANT
MOTHERS DND GYNECOLOGICAL FEMALE PATIENTS
ZdravkaAtanasova, Katya Peeva
ABSTRACT:The purpose of thisresearch workis to establishthe status ofawidely discussed, complex
andmultiprofessional competenceof midwivesinmodern times, such as communicative competence.
The cross-sectionalstudyrevealsthe level ofcommunicative competenceof midwives/working inmedical
institutionsand the university students trained in thespecialty/ a talk with pregnant women, mothers and women
with gynecological disease.Volume of the representative sample - 467 respondents, of which 73 midwives
working in the system of hospital obstetric care, 226 patients, 155 students majoring in "Midwife" in Trakia
University and 13 lecturers.
The results are processed with reliable mathematical and statistical methods and give reason to draw the
necessary conclusions.
The communicative competence of midwives as an integral and essential part of their professionalism is not
sufficiently developed. The process offormationand improvement ofcommunicative competencecan be
optimizedat the level oftraining at the university, specializationandlifelong learning.
Key words: midwives, patients, communicative competence, conversation.

 безусловно позитивно приемане;
 конгруентност.
Акушерката би следвало да проявява в
дейността си безусловното позитивно
приемане, като топлота, уважение, ценене на
личността на пациентката, без чувство на
притежание. Тук е редно да се направи
терминологичното уточнение, че приемането
не се отъждествява с одобрението. Напълно е
възможно акушерката да не одобрява и да не
харесва здравното и лично поведение на
пациентката, както и мнението, убежденията,
възгледите, мотивите й, но зачитайки правата
й трябва да ги приема.
Позитивното приемане на личността на
пациентката трябва да се поддържа с
„конгруентност”. Понятието се дефинира
като
поведение
на
естественост,
автентичност,
откритост,
спонтанност
(Георгиева,
2012).
Изисква
при
взаимодействието с бременната, родилката
или гинекологично болната жена акушерката
да се проявява едновременно като отговорна,
активна, силна, но и чувстваща, разбираща и
деликатна. Приемането без разбиране, без
позитивизъм и уважение, е вид безразличие и

Въведение
Ключова комуникативна компетенция на
акушерката е способността за провеждане на
разговор с пациентката и нейните близки.
Видът на разговора се определя в зависимост
от поставената цел – посрещане на
бременната, родилката или гинекологично
болната жена в болницата и отделението;
събиране
на
здравна
информация;
подпомагане на адаптацията към новата
среда; проучване на мнението и очакванията;
получаване на информирано съгласие;
консултиране и съветване и т. н.
Пациентките в акушеро-гинекологичната
помощ се характеризират с различни по
степен
промени
в
емоционалните
преживявания
/тревожност,
съмнения,
очаквания/, които изострят потребностите им
да бъдат разбрани и подкрепени.
Стъпвайки върху принципите на Карл
Роджърс при клиент-центрираната терапия,
считаме, че всяка акушерка при общуването
си с бременната, родилката и гинекологично
болната жена трябва да проявява:
 емпатия;
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апатия на здравния специалист. Последното е
неприемливо и няма никакви допирни точки с
изпълнението на хуманната мисия на
акушерките.
Емпатичното поведение улеснява клиничните разговори, повишава ефективността при
събирането на информация, съдейства за
създаване на доверие у пациента към медицинския екип (Балканска, 2010).
Цел на изследването
Да се разкриеи анализира компетентността
на съвременните акушерки /практикуващи и
обучаващи се по специалността/ да
провеждат разговор с бременните, родилките
и гинекологично болните жени.
Методика на проучването
В процеса на работа са използвани
следните изследователски методи:
1. Социологични методи:
 Анкетен метод - Източникът на
социологическа
информация
е
самосъзнанието на изследваните лица –
акушерки /практикуващи и обучаващи се
по
специалността/,
пациенти,
преподаватели във ВМУ. Данните са
събрани посредством анонимна, пряка,
индивидуална анкета.
 Социологическо интервю – използвано е с
цел събиране на първична информация от
пациентки
/бременни,
родилки
и
гинекологично болни жени/, изразили
желание да се включат в изследването, но
нямащи тази възможност чрез анкетния
метод поради липсващ или
 нисък образователен статус. Използвана е
анкетната
карта,
предназначена
за
пациентите, като въпросите са четени и
Степени на корелационна
зависимост
Слаба
Умерена
Значителна
Голяма
Много голяма
(Пеева, 2013, с. 112).

отговорите
са
регистрирани
от
интервюиращата.
 Наблюдение -с цел установяване уменията
на обучаващите се в специалност
„Акушерка” да провеждат разговор с
пациентка. Осъществено е по време на
клиничната практика, провеждана в
реалната болнична среда в: приемен
кабинет,
сектор
за
патологична
бременност, родилна зала, родилно и
гинекологично отделение.
2.
Математикостатистически
методи - данните са въведени и обработени с
пакета IBM SPSS Statistics Version 19 for
Windows. За обработка и анализ на
получените резултати са използвани методите
на описателната статистика и статистическия
извод. За оценка на инструмента в анкетните
карти е използван Алфа на Cronbach.
Коефициентът на надеждност е добър, като за
всички случаи Cronbach's Alpha е 0,813, а за
групите на работещите акушерки и
студентите по специалността Cronbach's
Alpha е 0,793. За установяване на връзките
между
качествените
променливи
са
използвани Pearson Chi-Square с Fisher's Exact
Test, при ниво на значимост за нулева
хипотеза Р>0.05 /за статистическа значимост
на коефициента на корелация е приет Р0.05/.
Тъй като всички променливи имат различни
от нормалното разпределения, е използван
корелационен коефициент на Спирмън за
рангова корелация /ρ/.
Коментарите са направени при съблюдаване на следната класификация на корелационната зависимост:

Стойности на 
0.0 < || ≤ 0.3
0.3 < || ≤ 0.5
0.5 < || ≤ 0.7
0.7 < || ≤ 0.9
0.9 < ||
 пациентки в АГ отделения,
 преподаватели.

Обект на наблюдение при емпиричното
социологическо изследване са следните
логически единици:

Технически единици:
 Лечебни заведения за болнична акушерогинекологична помощ /УМБАЛ „Проф. д-р

 акушерки,
 студенти по специалността,
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 13
преподаватели
от
Тракийски
университет, при поставен критерий за
включване - ангажираност с практическото
обучение
/клинична
практика
и
преддипломен стаж/ на обучаващите по
специалност „Акушерка” в Тракийски
университет.
С професионален стаж до 10 г. са 27,4% от
акушерките; от 11 до 20 г. - 49,3% и над 21
години - 23,3%. Резултатите разкриват, че над
2/3 от акушерки са със значителен опит в
професията, което има своите качествени
предимства за настоящото изследване.
Близо половината от акушерките са с
полувисше медицинско образование, което е
в
пряка
връзка
с
резултатите
за
професионален стаж и е предопределено от
реформите в акушерското образование през
последните две десетилетия.
Резултатите от разпределението на анкетираните пациентки по възраст е представено
на фиг. 1, а това по образование - на фиг. 2.

Ст. Киркович” - гр. Стара Загора; МБАЛ
„НиаМед” - гр. Стара Загора; МБАЛ
„Тракия” - гр. Стара Загора; МБАЛ „Д-р
Тота Венкова” - гр. Габрово /
 Тракийски университет- Стара Загора.
Обем на репрезентативната извадка - 467
респонденти, от които:
 73 акушерки, работещи в системата на
болничната
акушеро-гинекологична
помощ, в посочените лечебни заведения,
за периода 2012-2013г.;
 226 пациентки /бременни, родилки и
гинекологично болни жени/, използвали
услугите в същите лечебни заведения, за
посочения период;
 155 студенти от специалност „Акушерка”
в Тракийски университет, от които: 91 обучаващи се в Медицински факултет гр.
Стара Загора през учебната 2013/2014 г. и
76 от филиала в гр. Хасково през уч.
2014/2015 г.;

54,3%

60%
40%
20%

21,2%
3,3%

14,6%

6,6%

0%
Под 18 години

От 19 до 35
години

От 36 до 45
години

От 46 до 60
години

Над 61 години

Фиг. 1 Разпределение на пациентките по възраст.
100%
59,6%
50%

31,8%
7,3%

1,3%

0%
Висше образование

Средно образование Основно образование

Не съм учила

Фиг. 2 Разпределение на пациентките по ОКС.
При проведеното в Тракийски университет
изследване са обхванати 155 студенти от
специалност „Акушерка”, които съставляват
92% от общия брой на обучаваните към
момента на проучването.
Разпределението
на
анкетираните
студенти по курсове и успех е представено на
таблица 1.
В
изследването са
включени
13
преподаватели от Тракийски университет.
Като извадка те представляват незначителен

процент от академичния състав, осигуряващ
образованието
на
студентите
по
специалността, но посоченото се дължи на
поставения критерий за включване ангажираност с практическото обучение
/клинична практика и преддипломен стаж/ на
обучаващите се.
Разпределението на преподавателите по
педагогически стаж е: до 5 г. – трима /23,1%/;
от 6 до 10г. – петима /38,5% /; от 11 до 20 г. –
четирима /30,7%/ и над 21 г. - един /7,7%/.
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Над половината от анкетираните са
педагогически стаж до 10 години, което
дължи на високия относителен дял
хонорувани
преподаватели,
които

с
се
на
са

„наставници” на клиничната практика на
студентите след измененията на Наредбатаза
ЕДИ от 01.09.2006 г.

Таблица 1.Разпределение на студентите по курс и успех.
успех
среден
курс

първи

брой
%

втори
трети

18

20

1

48

41,7%

2,1%

100,0%

0

10

26

10

46

0,0%

21,7%

56,5%

21,7%

100,0%

0

14

10

14

38

0,0%

36,8%

26,3%

36,8%

100,0%

1

7

12

3

23

4,3%

30,4%

52,2%

13,0%

100,0%

10

49

68

28

155

6,5%

31,6%

43,9%

18,1%

100,0%

брой
%

Общо:

37,5%

брой
%

Общо:

отличен

9

брой
%

четвърти

мн. добър

18,8%

брой
%

добър

5. Предразполагане на пациента да
споделя тревоги и проблеми.
Респондентите оцениха и се самооцениха
по всяка от посочените характеристики в 4
степени: винаги, често, рядко и никога.
Резултатите са представени обобщено в
таблица 2.

Резултати
Оценката на разговора „акушерка –
пациентка” е направена по пет негови
характеристики:
1. Задаване на разбираеми въпроси;
2. Разбираемо, точно и ясно обясняване;
3. Активно слушане;
4. Вдъхване на увереност;
Таблица 2.Умения за провеждане на разговор.
Респонденти:
акушерки
пациенти
студенти
преподаватели
акушерки
пациенти
студенти
преподаватели
акушерки
пациенти
студенти
преподаватели
акушерки
пациенти
студенти
преподаватели

степен

1
76,7

винаги

74,2
23,3

често

25,8
0

рядко

0
0

никога

0

Резултати по характеристики на разговора в проценти
2
3
4
5
68,5
68,5
58,9
47,9
47,8
44,3
48,2
39,4
36,7
70,3
77,4
63,2
54,8
15,4
15,4
23,1
15,4
0
31,5
30,1
38,4
42,5
27,4
26,1
30,1
23,9
23,9
27,1
21,9
31,0
38,1
76,2
46,2
38,5
30,8
38,5
0
1,4
2,7
9,6
23,5
28,8
25,7
31,9
30,5
2,6
0,6
5,2
6,5
7,7
38,5
38,5
53,6
46,2
0
0
0
0
1,3
4,9
4,0
4,9
8,9
0
0
0,6
0,6
0
0
0
0
15,4

Самооценката
на
акушерките
/практикуващи
и
обучаващи
се
по
специалността/ относно уменията им за
провеждане на разговор с обекта на здравните
грижи е висока.Chi-Square Test не установи
статистически
значими
различия
в

разпределението на отговорите в групите по
петте характеристики /Р>0.05/.
За групата на практикуващите акушерки,
факторът професионален стаж не е
статистически значим. Значителни различия
се установиха по ОКС по четири от
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анализираните характеристики на разговора с
пациентките. На фигура 3 са представени
резултатите на акушерките като самооценка
встепента „винаги”. Категорично найефективна комуникация с пациентите
осъществяват акушерките с ОКС „бакалавър”
и „магистър” по „Управление на здравните

грижи”.
Резултатите
на
здравните
професионалисти с полувисше медицинско
образование са по-високи от тези на
практикуващите с ОКС „бакалавър“ по
базовата специалност.

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

задаване на
разбираеми
въпроси

разбираемо,
точно и ясно
обясняване

активно слушане

предразполагане
да споделя

"акушерка" ОКС "бакалавър"

65,2%

56,5%

60,9%

34,8%

ОКС "бакалавър"/ "магистър" по
УЗГ

93,3%

86,7%

80,0%

60,0%

полувисше мед. образование

77,1%

68,6%

68,6%

51,4%

Фиг. 3 Ефективност на разговора с пациентката според самооценката на акушерките в степен
„винаги” - по ОКС.
Различията в отговорите на студентите на
въпроса „Как разговаряте с пациентите?”са

статистически значимипо „успех” /виж
таблица 3/ и „курс на обучение” /таблица 4/.

Таблица 3.Умения на студентите за провеждане на разговор с пациента - по успех.

степен

„Среден”

винаги
често

80,0%
20,0%

винаги

30,0%
70,0%

успех
„Добър”
„Много добър”
Задавам разбираеми въпроси.
/Р=0,003/
55,1%
85,3%
44,9%
14,7%
Вдъхвам увереност.
/Р=0,036/
55,1%
69,1%
44,9%
30,9%

често
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„Отличен”

78,6%
21,4%

Общо:
74,2%
25,8%

75,0%
25,0%

63,2%
36,8%

Таблица 4.Умения на студентите за провеждане на разговор с пациента - по курс на обучение.

степен
винаги
често

винаги
често

винаги
често

винаги
често

винаги
често
рядко

курс
Втори
Трети
Четвърти
Задавам разбираеми въпроси.
/Р=0,001/
83,3%
87,0%
65,8%
43,5%
16,7%
13,0%
34,2%
56,5%
Обяснявам разбираемо, точно и ясно.
/Р=0,005/
81,3%
71,7%
73,7%
39,1%
18,8%
28,3%
26,3%
60,9%
Слушам активно.
/Р=0,001/
79,2%
87,0%
84,2%
43,5%
20,8%
13,0%
15,8%
56,5%
Вдъхвам увереност.
/Р=0,016/
62,5%
78,3%
60,5%
39,1%
37,5%
21,7%
39,5%
60,9%
Предразполагам пациентите да споделят тревогите и проблемите си.
/Р=0,001/
37,5%
73,9%
65,8%
34,8%
54,2%
23,9%
23,7%
56,5%
8,3%
2,2%
10,5%
8,7%
Първи

Изненадващи са резултатите на студентите
от четвърти курс на обучение, които са найниски и по петте изследвани характеристики
на разговора.
Оценката на преподавателите, базирана на
наблюдение, осъществено по време на
клиничната
практика,
разкрива,
че
компетентността
на
студентите
за
провеждане на разговор с пациентките в
приемен кабинет, сектор за патологична
бременност, родилна зала, родилно и
гинекологично отделение не висока. Според
обучаващите в 38,5% от случаите студентите
рядко обясняват разбираемо, точно и ясно,
както и слушат активно. Приблизително 60%
обучаващите се акушерки никога или рядко
вдъхват увереност на пациентките и ги
предразполагатда споделят тревогите и
проблемите си.
Акушерката трябва да преценява възможността на пациента да възприема адекватно
информацията, с цел да я разбере, осмисли и
да вземе своето решение свободно и
самостоятелно. Счита се, че разбирането на
информацията е напълно осъществимо при
спокоен, разумен и съсредоточен пациент. Не
са редки случаите в АГ-практиката, при които
пациентката не успява да разбере поднесената
информация, съответно да вземе решение.
Условия и състояния като: ниска степен на
образование,
разсеяност,
нервност,

Общо:
74,2%
25,8%

70,3%
29,7%

77,4%
22,6%

63,2%
36,8%

54,8%
38,1%
7,1%

болезненост при раждането и др. са
ограничаващи фактори. В посочените случаи,
за увеличаване на разбирането, е подходящо
използването на аналогии и асоциации с
обичайни за пациентката житейски ситуации,
употреба
на
числови
и
описателни
вероятности и др. Компетентната пациентка е
в състояние да вземе адекватно решение. Тя е
способна да избира из между алтернативи,
осъзнава
рисковете
и
ползите
на
предложените й изследвания и/или лечение,
мисли рационално и свободно, изборът й е
направен напълно автономно, без принуда.
Ефективната комуникация предполага
правилен подбор и използване на словесни
сигнали, от една страна, и коректно и
внимателно възприемане на тези сигнали от
друга.Това налага да не се отъждествяват
като процеси „чуването” и „слушането”.
Чуването е буквалното възприемане на
словесните
сигнали,
регистрация
на
физически звук. Човек се ражда със
способността да чува и този процес не
изисква съзнателни усилия, за разлика от
слушането, което включва в себе си
процесите на декодиране и интерпретиране.
Според Й. Начев „активното слушане” следва
да се разглежда като процес на проникване
във вътрешния свят на събеседника, като на
преден план излиза отразяването на
информацията чрез добра обратна връзка.
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Последното
се
постига
посредством
постоянни уточнявания за правилността на
казаното и неговото точно разбиране. За
постигането на тази цел е необходимо да се
управлява собственото внимание. При
„пасивното слушане” слушателят мълчи и не
се намесва в изказването на събеседника.
„Емпатичното
слушане”
предполага
разбиране на чувствата, които събеседникът
преживява и такова поведение от страна на
слушателя, че неговия партньор да усети това
(Начев, 2009).
На въпроса: ,,Посочете думи / изрази,
които използвате, за да уверите събеседника
си, че го слушате?“37,4% отанкетираните
студенти не са отговорили. На останалите
средноаритметично се падат 1,7 израза
показващи, че събеседникът е слушан.
Като незадоволителни могат да бъдат
определени резултатите сочещи, че едва
48,2% от пациентките са активно слушани
при разговор с предоставящите им здравни
грижи.
Наложително
е
акушерките
/практикуващи
и
обучаващи
се
по

специалността/ да се усъвършенстват по този
елемент
на
комуникативната
си
компетентност. Качествената АГ-помощ
изисква акушерките с лекота да прилагат
както активното слушане, при което целта е
да се разбере възможно най-добре казаното от
пациентките, така и емпатичното слушане,
при което стремежът е да се улови и
емоционалната окраска на споделеното и
неговото значение за човека.
За всички променливи на въпроса „Как
разговаряте с пациентите?”коефициентът
на надеждност има стойност по-голяма от
0.7(Cronbach's Alpha е 0,813 за групата:
студенти, акушерки и пациенти).Тъй като
разпределенията на всички променливи са
различни от нормалното, е използван
коефициент на рангова корелация на
Спирмън, при ниво на значимост P<0.05.
Установи се пряка, голяма корелационна
зависимостмежду
петте
изследвани
характеристики на разговора „пациент–
акушерка” /виж таблица 5/.

Таблица 5.Корелационна зависимостмежду петте изследвани характеристики на разговора
„пациент–акушерка”

Correlation Coefficient
1. Задаване на разбираеми въпроси

Correlation Coefficient

1,000

0,742

0,763

0,713

0,645

0,0001

0,0001

0,0001

0,0001

454

454

454

454

454

0,742

1,000

0,775

0,707

0,672

0,0001

0,0001

0,0001

454

454

454

0,763

0,775

1,000

0,776

0,729

Р

0,0001

0,0001 .

0,0001

0,0001

N

454

454

454

454

454

0,713

0,707

0,776

1,000

0,770

Р

0,0001

0,0001

0,0001 .

N

454

454

454

454

454

0,645

0,672

0,729

0,770

1,000

Р

0,0001

0,0001

0,0001

0,0001 .

N

454

454

454

Correlation Coefficient

0,0001

454

454

компетентността си за провеждане на
разговор с обекта на здравните грижи.
Всяка четвърта бременна, родилка и
гинекологично болна жена посочва, че
акушерките рядко задават разбираеми

Изводи:
се

5.

454

Correlation Coefficient

5. Предразполагане на пациента да
споделя тревоги и проблеми

4.

454

Correlation Coefficient

4. Вдъхване на увереност

3.

0,0001 .

Р
N

3. Активно слушане

2.

.

Р
N /брой/

2. Разбираемо, точно и ясно
обясняване

1.

Акушерките /практикуващи и обучаващи
по специалността/ оценяват високо
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въпроси, обясняват точно и ясно, слушат
активно.
Още по-неблагоприятни са резултатите по
изследваните характеристики на разговора:
вдъхване на увереност и предразполагане на
пациента да споделя тревоги и проблеми.
Категорично най-ефективна комуникация
с пациентите осъществяват акушерките с
ОКС
„бакалавър”
и
„магистър”
по
„Управление на здравните грижи”.
Разкри се необходимост от усъвършенстване на комуникативната компетентност на
акушерките /практикуващи и обучаващи се
по специалността/ с цел по-ефективна
комуникация с пациентите и по-високо
качество на предоставяните здравни грижи.

3. Наредба № 1 от 8.02.2011г. за
професионалните дейности, които медицинските сестри, акушерките, асоциираните
медицински специалисти и здравните асистенти могат да извършват по назначение
или самостоятелно.Обн. ДВ. бр. 15 от 18
февруари 2011г.
4. Начев, Й. 2009. Общуването /Как да
влияем на другите/. София, изд. Сиела.
5. Пеева, К. 2013. Биостатистика с IBM
SPSS Statistics 19. Стара Загора, изд.
Тракийски университет.
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ИЗМЕРЕНИЯ НА КОМУНИКАТИВНАТА КОМПЕТЕНТНОСТ НА АКУШЕРКАТА
В СЪВРЕМИЕТО
Здравка Атанасова, Светлана Димитрова
DIMENSIONS COMMUNICATIVE COMPETENCE OF MIDWIVES IN MODERN TIMES
Zdravka Atanasova, Svetlana Dimitrova
ABSTRACT: The purpose of this research work is to establish the status of a widely discussed, complex and
multi professional competence of midwives in modern times, such as communicative competence.
The key concept communicative competence of the midwife is defined as a set of communicative knowledge,
skills and abilities, medical, ethical and psychological knowledge, as well as individual qualities combined,
integrated and manifested in everyday communication with the patients and their relatives, colleagues and other
medical and non-medical staff inside and outside working situation.
Through the application of the Delphi method have been formulated the most important communicative
knowledge and skills in categories that reflect not only the views of the authors, but also of a panel of 87 experts.
We have achieved a consensus position on the essential elements of communicative competence of the midwife
concerning relations with the object of care and effective formal communication in medical teams. On the bases
of the results of an expert opinion we offer a model of the communicative competence dimensions of the midwife
in modern times.
On the bases of the studies carried out during May - October 2015, we can consider that the aim of the
research has been achieved.
Key words: midwives, dimensions, communicative competence.

вземане на решения и други се определят
като общи за компетенциите.
Националната квалификационна рамка в
България дефинира знания, умения и четири
универсални компетентности, като резултати
от обучението: самостоятелност и отговорност; компетентности за учене; комуникативни и социални компетентности; професионални компетентности [3].
Настоящата научна разработка е опит да
установи състоянието на една широко коментирана, комплексна и многопосочна професионална компетентност на акушерките в съвремието, каквато е комуникативната.
Ключовото понятие комуникативна компетентност на акушерката се дефинира като комплекс от комуникативни знания, умения и способности, медицински, етични и
психологически знания, както и свойства на
личността, съчетани, интегрирани и проявяващи се в ежедневната комуникация с пациента
и неговите близки, колеги, друг медицински и
немедицински персонал, в работна и извънработна среда.

Въведение
За да практикува компетентно своята професия в съвремието, акушерката трябва да
притежава подходяща квалификация, осигурена чрез оптимално академично /базово и
следдипломно/ образование, както и продължаващо през целия живот обучение, базирани
на разбирането за компетенциите и изискванията за предоставяне на качествени здравни
грижи.
Европейска квалификационна рамка дефинира осем ключови компетентности, необходими за лична реализация, активен граждански живот, интегриране и трудоспособност в общество, базирани на знанието: общуване на роден език; общуване на чужди езици; математическа компетентност и основни
компетентности в природните науки и технологиите; дигитална компетентност; умения за
учене; обществени и граждански компетентности, инициативност и предприемачество;
културна осъзнатост и творчество. Всички
компетенции са равно поставени. Теми като
критично мислене, решаване на проблеми,
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- МБАЛ „Хигия” ООД гр. Хасково;
- МБАЛ „Света Екатерина” ЕООД гр.
Димитровград;
- МБАЛ „Д-р Иван Селимински” АД гр.
Сливен;
- МБАЛ "Хаджи Димитър" гр. Сливен;
- Тракийски университет гр. Стара Загора.

Цел на изследването
Да се се разкрият специфичните измерения
на комуникативната компетентност на съвременните акушерки.
Методика на проучването
Обект на изследването е комуникативната
компетентност на акушерките, като израз на
способността им да съчетават и интегрират в
професионалното си поведение различни елементи на знанията, уменията и компетенциите си, на професионалните и личностните си
качества и на опита, който притежават.
За дефиниране на елементите на комуникативната компетентност на акушерките е използван методът Делфи. Осъществен е с помощта на 87 експерти.
Логически единици:
 потребители на здравни кадри, работещи в ЛЗ за болнична акушеро-гинекологична помощ на територията на България –
ръководители на АГ клиники и отделения,
старши акушерки, както лекари с призната
специалност по „Акушерство и гинекология”;
 преподаватели с дългогодишен опит в
сферата на висшето образование от професионалните направления „Здравни грижи” и
„Обществено здраве” – професори, доценти,
главни асистенти и асистенти.
Критериите за включване в панела са:
1.
стаж в практическата акушерска работа повече от 10 години;
2.
заемана ръководна длъжност в АГ
болнично отделение / клиника;
3.
преподавателски опит, свързан с изграждане на комуникативната компетентност
на акушерката /водещи обучението по съответната дисциплина/;
4.
професионална връзка с реализацията на акушерките в ЛЗ за болнична АГ помощ, като потребители на посочените здравни специалисти;
5.
заемана ръководна длъжност в образователни институции, изграждащи комплекса от професионални знания, умения и професионално поведение на акушерката.
Технически единици:
- УМБАЛ „Проф. д-р Ст. Киркович” гр.
Стара Загора;
- МБАЛ „Ниа Мед” гр. Стара Загора;
- МБАЛ „Тракия” гр. Стара Загора;
- МБАЛ „Д-р Тота Венкова” гр. Габрово;
- МБАЛ Хасково АД;

Методът Делфи се проведе на 3 етапа:
Първи етап
1. Разработи се анкетна карта.
2. Определи се показател за мнението на
групата - използва се медианата на редицата
индивидуални мнения.
3. Определи се експертната група – по
упоменатите критерии за включване в панела.
4. Състави се програма за анкетирането
на експертите в два тура.
Втори етап
1. Анкетиране на панела от експерти.
2. Статистически се обработиха резултатите от първия тур на метода.
3. Актуализира се анкетната карта с цел
постигне точност и дълбочина на резултатите
по отделните елементи от комуникативната
компетентност на акушерките.
Трети етап
1. Проведе се анкетно проучване на
фокус група, състояща се от 15 хабилитирани
преподаватели от МФ на ТрУ, катедри:
„Здравни грижи”, „Социална медицина и
здравен мениджмънт” „Акушерство и гинекология” и „Социални дейности”. Всеки
участник получи на хартиен носител
материал, съдържащ актуализиран вариант на
анкетата от първия тур.
2. Изработи се модел на измеренията на
комуникативната компетентност на акушерката в съвремието.
Обем на панела от експерти: първи тур 72 експерта; втори тур - 15 хабилитирани
преподаватели.
Време на провеждане:
І тур: май – септември 2015 г.
На този етап изследването бе проведено в
Тракийски университет - Стара Загора и в ЛЗ
за АГ помощ в 5 града - Стара Загора,
Габрово, Хасково, Димитровград и Сливен.
ІІ тур: септември - октомври 2015 г.
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На този етап изследването бе проведено в
МФ на Тракийски университет гр. Стара
Загора.
Данните са събрани посредством 2
анкетни карти и са обработени с помощта на
пакета Microsoft Office Excel 2007.

е: професор – 1,4%, доцент – 9,7%, главен
асистент – 8,3%, асистент – 6,9%, преподавател – 2,8%; не заемат такава – 62,5%.
Професионален стаж по специалността от
11 до 15 години имат 5,6% от експертите, от
16 до 20 години – 16,7% и над 21 години –
76,4%.
Във вторият тур от изследването 66,7% от
експертите са жени и 33,3% мъже. Разпределението им по катедри в Тракийски университет е: „Здравни грижи” – 26,7%; „Социална
медицина и здравен мениджмънт” - 13,3%;
„Акушерство и гинекология” – 33,3%; „Социални дейности” – 26,7%.
Разпределението на експертите във втория
тур от изследването по академична длъжност
е: професор – 33,3%, доцент – 66,7%. Професионалният стаж на 86,6% от експертите е над
21 години, а по 6,7% този от 11 до 15 г. и от
16 до 20 г.
При обработката на резултатите приехме за консенсусно мнението, което се защитава от 75 % или 2/3 от експертите.
В първият тур от изследването се постигна консенсус, че комуникативната компетентност на акушерките има „висока” степен на
значимост за качественото предоставяне на
здравни грижи за пациента и ефективността
на работата в медицинския екип /виж табл.1/:

Резултати
В първият тур от изследването 87,5% от
експертите са жени и 12,5% мъже. Разпределението им по градове и институции е както
следва: Тракийски университет - Стара Загора
- 29,2%; ЛЗ за АГ помощ гр. Стара Загора –
27,8%; ЛЗ за АГ помощ гр. Габрово - 2,8%;
ЛЗ за АГ помощ гр. Хасково -25,0%; ЛЗ за АГ
помощ гр. Димитровград - 5,6%; ЛЗ за АГ
помощ гр. Сливен -27,8%
Най-значителният дел експерти са без защитена научна степен – 72,2%. В тази група
попадат предимно потребители на здравни
кадри, работещи в ЛЗ за болнична акушерогинекологична помощ – ръководители на АГ
клиники и отделения, старши акушерки,
както лекари със специалност по „Акушерство и гинекология”. Едва 1,4% от експертите
в първия тур на изследването са с научна
степен „доктор на науките“, а 16,7% притежават – степен „доктор“.
Разпределението на експертите в първия
тур от изследването по академична длъжност

Таблица 1. Степен на значимост на комуникативната компетентност на акушерките за качественото предоставяне на здравни грижи за пациента и ефективност на работата в медицинския
екип

Въпрос

висока

Каква степен на значимост има комуникативната
компетентност на акушерките за качественото
предоставяне на здравни грижи за пациента?
Каква степен на значимост има комуникативната
компетентност на акушерките за ефективността на работа
в медицинския екип?

степен на значимост
средна
ниска
няма
значимост

76,4%

23,6%

0,0%

0,0%

80,6%

19,4%

0,0%

0,0%

 Оказването на психо-емоционална
подкрепа на пациента и семейството му
/77,8%/.
 Умения за оценка емоционалната необходимост на пациента от общуване /75,0%/.

От общо 26 предложени елементи на
комуникативна компетентност на акушерките, в първият тур от изследването се
постигна консенсус едва по два от тях / виж
табл. 2/:
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Таблица 2. Резултати от първи тур на изследването - степен на значимост на елементите на
комуникативната компетентност на акушерките.
Елементи на комуникативната компетентност на акушерките
в съвремието
Умения за оценка емоционалната необходимост на пациента от
общуване, на базата на психо-соматичното му състояние.
Умения за оценка на възможните бариери по време на комуникацията, произтичащи от различни фактори /възраст, възпитание и
култура, ценностна система, навици, образователен ценз,
вероизповедание, интереси, мотиви, идеали, убеждения и т.н./
Умения за организиране и провеждане на вербална комуникацията.
Умения за персонализация на комуникацията с пациента.
Умения за подходящо информиране на пациента.
Умения за съблюдаване на правата на пациента.
Умения за информиране на пациента с цел получаване на
информирано съгласие.
Оказване на психо-емоционална подкрепа на пациента и
семейството му.
Умения за осъществяване на емпатична комуникация с пациента,
при спазване на основните изисквания за ефективно управление
на вербалното и невербалното общуване /стилове, техники,
модалности/.
Умения за активно слушане.
Умения за задаване на въпроси.
Консултиране и съветване на пациента и близките му.
Умения за промени на стила и средствата за комуникация,
съобразно потребностите и реакциите на пациента.
Умения за себепознание.
Умения за ясна и целенасочена формална комуникация.
Умение да бъдеш настоятелен.
Умения за ефективно справяне с конфликти.
Умения за точна интерпретация на информацията, получена при
словесна и несловесна комуникация.
Кинестетична модалност.
Тактилната модалност.
Параезиковата модалност.
Умения за писмена комуникация.
Умения за критично възприемане, интерпретиране, осмисляне,
анализиране и синтезиране при четене на медицинска литература.
Умения за публична комуникация.
Умения за презентиране.
Умения за общуване на някои от най-разпространените
европейски езици.

Във вторият тур от изследването по техниката на Делфи, участниците са помолени да
обмислят значимостта на отделните елементи
от комуникативната компетентност на акушерките за качествено предоставяне на здравни грижи за пациентките, ефективна комуникация в медицинския екип и успешна професионална реализация и да ги оценят в степените „висока” и „ниска”. Резултатите са
представени в таблица 3.
Не се постигна консенсус по шест елемента от комуникативната компетентност на аку-

степен на значимост на елемента
висока
средна ниска
няма
75,0%

25,0%

0,0%

0,0%

69,4%

30,6%

0,0%

0,0%

59,7%
56,9%
58,3%
58,3%

29,2%
40,3%
38,9%
30,6%

9,7%
2,8%
2,8%
11,1%

1,4%
0,0%
0,0%
0,0%

62,5%

33,3%

4,2%

0,0%

77,8%

20,8%

1,4%

0,0%

69,4%
55,6%
54,2%
54,2%

27,8%
37,5%
34,7%
34,7%

2,8%
6,9%
11,1%
11,1%

0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

62,5%
55,6%
66,7%
43,1%
54,2%

16,7%
22,2%
30,6%
43,1%
30,6%

20,8%
22,2%
1,4%
13,9%
15,3%

0,0%
0,0%
1,4%
0,0%
0,0%

58,3%
43,1%
37,5%
30,6%
48,6%

30,6%
33,3%
40,3%
48,6%
41,7%

11,1%
23,6%
15,3%
18,1%
6,9%

0,0%
0,0 %
6,9%
2,8%
2,8%

41,7%
33,3%
29,2%

45,8%
50,0%
43,1%

9,7%
15,3%
26,4%

2,8%
1,4%
1,4%

25,0%

43,1%

26,4%

5,6%

шерките: умение да бъдеш настоятелен; кинестетична модалност; умения за критично четене; умения за публична комуникация; умения за презентиране; умения за общуване на
някои от най-разпространените европейски
езици, позволяващи пълноценна комуникация
с чужденци.
Посочените елементи не получиха защита
от 75% или 2/3 от експертите в степента
„висока”.
По-специално внимание отделяме на два
от елементите на комуникативната компе-
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тентност на акушерката, които са с гранични
резултати от втория тур на Делфи техниката.
Умението да бъдеш настоятелен в първи
тур, от степените на значимост „висока“ и
„средна“ общо събра 86,2%. За елемента
„кинестетична модалност” този резултат е
76,4%. Във втория тур на проучването и двата
елемента са оценени с граничните 73,3%
„висока” степен на значимост.

Мнението на авторите е, че коментираните
елементи имат своето място сред основните
измерения на комуникативната компетентност на акушерката в съвремието, но т.к.
целта на Делфи техниката е да се постигне
съгласие на ексертите в определеното поле на
научно изследване, посочените не се
включват в представения по-долу модел.

Таблица 3. Резултати от втори тур на изследването - степен на значимост на елементите на
комуникативната компетентност на акушерките
Елементи от комуникативната компетентност на акушерките
в съвремието
Умения за оценка на възможните бариери по време на комуникацията,
произтичащи от различни фактори.
Умения за организиране и провеждане на вербална комуникация.
Умения за персонализация на комуникацията с пациента.
Умения за подходящо информиране на пациента.
Умения за съблюдаване на правата на пациента.
Умения за информиране на пациента с цел получаване на информирано
съгласие.
Умения за осъществяване на емпатична комуникация с пациента.
Умения за активно слушане.
Умения за задаване на въпроси.
Консултиране и съветване на пациента и близките му.
Умения за промени на стила и средствата за комуникация, съобразно
потребностите и реакциите на пациента.
Умения за себепознание.
Умения за ясна и целенасочена формална комуникация.
Умение да бъдеш настоятелен.
Умения за ефективно справяне с конфликти.
Умения за точна интерпретация на информацията, получена при
словесна и несловесна комуникация.
Кинестетична модалност.
Тактилна модалност.
Параезиковата модалност
Умения за писмена комуникация.
Умения за критично четене.
Умения за публична комуникация.
Умения за презентиране.
Умения за общуване на някои от най-разпространените европейски
езици, позволяващи пълноценна комуникация с чужденци.

Отчетеното
систематично
изяснено
експертно мнение и отразеното виждане на
авторите, позволяват да се ранжират еле-

степен на значимост на
елемента
висока
ниска
93,3 %
100 %
100 %
100 %
100 %

6,7%%
0%
0%
0%
0%

100 %
93,3 %
93,3 %
100 %
93,3 %

0%
6,7%%
6,7%%
0%
6,7%%

100 %
86,7 %
93,3 %
73,3 %
100 %

0%
13,3 %
6,7%%
26,7 %
0%

100 %
73,3 %
80,0 %
80,0 %
93,3 %
60,0 %
46,7 %
60,0 %

0%
26,7 %
20,0 %
20,0 %
6,7%%
30,0 %
53,3 %
30,0 %

66,7 %

33,3 %

ментите и да се представи модел на измеренията на комуникативната компетентност
на акушерката в съвремието - фигура 1:
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Измерения на комуникативната компетентност
на акушерката в съвремието
Оказване на психо-емоционална подкрепа на пациента и семейството му.
Умения за оценка емоционалната необходимост на пациента от
общуване, на базата на психо-соматичното му състояние.
Умения за организиране и провеждане на вербална комуникация.
Умения за персонализация на комуникацията с пациента.
Умения за подходящо информиране на пациента.
Умения за информиране на пациента с цел получаване на информирано съгласие.
Умения за съблюдаване на правата на пациента.
Умения за задаване на въпроси.
Умения за промени на стила и средствата за комуникация, съобразно
потребностите и реакциите на пациента.
Умения за ефективно справяне с конфликти.
Умения за точна интерпретация на информацията, получена при
словесна и несловесна комуникация.
Умения за оценка на възможните бариери по време на комуникацията,
произтичащи от различни фактори.
Умения за осъществяване на емпатична комуникация с пациента.
Умения за активно слушане.
Консултиране и съветване на пациента и близките му.
Умения за ясна и целенасочена формална комуникация.
Умения за писмена комуникация.
Умения за себепознание.
Тактилна модалност.
Параезиковата модалност.

Фиг. 1. Измерения на комуникативната компетентност на акушерките в съвремието
 Не се постигна консенсусна позиция
по елементите на комуникативната компетентност на акушерката, засягащи успешната
й професионална реализация.
 На база резултатите от експертното
мнение е представен модел с 20 измерения на
комуникативната компетентност на акушерката в съвремието.Някои от най-съществените
са: оказване на психо-емоционална подкрепа на
пациента и семейството му; умения за оценка
емоционалната необходимост на пациента от
общуване, на базата на психо-соматичното му

Анализът на резултатите от проведеното
изследване по метода Делфи позволява да се
направят следните изводи:
 Постигната е консенсусна позиция по
всички елементи на комуникативната компетентност на акушерката, засягащи взаимоотношенията с обекта на здравните грижи.
 Систематичното изясняване на експертно мнение постигна съгласие по елементите на комуникативната компетентност на
акушерките, касаещи ефективната формална
комуникация в медицинските екипи.
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състояние; умения за точна интерпретация на
информацията, получена при словесна и несловесна комуникация; умения за организиране и
провеждане на вербална комуникация; персонализация на комуникацията; с пациента;
подходящо информиране на пациента; умения
за задаване на въпроси; умения за промени на
стила и средствата за комуникация, съобразно
потребностите и реакциите на пациента; умения
за ефективно справяне с конфликти.

2. Наредба № 19 от 22 Декември 2014 г.
за утвърждаване на медицински стандарт
„Акушерство и гинекология“. Обн. ДВ. бр.
106 от 23 Декември 2014 г.
3. Национална квалификационна рамка
на Република България, приета с РМС No96
от 02.02.2012 г.
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FOOD SUPPLEMENTS. EUROPEAN AND NATIONAL LEGISLATION
Ivo Kumanov, Stole Zafiroski, Svetlana Georgieva
ABSTRACT: Analysis of health claims on marketed dietary supplements is very important and relevant topic
and aims risk assessment, rational use and improving public health. Due to the observed increase in
consumption of dietary supplements have identifying possible risks and adverse events associated with their use.
For this reason, WHO recommends modifying the existing system to track food supplements in order to meet the
specific characteristics of the user. In this literature review we will present European and National legislation,
as well as opportunities to align the criteria for the safety of food supplements.
Key words: food supplements, public health, risk assessment

хранителни добавки таблетирани лекарствени
растения, което е в разрез с всички принципи
на фармакотерапията и технологията на
лекарствените средства. Много спорни
моменти
има
и
в
системата
на
разпространение на хранителните добавки.
Известна част от тях се продават в аптеките и
дрогериите, а друга по- голяма част се
разпространяват предимно от чуждестранни
фирми- вносителки по системата “мулти
левъл маркетинг” с участието на т. нар.
“свободни дистрибутори”. Тези дистрибутори
в преобладаващото си мнозинство не са
медицински лица и в дейността си се
ръководят от груби комерсиални подбуди.
Хранителните добавки обикновено се
предлагат на болни с тежки заболявания като
се обявяват за панацея, с което тези болни се
отклоняват от методите и средствата на
научната медицина и на практика се влошава
тяхното състояние или се ускорява фаталния
изход от болестта. Този вид търговия е с
неясен правно- финансов статут, тъй като
участващите в нея лица не са регистрирани
като търговски субекти и съответно не
плащат никакви данъци върху реализираните
печалби.
Една от основните причини за негативните
явления при производството, вноса и
разпространението на хранителни добавки е
липсата на адекватна нормативна база. На
практика в страната в момента няма нито
един документ, който по някакъв начин да
третира проблема с хранителните добавки.

През последното десетилетие в нашата
страна нарастна изключително много вноса,
производството и търговията с т. нар.
“хранителни добавки”, като тази тенденция се
наблюдава и в световен мащаб. Хранителните
добавки представляват специални продукти,
които съдържат хранителни компоненти
(белтъчини, въглехидрати и мазнини),
витамини, минерали, растения или части от
тях и различни биологично
активни
вещества, които са нормални съставки на
храните, а в някои случаи не са такива. По
принцип
хранителните
добавки
са
предназначени, както личи и от самото им
име, да допълват хранителния порцион на
населението с вещества, които липсват или са
в намалено количество в употребяваните
храни. На практика обаче хранителните
добавки масово се препоръчват и рекламират
като средства за профилактика и лечение на
различни заболявания, с което грубо се
нарушават разпоредбите на чл. 9, ал.2, т. 1 и 2
от Закона за храните [1] и по смисъла на този
закон са “заблуждаващи потребителя храни”.
Друг негативен момент е масовото
обявяване на фитогаленови препарати за
хранителни добавки, с което се избягват
разпоредбите на Закона за лекарствата и
аптеките в хуманната медицина и не се
заплащат необходимите такси за тяхната
регистрация като лекарствени продукти. В
това отношение се стига до такива парадокси,
че да се предлагат от няколко фирми като
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Нещо повече- за тях дори не се издават
санитарни
разрешителни
според
изискванията на доскоро действащата
Наредба
№27
от
17.VIII.1995г.
на
Министерството на здравеопазването [2], тъй
като в Наредба №7 от 8.04.2002г. на същото
министерство
и
Министерството
на
земеделието и горите това изискване не
съществува по отношение на всички храни
(по подразбиране и за хранителните добавки)
и на практика остава само текущия контрол
на техния състав и качество от органите на
РЗИ, когато те вече се намират в търговските
обекти [3].
Хранителните
добавки
са
важни
специализирани продукти, имащи значение за
здравето на населението и това налага да се
създаде съответната нормативна база за
регулиране на всички въпроси, свързани с
тяхното
производство,
внос
и
разпространение.

2. В раздел Б. Минерални вещества се
добавя следният ред преди думите "меден
карбонат":
"железен бисглицинат".
Член 17 от Регламент (ЕО) №178/2002
на Европейския парламент и на Съвета от
28 януари 2002г. за установяване на
общите принципи и изисквания на
законодателството в областта на храните,
за създаване на Европейски орган за
безопасност на храните и за определяне на
процедури относно безопасността на
храните (Общо законодателство в областта
на храните) [6] гласи, че държавите членки
са отговорни да прилагат законодателството в
областта на храните, да следят и проверяват
дали стопанските субекти в хранителната и
фуражната
промишленост
спазват
съответните изисквания на законодателството
в областта на храните на всички етапи на
производство, преработка и разпространение.
За целта държавите членки поддържат
система за официални проверки и други
подходящи за обстоятелствата дейности.
Регламент
(ЕО)
№882/2004
на
Европейския парламенти на Съвета от 29
април 2004 година относно официалния
контрол, провеждан с цел осигуряване на
проверка
на
съответствието
със
законодателството в областта на фуражите и
храните и правилата за опазване здравето на
животните и хуманното отношение към
животните [7].
Регламентът определя общите правила за
извършване на официален контрол с цел
проверка на съответствието с правилата,
които са насочени по-специално към:
а) предотвратяване, елиминиране или
редуциране на риска до приемливи нива за
хората и животните пряко или чрез
заобикалящата ги среда;
б) гарантиране на лоялните практики в
търговията с фуражи и храни и защита на
интересите на потребителите, включващи
етикетиране на фуражите и храните и други
форми на информация за потребителите;
► Член 3 от Регламент (ЕО) №882/2004
гласи, че държавите членки гарантират, че
официалният контрол се извършва редовно,
въз основа на риска и с необходимата
честота, за да постигне целите на посочения
регламент, като се вземат под внимание:
а/ идентифицираните рискове, свързани с
животните,
фуражите
или
храните,
предприятията за фуражи или храни;

EВРОПЕЙСКО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО
Директива 2002/46/ЕО на Европейския
парламент и на Съвета от 10 юни 2002
година
за
сближаване
на
законодателствата на държавите- членки
по отношение на добавките към храни [4].
Настоящата Директива се отнася до добавки
към храните, които се търгуват на пазара като
храни и се представят като такива. Тези
продукти достигат до крайния потребител
само предварително опаковани и не се
прилага за лекарствените продукти, както са
определени в Директива 2001/83/ЕО на
Европейския парламент и Съвета от 6
ноември 2001г. за създаване на Кодекс на
Общността относно лекарствени продукти за
употреба от човека. Държавите-членки
гарантират, че добавките към храните могат
да се търгуват на пазара на Общността само
ако отговарят на правилата, установени в
настоящата Директива.
Директива 2006/37/ЕО на Комисията от
30 март 2006 година за изменение на
Приложение II към Директива 2002/46/ЕО
на Европейския парламент и на Съвета с
цел включване на някои вещества [5]:
1. В раздел А. Витамини:
а)
заглавието
"10.
ФОЛИЕВА
КИСЕЛИНА" се заменя с "10. ФОЛАТИ";
б) под заглавието 10. ФОЛАТИ се добавя
следният ред:
"б) калциев L-метилфолат."
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използването на фуражи или храни или
процес, материал, вещество, дейност или
операция, които могат да въздействат на
безопасността на фуражите или храните,
опазване здравето на животните и хуманното
отношение към животните;
б/ събраните данни за спазване от страна
на стопанските субекти в областта на
фуражите и храните на изискванията на
законодателството в областта на фуражите и
храните и правилата за опазване здравето на
животните и хуманното отношение към
животните;
в/ достоверността на всички вече
извършени собствени проверки;
г/ всяка информация, която може да
показва неспазване.
► Продукти, които отговарят по състав и
характеристики
на
изискванията
за
хранителни добавки се представят от
производителите като диетични храни за
специални медицински цели. В етикетите на
такива продукти понякога се включват и
неразрешени претенции.
► Някои продукти се представят за
хранителни добавки, но някои от съставките
им надвишават максимално разрешените
количества.
►
В
случаите
с
установени
несъответствия,
компетентният
орган
уведомява фирмата производител/търговец за
несъответствието, а контролният орган
предприема необходимите мерки, с оглед
защита интересите на потребителите.
Регламент
(ЕО)
№1924/2006
на
Европейския парламент и на Съвета от 20
декември 2006 година относно хранителни
и здравни претенции за храните [8].
Регламентът се прилага от 1 юли 2007 година.
Според него „Здравна претенция“ означава
претенция,
която
заявява,
създава
впечатление или внушава, че съществува
връзка между дадена категория храна,
отделна храна или една от нейните съставки и
здравето;
„Претенция за намаляване риска от
развитие на определено заболяване“ означава
здравна претенция, която заявява, създава
впечатление или внушава, че консумацията
на дадена категория храни, отделна храна или
някои от съставките й значително намалява
определен рисков фактор за развитие на
заболяване при хората.
Изисквания към здравните претенции:

► Гарантиране на сигурност, че
субстанциите включени в състава на
продуктите, на които се базира здравната
претенция са с благоприятен хранителен и
физиологичен ефект;
► Присъствие в крайния продукт на
сигнификантно количество от субстанциите,
на които се базира здравната претенция;
► Формулиране на верни, ясни, надеждни
и разбираеми за потребителите здравни
претенции;
► Научно доказани здравни претенции,
които не са в противоречие с общоприетите
принципи за хранене и здраве;
Здравните претенции могат да се
използват при етикетиране, представяне и
реклама на храни и хранителни добавки и
не трябва да:
•
са
фалшиви,
двусмислени,
заблуждаващи;
•
пораждат
съмнение
относно
безопасността и/или хранителната стойност
на храната;
• поощряват екцесивен прием на храна;
• заявяват, внушават или означават
(предполагат),
че
балансираният
и
разнообразен хранителен прием не може да
осигури достатъчно количество хранителни
вещества;
• се отнасят до промени на функциите на
организма,
които
създават
страх
в
потребителите при картинно, графично
представяне или представяне чрез символи.
Основни елементи при Регулиране на
здравните претенции при етикетиране на
храни в Европейския съюз. Изискване за
научна оценка на здравните претенции от
European Food Safety Authority (EFSA).
Допускат се здравни претенции, които
описват ролята на нутриент или друга
субстанция за растежа, развитието и
нормалната физиологична функция на тялото
и са базирани на дългогодишни и
непротиворечиви научни изследвания и
доказателства.
Разрешаване на здравни претенции.
► За редица здравни претенции
Европейският орган за безопасност на
храните (EFSA) заключава, че на базата на
предоставените
данни
е
установена
причинно-следствена връзка между съответна
храна и ефекта, предмет на претенцията.
► Здравните претенции, по отношение на
които са направени тези заключения и които
отговарят на изискванията на Регламент (ЕО)

74

№1924/2006, се разрешават по смисъла на
член 13, параграф 3 от Регламент (ЕО)
№1924/2006 и се включват в списък на
разрешените претенции.
Европейската комисия изготвя "позитивен
списък" на много утвърдени "общофункционални" здравни претенции в ЕС, като
например "Калцият е необходим за
поддържане на нормалното състояние на
костите", въз основа на претенции,
представени от Държавите-членки на ЕС.
Този тип здравни претенции, разгледани в
член 13.1 от Регламент 1924/2006, се отнасят
например за растежа, развитието и функциите
на тялото и за психологически и
поведенчески функции.
Регламент
(ЕО)
№1925/2006
на
Европейския парламент и Съвета по
отношение на списъците с витамини и
минерали и формите, под които те могат да
се влагат в храни, включително и
добавките към храните [9]. Настоящият
регламент има за цел да регулира влагането
на витамини и минерали в храните, както и
употребата на някои други вещества или
съставки, съдържащи вещества, различни от
витамини или минерали, които се влагат в
храните или се използват при производството
на храни при условия, които водят до
приемането на количества, значително
надвишаващи количествата, които се очаква
да бъдат приети при нормални условия на
консумация при един балансиран и
разнообразен хранителен режим, и/или които
по някакъв друг начин биха представлявали
потенциален риск за потребителите. Предмет
и обхват: Настоящият регламент хармонизира
разпоредбите, установени със законови,
подзаконови
или
административни
разпоредби в държавите-членки, които се
отнасят до влагането на витамини и
минерали, както и на някои други вещества в
храните, с цел осигуряване на ефективното
функциониране на вътрешния пазар, като в
същото време се предоставя високо равнище
на защита на потребителите. Разпоредбите на
настоящия регламент относно витамините и
минералите не се прилагат за хранителните
добавки, които са предмет на Директива
2002/46/ЕО.
Регламент (ЕО) № 41/2009 на Комисията
от 20.01.2009 година относно състава и
етикетирането на храни, подходящи за
употреба от хора, които имат непоносимост
към глутен [10]. При производството на

хранителни добавки трябва да се има
предвид, че пшеницата (т.е. всички видове,
принадлежащи към род Triticum, например
твърда пшеница, пшеница спелта и камут),
ръжта и ечемикът са зърнени култури, за
които съществуват научни доклади, че
съдържат глутен. Съдържащият се в тези
зърнени култури глутен може да се отрази
неблагоприятно върху здравето на лицата,
които имат непоносимост към глутен, и
поради тази причина те следва да ги избягват.
Важно е обаче различните продукти да
бъдат съответно етикетирани, за да се
осигури правилната употреба на тези
продукти от хората, които имат непоносимост
към глутен, като към това се добавят
засилени информационни кампании в
държавите-членки.
Регламент
(ЕО)
№1170/2009
на
Комисията от 30 ноември 2009 г. за
изменение на Директива 2002/46/ЕО на
Европейския парламент и на Съвета [11] и
Регламент
(ЕО)
№1925/2006
на
Европейския парламент и на Съвета по
отношение на списъците с витамини и
минерали и формите, под които те могат да
се влагат в храни, включително и
добавките към храните [9]. В приложения I
и II към Директива 2002/46/ЕО се установяват
списъци с витамини и минерали, както и
формите за всеки от тях, които могат да се
използват при производството на добавки към
храните. Измененията на посочените списъци
могат да се приемат в съответствие с
изискванията, изложени в член 4 от
посочената директива, и в съответствие с
процедурата, упомената в член 13, параграф 3
от нея. В приложения I и II към Регламент
(ЕО) № 1925/2006 се установяват списъци с
витамини и минерали, както и формите за
всеки от тях, които могат да бъдат влагани в
храни. Измененията на посочените списъци
могат да се приемат в съответствие с
изискванията, изложени в член 3 от
посочения регламент, и в съответствие с
процедурата, упомената в член 14, параграф 3
от него. От Европейския орган за безопасност
на храните са оценени нови форми на
витамини и минерали.
Веществата,
за
които
е
дадено
положително научно становище и за които са
спазени
изискванията,
упоменати
в
Директива 2002/46/ЕО и в Регламент (ЕО)
№1925/2006, следва да бъдат добавени в
съответните списъци към посочените актове.
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хранителната информация, се обявява (т) в
същото зрително поле, в което се обявява за
хранителната информация, и се изразява(т) в
съответствие с членове 31, 32 и 33 от
Регламент (ЕС) №1169/2011. Мерните
единици, които се използват, за да се изрази
количеството вещество, са подходящи за
съответните
отделни
вещества.
Съдържанието на задължително обявената
хранителна стойност, може да бъде
допълнено с посочване на количествата на
едно или повече от следните вещества:
витамини или минерали, изброени в
приложение XIII, част А, точка 1, и налични в
значителни количества, както е определено в
приложение ХIII, част А, точка 2.
Регламент
(ЕС)
№432/2012
на
Комисията от 16 май 2012 година за
създаване на списък на разрешените
здравни претенции за храни, различни от
претенциите, които се отнасят до
намаляване на риска от заболяване и до
развитието и здравето на децата [14].
Прилага се от 14 декември 2012 г.
Все повече храни в рамките на
Европейската общност претендират за
специфични свойства, обявени на етикетите и
в рекламните съобщения чрез хранителни
и/или здравни претенции от типа „Без
добавени захари“, „Без съдържание на
мазнини“, „Намалява холестерола“ и т.н. С
оглед на тази тенденция и с цел улесняване и
на бизнеса, и на потребителите в голямото
разнообразие на съществуващи претенции,
обосновани на вещества, чиято полезност
невинаги е доказана, както вече бе описано е
Регламент (ЕО) №1924/2006 на Европейския
парламент и на Съвета относно хранителни и
здравни претенции за храните е приет
настоящия регламент.
В него се предвижда прилагането на
мерки, които да осигурят, че всяка претенция,
посочена при етикетирането, представянето и
рекламирането на храни в рамките на ЕС, е
ясна, точна и се основава на общоприети
научни доказателства. Позволените могат да
бъдат свободно използвани от бизнес
операторите на храни в рамките на целия
вътрешен пазар, а потребителите са
застраховани от неясни, подвеждащи и
недоказани претенции тъй като притежават
необходимата информация, за да направят
своя избор.
Нещо повече - за да носят претенции,
храните трябва да имат подходящ хранителен

Регламент
(ЕС)
№382/2010
на
Комисията от 5 май 2010 година за
отхвърляне на някои здравни претенции за
храните, различни от претенциите, които
се отнасят до намаляване на риска от
заболяване и развитието и здравето на
децата [12].
Здравните
претенции,
посочени
в
приложението към настоящия регламент, не
подлежат на включване в списъка на
Общността с разрешените претенции,
предвиден в член 13, параграф 3 от Регламент
(ЕО) №1924/2006.
Те обаче могат да продължат да бъдат
използвани в продължение на шест месеца
след влизането в сила на настоящия
регламент.
Регламент
(ЕС)
№1169/2011
на
Европейския Парламент и на Съвета от 25
октомври 2011 година за предоставянето
на
информация
за
храните
на
потребителите, за изменение на регламенти
(ЕО) №1924/2006 и (ЕО) №1925/2006 на
Европейския парламент и на Съвета и за
отмяна на Директива 87/250/ЕИО на
Комисията, Директива 90/496/ЕИО на Съвета,
Директива
1999/10/ЕО на
Комисията,
Директива 2000/13/ЕО на Европейския
парламент и на Съвета, директиви 2002/67/ЕО
и 2008/5/ЕО на Комисията и на Регламент
(ЕО) №608/2004 на Комисията [13].
Изменения на Регламент (ЕО) №1924/2006
в член 7 от Регламент (ЕО) №1924/2006 първа
и втора алинея се заменят със следното:
„Етикетирането
на
хранителната
информация на продукти, за които е
представена хранителна и/или здравна
претенция, е задължително, с изключение на
общата реклама. Информацията, която трябва
да се предостави, включва данните, посочени
в член 30, параграф 1 от Регламент (ЕС)
№1169/2011 на Европейския парламент и на
Съвета от 25 октомври 2011г. за
предоставянето
на
потребителите
на
информация за храните. Когато е представена
хранителна и/или здравна претенция за
хранително вещество, посочено в член 30,
параграф 2 от Регламент (ЕС) №1169/2011,
количеството на това хранително вещество се
обявява в съответствие с членове 31-34 от
същия регламент.
Количеството (ата) от веществото (ата), за
което (които) се отнася дадена хранителна
или здравна претенция и което (които) не
присъства (т) при етикетирането на
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профил.
Хранителните
профили
са
характеристики, които се установяват от
Европейската комисия на базата на научната
преценка
на
Европейския
орган
за
безопасност на храните (ЕФСА) и след
консултация със заинтересувани страни, поспециално ръководители на хранителни
предприятия и групи на потребителите, на
които храните/категории храни трябва да
отговарят. Тези хранителни профили следва
да ограничат използването на претенции в
зависимост от хранителния състав на храната.
Освен това претенциите, независимо дали
на етикета, при представянето или рекламата
на храни следва да отговарят на общите и
специалните изисквания, предвидени в
регламента. Той се прилага спрямо претенции
за храни, доставяни на крайния потребител,
както и
по отношение на храни,
предназначени за ресторанти, болници,
училища, столове и други заведения за
обществено хранене, както и за напитки с
изключение на натуралните минерални води,
други води за пиене и хранителните добавки,
за които се прилагат отделни общностни
правила относно етикетирането.
Хранителни претенции се разрешават само
ако са посочени в приложението на
Регламента (изм. с Регламент (EC) №116/2010
на комисията от 9.02.10 г.) и отговарят на
условията, предвидени в него. Надписите
”Без съдържание на мазнини”, “Без добавени
захари”, “Високо съдържание на белтък” са
някои от разрешените посочени в списъкаприложение към регламента. Хранителни
претенции, непосочени в приложението, не
могат да бъдат използвани (напр.: „Не
съдържа трансмазнини“).
Здравната претенция заявява, създава
впечатление или внушава, че съществува
връзка между дадена категория храна,
отделна храна или една от нейните съставки и
здравето.
Прави се разграничение между няколко
вида здравни претенции и процедурите по
тяхното одобрение.
От една страна, това са т.нар.
функционални здравни претенции, описващи
или позоваващи се на:
(а) ролята на дадено хранително или друго
вещество за растежа, развитието и функцията
на организма;
(б)
психологични
и
поведенчески
функции;

(в) отслабването или контрола на теглото,
или намаляването на теглото в смисъл на
усещане за глад, или на увеличение на
теглото в смисъл на усещане за преситост,
или на намаление на енергията, получавана от
храненето.
Те се основават на общоприети научни
доказателства и следва да са лесно
разбираеми
за
средностатистическия
потребител. През май Европейската комисия
след консултации с ЕФСА прие списък на
разрешените „функционални“ претенции
(напр. „Калцият допринася за нормалната
функция на мускулите“), валиден за
общността, както и всички необходими
условия за използване на тези претенции.
Одобрените и условията за тях се прилагат от
14 декември 2012г. и така се предвижда
преходен период, през време на който
операторите на храни ще имат възможност да
се адаптират към новите изисквания и да
премахнат претенциите, непосочени в
списъка, тъй като след този период всички,
които не са разрешени, не са „висящи“ и не
изчакват разглеждане, ще бъдат забранени.
Съответно с новия списък ще се спомогне за
премахване на подвеждащи съобщения на
пазара, като същевременно се предоставя
възможност на търговците да използват
свободно одобрените претенции при спазване
на условията им за употреба, без да са
необходими индивидуални разрешения.
Регламентът урежда и използването на
здравни претенции „за намаляване на риска
от заболяване“. Това са случаите, когато се
заявява, създава се впечатление или се
внушава, че консумацията на дадена
категория храни, отделна храна или някои от
съставките значително намалява определен
рисков фактор за развитие на заболяване при
хората. Например: „Дъвката без захар
спомага за намаляване на деминерализацията
на зъбите. Деминерализацията на зъбите е
рисков фактор за развитието на зъбен
кариес.“ Условието е потребителите да бъдат
информирани, че благотворният ефект се
получава при дъвчене на 2-3 g дъвка без захар
в продължение на 20 минути поне три пъти на
ден след хранене.
Здравни претенции, отнасящи се до
развитието и здравето на децата, също са
уредени от регламента. Такъв вид е:
„Незаменимите
мастни
киселини
са
необходими за нормалния растеж и развитие
на децата“. Условието за използването й е да
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има указана информация за потребителя, че
полезният ефект се получава при дневен
прием на линолова киселина в количество,
което представлява 1% от общата енергия за
деня и на линоленова киселина в количество,
което представлява 0,2% от общата енергия за
деня.
Подобно на „функционалните“ претенции,
тези за намаляване на риска от заболяване и
отнасящите се до развитието и здравето на
децата могат да се използват, ако са одобрени
от комисията и са включени в списъка на
общността. Комисията създава и поддържа
публичен регистър на разрешените и
отхвърлените
хранителни
и
здравни
претенции. За да бъдат включени в този
списък, здравните претенции следва да
преминат през специална процедура на
одобрение, различна за различните видове.
Най-общо процедурата предвижда заявителят
да подаде заявление (с изключение на
твърденията, основани на общоприети научни
доказателства) заедно с подкрепящите го
научни доказателства до националния
компетентен орган на държавата членка,
който го проверява за допустимост и го
препраща на ЕФСА за преценка.
Основната
цел
на
общностното
законодателство е да въведе правила, които
да
защитават
потребителите
от
нерегламентирани твърдения на пазара, като
същевременно се предостави правна яснота
на производителите на храни за претенциите,
които те могат/не могат да използват. Дали
регламентът е постигнал своята цел ще стане
ясно през 2013г., когато комисията трябва да
предостави доклад за прилагането му и за
разбирането на указанията от потребителите
заедно с предложение за изменение, ако
такова се налага.

отношение на хранителните добавки (ДВ, бр.
44 от 2007г.); изискванията на Директива
2006/37/ЕО на Комисията от 30 март [5] за
изменение на Приложение II към Директива
2002/46/ЕО на Европейския парламент и
Съвета с цел включване на някои вещества
(обн. - ДВ, бр.44 от 2007 г.); осигурява се
прилагането на изискванията на Регламент
(ЕО) №1170/2009 на Комисията от 30
ноември 2009г. [11] за изменение на
Директива 2002/46/ЕО на Европейския
парламент и на Съвета [4] и Регламент (ЕО)
№1925/2006 на Европейския парламент и на
Съвета [9] по отношение на списъците с
витамини и минерали и формите, под които
те могат да се влагат в храни, включително и
добавките към храните (обн. - ДВ, бр.90 от
2010г., в сила от 16.11.2010г.).
В Закона за храните [1], в чл.6а са
посочени основните положения, отнасящи се
до хранителните добавки: хранителните
добавки се доставят до потребителя само
предварително опаковани. Министърът на
здравеопазването, съгласувано с Министъра
на земеделието и храните, определя с
наредба: изискванията към хранителните
добавки; хранителните вещества (витамините
и минералите), които могат да се влагат при
производството на хранителни добавки;
критериите за чистота на хранителните
вещества, предназначени за влагане в
хранителни добавки; информацията, която
трябва да се отбелязва при етикетиране на
хранителните добавки.
В Наредба №47 на МЗ от 28.04.2004г. за
изискванията към хранителните добавки [15],
която нататък накратко ще наричаме
„Наредба №47”, е посочено, че хранителните
добавки се предлагат на пазара като храни,
представят се като такива и достигат до
крайния потребител само предварително
опаковани.
За хранителните добавки у нас режимът е
уведомителен.
Производителите
и
търговците, които предстои да пуснат на
пазара в Република България за първи път
хранителна добавка изготвят ”Уведомление
за пускане на пазара на хранителна добавка”,
в което посочват: производител в Република
България (упълномощен представител) или
търговец (за продукт, който не се произвежда
в Република България), като се посочват
наименование,
седалище,
адрес
на
управление, телефон, факс, e-mail; обект за
производство
(когато
продуктът
се

НОРМАТИВНА БАЗА В РЕПУБЛИКА
БЪЛГАРИЯ
У нас е в сила от 01.08.2005 г. Наредба
№47
от
28
декември
2004г.
[15]
заизискванията към хранителните добавки,
издадена
от
Министерството
на
здравеопазването (обн. ДВ. бр.5 от 14 Януари
2005г., изм. ДВ. бр.90 от 11 Ноември 2005г.,
изм. ДВ. бр.44 от 5 Юни 2007г., изм. ДВ.
бр.90 от 16 Ноември 2010г.). С наредбата се
въвеждат
изискванията
на
Директива
2002/46/ЕО на Европейския парламент и
Съвета от 10 юни 2002г.[4]за сближаване на
законодателството на държавите членки по
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произвежда в страната, в обект, собственост
на производителя), като се посочват
наименование, седалище, адрес, телефон,
факс, e-mail; обект (в страната), с който е
сключен договор за извършване на
производство,
като
се
посочват
наименование,
седалище,
адрес
на
производство, телефон, факс, e-mail; за
търговците (когато продуктът не се
произвежда в Република България) се посочва
адрес на складиране на продуктите. Посочват
се (ден, месец, година), когато предстои да се
пусне на пазара в Република България за
първи път хранителната добавка. Посочва се
наименованието на хранителната добавка,
описва се нейното предназначение и се
прилага образец на етикета на хранителната
добавка (опаковка, листовка, брошура - при
наличие на такива). При промяна в състава,
наименованието или предназначението на
хранителна добавка се подава ново
уведомление.
Когато
съдържанието,
производството,
спецификациите,
представянето
или
етикетирането
на
хранителните
добавки
отговарят
на
изискванията на Наредба №47 и на другите
нормативни актове, свързани с хранителните
добавки, търговията с тях не се забранява или
ограничава.
При
производството
на
хранителни добавки се използват витамини и
минерали, за които има установени
специфични правила относно видове, форми,
допустими количества витамини и минерали
в хранителни добавки, предназначени за
дневен прием за лица над 18 г [15].
В състава на хранителни добавки се
„допуска влагането на стандартизирани
растения, части от растения и екстракти от
тях с благоприятен ефект върху здравето и
безопасни в препоръчаната от производителя
доза за дневен прием” (чл.10 на Наредба №47
[15]). В състава на хранителни добавки се
забранява влагането на растения и части от
тях, посочени в Приложение №4 към чл.11,
ал.1 на Наредба №47 на МЗ „Растения и части
от тях, които не се допускат завлагане в
хранителни добавки” [15]. В състава на
хранителни добавки се забранява влагането и
на други растения и части от тях, извън
посочените в негативния списък на Наредба
№47, които съдържат отровни и силно
действащи вещества [15].
При етикетирането на хранителните
добавки се спазват изискванията на
Наредбата за изискванията за етикетирането и

представянето на храните [16], приета с
Постановление №136 на Министерския съвет
от 2000 г. (ДВ, бр. 62 от 2000 г.), като се
обявяват задължително и следните данни:
1.
наименование
на
категориите
хранителни вещества или субстанции,
характеризиращи продукта или указание за
естеството им;
2. препоръчвана доза от продукта за
дневен прием;
3. предупреждение да не се превишава
препоръчваната дневна доза;
4. предупреждение продуктът да не се
използва като заместител на разнообразното
хранене;
5. предупреждение продуктът да се
съхранява на място, недостъпно за малки
деца.
Наименованието, под което се продават
продуктите
хранителни
добавки
е
"хранителна
добавка".
Етикетът,
представянето и рекламата не трябва да
приписват на хранителните добавки свойства
да предпазват, лекуват или излекуват болести
при човека, нито да се позовават на такива
свойства [15]. Количествата хранителни
вещества или субстанции с хранителен или
физиологичен ефект, които се съдържат в
продукта, се обявяват върху етикета в
цифрова форма и трябва да са тези, които се
съдържат в препоръчваната доза продукт за
дневен прием [15].
Както вече се посочи липсват специфични
правила относно хранителните добавки,
приети от общността.
УЕДНАКВЯВАНЕ НА КРИТЕРИИТЕ
ЗА
БЕЗОПАСНОСТ
НА
ХРАНИТЕЛНИТЕ ДОБАВКИ
Новите
(правила)
критерии
на
европейското законодателство се отнасят за
безопасност на хранителните добавки и
естествено за техния ефект върху здравето и
на хората.
 На първо място важен аргумент за
това действие е хранителната добавка да бъде
представена в подходяща за приемане
структура (капсули, дражета, таблетки,
сашета и капки), осигуряваща желаното
високо ниво на защита на потребителите и
стабилност при съхранение в срока на
годност. Хранителната добавка съдържа
необходимите основни съставки и може да
включва или да не включва помощни
вещества [17].
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 На
второ
място
продуктът
задължително да е получен чрез прилагане на
определени технологични операции, които
осигуряват гаранция за качеството и неговия
ефект върху здравето на човека [17].
 На трето място, конкретно за
хранителни добавки, съдържащи растителни
съставки,
Европейската
асоциация
за
употреба на билкови препарати EHIA
(European Herbal Infusions Association)
публикува (2000 г.) пълен списък на растения,
които могат да се използват като съставки на
хранителни добавки. Ограничителните мерки
се налагат и от факта, че повечето растителни
съставки не са тествани, за да се разбере,
имат ли нежелани взаимодействия с
лекарства, храни, други растителни вещества
или хранителни добавки. Поради тази
причина даже и публикуваната до сега
информация за неблагоприятни ефекти и
взаимодействия следва да се счита за непълна
[17].
 На
четвърто
място
съгласно
европейското и българско законодателство по
отношение на хранителните добавки при
тяхното представяне не е желателно да се
обявява, че те предпазват от определено
заболяване и лекуват. По- важно и
задължително условие според последната
директива
на
Европейската
общност
(Директива 2002/46/ЕО, 2006/37/ЕО) и
Наредба №47 на МЗ е в състава на
хранителните добавки
да
се влагат
„стандартизирани растения, цели, на части
или под формата на екстракти с доказан
благоприятен
ефект
върху
здравето”.
Проблемът е, че всяка фирма, производител
на хранителни добавки, даже и да включи в
състава на продукта растителна съставка,
фигурираща в списъка на разрешените за
влагане суровини, на този етап от въпросната
регулация остава под съмнение възможността
за доказване на благоприятния ефект върху
здравето. Още по-сложно става, когато трябва
да се докаже и безвредността на продукта и
свързаните с неговата употреба нежелани
реакции. В тази връзка основно решение на
този възлов проблем е производителят на
хранителни добавки да насочи вниманието си
към използване на Списъка на растителни
 с тези претенции пречат на
свободната търговия и създават неравни
условия за конкуренция”- Регламент (ЕО)
№1924/2006 на Европейския парламент и на
съвета относно хранителни и здравни

монографии, издаден от Европейската
агенция за лекарствата [17].
 На пето място съществува сериозен
риск за прием на вредни за здравето
количества
хранителни
добавки
чрез
неправилен
и
неконтролиран
прием.
Съгласно Директива 2002/46 /ЕО от 10 юни
2002 год Член 2 (а) „хранителните добавки са
храни, чиято цел е да допълват нормалния
хранителен
режим
и
представляват
концентрирани източници на активното
вещество, дозирано под формата на капсули,
дражета, таблетки, сашета и капки”. И тук
основно решение на този възлов проблем за
дозиране е производителят на хранителни
добавки да насочи вниманието си към
използване
Списъка
на
растителни
монографии, издаден от Европейската
агенция за лекарствата. Монографията е
документ, който съдържа научно заключение
от Комитета по растителни лекарствени
продукти (Committee on Herbal Medicinal
Products- HMPC). По този начин, данните,
които
производителят
на
растителни
хранителни добавки използва са достатъчни
за доказване безвредността на продукта при
указаните условия за употреба. Доказана е и
ефикасността на хранителната добавка
поради продължителността на употребата и
натрупания опит [17].
 На шесто място във връзка с
изпълнение на горенаписаното заключение,
основна отговорност на производителя на
хранителна добавка е всяка партида от
произведения препарат да бъде придружена
от документи, съдържащи данни от изпитване
на продукта, свързани с резултатите от
физико-химични и микробиологични тестове,
които доказват неговото качество и
безопасност [17].
 На седмо място остават хранителните
и здравни претенции на предлагания от
фирмата продукт. За да се гарантира високо
ниво на защита на потребителите и да се
улесни техния избор, продуктите, пуснати на
пазара, включително и вносни продукти,
следва да бъдат безопасни и подходящо
етикетирани. „Разликите в националните
разпоредби на отделните държави във връзка
претенции. Съгласно регламента предмет на
претенции се явяват и съставки от различни
растителни вещества и билкови екстракти с
хранителен
или
физиологичен
ефект.
„Претенциите трябва да бъдат базирани въз
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основа на общоприети научни доказателства
по отношение на връзката между техния
прием и здравето” [17].
 На
осмо
място
[17],
когато
производителят на хранителна добавка
посочи в текста на опаковката или
листовката,
че
неговият
продукт
е
„традиционен”, или, че съставките които
използва са традиционни, това означава, че
той използва и изпълнява нормите на
растителна монография, издадена от HMPC.
Може би по-правилно е да използват
определението „натурален”, което обаче не ги
освобождава от задължението да изпълняват
правилата по отношение списъка на
хранителни и здравни претенции на храните
съгласно Регламент (ЕО) №1924/2006 на
Европейския парламент и на съвета и
Директива 2002/46 /ЕО.
 На
девето
място
Директива
2002/46/ЕО на Европейския парламент и на
Съвета за сближаване на законодателствата
на държавите-членки относно хранителните
добавки поставя ясни правила за изпълнение,
които гарантират тяхната безопасност и
високо ниво на защита на потребителите
(изменен с Directive 2006/46/EC; Regulation
(EC) №1137/2008 oftheEuropeanParlament;
Regulation (EC) №1170/2009). Тези правила
включват точните предписания за текста в
рекламата и опаковката на продукта.
Включват и забрана на търговия с продукти,
които не отговарят на изискванията на
директивата. Необходимо е държавите членки
да изпълняват законовите и административни
разпоредби на настоящата директива [17].

продуктите като се използват модерни
технологии и системи за проследяемост и
високи стандарти за качество [17].
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минерали и формите, под които те могат да се
влагат в храни, включително и добавките към
храните.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В заключение на този обзор може да се
каже, че производството и употребата на
хранителни добавки действително е много
отговорен момент за всяка фирма. Време е и
самите фирми в България, производители на
хранителни добавки, задължително да
направят
необходимата
еволюция,
да
доразвият своите идеи и предложат на
потребителя иновации в разработването на
хранителните добавки съгласно строгите
регулативни изисквания на Европейския съюз
и съгласно чл.3, ал.1; ал.2 от Закона за
Българска агенция по безопасност на храните
(ЗБАБХ ДВ, бр, 8 от 25.01.2011 г.).
Необходимо е да се гарантира безопасността
на потребителите по отношение на
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10. Регламент
(ЕО)
№41/2009
на
Комисията от 20.01.2009 година относно
състава и етикетирането на храни, подходящи
за
употреба
от хора,
които имат
непоносимост към глутен.
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за
отхвърляне на някои здравни претенции за
храните, различни от претенциите, които се
отнасят до намаляване на риска от заболяване
и развитието и здравето на децата.
13. Регламент (ЕС) №1169/2011 на
Европейския Парламент и на
Съветаза
предоставянето на информация за храните на
потребителите, за изменение на регламенти
(ЕО) № 1924/2006 и (ЕО) №1925/2006 на
Европейския парламент и на Съвета и за
отмяна на Директива 87/250/ЕИО на
Комисията, Директива 90/496/ЕИО на Съвета,
Директива
1999/10/ЕО на
Комисията,
Директива 2000/13/ЕО на Европейския
парламент и на Съвета, директиви 2002/67/ЕО
и 2008/5/ЕО на Комисията и на Регламент
(ЕО) №608/2004 на Комисията.
14. Регламент
(ЕС)
№432/2012 на
Комисията от 16 май 2012 година за
създаване на списък на разрешените здравни
претенции
за
храни,
различни
от
претенциите, които се отнасят до намаляване
на риска от заболяване и до развитието и
здравето на децата.
15. Наредба №47 от 28.12.2004г. За
изискванията към хранителните добавки,
последно изменение ДВ. Бр. 90 от 16 ноември
2010 год.

16. Наредба
за
изискванията
за
етикетирането и представянето на храните
приета с ПМС №136 от 19.07.2000г., изм. ДВ.
бр.47 от 22 Юни 2010г.
17. Даринка Василева, Илко Гетов,
Дипломна работа: Анализ на здравните
претенции на хранителните добавки, пуснати
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ХРАНИТЕЛНИ ДОБАВКИ. ЗДРАВНИ РИСКОВЕ ПРИ УПОТРЕБА НА
РАСТИТЕЛНИ ХРАНИТЕЛНИ ДОБАВКИ
Иво Куманов, Столе Зафироски, Светлана Георгиева
FOOD SUPPLEMENTS. HEALTH RISKS IN THE USE OF HERBAL SUPPLEMENTS
Ivo Kumanov, Stole Zafiroski, Svetlana Georgieva
ABSTRACT: Under normal conditions, the appropriate and varied diet can provide all the necessary
nutrients for normal development and maintenance of a healthy lifestyle. The amount of these nutrients have
been identified and recommended by the nutrition science. Studies show that this ideal situation is not achieved
by consuming all food groups from all population groups.
Depending on your lifestyle or other reasons most often from healthy character patients/consumers choose to
supplement their intake of some nutrients through food supplements. But are you sure that food supplements are
safe and desirable it is to announce that they prevent or treat a particular disease? In this literature review we
will present a brief characterization of food supplements in general and possible health risks that may arise from
the use of herbal supplements.
Key words: food supplements, public health, risk assessment

Здравето е най-голямото богатство на
човека. Вероятно поради тази причина в
последно време говоренето за здравословно
хранене и хранителни режими се е
превърнало
в
неизменна
част
от
всекидневието ни. Хранителните добавки
също имат своето място в него.
Целта на хранителната добавка е да
осигури на организма такива хранителни
елементи (витамини, минерали, мастни
киселини
или
аминокиселини),
които
отсъстват или присъстват като незначителна
част от определен хранителния режим.

папирус на Еберс, който е писан от
египтяните около 1550 г. пр. Хр., се изброяват
към 450 болести и около 700 лекарства от
животински и главно от растителен произход.
За снабдяване с растения египтяните
организирали и специални експедиции.
Известно е например, че за тази цел през 1500
г. пр. Хр. те изпратили 5 кораба в днешна
Сомалия. Някои растения, които били
познати на египтяните, като ментата (Mentha
sp.), черния синап (Sinapis nigra L.), касията
(Cassia acutifolia Del..), сънотворния мак
(Papaver somniferum L.), кърлежа (Ricinus
communis L), морския лук (Scilla maritima L.),
татула (Datura stramonium L.) и др., и до днес
се използват и култивират в Европа [1].
В древна Гърция растителните продукти
също са били познати като лечебно
средство. Бащата на гръцката медицина
Хипократ (460-377 г. пр. н. е.) описва 236
растения, които се прилагали по онова време.
Аристотел (384-322 г. пр. н. е.) написва
книгата „Трактат на естествената история",
където подробно описва познатите през
негово време растения и начините на
употребата им. Всички ботанически познания
в древна Гърция обаче били обобщени от
ученика на Аристотел - Теофраст, бащата на
ботаниката (372-287 г. пр. н. е.), в книгите му

ИСТОРИЧЕСКИ
ПРЕГЛЕД
НА
ХРАНИТЕЛНИТЕ ДОБАВКИ
Човекът познава свойствата на растенията
от най-дълбока древност. За лечебното
изкуство на древните народи съдим по
писмените паметници и археологичните
материали, останали от тях. Така върху някои
глинени плочки от Асирия се описват
симптомите на различни болести и
растенията, които могат да се използват за
лекуването им.
Древните
египтяни
са
използвали
постиженията на асирийците и вавилонците и
са разширили познанията върху лечебните
средства, като и тук главно са използвали
растенията. Така в открития през 1872 г.
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„Изследвания на растенията" и „Причини на
растенията" [1].
През I век от Христа и римският учен, но
грък по произход, Диоскорид написва книгата
„За лечебните средства", в която описва над
600 растения.
Забележителен лекар и фармацевт от онова
време е Клавдий Гален (131-201 г.). Той
въвежда нови форми при приготвянето на
препарати
от
растителен
произход,
употребявани и до днес.
След римляните сериозни проучвания в
областта на древната медицина имат арабите.
Прочут арабски учен по онова време е
Авицена (980-1037г.), който е написал над
100 научни труда. Най-голям интерес
представлява книгата му в 5 тома под
название „Канон на лекарското изкуство". В
нея са описани над 900 растения, а също така
и продукти от животински и неорганичен
произход. Арабите познавали над 1600
растения [1].
Още 3000 г. пр. Хр. и китайците
употребявали редица продукти от растителен,
а също и от минерален и животински
произход. Първата книга под името Бен цао, в
която са описани 900 вида растения, е
издадена 2600 г. пр. Хр. По-късно китайският
лекар Ли Шич Жен от XVI век описва около
1900 вида растения. В древна Индия и Тибет
също са били познати свойствата на
растенията . Древните индуси познавали над
700 растения, описани около 2000 г. пр. Хр. в
съчинението под надслов “Susruta”.
С откриването на Америка се пренасят в
Европа растения, като коката (Erytroxylon
coca Lam ), хининовото дърво (Cinchona
succirubra Pav.), какаовото дърво (Theobroma
cacao L.), квасията (Quassia amara L.),
ипеката (Uragoga ipecacuanha L.), хидрастиса
(Hydrastis canadensis L.), сенегата (Polygala
senega L.) и др., някои от които са били
познати още на древните индианци.
Има сведения за използването на маята
като хранителна добавка за подкваса на хляб.
Маята съдържа дрожди. Друг пример за
хранителни добавки това е суроватката, която
се е използвала от нашите прадеди като
допълнителен източник на протеини [1].

употребата им и според веществата, които
съдържат.
Витамини:
Витамините
са
нискомолекулни
органични
вещества,
необходими в минимални количества за
нормалната жизнена дейност на човека и
животните. Необходимостта от тях е
обоснована през 1880 г. от руския учен
Николай Лунин. Днес са известни около 30
витамина. Влияят (пряко или като активни
съставки на ензими, нуклеотиди) на растежа,
обмяната на веществата, функциите на
имунната, нервната, ендокринната система,
кръвообразуването, кръвосъсирването и др.
Съдържат се предимно в растенията. Някои
витамини се синтезират от чревните
бактерии. Могат да се образуват в организма
от провитамини (каротини, стерини). Биват
мастноразтворими (А, D, Е, К) и
водноразтворими
(С
и
група
В).
Потребностите от витамини са по-големи при
бременност, кърмене, интензивна физическа
и умствена работа, инфекциозни болести и
др. Недостигът или липсата им води до
болестни състояния — хиповитаминоза и
авитаминоза, прекомерният прием (главно на
А и D) — до хипервитаминоза.
Минерални соли: Те са незаменими за
организма, тъй като участват в състава на
костите, зъбите (калций), кръвните клетки
(желязо), участват в нервната регулация
(магнезий), хидратацията (натрий и калий), и
енергията (фосфат).
Олигоелементи: Олигоелементите са
активиращи агенти, голяма част от които са
жизненоважни за доброто функциониране на
организма. Те имат нищожно присъствие в
организма. В тази категория са йод, флуор,
цинк, мед, манган.
Антиоксиданти: Антиоксидантите (или
противо-окислител) са група биохимични
вещества,
действащи
благоприятно
и
отпускащо върху човешкия организъм. Те са
нискомолекулни съединения, попадащи в
организма
чрез
различни
хранителни
продукти. Основното свойство на тези
вещества е унищожаването на свободните
радикали в организма, като токсини, тежки
метали, токсични съединения, които отделят
отровни оксиди и застрашават организма от
пагубни болести. Те се свързват със
свободните радикали и спират вредното им
влияние
върху
организма.
Като
антиоксиданти можем да определим различни
видове органични и неорганични съединения,

СЪВРЕМЕННИ КОНЦЕПЦИИ НА
ХРАНИТЕЛНИТЕ ДОБАВКИ
Хранителните добавки се разделят на
различни групи в зависимост от обхвата на
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като: Аскорбинова киселина (Витамин C),
Витамин Е, Флавоноидни в-ва, Ферулова
киселина и други. Антиоксидантите не само
унищожават свободните радикали, но и
подобряват физиологията на организма, като
го предпазват от вируси, бактерии, токсични
вещества и подобряват имунната система.
Селенът и цинкът често се споменават като
антиоксиданти, въпреки че тези химически
елементи сами по себе си нямат
антиоксидантно действие, а подпомагат
косвено
активността
на
някои
антиоксидантни ензими.
Мастни киселини: това са основните
съставки на хранителните мазнини (мазнина,
масло, месо, риба). Някои от тях са наситени
(консумират се по-често, смятат се вредни),
ненаситени (които се борят срещи вредния
холестерол) и полиненаситени или още
основни, тъй като тялото не е способно да си
ги произведе. Тези вещества помагат за
овладяване на възпалителните процеси и така
стават преграда пред сериозните заболявания
и увреждания – артрит, диабет, сърдечносъдови болести, Алцхаймер и много други.
Мастни
киселини
са
жизненоважни
структурни елементи на клетките и са
необходими за:
- поддържане на хормоналния баланс
- развитие и функциониране на мозъка и
нервната система
- имунитет
- здрава кожа, коса и нокти
- предпазване от мигрена и бъбречни
заболявания
- енергия
- забавят атеросклерозата
- контролиране на възпалителните процеси
- контролиране нивата на холестерола в
кръвта и мазнините в тялото.
Флавоноиди: Флавоноид е термин,
обозначаващ един клас от растителни
вторични метаболити, базирани около
структурата
на
фенилбензопирона.
Флавоноидите са най-широко познати заради
действието си като антиоксиданти. В
средствата
за
масова
информация
флавоноидите
често
се
наричат
„биофлавоноиди“ — двата термина са
еквивалентни и взаимозаменяеми, тъй като
всички флавоноиди са с биологически
произход.
Флавоноидите
са
широко
разпространени в растенията, изпълнявайки
много функции като производството на жълта
или червена/синя пигментация при цветята и

предпазване от атаки на микроби и насекоми.
Широкото разпространение на флавоноидите,
тяхното разнообразие и сравнително ниската
им токсичност в сравнение с други активни
растителни
съединения
(например
алкалоидите) означават, че много животни,
включително и хората, поглъщат значителни
количества от тях с храната си.
Антоциани:
Антоцианините
са
гликозиди, съдържащи се в качеството на
агликон-антицианидин
хидроксии
метоксизаместени соли на флавил (2фенилхроменил). Въглехидратната част е
свързана с агликон в позиция 3, при някои
антоцианини — в позиции 3 и 5, при това в
ролята на въглехидратен остатък могат да
действат както монозахариди глюкоза,
рамноза, галактоза, така и ди- и тризахариди.
Антоцианините са лесно разтворими във вода
и полярни разтворители, слабо разтворими в
алкохоли и неразтворими в неполярни
разтворители. Подсилват вътрешните стени
на кръвоносните съдове.
Гликозиди: Гликозидите имат няколко
важни роли в живите организми. Много
растения складират важни вещества под
формата на неактивни гликозиди. Когато
веществата са нужни, гликозидите се
свързват с вода и ензим и захарната част се
отделя, като прави химикала годен за
използване. Много такива растителни
гликозиди се използват като лекарства. При
животните (вкл. и човека) отровите често се
свързват със захарни молекули, за да се
изхвърлят от тялото.
Гликозидите, които се съдържат в
лечебните растения, в зависимост от
химичната природа на агликона се разделят
на няколко основни групи:
Фенолни гликозиди - Агликоните на тези
гликозиди са феноли или фенолни киселини.
От групата на фенолите най - често се срещат
гликозиди на хидрохинона и флоротлуцина.
От групата на фенолните киселини с най голямо значение са производните на
бензоената и хидроксиканелената киселина,
например р-кумарова, кафеена, ферулова,
салицилова, галова и др. Освен гликозидно
свързани фенолните киселини се срещат и
свободни или под формата на депсиди.
Елаговата киселина, която влиза в състава на
някои хидролизиращи се танини, е депсид на
галовата
киселина.
Тя
има
силно
кръвоспиращо
действие.
Широко
разпространена
в
растенията
е
и
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хлорогеновата киселина, която е депсид
между кафеената и хиновата киселини.
Флавоноидни гликозиди - Агликоните им
са флавони, халкони, аурони, изофлавони и
др. Оцветени са от бледо жълто до жълто оранжево. Тези пигменти са широко
разпространени и се срещат почти във всички
растения и растителни части. Придават
жълтата багра на много цветове, но се
съдържат и в листата, корените и плодовете.
Биологичната активност на флавоноидите се
проявява в различни насоки.
Антрагликозиди - Агликоните им са
производни на антрацена и в зависимост от
степента на окисленост биват атрахинони,
антрони и антраноли. Антрахиноните отдавна
са познати като лаксативни и дори силно
пургативни средства. По - често срещаните
антрахинонови гликозиди са производни на
агликоните:
хризофанол,
алосемодин,
франгулаемодин, реин, фисцион и др. Те се
съдържат в корените на ревена, в корите на
зърнастеца, в листата и плодовете на сената и
др.
Кумаринови гликозиди - Те са производни
на γ-пирона, но могат да се разглеждат и като
лактони на о-хидроксиканелената киселина
или по - общо като фенилпропанови
производни.
Основен представител е кумаринът,
ядрото на който взема участие в структурата
на всички кумаринови съединения от този
тип. Различават се няколко основни групи:
кумарини, изокумарини, фурокумарини и
пиранокумарини. Като биологично - активни
съединения имат разнопосочно действие.
Сърдечнодействващи
гликозиди
Названието на тези гликозиди идва от
тяхното
специфично
действие
върху
сърдечния мускул. Както по действие и
терапевтично приложение, така и по строеж
на агликоните те са много добре обособена
група. Агликоните имат стероидна структура
и са подобни на половите хормони, жлъчните
киселини и витамин D. По строеж се отнасят
към две основни групи:
1. Карденолиди в листата на червения и
вълнест напръстник, в надземната част на
горицвета, боянката, момината сълза и др.
2. Буфадиенолиди в кукуряка, морския
лук и дяволската уста
Сапонинови гликозиди - Те са безцветни
вещества, най - често с добра разтворимост
във вода и с хемолитична активност.
Агликоните на сапониновите гликозиди носят

специфичното название сапогенини. В
зависимост от химичната структура на
сапонините се различават:
1. Стероидни сапонини- По химична
структура са близки с половите хормони,
сърдечните гликозиди, стеролите и имат
еднакъв основен скелет с тях. Те имат голямо
значение като изходна суровина за синтез на
стероидни хормони и производни на
кортизона. Най - подходящи за тази цел е
диосгенинът.
2. Тритерпенови сапонини - Според броя
на бензолните ядра, които изграждат
молекулата им, те се делят на две групи пентациклични и тетрациклични.
По
- широко са
разпространени
пентацикличните, а повечето от сапонините,
които се съдържат в лечебните растения, са
от β-амиринов тип. Най - важните
тритерпенови сапонини са: есцин (в конския
кестен), сапорубин (в сапунчето), глициризин
(в сладника), примуласапонин (в игликата) и
др. Тритерпеновите сапонини намират
приложение в терапията предимно като
отхрачващи средства.
Иридоидни гликозиди - Агликоните им най
- често имат основен скелет, изграден от
циклопентанов пръстен, кондензиран с γпирон. Тези съединения обикновено са със
силно горчив вкус. Разпространени са
изключително в двусемеделните растения.
Цианогенни гликозиди - При разпадането
си под действието на специфични ензими
тези гликозиди отделят циановодород. Те се
намират в семената, но също и в листата и
корените.
Тиогликозиди - Тези гликозиди съдържат
сяра и под действието на ензими се разпадат,
като отделят етерично масло, което силно
дразни кожата и лигавиците. Най - богати с
тиогликозиди са черният синап, съдържащ
синигрин, и други растения от семейство
Кръстоцветни. Освен това те се съдържат и
във видовете лук.
Каротеноиди: цветни пигменти, които
днес се смятат за мощни антиоксиданти.
Фитостероли:
Фитостеролите
са
растителни мазнини. Те са естествено
срещащи се съединения в растения, които
действат като катализатор за определени
функции на растителни клетки . Еквивалентът
на намерени в растенията Фитостеролите е
холестерол в човешкото тяло. Поглъщането
на фитостероли, в храните и в добавка форма,
може да ви помогне да контролирате нивата

86

на холестерола. Фитостеролите може също да
помогне в здравето на ставите и за
подсилване на имунната система.

забелязаните причини, които могат да
доведат до възникване на вероятност за
увреждане на здравето, свързани с употребата
на хранителни растителни добавки, са
следните:
А. Рискове за здравето, свързани с
употреба на растителни хранителни
добавки могат да възникнат още в
етапите на събирането на растения. За
тази цел е необходимо да се събират
растенията
по
начин,
гарантиращ
качеството им [3].
Така например при събирането на
растения от техните местообитания е
необходимо да се спазват определени
правила, някои от които са:
1. Събирането се извършва от находища, в
които лечебните растения не са подложени на
отрицателно въздействие на естествени или
предизвикани от човешка дейност фактори;
2. Обект на събиране са само растителните
части, които се използват като билки;
3. Събирането се извършва при подходящи
атмосферни условия и годишно време с оглед
получаване на качествени билки;
4. Не се събират билки в замърсени, с
тежки метали, пестициди, други химически
или минерални вещества, животински или
битови отпадъци, райони;
5. При събиране на растения се спазват
следните хигиенни изисквания:
Не се допуска попадане на чужди примеси,
в т. ч. камъни, пръст, органични замърсители;
Не се допуска контакт на събраните свежи
растения с почвата;
Съдовете, използвани при събиране на
растения, се поддържат чисти и се съхраняват
на места, недостъпни за домашни животни,
гризачи, птици;
Транспортните средства, с които се
превозват свежите растения, се поддържат
чисти, сухи и при нужда се застилат или
покриват.
Лицата, които събират растения, са
длъжни да поддържат добра лична хигиена и
пр. [4].
Б. Рискове за здравето, свързани с
употребата на растителни хранителни
добавки могат да възникнат поради
невярно
посочена
информация
на
опаковката
или
на
етикета
на
хранителната
добавка,
относно
съдържащите се в нея растителни видове
[3].

МОГАТ
ЛИ
ХРАНИТЕЛНИТЕ
ДОБАВКИ ДА БЪДАТ ВРЕДНИ?
Може да се тълкува, че приемането на
хранителните добавки не може да навреди на
хората. Въпреки, че дозите на витамините и
минералите в повечето добавки се смятат за
безопасни, много високите дози и приемането
им продължително време могат да бъдат и
вредни за хората. Например за бета-каротена,
който се превръща във витамин А в тялото, е
открито, че увеличава риска от рак на бял
дроб при пристрастени пушачи и при хора,
които са изложени на влиянието на азбест.
Високите нива на ниацид (витамин В3 ) могат
да предизвикат кожни обриви в някои хора.
Прекалено високата доза на витамин В6 може
да доведе до загуба на чувствителност при
крайниците. Нива на витамин С над 1,000 мг
на ден могат да предизвикат стомашни болки
и диария. Струва си също да имаме предвид,
че витамините са или водно или мастно
разтворими. Тези, които са водно разтворими
– осемте B и витамин С – се усвояват бързо от
тялото, и излишъка по-скоро се отделя
отколкото да се пази. Високо дозираните
добавки, съдържащи водно разтворими
витамини може да е “пилеене на пари”. От
друга страна, мастно разтворимите витамини
– A, D, E и К – се съхраняват в черния дроб и
мастните тъкани. Количествата в излишък от
това, което е нужно за тялото по-лесно могат
да се натрупат в тялото и могат да доведат до
хипервитаминоза.
РИСКОВЕ ЗА ЗДРАВЕТО, СВЪРЗАНИ
С УПОТРЕБАТА НА ХРАНИТЕЛНИ
ДОБАВКИ
ОТ
РАСТИТЕЛЕН
ПРОИЗХОД
По смисъла на Закона за храните [2],
"рискът" е функция от вероятността за
възникване на увреждащ здравето ефект и
сериозността на този ефект вследствие на
опасност (наличие или условие за наличие на
биологичен, химичен или физичен агент в
храните, който има потенциална възможност
да причини увреждащ здравето ефект) [3].
Рисковете за здравето, свързани с
употребата на хранителни растителни
добавки възникват главно поради липса на
специфични критерии, отнасящи се до
хранителните растителни добавки. Някои от
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Така например на етикета на хранителната
добавка може да е посочен като инградиент
един растителен вид, а в същност
хранителната добавка да съдържа съвсем друг
растителен вид. За тази цел е необходимо е да
се разработят и да се използват достатъчно
надеждни
методи
за
доказване
на
идентичността на растителни видове, за да е
сигурен потребителят, че в растителната
хранителна добавка се съдържа точно
растителният вид, посочен на етикета на
хранителната добавка.
В. В нашата нормативна база липсва
изискване за посочване на ботаническото
име на растението, водещо до затруднено
определяне
на
съдържащите
се
в
хранителната добавка растителни вещества и
растителни препарати, което е свързано с
възникване на рискове за здравето при
употребата на тези продукти, тъй като не се
знае какъв точно растителен вид се съдържа в
хранителната добавка [3].
Например:
При наличието на еднакви фитоними у
различни растителни видове, непосочването
на ботаническото име на растението на
опаковката и на етикета на хлранителната
добавка довежда до заблуда потребителя, тъй
като в тези случаи не може да се знае точно
кой растителен вид е включен в състава на
дадена хранителна добавка, а отделни
растилни видове имат
определени
противопоказания за употреба.
Г. Некоректно посочена информация на
етикета и на опаковката на растителна
хранителната добавка, от която не може да
се получи информация за точно съдържащия
се в хранителната добавка растителен вид,
също може да доведе до рискове за здравето,
свързани с употребата на съответната
хранителна добавка. В тези
случаи
потребителят не може да е сигурен за състава
на приемания от него продукт [3].
Д. Рискове за здравето, свързани с
употребата на растителни хранителни
добавки могат да възникнат при употреба на
хранителни добавки, в които са включени
растения, които съдържат силно действащи
вещества и които не фигурират в негативния
списък на Наредба № 47 „Растения и части от
тях, които не се допускат за влагане в
хранителни добавки”.
У нас нормативната база, отнасяща се до
специфични
изисквания
относно
хранителните растителни добавки, включва

само негативен списък, състоящ се от 120
позиции (Приложение № 4, „Растения и части
от тях, които не се допускат за влагане в
хранителни добавки” към чл.11, ал.1 на
Наредба №47 на МЗ [5]), докато в
Компендиума
(http://www.slv.se/upload/dokument/efsa/esco_c
ompendium_en.pdf), предложен от EFSA,
фигурират над 900 позиции (в това число
растителни видове и растителни родове).
В ал.2 на чл.11 на Наредба №47 на МЗ [5]
e посочено, че в състава на хранителни
добавки се забранява включването и на други
растения, съдържащи силно действащи
вещества, но кой и как ще определи тези
растения?
Така например на нашия пазар могат да се
срещнат
хранителни добавки,
в чийто
състав са включени растения, които съдържат
силно-действащи вещества, които не са
включени в негативен списък на Наредба
№47 [5], но за които има монографии в
научната литература. Поради тази причина
нашето
законодателство
трябва
да
преразгледа и обнови негативния списък на
Наредба №47 [5] „ Растения и части от тях,
които не се допускат за влагане в хранителни
добавки”.
Е. Рискове за здравето, свързани с
употребата на растителни хранителни
добавки могат да възникнат при употреба
на хранителни добавки, в които са
включени растения от негативния списък
на Наредба №47 [5] „Растения и части от тях,
които не се допускат за влагане в хранителни
добавки” [3].
Въпреки, че съществуват национални
правила, касаещи растителните хранителни
добавки, които се отнасят до наличие на
негативен списък на „Растения и части от тях,
които не се допускат за влагане в хранителни
добавки” (Приложение № 4. към чл.11 , ал.1
на Наредба №47 на МЗ за изискванията към
хранителните добавки [3]), които съдържат
отровни и силно действащи вещества, на
нашия пазар са забелязани хранителни
добавки, които съдържат растения, включени
в този списък. Употребата им води до
възникване на рискове за здравето.
Ж. До сериозни рискове, свързани със
здравето водят случаи, при които в
състава на хранителни растителни
добавки се включват вещества, които не са
обявени на етикета и на опаковката на
хранителните добавки [3].
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предупреждения за взаимодействия на
жълтия кантарион с други лекарства.
Съвместната употреба на жълт кантарион
с лекарства, с които се наблюдават клинично
значими лекарствени взаимодействия може
да доведе до увреждане на човешкото здраве.
В литературата могат да се срещнат данни
за взаимодействие на растенията гинко
билоба, валериана, жен-шен с различни
лекарствени продукти, когато се прилагат
едновременно [12].
Й. Рискове за здравето могат да
възникнат при приписването на свойства
на хранителни добавки - „предпазване,
лекуване, излекуване на болести при
човека” [3].
В Наредба № 47 чл.13, ал.1 [5] е посочено,
че „Етикетът, представянето и рекламата не
трябва да приписват на хранителните добавки
свойства да предпазват, лекуват или
излекуват болести при човека, нито да се
позовават на такива свойства”.
Свойства „за лечение или профилактика на
заболявания при хора” са присъщи на
лекарствените продукти. Традиционните
растителни лекарствени продукти получават
удостоверение за регистрация по реда на
Закона за лекарствените продукти в
хуманната медицина (ДВ. бр.31 от 13 Април
2007г.) [13], като се спазват посочените в
Закона изисквания.
Ако производителят или търговецът
представят даден продукт като „притежаващ
свойства за лечение или профилактика на
заболявания при хора”, този продукт трябва
да получи разрешение за употреба у нас по
реда на Закона за лекарствените продукти в
хуманната медицина (Обн. ДВ. бр. 31 от 13
Април 2007г., посл.изм.и доп. ДВ. бр. 12 от 8
Февруари 2011г.) [13] като лекарствен
продукт. Ако дадени продукти се представят
като хранителна добавка, на тях не могат да
бъдат приписвани свойства „да предпазват,
лекуват или излекуват болести при човека,
нито да се позовават на такива свойства”.
Свързването на хранителните добавки със
свойства,
присъщи
на
лекарствените
продукти, довежда гражданите до заблуда по
отношение на свойствата на хранителните
добавки, което може да доведе до увреждане
на здравето им.

З. Рискове за здравето могат да
възникнат, когато хранителни добавки се
купуват от дистрибутори и се поръчват
по интернет [3].
В тези случаи не може да се гарантират
качеството и състава на хранителните
добавки.
Въпреки че в Наредба № 47 от 28
декември 2004 г. за изискванията към
хранителните добавки в чл.6 е посочено, че
„хранителни добавки могат да се продават в
аптеки, дрогерии и в търговски обекти,
регистрирани по реда чл.12 от Закона за
храните”, те могат свободно да се закупят от
дистрибутори или да се поръчат в интернетсайтове.
И. В указанията заползване на
растителните хранителни добавки не са
взети предвид клинично значимите
лекарствени
взаимодействия
между
растителни хранителни добавки и други
лекарства, което може да доведе до
увреждане на здравето [3].
Пo литературни данни едно от най-често
съобщаваните
участващи
растения
в
лекарствени взаимодействия е жълтият
кантарион (Hypericum Perforatum), който е
включен в състава на много хранителни
добавки.
Има съобщения за реакция на отхвърляне
на
трансплантанта
при
едновременна
употреба на жълт кантарион и циклоспорин
[6], тъй като според редица докладвани
случаи,
жълтият
кантарион
намалява
плазмената концентрация на циклоспорина
[7]. На фона на прием на екстракт от жълт
кантарион се е наблюдавало понижаване на
плазменото ниво на дигоксин у болни [8].
Има данни за лекарствени взаимодействия на
жълтия кантарион с лекарствените продукти алпразолам, теофилин, варфарин, протеазни
инхибитори и др. [9,10,11]. Съобщава се за
намаляване на плазмените конецентрации на
тези лекарства при едновременното им
прилагене с продукти, съдържащи жълт
кантарион, което води до промяна в
терапевтичните им ефекти. Тези ефекти на
жълтия кантарион се обясняват с действието
му върху ензимната суперфамилия на
цитохром Р450 и -върху транспортнатната
система - гликопротеин-Р.
В информация за хранителни добавки,
съдържащи жълт кантарион и публикувани в
интернет-страници
не
са
открити

К. Други рискове свързани с употребата
на хранителни добавки.
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Активните съставки в екстракт от Гинко
билобата
са
ценни
заради
своите
антиоксидантни свойства и способността му
да инхибира тромбоцитната агрегация. [14]
Следователно, този билков продукт се
рекламира като препарат, който може да бъде
използван за подобряване на когнитивната
функция и коригиране нивото на кръвното
налягане. [15] Към днешна дата, обаче, има
най-малко четири проучвания, в които се
съобщава за възникване на спонтанни
кръвоизливи след
употребата на Гинко
билоба [15-19]
Жълтият
кантарион
(Hypericum
perforatum) е билка, която широко се
рекламира като "естествен" антидепресант.
[20] В Германия, тази билка се предписва
обикновено за различни психопатологични
състояния,
включващи
депресия
и
тревожност. В тази държава е разрешена
употребата на билкови продукти, ако те
отговарят на общите критерии на Списък Е на
Германската комисия (Complete German
Commission E monographs). [21] Въпреки това
Американската агенция по безопасност на
храните (FDA), докладва, че няма достатъчно
научни доказателства за антидепресивния
фармакологичния
ефект
на
жълтият
кантарион и безопасността при неговата
употреба.
Според Списък Е на Германската комисия
(Complete German Commission E monographs)
[21] жълтият кантарион съдържа активната
съставка хиперицин, която се предполага, че
инхибира
моноаминооксидазата
(МАО).
Съдържанието на хиперицин в жълтия
кантарион се използва като основа за
дозиране. Въпреки това, едно американско
изследване показа [22], че чиститят екстракт
от хиперицин не се свързва с МАО. В това
проучване се използва екстракт от суров жълт
кантарион и се установи значителен
рецепторен афинитет към МАО, но
следователите заявяват, че този ефект е малко
вероятно да бъде постигнат след перорално
приложение
на
хранителни
добавки
съдържащи жълт кантарион.
Ефедринът и сроднитему алкалоиди са
фармакологично
активните
части
на
екстракта от Ephedra (род храсти) [23].
Ефедринът представлява 30 до 90 % от
общото съдържание на алкалоидите от вида
Ephedra. Екстрактът от някои видове Ephedra
съдържа и псевдоефедрин.

В последните няколко години, FDA е
разследва над 800 случая, в които се
съобщава за нежелани реакции, свързани с
употребата на повече от 100 различни
продукти, които съдържат ефедринови
алкалоиди. [24] Съобщените нежелани
реакции включват: безсъние, нервност,
тремор, главоболие, високо кръвно налягане,
гърчове, аритмии, инфаркт, инсулт и смърт.
Приблизително 56 % от съобщените
нежелани
лекарствени
реакции
се
наблюдавани при лица на възраст под 40
години, а при 25 на сто от случаитесе
наблюдава при хора от 40 до 49-годишна
възраст.
ТРЯБВА ЛИ ДА СЕ ПРИЕМАТ
ХРАНИТЕЛНИ ДОБАВКИ?
Не може да се даде категоричен отговор
Да или Не на този въпрос поради
многообразието на продуктите на пазара и
поради индивидуалните потребности на
самия
индивид,
приемащ
хранителни
добавки.
Например, дори и за популярните, добре
познати продукти като мултивитамините,
нещата не са толкова ясни, колкото може да
си представи. Има, разбира се, някои
витамини, минерали и други вещества, които
са от съществено значение за поддържане на
тялото да функционира, но експерти смятат,
че повечето хора могат да получат
достатъчно от тези хранителни вещества от
ядат балансирана диета, а в случай с витамин
D, от слънчевата светлина. От друга страна,
има доказателства, че някои добавки
витамини могат да бъдат от полза за здравето
на определени групи хора, като например
възрастни хора, бременни жени и деца на
възраст между шест месеца и пет години.
В други случаи, хората могат да приемат
хранителни
добавки
по
специфични
здравословни причини, например, като
използват глюкозамин в желанието си да
защити техните ставни сухожилия. В този
конкретен
случай
най-изчерпателни
доказателства към днешна дата дава National
Institute for Health and Clinical Excellence
(NICE), като доказва, че няма полза от
приемането му и не го препоръчват за
употреба. Но все още, със сигурност има
много хора, които купуват глюкозамин и в
тези случаи е най-добре, въпреки този личен
техен избор те да бъдат информирани за
евентуални вреди.
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В друга страна в някои добавки, които се
продават по интернет, като някои билкови
продукти за отслабване, е установено, че
съдържат забранени вещества, които носят
значителен риск за здравето.
Агенцията за безопасност на храните и
Неправителствените
организации
на
пациентите/клиентите,
изразяват
загриженост, че хората са подведени от някои
твърдения относно здравните претенции на
някои хранителни добавки и изискват
потвърдени доказателства. Действителността
е, че в момента е трудно да се докаже на
обществото, че някои твърденията за лечение
и
профилактика
направени
от
производителите на хранителни добавки не са
подкрепени с категорични доказателства.
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АНКЕТНО ПРОУЧВАНЕ ОТНОСНО НЕОБХОДИМОСТ ОТ СЪЗДАВАНЕ НА ЕДИННА
НАЦИОНАЛНА УНИФИЦИРАНА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА В БОЛНИЧНИТЕ
АПТЕКИ ВЪВ БУРГАСКИ РЕГИОН
Златина Иванова
SURVEY ON THE HEED TO CREATE A UNIFIED NATIONAL UNIFIED INFORMAZION
SYSTEM FOR HOSPITAL PHARMACIES IN BURGAS REGION
Zlatina Ivanova
ABSTRACT: The creation of a unified information system is fundamental to any health system at
international and national level. The implementation of e-health, optimize processes and this in turn will
increase the effectiveness of health care for patients.
In recent decades, the role of the hospital in the healthcare system is the "invisible hand" that formed the
behavior of patients, physicians, payers and health politicians. After last restructuring the market governments
attempt to reform the health system and make technological innovations that changed the meaning of the term
hospital patients both in form and content. Compilation of conceptual model for providing pharmaceutical care
of hospitalized patients should be proportionate and reflect these changes to enable pharmaceutical profession
to fulfill its social role.
Key words: Electronic healthcare (e-healthcare), information technology, pharmaceutical care

Изхождайки от актуалността и значимостта
на тази проблематика в настоящото
проучване си поставяме следните

Въведение
Създаването на унифицирани информационни системи е от фундаментално значение
за всяка здравна система на международно и
национално ниво. Реализирането на електронното здравеопазване, ще оптимизира процесите и това от своя страна, ще доведе до
повишаване ефективността на здравната
грижа за пациентите.
През последните няколко десетилетия
ролята на болницата в системата на
здравеопазването е на „невидимата ръка”,
която формира поведението на пациентите,
лекарите, платците и здравните политици.
След последното преструктуриране на пазара
правителствата се опитват да реформират
системата на здравеопазването и да направят
технологични иновации, които промениха
смисъла на понятието хоспитализиран
пациент както по форма, така и по
съдържание. Ето защо разработването на
концептуалния модел за оказване на
фармацевтична грижа на хоспитализираните
пациенти трябва да съответства и отразява
тези промени за да може фармацевтичната
пофесия да изпълнява социалната си роля.

Цел
Да се анализират и обобщят данните от
собствено анкетно проучване относно найактуалните елементи на съвременната
електронна информационна система в
болничната апттечна практика в Бургаски
регион.
Задачи
-да се маркират положителните и
отрицателните страни на най-използваните
софтуерни болнични аптечни програми;
-да се проучат мненията на потребителите, съществува ли необходимост от
изграждане
на
единна
унифицирана
централизирана информационна система,
свързваща здравните заведения, GP или ОПЛ,
аптеките, НЗОК, МЗ, ИАЛ, всички здравни
структури в страната.
- да се проучи мнението на потребителите
относно необходимостта от:
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- въвеждане в практиката на електронна
рецепта от лекарите към аптеките.
- създаване и въвежане на електронно
здравно досие.

предложения
и
препоръки
по
изследваните признаци;
Използвaхме
собствено
разработена
анкетна
карта,
чийто
въпроси
са
позиционирани към изследваните признаци.
Освен метода на анкетното проучване,
прилагаме и емпиричен и статистически
анализи с цел интерпретация и представяне
на получените резултати от изследването.

Материали и методи
С оглед поставените цел и задачи
проведохме собствено анкетно проучване, в
което участваха 4 болнични аптеки от
Бургаския регион. Анкетата дава информация
за най-използваните програми в боличната
аптечна практика, оценка за тяхното качество
и ефективност. В анкетата са взели участие
общо 25 магистър фармацевти и управители
от анкетираните болични аптеки, което
представлява 16% от всички фармацевтични
кадри, работещи в болични аптеки в региона.
Изследвани са мненията, оценките,
предложенията на анкетираните по следните
признаци (показатели)
- най-ползвани в практиката болнични
аптечни програми;
- необходимост от унифициране на
болничните аптечни софтуерни програми;
- необходимост от въвеждане на
електронно досие;
- необходимост от въвеждане на
електронна рецепта;

Резултати
От данните, получени от анкетното
проучване можем, да обобщим следните
резултати:
На табл. 1 е представено разпределението
на анкетираните по пол, възраст и заемана
длъжност.
От анализа на резултатите на анкетираните
лица е видно, че:
- в проучването са участвали само жени,
което може да се обясни с феминизирането на
фармацевтичната професия.
Това ни дава основание да считаме, че
анкетираните
са
с
необходимата
професионална
квалификация
и
компетентност и могат, да бъдат обективни
при изказване на мнения, оценки и препоръки
относно изследваните признаци.

Фиг. 1. Разпределение на анкетираните в болничните аптека
в трудоспособна
практически опит.

80% от анкетираните са в групата 31-50
години което показва, че това са специалисти
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възраст

и

с

голям

Таблица1. Разпределение на анкетираните по пол, възраст и заемана длъжност
Показатели
Общ брой болнични аптеки в
региона
Общ брой на
фармацевтите, работещи в
болнични аптеки в региона
Разпределение на
анкетираните по пол

Разпределение на
анкетираните по възраст

Анкетирани
4
25
Мъже

Жени

брой

%

0
До 30 г.
7%
помощник
фармацевти

0%
25
100%
от 31-50 г.
от 51-70г.
над 70 г.
80%
13%
0%
магистър
Магистър
фармацевти
фармацевти,
управители на
аптеки
38%
34%

Заеманата длъжност
28%

брой

%

Фиг. 2. Разпределение на анкетираните според заемана длъжност
100% от анкетираните дават положителен
отовор;
На въпроса: С какво тя е по-добра според
Вас? *

На въпроса: Болницата, в която се намира
Вашата аптека има ли информационна
програма, в която има като неразделна част
подпрограма „аптека” ?
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Таблица 2 Мнение на анкетираните.
Отговори на анкетираните

Процент %

 по-лесно се научих да работя с нея

50%

 аптечната програма е по-разбираема и
опростена

25%

 намирам лесно и бързо необходимата
за тях информация
 бързо и лесно чрез нея се свързват с
отделенията на болницата
 внасят корекции
 следят складовите наличности
 следят изтичащите срокове на
годност
 други важни операции в аптечната
практика

50%

75%

На въпроса: Каква оценка бихте поставили на аптечната програма, с която работите в момента?

Фиг. 3. Оценка на болничната аптечна програма
25% - са оценили аптечната програма, с
която работят като, добра;
75% - са поставили много добра оценка на
програмата, с която работят;
На въпроса: Има ли необходимост от
уеднаквяване и унифициране на аптечните
програми на различните болници в страната ?
100% от анкетираните дават положителен
отовор.
Особено категорични са участниците в
анкетното проучване в утвърдителните си
отговори на
въпроса 100% желаят
уеднаквяване на аптечните програми на
различните болници в страната, което според
нас ще улесни достъпа им до нужните данни
при оказване на фармацевтични грижи на
пациентите.

На въпроса: Съществува ли необходимост
от създаване и поддържане на
единна
информационна система между всички
доставчици на здравни грижи-болници,
НЗОК, Министерство на здравеопазването,
аптеки, лични лекари, специалисти, лекари по
дентална медицина, лаборатории и др. ?
100% от анкетираните дават положителен
отовор;
На въпроса: Има ли необходимост от
създаване и въвежане на електронно
лекарствено досие на пациента, до което да
имате достъп, за да се информирате за
приеманите лекарствени продукти преди
постъпването в болницата?
100% от анкетираните отново дават
категорично
положителен
отговор
за
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необходимостта от създаване и въвеждане на
електронно лекарствено досие, до което да
имат достъп, за да се информират за
приеманите
лекарствени
продукти
и
назначени лекарствени терапии, хронични
заболявания преди постъпването на пациента
в болницата;
На въпроса: Лекарственото досие на
пациента, необходимо при оказване на
фармацевтични грижи както в болничната,
така и в аптеката от открит тип според Вас
трябва ли
да е част от електронното
здравното досие на пациента или да е
отделно?
100% от анкетираните дават положителен
отовор
относно
необходимостта
лекарственото досие, да е част от
електронното здравно досие на пациента.
*Забележка: В анкетното проучване
резултатите от отговорите на участниците на
някои от въпросите надхвърлят 100%.
Анкетираните са посочили повече от един
верен отговор.
Участниците в анкетното проучване са
направили някои предложения и препоръки,
отнасящи се до следното:
1. Да бъде въведена, колкото се може по
скоро единна информационна система,
свързваща всички доставчици на здравни
грижи!
2. Има необходимост от въвеждане,
създаване и поддържане на единна
информационна система между всички
доставчици на здравни грижи-болници,
НЗОК, Министерство на здравеопазването,
аптеки, лични лекари, специалисти, лекари по
дентална
медицина,
лаборатории
в
практиката на електронната рецепта от
личния лекар към аптеките!

живота на пациента”. Това определение,
дадено от Странд и Хеплер, очертава поширокатата социална мисия на фармацевта да
помогне
на
пациента
да
използва
лекарствените продукти по най -добрия
начин, независимо къде точно се лекува.
Философията на фармацевтичната грижа
изисква
фармацевтът да поеме своята
професионална отговорност за качеството на
грижите, които осигурява, т.е. да използва
своята професионална компетентност за
лекарствената терапия така, че всеки пациент
да получи максимална полза
от
лекарствената си терапия. По-нататък
авторите на концепцията за
определят
фармацевтичните дейности при оказването
на фармацевтичната грижа като: разрешаване
на острите ЛСП и предотвратяване на
потенциалните ЛСП. Независимо, че по
определение
фармацевтът
оказва
фармацевтичната грижа пряко на пациента,
той може да осъществи тази си роля в
сътрудничество
с
другите
здравни
специалисти. Работата в екип е ключов
елемент на фармацевтичната грижа, особено
днес в сложния свят на една съвременна
многопрофилна болница.
От началото на това хилядолетие се
очертава в перспектива броят на болниците и
на болничните легла да се намалява, а от там
и броят на лекуваните пациенти в тях. Но
този факт не намалява нуждата от отговорни
грижи за пациентите. Напр. лекарствената
терапия ще става по- интензивна и сложна с
напредъка в науката и технологиите в
недалечно
бъдеще.
Прилагането
на
фармацевтичната
грижа
в
практиката
означава подпомагане на пациентите при
приемането им в болницата, ефективно
лекарствено лечение докато са в болницата и
след това при изписването им от болниците
задължително координиране и предаване в
заведенията за лечение на амбулаторни
болни.
В резултат на направените в изложението
анализи и констатации бихме могли да
обобщим следните по-значими

Заключение
Лекарствената терапия на пациентите в
болницата днес, се счита за един от главните
детирминанти за резултата от грижите в
болницата. Оптималната, ефективна и
безопасна лекарствена терапия се смята за
основен принцип на болничните грижи.
Осигуряването на фармацевтична грижа в
контекста на тези грижи представлява
основата на болнично базираната роля на
фармацевтите. Фармацевтичната грижа е
„отговорно осигуряване на лекарствената
информация с цел достигане на желаните
резултати, които подобряват качеството на

Изводи
Всички анкетирани считат, че съществува
необходимост от
 създаване и поддържане на единна
информационна система между всички
доставчици на здравни грижи, болници,
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НЗОК, Министерство на здравеопазването,
аптеки, лични лекари, специалисти, лекари по
дентална медицина, лаборатории и др.;
 преобладаващо е мнението на
анкетираните
за
необходимостта
от
въвеждане на лекарствено досие на пациента,
необходимо при оказване на фармацевтични
грижи, както в болничната аптека, така и в
аптеката от открит тип;
 унифициране на болничните аптечни
софтуерни програми.
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ПРЕВЕНЦИЯ И КОНТРОЛ НА СТРЕСА И БЪРНАУТ СИНДРОМА ПРИ
МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ
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PREVENTION AND CONTROL OF STRESS AND BURN OUT SYNDROME AMONG
NURSES
Zlatina Lecheva
ABSTRACT: Stress and burnout syndrome at the nurse’s workplace represent one of the biggest challenges
for health and safety. To achieve timely containment of the worsening health conditions of nursing, the factors
that cause personal and professional deformation should be identified, assessed and controlled. It is necessary to
develop and implement a toolbox for prevention and management of the stress factors of individual and
organizational level.
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Европейски съюз. Ако бъде използван
правилният подход, трудещите се могат да
бъдат предпазени от стреса при изпълнение
на трудовите задължения, така и с начина на
живот [40].
Много учени определят бърнаут синдрома
като състояние, възникнало в резултат на
непреодолим, хроничен стрес. Той е
предизвикан най-често от фактори на
работната
среда,
фокусирани
върху
подходящия психологически тип личност.
Професиите
в
обслужващата
сфера
предразполагат към поява на синдрома. Това
са медицински специалисти, социални
работници, полицаи, учители, представители,
журналисти- те са свързани с отношенията
„човек-човек“.
При медицинските сестри е състояние на
прегаряне, което носи пряка и косвена вреда
за личното здраве и това на пациента.
Бърнаут синдромът води до бездушие, липса
на съчувствие, състрадание и емпатия, отказ
от сътрудничество и подкрепа за човека в
здравна
криза.
Засяга
личната
и
професионална ефективност на медицинската
сестра и води до невъзможност за качествено
прилагане на професионалните умения и
изпълняване на обгрижващите функции.
Симптомите на синдрома на изпепеляване
предизвикват влошаване на физическото и
психическо здравословно състояние на
индивида. Наблюдават се проблеми като
мускулно-скелетни оплаквания, главоболие,

Въведение
Стресът на работното място представлява
едно от най-големите предизвикателства за
здравето и безопасността, с които се
сблъскваме в Европа. Почти всеки един на
четири работещи е засегнат от него, а според
проучванията между 50 % и 60 % от всички
изгубени работни дни, са свързани със стреса.
Това представлява огромна загуба заради
човешкото
страдание
и
нарушена
икономическа ефективност. В ЕС свързаният
с труда стрес се дефинира като отрицателно
психосоматично състояние на хората, когато
способностите и уменията им не съответстват
или само минимално съответстват на
изискванията на работата им, и не получават
никаква подкрепа. Стрес може да се
преживява когато изискванията и трудовото
натоварване надхвърлят възможностите на
работещите, или напротив, са много по-ниски
от квалификацията им- скучна повтаряща се
дейност [19].
Професионалният стрес може да се
третира като другите здравословни проблеми
и тези, свързани с безопасност на труда.
Измерителите на професионалния стрес
включват организационни характеристики,
индивидуални различия в нагласите и
личностовите черти, както и уменията на
работника
и
здравният
му
статус.
Съществуват
множество
практически
примери за борба със стреса из целия
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нарушения в съня, умора, раздразнителност,
увеличаване или загуба на апетита, депресия,
артериална
хипертония,
абсентеизъм,
презентеизъм. Тези промени подтикват към
злоупотреба и пристрастяване към алкохол,
цигари, лекарства и наркотици. Постепенно и
неусетно амбициозни специалисти, с добра
професионална
кариера
изпадат
във
фрустрация, стагнация и пълна резигнация
[22], [25], [27], [34], [35], [36], [37], [41].
Освен върху индивидуалните способности
на засегнатите от Бърнаут, синдромът влияе и
на качеството на организация на работната
среда. Вредното въздействие на бърнаута
засяга „здравето на организацията“. По
дефиниция
на
Smewing
и
Cox
организационното здраве е качеството на
структурата и функцията на организацията,
системата ѝ на управление и нейната култура.
„Здрави“ са тези организации, в които
различните компоненти, които определят
общата им кондиция ги правят способни да
изпълняват целта си. Те са преуспяващи,
адаптивни и се възприемат положително от
работещите в тях [5], [16], [20], [21], [33].
Проведеното от EU-OSHA (2012-2013 г.)
Европейско проучване за
новите и
нововъзникващите рискове в предприятията
(ESENER) е събрало информация от редица
европейски страни, вкл. и България, за това
как според ръководителите и представителите
на работниците и служителите се управляват
рисковете за здравето и безопасността на
работните им места. Между всички опасности
на работните места изследването поставя
специален акцент върху развиващата се и
относително нова област на психосоциалните
рискове. Те са свързани с планирането,
организацията и управлението на работата,
както и с нейния икономически и социален
контекст, пораждат повишени нива на стрес
и могат да доведат до сериозно влошаване на
психичното и физическото здраве [14], [39],
[40].
СЗО определя за здравословни работните
места,
при
които
работещите
и
работодателите допринасят за непрекъснато
подобрение на защитата и укрепване на
здравето, безопасността и благополучието на
всички работещи и
осигуряване на
устойчивост на работното място в следните
аспекти:
Здраве и безопасност по отношение на
условията на труд;
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Здраве, безопасност и благополучие по
отношение на психосоциалните фактори,
включително организацията на труда и
културата на работното място;
Индивидуални здравни ресурси на
работното място;
Предприемане на мерки за подобряване
здравето на работещите, техните семейства и
общността.
Целта на настоящата разработка е да се
обобщят методите и средствата за превенция,
профилактика и рехабилитация на стреса и
бърнаут
синдрома
при
здравните
професионалисти.
Методи и материали
Използвани са методите: документално
проучване и анализ на литературни
източници (наши и международни научни
публикации през последните 15 години).
Резултати
Предпоставка за формиране на култура на
управление на стреса е ранната превенция и
профилактика на стреса, разбирана като
собствена, устойчива стратегия на личността.
Тази стратегия следва да се формира на
базата на социално-личностните качества на
предоставящия грижи и услуги, в съчетание с
целенасочено и систематично изградени
умения [6], [28].
Копинг стратегии за справяне със
стресови ситуации. Понятието „копинг“системи от когнитивни и поведенчески
умения е въведено от Lazarus. Означава
способността за преодоляване на стресови
ситуации
посредством
индивидуална
стратегия за решаване на проблеми. Копинг
стратегиите показват в еднa екстремна
ситуация на оцеляване или на сериозни
смущения, необходимостта от действена
адаптация, от утвърждаване на себе си и на
желанието
да
запазиш
живота
си,
включително и на психологично ниво. Една
дефиниция на справянето на Folkman и
Lazarus от 1988 г. определя, че то включва
мисли и поведения, използвани от индивида в
оценката на когнитивните и емоционални
значения на стресора, и започване на
дейности за намаляне на тяхното въздействие.
Капацитетът на индивида да се справи зависи
от личностните ресурси, които той има и
уменията да ги използва [11], [29].

Редица учени са разделили стратегиите за
справяне на активни и избягващи. При
активните начини се включва целенасочено
търсене на информация за разрешаване на
проблема
и
противопоставяне
на
стресогенните фактори. Те са свързани с
успешна адаптация и благополучие на
индивида.
При
избягващите,
пасивни
стратегии
се
използват
отричане,
минимализиране или избягване на стресовите
ситуации, което води до неудовлетвореност и
дистрес.
Lazarus
описва
следните
основни
стратегии на копинга: разрешаване на
възникнали проблеми; овладяване; справяне с
негативните емоции. На тази база се
подразделят
проблемно-центрирани
и
емоционално-центрирани
стратегии
за
справяне. Към първата категория се включват
действия за промяна на заобикалящата среда
чрез преки усилия или промяна на
собственото отношение към източника на
стрес. Анализират се причините за стреса,
вземат се мерки за избягване и редуциране на
ситуации на паника, чрез обяснения и
разговори. При втората стратегия целта е
справяне с емоциите, причинени от стреса.
Дава се воля на изразяване на гнева и
недоволството, временно напускане на
мястото на стресогенна ситуация, търсене
подкрепа от други хора.
Някои автори предлагат използването на
краткосрочни и дългосрочни техники за
превенция на Бърнаут, на ниво групи, екип,
отделение. Те откриват корелация между
степента на синдрома и продължителността
на прилагане на техниките за справяне,
например при медицински специалисти,
работещи в спешни отделения. Към
краткосрочните
копинг
стратегии
те
причисляват: плач, мечтаене, продължителен
сън, употреба на любима храна, прилагане
чувство за хумор към стресогенните
ситуации. При по-високо ниво на бърнаут,
постоянен и кумулативен стрес е необходимо
използване на продължителни копинг
стратегии в комбинация с краткосрочните
[30], [31], [32].
Други учени (В. Cohen and R.Lazarus)
групират стратегиите за справяне в два
раздела: инструментални и палиативни. Към
първия те отнасят образование, обучение и
информационни програми, целящи промяна
директно при индивидите и средата.
Палиативните стратегии за справяне са опити
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за толериране и минимализиране на стреса–
напр. употребата на алкохол и успокоителни,
което може да доведе до по-сериозни
проблеми.
Български учени за управлението на
стреса. Ж. Христов и С. Славов извеждат
основни принципи за разработване на
стратегии и политики за управление на
стреса. Според тях те трябва пряко да
въздействат върху отделната личност; да са
съобразени с индивидуалните различия на
хората и характеристиката на определени
професионални групи; да са уместни и
приложими в конкретни условия; да са
ефективни и да отчитат нивото на адаптация
към тях; да съдържат анализ на риска;
задълбочено планиране; да позволяват
социален диалог; да са обвързани със
законодателството [15].
Социалната
подкрепа
е
ефективно
средство за редуциране нивата на Бърнаут
синдрома. За работещите в медицински екип
е по-лесно да посрещнат предизвикателствата
на работната среда, тъй като те имат контрола
и подкрепата на членовете на групата.
Споделеният опит и междуличностното
общуване в социалната среда помага да се
избягва възникването на дехуманизацията и
понижената самооценка. Често препоръчвана
интервенция е създаването на добър екип
(teambilding)-форма на групов динамичен
тренинг. На регулирани срещи работещите в
екип обменят идеи за иновации в облекчаване
на дейността, споделят начини за справяне с
работния
стрес,
стимулира
се
сътрудничеството
и
се
подобрява
комуникацията в екипа. Съвместната дейност
е насочена към организиране на положителни
преживявания. Благодарение на тях се
развива
самоувереност
в
собствените
възможности
и
тези
на
колектива,
себеопознаване и разбиране на всеки член на
екипа, разгръщане на способности и умения
за успешно партньорство [1], [42].
Ел. Дичева описва форми и средства за
недопускане
деформации
от
Бърнаут
синдрома, за съхранение на индивидуални и
личностови характеристики на социалния
работник-професия близка по емоционално
натоварване до сестринската. Необходимо е
специалисти в областта на груповата
психотерапия да провеждат тренинги, с цел
изграждане на самозащитни механизми за
постигане на умения за справяне с
отрицателни преживявания и
агресия.

Посочват се алтернативни методи за работа
при хора с различна по сила нервна система-с
висока или ниска тревожност и нереална
самооценка [4].
Много автори препоръчват перманентни
обучителни
програми.
Използват
се
специфични модели от теорията за обучение
на възрастни. Имат за цел овладяване на нови
методи за справяне с повишените изисквания
към
индивида,
повишаване
на
квалификацията
и
информираността.
Когнитивните техники, които се прилагат по
време на работа или почивка трябва да се
използват в определена последователност.
Началните стъпки на обучителните програми
са: идентифициране на първите белези и
фактори на стреса и синдрома; анализиране
положителните и отрицателни страни на
работата; овладяване на самоконтрола,
справяне с критични ситуации. Най-важно за
медицинската сестра е да придобие и
усъвършенства съвременни техники и умения
за комуникации в холистичния подход, които
прилага при обгрижване на тежко болни
пациенти. Затова още в обучителните
програми на бакалаврите по здравни грижи
по дисциплините „Сестрински грижи в
психиатрията”, „Палиативни сестрински
грижи” и други са включени теми за
същността на стреса и Бърнаут синдрома,
начините за преодоляване и намаляне на
емоционалното изчерпване, управлението на
насилието и агресията от страна на пациенти
и техните близки. Уменията за контрол над
ролевите конфликти спомагат за редуциране
и предотвратяване на
деструктивните
въздействия на бърнаут синдрома сред
сестринството в спешни, реанимационни,
хирургични, онкологични, психиатрични и
други отделения с високорискова стресова
дейност.
Редица
специалисти,
изследвали
професионалните
стресфактори
за
медицинските кадри, препоръчват нови, погъвкави форми на заплащане и адекватно
финансово възнаграждение, което би довело
до подобряване на психоемоционалното
състояние и снижаване неудовлетвореността
от
материалното
стимулиране
за
изразходвания труд [3], [7], [8], [9], [12], [18].
Прилагане на контрол върху работните
условия води до по-голяма сигурност, ред и
благоприятна работна среда. Контролът е
важен и за другите два елемента на
медицинската
дейност.
Mедицинският
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процес, в частност сестринският процес,
който включва взаимоотношенията в екипа и
взаимодействието с пациента е едната страна
на проблема. Положителният ефект от
медицинската
сестринска
помощ
и
удовлетвореността на персонала в здравното
заведение играят съществена роля в
редуциране на стреса [13].
Повишаване
на
самочувствието,
отстояване на правата и властовия ресурс на
медицинските сестри позволява да се справят
по-лесно
с
ежедневната
работа,
предизвикателствата и изискванията на
здравеопазната система. Ст. Маркова споделя
тезата, че сестрите се държат като „потиснато
малцинство“, въпреки че заемат централно
място и играят ключова роля в здравните
грижи. Здравните специалисти имат голямо
влияние в осигуряване на жизненоважна
услуга, от която обществото се нуждае и само
те могат да предоставят. Именно затова
сестринското съсловие трябва да осъзнае
своята отговорност, да изпитва гордост от
избраната професия, да постигне висока
самооценка и самочувствие. Неяснотите в
професионалните роли на медицинските
сестри
води
до
понижаване
на
удовлетвореността и по-силно преживяване
на стреса [8], [17].
М. Ачкова извежда три направления,
основани на данните за факторите,
предизвикващи изпепеляване, по които би
трябвало да се провеждат профилактични
мерки:
• работа с отделния индивид-отговорност
на обучени супервaйзори;
• работа по структурата на екипите и
ролите-организационна
политика
на
здравното заведение, участие на целия екип в
справедливо разпределение на ролите,
вземане на общи решения, взаимна подкрепа;
• организационно равнище-с отговорност
на цялата йерархичска структура [1].
М. Роглев предлага мерки за профилактика
и терапия на синдрома на изпепеляване сред
медицинските сестри на две равнища:
•на индивидуално ниво се прилага
обучение
в
стратегии
за
справяне,
пълноценна реализация, ежедневни почивки
след смяна, седмични почивки чрез хоби и
развлечения, годишен отпуск на екскурзия,
туризъм, санаториум, помощ от психиатър;
•второто
направление
включва
организационните техники като премахване
на стресогенните фактори в работната среда,

категоризация на задачите, бързо и ефективно
решаване на проблемите, условия за
повишаване на квалификацията, адекватно
финансово възнаграждение, приемане на
предложения в екип, обратна връзка в екипа,
запазване на автономността, консултативен
стил на супервизия [10].
Бистра
Ценова
представя рамкова
интервенционна програма чрез основни и
специфични подходи за справяне с бърнаут
синдрома при медицинските сестри
в
специфични здравни институции. В нея
авторът разглежда прилаганите мерки на
индивидуално, междуличностово, групово и
организационно равнище.
1. Анализ на представите и оценките на
медицинските сестри за тяхната работанагласите трябва да хармонизират с
реалността и възможностите на медицинската
сестра, за да се промени поведението и
подобри психичния комфорт и да се променят
нагласите към пациентите-да се намери
златната среда,концепцията на „дистанцирана
загриженост“ (detached concern).
2. Анализ на професионалната роляосъзнаване на множеството ситуационни
роли в работата; изясняване на очакванията
от пациенти, близки, колеги; съзнаване и
стабилизиране на собствената идентичност;
изработване на стратегии и планиране за
достигане на целта и разширяване на
автономността, позволяваща да се постигне
удовлетворение от работата.
3. Workshop, семинари, участие в
конференции на тема „Бърнаут“. Програмите
за обучение включват: същност, причини,
симптоми,
стадии
на
Бърнаут,
идентифициране
на
стресфакторите,
формиране на общи и индивидуални
стратегии за предотвратяване и намаляне на
стреса.
4. Намаляване на стреса и повишаване на
мотивацията чрез използване на различни
видове тренинги: „активно слушане”,
изучаване на умения за комукация,
консултиране, обсъждане с пациенти, близки,
усвояване на стратегии за преодоляване на
конфликти и създаване на конструктивен
социален климат. Уместно е използването на
разнообрани методи и техники на релаксация
-музикотерапия, осигуряване на социална
подкрепа чрез т. н. „групи на Балинт“.
5.Организационно
развитие
чрез
създаване и внедряване на модели на базата
на теорията на професионалния стрес и
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системната теория за функциониране на
организациите, на дейността и когнитивното
учене, развитие на работа в екип,
рационализиране на рутинни дейности,
осъзнаване на собствената отговорност и
включване на пациента [17].
Здравословна работна среда-отговорност
на здравният мениджър . Намаляването на
стреса и на психологическите рискове,
свързани с работата е морално и законово
задължение на работодателя и мениджъра.
Здравето на отделните служители и здравето
на организацията са две страни на един и
същи процес. Здравният мениджмънт изисква
умения за ясно формулиране на задачите и
нови управленски подходи в превенцията и
контрола на професионалния стрес и Бърнаут
синдрома, проявяващи се при медицински
служители
в
лечебните
заведения.
Отговорността на ръководителите е в
перманентното мониториране на всички
рискови за здравето на работещите фактори
от трудовата среда. Предприемане на мерки
за намаляване на стреса и неблагоприятните
ефекти на бърнаут синдрома са насочени към
личните ресурси
и
организационното
поведение на здравния мениджър. Превенция
на стреса чрез редукция или модифициране
на стресогените в
работната
среда,
съобразяване на промените с индивидуалните
карактеристики на работещите и прилагане на
обучение за увеличаване на резистентността
към стреса и усвояване на умения за
предотвратяване на Бърнаут, са едни от
основните функции на управленеца [2], [4],
[23], [24].
Програми за превенция у нас и в чужбина.
Добър пример за конкретни мерки за
справяне с последиците от разрушителния
характер на синдрома на изпепеляване са
Наръчници за управление на професионалния
стрес. Те включват теоретична, обучителна
част за същността и основните понятия за
стреса и бърнаут синдрома, идентифициране
на стресогенните фактори и практикоприложна част, съдържаща тренинг програми
за формиране на индивидуални и групови
стратегии за предотвратяване и намаляне на
стреса. Посочени са методи за копиране на
стресогените, самодиагностика, себеанализ,
развиване на умения за решаване на
конфликти и справяне в критична ситуация.
Предложени са техники за релаксация чрез
арттерапия, автогенен тренинг, йога, тибетски
ритуали, каланетика, самомасаж, анимация,

смехотерапия, пеене и танцуване [6], [26],
[38].
Огромните
щети
за
обществото,
причинени от личностната и професионална
деформация до която води емоционалното
прегаряне, изискват навременни и сериозни
профилактични мерки. Учени от Пловдивския
медицински университет предлагат цялостен
работен модел на превантивна програма на
Бърнаут синдрома за рискови групи
медицински специалисти. Програмата е
многоспектърна
и
функционира
на
хоризонталнo
и
вертикално
равнище.
Четирите нива, които функционират на
хоризонтален принцип са: институционално,
секторно, групово, индивидуално ниво. На
вертикален принцип работят следните
аспекти: административен, квалификационен,
групово-индивидуален. Авторите смятат, че
епизодичните, индивидуални мерки за
преодоляване на негативните психосоциални
феномени не са толкова ефективни, колкото
организираните,
институционализирани
програми за превенция [13].
През
последните
години
редица
европейски
институции
инициират
множество мероприятия, като обръщат
специално внимание на нарастващите
проблеми, свързани със стреса в работата и
създават
програми
за
обществено
здравеопазване в борбата с последиците от
Бърнаут синдрома. По-ефективните програми
включват както профилактични, така и
терапевтични
мерки.
Наръчникът
на
Международната организация на труда за
превенция на стреса съдържа обучаващ пакет
SOLVE, aдресиран към психо-социални
проблеми
на
работа,
стреса,
тютюнопушенето, алкохола, насилието на
работното
място.
OHSA-Европейската
агенция за безопасност и здраве при работа,
публикува на сайта си теоретични постановки
за стреса, стресфакторите, Бърнаут синдрома,
добрите практики за справяне. Европейското
ръководство
за
стреса
съдържа
инструментариум за превенция на стреса на
работното място. Посочват се конкретни
мерки, насоки и действия, насочени към
работника, работодателя и профсъюзните
организации.

действия за превенция и мениджмънт на
стреса и бърнаут синдрома при медицинските
сестри. Едната насока се отнася за запазване и
подобряване на психосоциалното здраве и
индивидуални способности на специалиста.
Другото направление е във формиране на
здравословната организационна културабезопасен и достоен труд, с визия за
работната сила 2020 „Всеки е важен“.
Институционализираните програми за
превенция на стреса и бърнаут синдрома
трябва да са със задължителен и
препоръчителен характер. Мениджърите на
здравни заведения, съсловни организации на
медицинските специалисти и здравни власти
са отговорни за предприемане законодателни
мерки и внедряване на обучителни програми.
Заключение
Превенцията на високите нива на стрес и
контролиране на стресогенните фактори при
медицинските сестрите могат да бъдат
ефективна стратегия за подобряване на
оценките на качеството на грижи в
социалните и здравни заведения. В
глобализацията и задълбочаване на кризата в
здравните системи в количествен и качествен
аспект преодоляването на стреса е основен
фактор за справяне с проблемите на
безопасност и последователност на грижите
за болния човек. За своевременното
ограничаване
процеса
на
влошаване
здравословното състояния на сестринството е
необходимо да бъдат усвоени умения за
идентифициране, оценяване и контролиране
на факторите, предизвикващи личностна и
професионална деформация.
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ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ КОМПЕТЕНЦИИ НА СЪВРЕМЕННАТА АКУШЕРКА
ЗА РАБОТА С ПАЦИЕНТКИ С ПАТОЛОГИЧНА БРЕМЕННОСТ
Кремена Митева
PROFESSIONAL COMPETENCE OF CONTEMPORARY MIDWIFE
OPERATE PATIENTS WITH PATHOLOGICAL PREGNANCY
Kremena Miteva
ABSTRACT: The various manifestations of pathological pregnancy and related complications in the course
of childbirth and the postpartum period, require the efforts of a wide range of specialists. Potential in the
prevention, early diagnosis, treatment and special health care have midwives. Successful implementation of
obstetric care requires serious knowledge of the pathology during pregnancy, specific manipulative skills,
clinical thinking, team activities.
Scientific report aims to analyze the effectiveness of forming professional competence for work with patients
with pathological pregnancy in the learning process. For the realization of the aim is researched the opinion of
midwife-students at Trakya University, Faculty of Medicine, Stara Zagora.
Used is method of anonymous survey. The results of the study were analyzed according to the following key
issues: significance of disciplines that contribute to the forming of professional competence for work with
patients with pathological pregnancy; self-assessment of readiness of students to work with pathological
pregnancy; effectiveness of theoretical and practical training.
This study emphasizes the need for organizational and educational events aimed at optimizing the process of
professional training of students specialization "midwife". Confirmed the need for a judgement of current
syllabus for practical training of students and their update.
Key words: competence, midwife, training, pathological pregnancy

Въведение
Регламентираните
дейности
на
съвременната
акушерка
потвърждават
нейната значима и отговорна роля в
системата на майчиното здравеопазване.
Същевременно
поставят
въпроса
за
качеството на професионалната подготовка
на акушерките и тяхната готовност за
осъществяване на здравни грижи при рискова
и патологична бременност.
Медицинският стандарт "акушерство и
гинекология" разграничава понятията рискова
и патологична бременност по следния начин:
"Бременност с повишен риск (рискова
бременност)" е тази, при която вероятността
за съществуване на заплаха за здравето и
живота на бременната (раждащата) и/или
концептуса е по-висока от вероятността за
липса на такава заплаха.
"Бременност
с
реализиран
риск
(патологична бременност)" е тази, при която
съществува заплаха за здравето и живота на
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бременната (раждащата) и/или концептуса
(Наредба № 19 за утвърждаване на
медицински
стандарт
"акушерство
и
гинекология", 2014).
Редица фактори определят повишен риск
за бременността: възраст под 20 и над 34
години, обремененост със захарен диабет,
предишни
ембриопатични/фетопатични
бременности, прекарани остри инфекциозни
заболявания, мултипаритет, затлъстяване и
недохранване,
преждевременна
маточна
активност, кръвногрупова несъвместимост,
обременена
репродуктивна
анамнеза,
предишно раждане на едър или мъртъв плод,
съпътстващи
заболявания,
вродени
и
придобити
генитални
заболявания
и
аномалии,възпалителни
заболявания,
вирусоносителство /HIV, хепатит, херпес/,
наркомании, външни фактори /експозиция на
йонизиращи лъчи, вибрации, органични
разтворители,
инхалаторни
анестетици,
контакт с причинители на инфекциозни


готовност на акушерките да предлагат
качествени здравни услуги при наблюдението
и грижите през бременността.

заболявания,
прием
на
тератогенни
медикаменти и други.
Реализирането
на
риска
превръща
бременността в патологична, чиито най-чести
клинични
изяви
са:
повръщане
на
бременната; субхориален хематом; истмикоцервикална инсуфициенция; прееклампсия и
хипертония с екстрагестационна генеза;
преносеност;
многоплодна
бременност;
неправилни положения и предлежания на
плода след
m.l. VII; пелви-фетална
диспропорция; аномалии в прикрепянето на
плацентата;аномалии в количеството на
околоплодната течност; захарен диабет на
майката;
хронични
заболявания;
изоимунизационна
болест;
остри
инфекциозни и паразитни заболявания и т.н.
(Наредба № 19 за утвърждаване на
медицински
стандарт
"акушерство
и
гинекология", Глава ХХ, т. 4 и 5, 2014).
Разнообразните прояви на патологична
бременност, както и свързаните с тях
усложнения в протичането на раждането и
послеродовия период налагат усилията на
широк кръг от специалисти. Потенциал в
профилактиката, ранната диагноза, лечението
и специфичните здравни грижи имат и
акушерките.
Прогресът на акушерската наука и
практика
и
въвеждането
на
нови
диагностични и лечебни методи налагат
формирането на компетентни здравни
специалисти. Професионалните дейности на
акушерката при лечението и грижите при
рискова и патологична бременност са
визирани в Наредба № 19 за утвърждаване на
медицински
стандарт
"акушерство
и
гинекология”
и Наредба № 1 за
професионалните дейности, които здравните
специалисти могат да извършват по
назначение или самостоятелно. Успешното
им осъществяване изисква усвояването на
солидни знания за патологията през
бременността, специфични манипулативни
умения, умения за клинично мислене, за
екипна дейност.
Изграждането
на
професионалната
компетентност на съвременната акушерка е
процес, свързан с преоценка на някои
задължителни условия:

качество
на
професионалната
подготовка в университета;

осигуряване на оптимални условия за
формиране на специалисти, притежаващи
базови професионални компетенции;

Цел
Настоящото научно съобщение има за цел
да анализира ефективността на усвояване от
студентите-акушерки в процеса на обучение
на професионални компетенции за работа с
пациентки с патологична бременност. За
нейното реализиране е проучено мнението на
50 студенти от втори, трети и четвърти курс,
специалност „акушерка”, обучаващи се в
Тракийски
университет,
Медицински
факултет, град Стара Загора. Изследването е
проведено през учебната 2015/2016 година.
Методи
Използван е методът на анонимното
анкетиране. Резултатите от проучването са
анализирани според следните основни
проблеми: степен на значимост на учебните
дисциплини и организационни форми за
усвояване на професионални компетенции за
работа
с
пациентки
с
патологична
бременност; самооценка на готовността на
студентите за работа с пациентки с
патологична бременност; ефективност на
теоретичното и практическо обучение. За
обработка на данните са използвани
математико-статистически методи, включени
в програмата SPSS 19.0.
Резултати и обсъждане
Усвояването
на
професионални
компетенции за работа с пациентки с
патологична бременност е последователен
процес, за реализирането на който значима
роля имат някои учебни дисциплини „Специални грижи за бременни с нормална и
патологична
бременност”
/СГБНПБ/,
„Акушерство”, както и организационните
форми на обучение - клинична практика и
преддипломен стаж. Те поставят основите на
теоретичните знания и съдействат за
усвояване на манипулативни умения за
акушерски грижи за бременната жена.
Анкетираните студенти /N=50/ оценяват
посочените
учебни
дисциплини
и
организационни форми по степен на
значимост за формиране на професионални
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компетенции за работа с пациентки с
патологична бременност по следния начин:
Клиничната практика и преддипломният
стаж съдействат най-пълноценно за усвояване
на знания, умения и компетенции за работа с
пациентки с патологична бременност според
92% от студентите. Тези организационни
форми на обучение предполагат висока
степен на самостоятелност и оптимална

Преддипломен
стаж

възможност за трениране и усъвършенстване
на компетенциите за осъществяване на
акушерски грижи за бременни жени в
Отделение за патологична бременност.
Данните, подадени за учебните дисциплини
СГБНПБ и „Акушерство” също отразяват
висока степен на удовлетвореност по
изследвания
показател
/фиг.
1/.

8
92

Клинична
практика

8
92

СГБНПБ

12
88

Акушерство

24
76
Ниска степен

Средна степен

Висока степен

Фиг. 1 Значимост на учебните форми и дисциплини за усвояване на
професионални компетенции за работа с пациентки с патологична
бременност
Съвременната
акушерка
трябва
да
притежава знания относно профилактиката,
промоцията, диагностиката, лечението и
рехабилитацията при нормална и патологична
бременност.
Необходимо
условие
за
практикуване на професията е и усвояването
и успешното приложение на манипулативни
умения за работа с пациентки с патологична
бременност. В тази връзка, интерес за
изследването представлява мнението на
студентите от специалност „акушерка” /N=50/
относно това как оценяват готовността си за
работа по изброените компетенции.
Данните от табл. 1 показват, че
подготовката на студентите от специалност
„акушерка” за проследяване на бременност е
сравнително добра по отношение на следните
компетенции:
аускултация
на
ДСТ,
извършване на кардиотокографски запис,
проследяване на общото състояние на
бременна.
Относително висок е делът на студентите
/над 40% отговорили средна или ниска
степен/, според които обучението не
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осигурява усвояване на достатъчен обем от
знания, умения и компетенции за следните
дейности в обхвата на здравните грижи:
акушерска мензурация, външно акушерско
изследване,
даване
на
указания
на
пациентката за вземане на материал за
медико-биологични анализи, даване на съвети
за хигиена и хранене на пациентки с рискова
бременност, идентифициране на здравни
проблеми и съвети на бременни с повишен
здравен риск, препоръчване на необходимите
прегледи за възможно най-ранна диагноза на
рискова бременност, асистиране на лекар при
извършване на манипулации и интервенции,
провеждане на назначено от лекар лечение,
подготвяне и при необходимост подпомагане
на пациентката при извършване на медикодиагностични манипулации, оформяне на
документация, разпределяне и раздаване на
лекарствени продукти.
Резултатът може да се свърже с наличието
на пропуски в педагогически и/или
организационен аспект, както и на занижен
самоконтрол от страна на студентите-

акушерки в процеса на теоретичното и/или
практическо
обучение
и
тяхната

самоподготовка.

Таблица 1. Самооценка на готовността на студентите за работа с пациентки с патологична
бременност по изброени професионални компетенции / wk, %/

Професионални компетенции

Висока
степен

Средна
степен

Аускултация на ДСТ

80

20

Извършване на кардиотокографски запис

64

18

Акушерска мензурация

52

48

Външно акушерско изследване

28

58

14

Проследяване на общото състояние на бременна, вкл.
пулс, дишане, артериално кръвно налягане, както и
интерпретация на резултатите

82

16

2

Даване на указания на пациентката за вземане на
материал за медико-биологични анализи

48

36

16

Даване на съвети за хигиена и хранене на пациентки с
рискова бременност

44

42

14

Идентифициране на здравни проблеми и съвети на
бременни с повишен здравен риск

16

56

28

Препоръчване на необходимите прегледи за възможно
най-ранна диагноза на рискова бременност

24

44

32

Асистиране на лекар при извършване на манипулации и
интервенции

32

50

18

Провеждане на назначено от лекар лечение

32

66

2

Подготвяне и при необходимост подпомагане на
пациентката при извършване на медико-диагностични
манипулации

28

52

20

Оформяне на документация на пациентки с патологична
бременност

44

46

10

Разпределяне и раздаване на лекарствени продукти

48

46

6

Самооценката на студентите относно
готовността им да проследяват патологична
бременност е значим показател за степента на
усвояване
на
теоретични
знания
и
манипулативни умения, за пропуските и

Ниска
степен

грешките в тяхната подготовка. Тя е и важен
индикатор за качеството на обучение чрез
различните форми и дисциплини и позволява
да се очертаят някои насоки за оптимизация
на техните методики и организация.

110

Таблица 2. Самооценка на студентите за пропуските в знанията и уменията за
работа с пациентки с патологична бременност /wk, %/

Теоретични знания
Практически умения
Теоретични знания и
практически умения
Нямам пропуски

Втори курс

Трети курс

Четвърти курс

23,5

16,7

2,0

17,6

27,8

2,0

29,4

33,3

33,3

17,6

16,7

13,3

11,8

-

13,3

Не мога да преценя

Данните в таблица 2 отразяват тенденция
за намаляване на процентния дял студенти,
които считат, че имат пропуски в
теоретичните знания за работа с пациентки с
рискова и патологична бременност.
Обратна зависимост се наблюдава при
показателя практически умения за студентите
от втори /n=18/ и трети курс /n=17/.
Същевременно
едва
2%
от
четвъртокурсниците
/n=15/
оценят
практическите си умения като недостатъчни.
Около 1/3 от всички респонденти /N=50/
констатират липса на достатъчен набор от
знания и умения за оказване на качествени
акушерски грижи за жени с патологична
бременност.
Резултатът кореспондира с отговорите на
студентите-акушерките относно това, дали е
достатъчен хорариумът от часове за
практическо обучение в Отделение за
патологична бременност /ОПБ/. 66% от тях
считат, че часовете предвидени за обучение в
този сектор са недостатъчни за пълноценно
усвояване на професионални компетенции за
работа
с
пациентки
с
патологична
бременност. Не се установи значима разлика
в подадените отговори по критерия курс на
обучение.
В тази връзка е необходимо да се посочи,
че хорариумът от часове в ОПБ съставлява
11,3% от общия хорариум за клинична
практика. Задължителният хорариум за
държавен преддипломен стаж в същата база
за практическо обучение е 200 часа или 12,5%
от общия. Учебната програма предвижда 200
часа в сектори по избор, което осигурява
възможност на студента да отработи

допълнителни часове в ОПБ (Учебна
програма „Клинична практика”, Тракийски
университет, Медицински факултет, 2014).
Тук е налице противоречие в подадените от
студентите данни, с тези от предходно
изследване на автора, което констатира, че
едва 4,67% от стажантите избират ОПБ (
Митева, Атанасова, 2015).
Организационните форми за практическо
обучение предполагат висока степен на
самостоятелност на студентите и оптимална
възможност за трениране и усъвършенстване
на компетенциите за осъществяване на
наблюдение и грижи за пациентки с
патологична
бременност.
Проучването
потвърждава необходимостта от преоценка на
действащите учебни програми и тяхната
актуализация.
Проведеното
изследване
подчертава
необходимостта
от
организационни и
педагогически мероприятия, насочени към
оптимизиране на процеса на професионална
подготовка на студентите от специалност
„акушерка”.
Отчитайки
ролята
на
разнообразните
фактори,
определящи
повишен
риск
за
бременността
и
произтичащата от това актуалност на
проблема за качественото формиране на
професионални компетенции за работа с
такъв контингент пациенти, проведеното
изследване позволи извеждането на следните
изводи:

Относително висок е делът на
студентите, които констатират липса на
достатъчен набор от знания и умения за
оказване на качествени акушерски грижи за
жени с патологична бременност;
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Изследването
потвърждава
необходимостта от преоценка на действащите
учебни програми за практическо обучение на
студенти от специалност „акушерка“ и
тяхната актуализация;

Целесъобразно е завишаване на
хорариума от часове за клинична практика в
Отделение за патологична бременност.

3. Наредба № 19 за утвърждаване на
медицински
стандарт
"акушерство
и
гинекология", изд. от МЗ, ДВ бр. 106, 2014.
4. Учебна програма по клинична
практика,
Тракийски
университет,
Медицински факултет, 2011.
5. Учебна програма по „Специални
грижи за бременни с нормална и патологична
бременност”,
Тракийски
университет,
Медицински факултет, 2014.
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ТЕЛЕСКРИНИНГ ЗА ДИАБЕТНА РЕТИНОПАТИЯ
Кирил Славейков, Иван Танев, Калина Трифонова, Валентин Стоянов
TELESCREENING FOR DIABETIC RETINOPATHY
Kiril Slaveykov, Ivan Tanev, Kalina Trifonova, Valentin Stoyanov
ABSTRACT: Telemedicine is providing health services and exchanging health information from a distance.
Telescreening is а part of telemedicine in which systems for exchanging medical data for early detection and
treatment of diseases are used. The author aims to analize the advantages, disadvantages and cost- effectiveness
of telescreening for diabetic retinopathy.
A high percentage of patients are not screened for diabetic retinopathy. With the improvement of technology
digital images are no longer inferior to a classic investigation, making the teleophthalmological model of
screening very useful. Patients monitored by telemedical devices declare high or very high satisfaction and
would recommend it to friends and acquaintances.
Despite the greater initial investment for maintenance and staff training patients prefer the model of
telescreening due to reduced waste of time, reduced costs for transportation and qualified healthcare.
Keywords: telemedicine, ophthalmology, Health Care system

Въведение

Материали и методи

Захарният диабет е сред водещите
причини за смърт, инвалидизация и слепота.
Засяга между 1 и 10% от населението в
различните държави, а в световен мащаб има
около 285 млн. болни като до 2030 СЗО
предвижда над 439 млн. [6]. Поради
безсимптомното си начало голяма част от
болните са без поставена диагноза. В САЩ
Центъра за контрол и превенция на
заболяванията съобщава за 18 млн.
регистрирани болни от диабет и очаква още
6,4 млн недиагностицирани [4]. В Дания 43%
от населението не е обхванато от скринингова
програма [5].
Диабетната ретинопатия (ДР) е често
усложнение на дългогодишeн диабет.
Честотата й варира според различни
проучвания, като средно е около 40%.
Значително по-често е при диабет тип 1, като
застрашаващи зрението усложнения засягат
около 10% от диабетиците [8].
Цели и задачи
Анализ на предимствата, недостатъците и
икономическата ефективност на телескрининг
за диабетна ретинопатия.
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Извършен е литературен обзор и анализ на
научната литература относно приложението
на телемедицината за скрининг на диабетна
ретинопатия
в
амбулаторни
условия.
Използвана е база данни Medline, за период
от 15 години.
Резултати
Първите
мащабни
проучвания
за
телескрининг на диабетна ретинопатия
датират от 1999 г. В тях се доказва
съпоставимостта на метода със златния
стандарт, както и икономическата му
ефективност [24]. Райони, където е приложен
телескрининг за диабетна ретинопатия
честотата на слепота е значително по-ниска,
отколкото в популация без скрининг [15].
На този етап на развитие на технологиите,
телемедицинският скрининг отстъпва на
биомикроскопията, когато става въпрос за
отчитане на клинично значим макулен оток,
но при диабетна ретинопатия е валиден метод
с чувствителност над 85% и специфичност
над 90% [12]. Сравнителен анализ между
цифрови изображения и такива изкарани на
място, проведен от Tennant MT и сие, доказва
съпоставимост
между
дигиталния
и

конвенционален преглед за доказване на
повечето прояви на ДР: микроаневризми,
кръвоизливи, тежка НПДР, високо рискова
ПДР, макулен оток [20].
Пилотните проекти в тази област започват
преди 7 години, когато трафикът и
възможностите за пренос на данни са
ограничени. Първоначалните експерименти
се провеждат с голям автобус, оборудван с
фундус
камера,
биомикроскоп,
телемедицинска
апаратура
и
всичко
необходимо за V-sat връзка.
Тези
автобусите
са
отивали
на
предварително избрани места, където са били
събирани диабетиците за скрининг. На
превозното средство работи офталмологичен
техник, който изпраща фундус изображенията
през V-sat връзката към отделения за
третични грижи, където изображенията се
разчитат и класифицират и веднага се
изпраща обратен отговор.
След това на пациента се назначава
контролен преглед или се насочва към
офталмолог незабавно за клинично лечение.
Тази практика позволява дистанционна
диагностика на ДР, което води до навременно
лечение и контрол на състоянието.
Резултатите от тях показват по-висока
честота
на
откриване
на
диабетна
ретинопатия, както и възможност за
доставяне на грижи в отдалечени райони с
минимална финансова инвестиция [9].
Очните болници Aravind
и Sankara
Netralaya, където тoзи експеримент е бил
проведен за първи път, са подпомогнати до
голяма степен от агенции като индийската
организация за космически изследвания
(ISRO) и Световната диабетна фондация
(WDF).
Редица екипи работят и проследяват
промяната на ефективността на метода с
развитието на технологиите. През 2004 екипа
на Raman R. показва, че вече е практически
възможно въвеждането на телескрининг
както и потенциала му за диагностициране на
ДР в крайните райони на Индия [16]. Отчетът
от
националната
програма
за
телеофталмологичен скрининг в Индия
показва отлични резултати и драстично
намаляване на предотвратимата слепота в
районите където е приложена [7]. Аналогични
резултати представя и проведения през 2012 г
скрининг [17].
Две години след предложения модел в
Индия екипът на Wei JC демонстрират
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създаване и използване на ефективна
системна архитектура за дистанционна
диагностика на диабетна ретинопатия [22].
В Бейджинг, Китай се провежда
аналогично изследване. Резултатите показват,
че телеофталмологичното поставяне на
диагноза ДР е напълно възможно и
приложимо като средната продължителност
на изследването трае 5-7 минути т.е. малко
по-кратко от конвенционално изследване
[13].
Ангажирането на немедицински персонал
или лекари от първичната здравна помощ,
значително би намалило натовареността
върху офталмолозите. Проучване от 2004 г.
демонстрира,
че
подходящо
обучен
немедицински персонал може да заснема
изображенията с точност над 93% [18], а в
сходно от 2010 г. с общопрактикуващи
лекари чувствителността за диагностициране
на ДР е 90.9%, а тази за откриване на лечими
лезии е 99.2% [1]. Включването на
общопрактикуващи лекари в скрининговия
модел, позволява намаляване натоварването
върху
офталмолозите
и
повишаване
увереността и мотивацията на ОПЛ [14].
Водещи
причини
за
ограниченото
имплементиране
на
телемедицина
е
финансовият разход и сигурността на
здравните данни. През последните години се
наблюдават значителни промени, в някои
щати като Калифорния; телеконсултациите се
реимбурсират, а обучението на медицински
сестри и общопрактикуващи лекари за
телеофталмологичен скрининг в отдалечени
райони
значително
подобрява
икономическата ефективност [23]. Друга
водеща
бариера за въвеждане на
телемедицински услуги е липсата на
стандарти и регулации за приложението им,
както и регламентиран ред за реимбурсация
[10].
Като вариант за избягване голямата
начална инвестиция са разработени и поикономични модели за скрининг в условията
на ПЗП. Чрез iPhone 3G 97% от снимките
имат някаква диагностична стойност, а при
83% от случаите има високо качествен образ
[2]. Ролята на „умните” телефони в областта
на телеофталмологията е значителна и ще
продължава да нараства [3]. Съществуват
много офталмологични приложения за тях,
които превръщат клетъчния телефон в
медицинско устройство, които освен от
лекаря могат да се използват и от пациента:

увеличителни системи при слабо зрящи,
обучение и само-мониторинг [19]. Подобно
диабетна ретинопатия и макулна дегенерация,
свързана с възрастта, което показва
резултати, съпоставими с компютърен такъв
[21].

приложение е тестът за макулопатия при
7. Jose R., Rathor A., Tackling Blindness in
India-Have We Done Enough?(I) National
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РОЛЯТА НА КУЛТУРАТА И ТРАДИЦИИТЕ В СЕМЕЙСТВОТО ЗА
ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ПРОЯВАТА НА ПСИХОЕМОЦИОНАЛНИ ПРОБЛЕМИ ПРИ
БРЕМЕННИТЕ ЖЕНИ
Лилия Перусанова-Павлова, Добриана Сиджимова
THE ROLE OF CULTURE AND TRADITIONS IN THE FAMILY TO PREVENT
MANIFESTATION OF PSYCHOEMOTIONAL PROBLEMS IN PREGNANT WOMEN
Lilia Perusanova-Pavlova, Dobriana Sidjimova
ABSTRACT: Culture has a significant impact on the course of pregnancy and the attitudes of the mother.
The aim of this study was to investigate the influence of culture and tradition on the psycho-emotional state of
pregnant women. Culture of families determines the location of the pregnant woman in the family and nature of
emerging problems. Applying individual approach of midwives in counseling of pregnant women and their
families would create psychoemotional comfort and confidence in midwives.
Keywords: psychoemotional status, culture, traditions, pregnant women, midwives, family

въздържи по време на бременността, така и
определени забрани спрямо жената. В
съответствие с тях бременната не трябва да
яде върнат от мъжа си след пътуване хляб, за
да не бъде бъдещото дете страхливо; дивеч
или домашно животно, убито от вълк, за да не
бъде бебето космато; глава от риба или хриле
от риба, за да не хърка или сумти детето
докато спи; месо от гургулица, за да не се
стряска насън.
Народната
традиция
предвижда
и
насърчаване към определени храни, които
трябва да употребява бременната - да пие
козе мляко с мед и вино, да яде крайщника на
хляба, за да добие мъжка рожба (9).

Увод
Културата оказва съществено въздействие
върху протичането на бременността и върху
нагласите
на
бъдещата
майка
(8).
Разнообразието на проявите на културата
предполага и различни варианти на
въздействие върху бременната като заедно с
това един от институтите на културата –
вярванията и обичаите, оказват своето
въздействие независимо от принадлежността
на бременната към една или друга социална
категория. Спазването на ритуалите и
традициите
създава
определен
психологически комфорт на бременната жена.
Периодът на бременността е изпълнен с
много ритуали, които се препоръчва да се
правят, и с още толкова забрани. Бременната
се ограничава от различни храни и дейности,
които в повечето случаи се определят от
пряка връзка, наподобяване, макар и съвсем
външно с това, което иска да избегне жената
за себе си и детето. Ограниченията са
едновременно и грижа за здравето на
бъдещата майка и детето, но и своеобразна
изолация и предпазна мярка. Много силен е
моралният акцент на забраните (10).
Забраните, които въвежда националната
традиция, са както спрямо определени храни,
от които бъдещата майка трябва да се

Цел
Да се изследва влиянието на културата и
традициите
върху
психоемоционалното
състояние на бременните жени, като се
установят нагласите в семейството.
Материали и методи

За
целите
на
изследването
е
разработена
пряка
индивидуална
анонимна
анкета
за
установяване
мнението на 100 акушерки и 50 семейства
на бременните жени, относно влиянието на
културата
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и

традициите

върху

психоемоционалното
състояние
на
бременните жени. Акушерките работят в
следните лечебни заведения и женски
консултации към тях: МБАЛ „Свети Врач“
ЕООД, гр. Сандански; МБАЛ „Рокфелер“
ЕООД, гр. Петрич; Клиника по Акушерство и
Гинекология при Университетска Болница
„Лозенец“, гр. София; СБАЛАГ „Майчин
дом“, гр. София и МЦ „Технобиос”, гр.
София.

„голямото семейство“, модела за предаването
на традициите в рамките на семейството,
поемането на отглеждането на децата от
предходни поколения и др.). Трябва да се
отчита и това, че при представителките на
традиционната култура, все още не е
социално „стабилизирано“ мястото на жената.
Всъщност, то се определя от доминирането на
различни „конкурентни“ модели на нейното
поведение (модела на еманципираната жена и
жената пазителка на дома). На свой ред тази
„конкуренция“ поражда липсата на достатъно
утвърдени модели за поведение по време на
бременността (спазването на определни
обичаи, традиции, форми на поведение).
Съответно тези вътрешни психологически
конфликти пораждат и психоемоционалните
проблеми
при
представителките
на
традиционната култура. Резултата при
малцинствените групи (16%), показва, че
въпреки наличието при тази категория на все
още силните традиционни модели на
поведение, започва постепенното „отваряне“
на общността, като заедно с положителните
интеграционни процеси, тази категория
получава и „негативите“ на традиционния
културен модел. Напълно естествен е
резултатът при чужденките (10%) от
респондентите. Най-вероятните причини за
възникването
на
психоемоционални
проблеми при тази категория са различията в
културните модели на протичането на
бременността,
слабото
познаване
на
обичайния модел на действия в лечебните
заведения, а в значителна степен и
травмиращата езикова бариера.

Анализ на резултатите:

Фиг. 1. Психоемоционални проблеми на
бременните, определени от принадлежността
към дадена културна група, според
акушерките
Данните от допитването на акушерките
показват,
че
значителна
част
от
психоемоционалните
проблеми
на
бременните възникват сред тези жени, които
могат да бъдат отнесени към традиционната
за страната култура. Такива са 74% от
отговорите. При тази категория бременни се
проявяват
редица
психоемоционални
проблеми, което очевидно показва наличието
на определени социални проблеми, които не
могат да бъдат обяснени с културални
различия, каквито обяснения може да бъдат
направени за останалите групи. По всяка
вероятност, при групата, която може да бъде
отнесена към традиционната култура, са
нарушени онези културни модели, в които в
предходни поколения са били основата на
безпроблемното протичане на бременността.
Възникнали са и редица нови феномени (към
които може да бъде отнесено разпадането на

Фиг.
2.
Самоопределение
на
принадлежността към дадена култура на
семействата
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По-голямата
част
от
анкетираните
семейства декларират принадлежността си
към традиционната за страната култура (70%
от респондентите). 20% от респондентите
самоопределят културната си принадлежност
към малцинствена група, а 10% не могат да се
самоопределят. Тези данни имат висока
степен на корелация с данните, които са
получени при анкетирането на акушерките
при тяхната оценка за възникването на
психоемоционални проблеми при отделните
културни групи бременни.

който трябва да
консултирането.

бъде

отчитан

при

Фиг. 4. Характер на традициите, свързани с
бременността и раждането в семейството
Този елемент от анкетната карта може да
се
разглежда
като
своеобразно
„продължение“ на предходния въпрос и дава
възможност за пълноценна представа, какъв
тип са традициите в семействата, свързани с
бременността и раждането. Най-значим дял
от модела на тези традиции заемат народните
вярвания (38%), като под конкретния термин
се разбират такива народни традиции и
обичаи, които, от една страна, не носят
религиозен „отпечатък“, а от друга - нямат
под себе си определени медицински
изисквания. Това са различен тип вярвания,
традиции, процедури, „талисмани“ и редица
други прояви на народните вярвания. Поголямата част от традициите са свързани
непосредствено с традиционната българска
култура. Разбира се, определена част (20%) са
близки по значение традиции в други
(малцинствени)
общности.
Посочените
резултати корелират с резултатите, получени
при отговорите на предходни въпроси на
анкетата, както и с отговорите, които са
дадени при другите анкети, в рамките на
настоящето изследване. Така може да бъде
установена непосредствена зависимост между
културната група и спазването на собствени,
отделни от основната културна общност
традиции по време на бременността. Това не
е необичайно явление, като се има предвид,
крайно личния характер на тези традиции.
Висок е процентът и на традициите,

Фиг. 3. Наличие на традиции в семейството,
свързани с периода на бременността и
раждането
Наличието на определени традиции,
свързани с бременността, представлява
допълнителен фактор, определящ модела на
протичането и, като от гледна точка на
психосоматичните и социалните проявления,
това може да се отрази двуяко върху самата
бременност. От една страна, наличието на
подобни традиции може да изпълни ролята на
фактор за намаляване на тежестите, свързани
със състоянието на жената, но от друга - може
да бъде допълнителен травмиращ фактор.
Кой от двата варианта ще има място при
конкретната бременна жена зависи от
социалния контекст, в който са поставени
съществуващите традиции. Въпреки че
наличието на такива декларират 76% от
семействата на бременните, това е достатъчно
основание, наличието на традиции, свързани
с бременността, да се разглеждат като фактор,
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възникнали в конкретното семейство (18%).
Често
тези
традиции
не
носят
непосредствения характер на традиционната
култура, а са по-скоро предавани от
поколение на поколение навици, които
съпровождат бременността.
Традициите, които са свързани с
народната медицина (14%) и религиозните
вярвания (10%) заемат последно място сред
културния
модел,
който
следват
респондентите. Вероятна причина за това е
сравнително ниската степен на религиозност
и относително слабото познаване на
народната медицина.

Изводи
1. Важно значение при преодоляване на
психоемоционалните
проблеми
на
бременните е отчитането на тяхната
културна традиция. 70% от бременните
респонденти и членовете на семействата се
придържат към традиционната за страната
култура. В културния модел, към който
принадлежат бременните, основно място
(38%)
заемат
народните
вярвания,
следвани от традициите на определена
общност (20%). Част от елементите на
традициите могат да имат както
положително отражение, така и да са
пречка
пред
осъществяването
на
медицинските дейности, свързани с
бременната жена. Особен риск, в този
смисъл има т. нар. „самопотвърждаващо
се“ поведение на бременните, при което
несбъдването на определен признак, може
да бъде основа, върху която да се развие
тежка психологическа криза. Този факт
следва да се има предвид от акушерките,
като за преодоляването на подобни
проблеми, да бъде подготвен модел на
рационално поведение.
2.

Акушерките са достатъчно добре
подготвени за работа с бременните жени и
възникването на ситуации, при които
акушерките
се
сблъскват
с
психоемоционални
проблеми,
се
възприема адекватно от тях и те са в
състояние по най-ефективния начин да
насочат бременните жени.

3.

Прилагането
на
подходи
при
консултирането на бременните и на
семействата им, могат да се осъществяват
в рамките на традиционната за страната
културна парадигма. В значителна степен
консултирането ще бъде значително полесно, тъй като по-голямата част от
акушерките принадлежат към същата
традиционна
за
страната
култура.
Културата на семействата предопределя
мястото на бременната жена в семейството
и характера на възникващите проблеми.
На база културния модел (при условие, че
той е доминиращ както в конкретния
случай), могат да бъдат изработени
унифицирани модели за консултация на
бременните.

Фиг. 5. Действия на акушерката при
установяване на психоемоционални проблеми
при бременната
Данните показват, че основната функция
на акушерката е да даде информация за
протичане на бременността (23%) и
раждането (23%). Висок е делът и на тези
акушерки, които насочват бременните жени
за допълнителна консултация със съответните
специалисти (21%). От резултатите става
ясно, че сравнително малко са случаите, в
които
акушерките
оставят
„насаме“
бременната жена с нейните проблеми. Като
такова може да се разглежда „успокояването“
(8%) и „насочването към подкрепата на
съпруг“ (6%). Общият показател за
отговорите в тези две опции от въпроса е
14%. Всички останали възможности са
свързани с непосредственото подпомагане от
страна на акушерката на бременната жена, в
т.ч. и по въпроси, които излизат от преките
задължения на акушерката – споделяне на
собствения опит на акушерката (19%).
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4. Прилагането на индивидуален подход
акушерките при консултирането
бременните и на семействата им
създало психоемоционален комфорт
доверие към акушерската професия.
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ПСИХОЕМОЦИОНАЛЕН СТРЕС ПРИ БРЕМЕННИ ЖЕНИ
ПРЕЗ ПОГЛЕДА НА АКУШЕРКИТЕ
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PSYCHOEMOTIONAL STRESS IN PREGNANT WOMEN
THROUGH THE EYES OF MIDWIVES
Lilia Perusanova-Pavlova, Dobriana Sidjimova
ABSTRACT: During pregnancy many changes occur related to the mental state of the woman, some of
which could create psychological and emotional discomfort in pregnant and raise anxiety levels. The study
shows, that as midwives, most common stressors during pregnancy is lack of experience in solving problems that
will arise during childbirth. The most common form of physical manifestation of psychological stress during
pregnancy is anxiety.
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Ако бременността протича нормално,
както и, ако не възникват психологически или
социалнопсихологически
травмиращи
ситуации, емоционалния фон на жената се
намира в относително стабилно състояние. Тя
започва да се адаптира към мисълта за
евентуалната промяна на начина си на живот,
свързана
с
бременността
(намалената
работоспособност,
премахването
на
определени
навици,
новото
„ролево”
положение по отношение на своите близки).

Въведение
По време на бременността настъпват
редица промени, свързани с психическото
състояние на жената, част от които са
обусловени от настъпващите в нейната
физиология промени, а друга част са
обусловени от психологически фактори,
резултат на коренната промяна на нейната
функция – да бъде майка. Днес бременността
е напълно монополизирана от медицината,
затова трябва да се прави разлика между
медицинските грижи и психологическата
подкрепа, която бременната получава. От
гледна точка на медицинската наука,
бременната е „пациент”, а “нормалната
бременност е нефизиологично състояние на
бременната в сравнение с небременната
жена”. Медиците са на мнение, че
”бременността е физиологично състояние
само дотолкова, доколкото най-често (но не
винаги) завършва нормално, т.е. с раждане”.
Тази позиция води до медикализация на
нормалната бременност и раждането, до
внушението, че бременността е по-скоро
патологично
явление
и
изисква
многобройнимедицински
прегледи
и
изследвания. Насърчаването на бременната да
посещава лекар и да провежда ежемесечни
ултразвукови изследвания може да доведе до
повишаване нивата на тревожност, до
ятрогения и да засили страха от раждането.

Цел
Да се проучат стресогенните фактори,
които създават у бременните тревога и
емоционален
дискомфорт
според
наблюдаващите ги акушерки.
Материали и методи
За целите на изследването е разработена
пряка индивидуална анонимна анкета за
установяване на мнението на 100 акушерки
относно мнението им за най-честите
стресогенни фактори, които предизвикват
стрес и емоционален дискомфорт при
бременните жени. Анкетирание акушерките
практикуват в следните лечебни заведения и
женски консултации към тях: МБАЛ „Свети
Врач“ ЕООД, гр. Сандански; МБАЛ
„Рокфелер“ ЕООД, гр. Петрич; Клиника по
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Акушерство
и
Гинекология
при
Университетска Болница „Лозенец“, гр.
София; СБАЛАГ „Майчин дом“, гр. София и
МЦ „Технобиос”, гр. София.

виждат в качеството на основна причина на
подобни проявления първата бременност на
съответната жена. Имплицитно може да се
установи, че акушерките предполагат,
сравнително слабата подготовка на част от
жените за първо раждане и като резултат от
това наличието на взаимна връзка между
психологическите фактори и соматичните
проявления.

Анализ на резултатите

Фиг. 1. Отражение върху физическото
състояние на бременната на стресови
психологически фактори
По-голямата част (44%) от акушерките
установяват
зависимостта
между
психологическите стресови фактори и
физическото състояние на бременната. На
практика
от
цялата
извадка
от
представителите на тази професия няма нито
един, който да даде категоричен отрицателен
отговор за наличието на подобна зависимост.
Една малка част (10%) от респондентите не
могат да дадат ясна оценка, какъв характер
имат подобни зависимости, като очевидно
това се дължи на по-малкия опит на тези
акушерки или на тяхната ангажираност с
професионални
дейности,
които
не
предполагат толкова близко общуване с
бременните. От съществено значение са и
причинно-следствените зависимости, които
предполагат акушерките по отношение на
физическите проявления на психическия
стрес. 8% от допитаните виждат причината за
подобна
зависимост
в
биофизичните
(вродените) фактори, въздействащи върху
соматичните прояви на бременните, и 8% - в
особеностите на характера на тези бременни.
Очевидно, че значителна част от тях ясно
установяват влиянието на акцентуацията на
характера върху соматичните прояви при тази
категория бременни. 30% от анкетираните

123

Фиг. 2. Форми на физическо проявление на
психологическия стрес (може да се посочи
повече от един отговор)
По-голямата
част
от
физическите
проявления на психологическият стрес са
„маскирани“ с традиционните за бременните
жени състояния. Тази експериментална
констатация, направена от допитаните
акушерки (80% посочват тревожността, 80%
посочват виенето на свят, 75% сърцебиенето, 66% - главоболието, 40% проблеми със съня и 55% - „буца” в гърлото),
като цяло почти напълно корелира с други
типове изследвания, които констатират
хипертрофирането
на
обичайните
за
бременността соматични проблеми, като тази
хипертрофия има в повечето случаи именно
психическа основа. Това показват и данните
за значително по-сериозни соматични
проблеми, към които може да се отнесе
изтръпването на ръцете и краката (30%) и
преките емоционални сривове (36%).

Фиг.
3.
Фактори,
оказващи
найнеблагоприятно
въздействие
върху
психическото състояние на бременните
Данните ясно показват, че една от
основните причини за негативните психични
проявления при бременните е липсата на
достатъчно опит при решаването на
проблемите, които ще възникнат при
раждането на детето. Такъв отговор дават
30% от респондентите, което е найзначителният дял сред останалите отговори.
Очевидно,
според
наблюденията
на
акушерките,
следващ
фактор
за
неблагоприятните проявления в психиката е
липсата на достатъчно опит на бъдещите
майки (25%). Бъдещите майки от една страна
са лишени от джендерната информация за
бременността, която в предишни епохи са
получавали от традиционното семейство, а от
друга - наличието на значителен по обем, но
лошо структуриран информационен поток е
недостатъчен, за да бъдат уверени в периода
на бременността. Следващ, след липсата на
достатъчно опит и информация фактор за
негативни
психически
проявления,
е
социално-икономическият фактор. При това,
сравнително малко от допитаните акушеркит
(12%), посочват липсата на достатъчно
средства и проблеми в семейството. Според
10% от анкетираните акушерки, проблемите в
личностното развитие би могло да се отрази
неблагоприятно
върху
психиката
на
бременната, а 7% считат, че бременните биха
могли да имат проблеми в кариерата. Едва 4%
от респондентите смятат, че външността би се
отразила неблагоприятно върху психиката на
бременните жени.

Фиг. 4. Най-сериозен проблем за бременните,
според акушерките
Данните за това, кои според акушерките са
най-травмиращите фактори, както и при
отговорите на предходните въпроси се
нареждат: липса на разбиране от страна на
близките (24%), липса на подкрепа за
практическото отглеждане на детето (21%) и
липса на знания за здравето на бебето (20%).
Очевидно, че по-голямата част от бременните
сравнително малко се притесняват от
приемането на нов член от семейството (този
елемент като притеснение е на последно
място сред изброените със 17%). Също така,
според респондентите, по-голямата част от
бременните жени сравнително слабо се
притесняват от практическите знания за
отглеждането на бебето (18%).

Фиг. 5. Възрастови категории бременни,
имащи
най-сериозни
проблеми
при
отглеждането на детето
(респондентите са дали повече от един
отговор)
При определянето на възрастовите
категории, които се срещат с най-сериозни
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проблеми при отглеждането на детето,
напълно очаквано, са онези категории, които
притежават най-малък жизнен и практически
опит, т.е. респондентите под 18 г. - 39% и
групата на възраст между 19 и 24 г. - 45%.
Наблюдаваната разлика в данните, очевидно е
свързана с това, че при последната възрастова
категория проблемите на отглеждането на
детето, са свързани и с необходимостта от
„конкуренцията“ между грижите за детето и
грижите за собственото си израстване като
пълноценни личности. Близко е значението и
при още две категории - на жените във
възрастовия диапазон от 25 до 30 г. и от 36 до
45 г. (където показателите са съответно 21% и
20%). Сред най-ниските показатели за
проблемите при отглеждането на децата са
категориите от 31 до 35 г. и категорията над
45 г. (съответно 16% и 17%). Ако се вземат
предвид данните от предходните въпроси, то
може да се установи корелация отнасяща се
до: наличието на определена степен на
самореализация на бременните (съответно
липса на „конкуренция“ на приоритетите),
готовност за отглеждането на детето, както и
наличието на определена информация и
жизнен опит при осъществяването на този
процес.

до 45 г. подобни проявления се наблюдавани
от акушерките в 25% от случаите, а в
категорията над 45 г. - в 27% от случаите.
Висок е процентът на подобен тип проблеми
и при най-младите бременни под 18 г. - 24%.
Тези данни могат да бъдат обяснени по
следния начин: по-високите възрастови
категории с развитието на „психосоматичната
спирала“, която предполага повече чисто
соматични трудности, свързани с периода на
бременността, които са и повод за
възникването
на
психоемоционални
проблеми. При най-младите бременни (под 18
г.) наличието на психоемоционални проблеми
е напълно естествено. То се поражда както от
обективни причини (необходимостта да се
прекъсне или отложи продължаване на
образованието, допълнителните трудности,
свързани с отглеждането на детето и др.), така
и от проблеми, свързани със социалното
приемане на тази възрастова категория
бременни. Съчетанието от двата типа
фактори, очевидно е причина за високия
процент психоемоционални проблеми при
тях.
Изводи

Фиг. 6. Възрастови категории бременни с
най-чести психоемоционални проблеми
Според анкетираните акушерки, най-малък
е делът на психоемоционални проблеми при
възрастовите групи от 19 до 24 г. (10%), от 25
до 30 г. (6%), от 31 до 35 г. (8%).
Както се вижда от отговорите на
акушерките, най-чести проявления на
подобни проблеми се наблюдават именно при
онези категории бременни, които не виждат
пред себе си трудности с отглеждане на
детето. Така във възрастовата категория от 36
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 По-голямата част от акушерките
установяват
зависимостта
между
психологическите стресови фактори и
физическото състояние на бременната. На
практика
от
цялата
извадка
от
представителите на тази професия няма нито
един, който да даде категоричен отрицателен
отговор за наличието на подобна зависимост.
 Най-честата форма на физическо
проявление на психологическия стрес при
бременните е тревожността, виенето на свят и
сърцебиенето.
 Една от основните причини за
негативните психични проявления при
бременните е липсата на достатъчно опит при
решаването на проблемите, които ще
възникнат при раждането на детето.
 Най-сериозни
проблеми
за
бременните, според акушерките са липса на
разбиране от страна на близките и липса на
подкрепа за практическото отглеждане на
детето, които неминуемо повишават нива на
стрес.
 Възрастовите категории бременни,
имащи
най-сериозни
проблеми
при
отглеждането на детето са онези които
притежават най-малък жизнен и практически

опит, т.е. категориите под 18 г. и тези между
19 и 24 г. При този тренд проблемите с
отглеждането на детето са свързани и с
необходимостта от „конкуренцията“ между
грижите за детето и грижите за собственото
си израстване като пълноценни личности,
което допълнително стресира бременните.
 Според анкетираните акушерки, найголям е делът на психоемоционални
проблеми при възрастовите групи между 3645+ г. При тази възрастова категория
съществен фактор е по-големият обем
дейности и отговорности, които те имат. Това
неминуемо се отразява върху нервното
напрежение и съответно психоемоционалните
проблеми.
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Заключение
В
глобализирания
свят,
в
който
бременната е изправена пред редица
предизвикателства
на
личността,
професионализма и социалната реализация са
необходими научно-обосновани познания в
областта на процесите, протичащи в женската
психика през целия период на бременността с
оглед
своевременно
откриване
на
възникналите
отклонения
в
психоемоционалната сфера.
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ПРОУЧВАНЕ ДИНАМИКАТА НА НАГЛАСИТЕ НА СТУДЕНТИТЕ ОТ
СПЕЦИАЛНОСТ „МЕДИЦИНСКА СЕСТРА“ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНАТА ИМ
РЕАЛИЗАЦИЯ
Любомир Маринов, Галя Янкова
DYNAMICS RESEARCH OF THE STUDENTS’ATTITUDES MAJORING IN NURSING
FOR PROFESSIONAL REALIZATION
Lyubomir Marinov, Galya Yankova
ABSTRACT: Career development for nurses is a complex and controversial process which is determined by
a number of reforms in the health system and the labor market in the country. The problem with professional
realization to a great extent is also a question of present interest for the future nurses. During their training they
have their expectations and attitudes along these lines. This study traces the dynamics of expectations and
attitudes.
Objective: To explore the attitudes and expectations of students in nursing at the Medical University of Sofia,
Prof. Dr. Ivan Mitev Subsidiary – Vratsa, concerning their future career, through a sociological study.
Material and Methods: The study was conducted between January-March 2016. Respondents were 120 students
majoring in nursing. All respondents were selected randomly and voluntary. Documentary and sociological
methods were used during the research. Mathematical and statistical methods and graphical analysis were used
for the procession of the results.
Conclusions: The upcoming professional realization of students majoring in nursing is inevitably influenced by
the national economic and political environment – continuously reformed health care system and an inadequate
labor market. However, the vast majority of them intend to fulfill and continue their education in Bulgaria in
particular.
Keywords: professional realization, nurses, students, attitudes

Въведение
Професионалната
реализация
на
медицинските
сестри
е
сложен
и
противоречив процес, което се определя от
множеството реформи в здравната ни система
и пазара на труда у нас.
В последните няколко години
в
българските медии зачестиха публикациите
относно изтичането на кадри в чужбина. По
добрите условия в Западна Европа привличат
квалифицираните медицински специалисти,
които завършват образованието си в
България. Не само лекарите масово напускат
България, но и медицинските сестри.
Годишно около 700 от тях напускат
държавата и започват работа в чужбина.
Причините, които принуждават нашите
медицински сестри да емигрират са ниското
заплащане, непривлекателната работна среда,
липсата на условия за кариерно развитие.
Най-предпочитаните
дестинации
от
българските
медицински
сестри
за

професионална реализация и адекватно
заплащане са Великобритания, Ирландия,
Швейцария, Италия и Германия.
В същото време в предложената от
Министерството
на
здравеопазването
Националната здравна карта се очертава
сериозен
дефицит
на
медицински
специалисти най вече в доболничната помощ.
Най-голям е недостигът на медицинските
сестри. В момента те са между 50 и 70 на 100
000 души население в различните региони,
като трябва да се увеличат до 150 на 100 000.
Необходимият брой медицински сестри в
извънболничната помощ според изчисленията
в здравната карта е 10 805, а според
статистиката в момента те са наполовина помалко - 5 320 за цялата страна.
Проблемът с професионалната реализация
в една или друга степен е актуален и за
бъдещите медицински сестри. По време на
своето обучение те имат своите очаквания и
нагласи в тази насока. Това проучване
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проследява динамиката на очакванията и
нагласите.
Цел: Чрез социологическо проучване да се
изследват нагласите и очакванията на
студентите от специалност медицинска сестра
във Медицински университет София, Филиал
”Проф. д-р Ив. Митев” – Враца относно
бъдещата им професионална реализация.

България
32,50%
8,33%

Резултати и обсъждане
Проучването е проведено в периода
януари – март 2016 г.
В процеса на изследването са използвани
документален и социологически методи. За
обработка на резултатите са използвани
математико-статистически методи и графичен
анализ.
За
проучване
мнението
на
респондентите е разработена анкетна карта от
смесен тип.
Медицинските сестри, в рамките на
придобитите по време на обучението
професионални компетенции, могат успешно
се реализират в публичните и частни сектори
на националната и международни здравни
системи. На въпроса“Къде виждате вашата
реализация след завършване.“ 59,17% от
анкетираните посочват България, 32,5% –
България след това чужбина и едва 8,33%
предпочитат чужбина (фиг.1):

Чужбина

България
след това
чужбина

Материал и методи
Проучването е проведено в периода януари
– март 2016 г. Анкетирани бяха 120 студенти
от специалност медицинска сестра: 28 от І
курс, 30 от ІІ курс, 34 от ІІІ курс и 28 от ІV
курс. Всички изследвани лица са подбрани
случайно и на доброволен принцип.
В процеса на изследването са използвани
документален и социологически методи. За
обработка на резултатите са използвани
математико-статистически методи и графичен
анализ.
За
проучване
мнението
на
респондентите е разработена анкетна карта.

59,17%

Фиг.1. Нагласи за място на реализация след
завършване
Интересна е динамиката на нагласите в
процеса на обучение. В І курс 71,43%
категорично избират България, докато в ІІІ
курс на този избор се спират 38,24%, за
сметка на това се увеличават тези , които
първо биха потърсили реализация в България
и на по късен етап чужбина. В ІV курс по
време на държавния стаж и включването на
бъдещите специалисти в реалната работна
обстановка настъпва промяна в нагласите,
нараства броят на предпочелите България за
професионалната си реализация. При всички
групи процентът на предпочитащите чужбина
е относително нисък (фиг.2)

Фиг.2. Нагласи за място на реализация след
завършване по курс на обучение
Предпочитанията относно сектора на
здравната система са следните: 45,83% се
ориентират към държавна или общинска
болница, 45% частни такива и едва 9,17% към
извънболничната помощ (фиг.3):
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Професионалната
подготовка
на
медицинската сестра дава възможност за
реализация в много сфери на здравните
грижи. Интерес за проучването бе какви са
нагласите студентите в тази насока.
Предпочитанията на анкетираните студенти
са: 44,17% – терапевтични грижи, 19,17% –
хирургични,
9,17% – педиатрични и
интензивни, 14,17% нямат предпочитания .
Предпочитаната сфера на здравни грижи е
илюстрирана от фиг.5 и фиг.6.
Фиг.3. Предпочитан сектор на здравната
система
Обучението на медицинските сестри е
регламентирано от Единните държавни
изисквания
и
учебните
планове
на
специалността. Съгласно тези документи не
по малко от 50% от хорариума часове е
предвиден за практическо обучение. Това
обучение се провежда в базите за практическо
обучение , които най често са държавни или
общински болници. Това донякъде определя
нагласите на студентите в началните курсове
при избора на държавна или общинска
болница
за
тяхната
професионална
реализация – 57,14% от анкетираните от I
курс. С напредването на обучението и
натрупването на знания и опит се наблюдава
тенденция за намаляване на предпочитанията
към държавните и общинските болници и
увеличаване
на
предпочитанията
към
частните болници и извънболничната помощ.
Това се илюстрира най добре от отговорите на
студентите от IV курс. 60,71% от тях се
ориентират към частните болници, 17,86%
към извънболничната помощ и едва 21,43%
към държавни или общински болници (фиг.3).
Промяната на нагласите могат да имат и
други мотиви, като кариерно развити , по
добро възнаграждение на труда и т.н.
7,14% 6,67% 5,88%

17,86%

57,14% 53,33% 50%
21,43%

14,17%
1,67%
5,88%
7,50%
9,17%
9,17%
44,17%
19,17%

психиатрични грижи
спешна помощ
интензивни грижи
педиатрични грижи
хирургични грижи

0,00%

20,00%

40,00%

60,00% терапевтични грижи

Фиг.5. Предпочитана сфера на здравните
грижи

Извънболнична
помощ

Фиг.6. Предпочитана сфера на здравните
грижи по курс на обучение

Частна болницца

В последните години професията на
медицинската сестра се обогатява с нови
кариерни възможности, което определя
необходимостта от съответна компетентност.
Динамиката на необходимото знание в
областта, в която сестрата трябва да бъде
квалифицирана, изисква учене през целия
живот.

35,72% 40% 44,12%
60,71%

нямам
предпочитания
палиативни грижи

Държавна или
общинска
болница

I курс II курс III курс IV курс

Фиг.4. Предпочитан сектор на здравната
система по курс на обучение
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На въпроса „Имате ли намерение за
обучение в магистърски програми по
специалността.“ 56% отговарят – „да, веднага
след завършването ми“, 33% – „да, но на по
късен етап“ и едва 11% „не“. Което показва
желание за кариерно развитие на бъдещите
специалисти.

11%

33%

да, веднага след
завършването ми
56%

да, но на по късен
етап
не

Фиг.7. Намерение за обучение в магистърски
програми
Интересна е динамиката в нагласите за
последващо обучение при студентите от
различните курсове. В I курс 78,57% от
анкетираните имат намерение да се включат
в магистърски програми веднага след
завършването, докато
в
курс такова
намерение имат 35,72%, но за сметка на това
57,14% планират обучени на по късен етап
(фиг.8):

Фиг.8. Намерение за обучение в магистърски
програми по курс на обучение.
Изводи
Анализът на получените резултати води до
следните изводи:
1. Студентите от специалност медицинска
сестра предпочитат България за бъдещата
си професионална реализация, като малка

част от тях на по късен етап биха
потърсили реализация в чужбина.
2. Едва 8% от бъдещите медицински сестри
имат намерение веднага след дипломиране
да потърсят реализация в чужбина.
3. В нагласите на анкетираните частния и
публичния сектор на здравеопазване са
еднакво предпочитани като възможност за
реализация.
4. Над 50% от бъдещите специалисти са с
позитивна нагласа относно продължаване
на обучението си в магистърски програми.
Предстоящата професионална реализация
на студентите от специалност медицинска
сестра неминуемо е повлияна от родната
икономическа и политическа обстановка –
непрекъснато реформирана здравна система и
неадекватен пазар на труда. Въпреки това
огромна част от тях имат намерението да се
реализират и продължават обучението си
именно в България.
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МОРАЛНИ ОТГОВОРНОСТИ НА ЗДРАВНИТЕ МЕНИДЖЪРИ
Людмила Чакърова, Силвия Младенова
MORAL RESPONSIBILITIES OF HEALT MANAGERS
Lyudmila Chakarova, Sylvia Mladenova
ABSTRACT: In their activities healthcare managers must be guided by the established in the medical
practice values, ethical principles and standards. For this purpose they must consciously develop their ethical
sensitivity and moral qualities, i.e. the personal ethics. They should contribute to raising the organization to the
highest ethical standards by applying the ethical principles of management, incl. ethical audits and other types
of ethical control.
The report examines some of the resources for ethical interventions and raising the ethical capacity of
healthcare organizations through targeted and thorough ethical training of health managers, including the
moral responsibilities that arise in the health care practice.
Aim of this study is to highlight some of the moral responsibilities of health managers in the conditions of
the reforming healthcare.
Material and study methods. Carried out was an anonymous sociological survey with 38 students from the
Faculty of Public Health at the Medical University of Sofia studying in the specialty "Public Health and Health
Management". Analysed are the results from a study of issues concerning the values, ethical principles and
standards in the work of healthcare manager and their personal ethics, closely linked to the professional and
social image.
The results show that health professionals are aware of the moral side of their activity and are aware that in
the future their moral responsibilities will be much more complex. These moral issues will require specific
professional ethical training and personal moral qualities.
Keywords: moral responsibilities, ethical values, ethical principles, ethical standards, health managers.

Въведение
От философска и етическа гледна точка в
медицинската сфера всички са задължени да
носят отговорност за последиците за всяко
свое действие. Освен това здравните
мениджъри трябва да носят отговорност и
правят съзнателни избори като избират да
действат за утвърждаване на доброто и
правилното и да изпълняват своя дълг, което
означава да вършат това, което носи наймалък риск или вреда. Работещите в
здравеопазването са морално задължени да се
съобразяват с доброто и злото и да действат
водени от чувство за морален дълг,
задължение и отговорност.
Дългът се отнася до нещо, което човек се
чувства длъжен да направи, задължение за
нещо, което той иска да направи под диктата
на съвестта, правилното или закона или това,
което се очаква да бъде направено в момент
на изпълнение на обещание, договор или
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споразумение. Отговорността е да понесеш
последиците от избора, който си направил.
Моралната отговорност не съответства
задължително на юридическата отговорност.
Лице носи юридическа отговорност за дадено
събитие, когато правната система е отговорна
за санкционирането за такова събитие. Но
хората са морално отговорни за действията си
и трябва да носят отговорност за последиците
от тях. Моралната отговорност означава
постъпките да се съотнасят и съизмерват с
различни критерии. Някои от тях са съвестта
и ценностите – собствените и обществено
приетите. Освен това всички
професии
свързани със здравеопазването съхраняват в
себе си традиционните професионални
качества и добродетели, които пациентите
очакват от тях. С течение на времето
професиите се развиват в съответствие на
промените в медицината и здравеопазването,
но има основни, базови добродетели, които
не бива никога да се забравят.

Новите
технологии
позволяват
на
пациента да се информира по отношение на
това, кое е добро и кое лошо за неговото
здраве. Дейностите по прилагане на
принципите
на
етичното
управление
пречупват моралното пространство, затова
ценностната ориентация на всички участващи
в процесите на вземане на решение в
медицината е от толкова голямо значение.
Вземането на решение трябва да е винаги в
контекста на основните етични принципи и
правила, с което моралните отговорности на
участващите в процеса стават още по-големи.
Цел на настоящето изследване е да се
посочат някои от морално-етичните проблеми
и отговорности на бъдещите здравни
мениджъри, както и акцентите при етическата
подготовка на бъдещите здравни мениджъри
в
условията
на
реформиращата
се
здравеопазна практика.
Материал и методи на изследване.
Проведена е анонимна социологическа
анкета с 38 студенти от Факултета по
обществено
здраве
при
Медицински
университет –София от специалността
„Обществено здраве и здравен мениджмънт”.
Анализират се резултати от изследване на
въпроси засягащи ценностите, етичните
принципи и стандарти в дейността на
здравния мениджър и личностната етика,
тясно свързана с имиджа на професията.
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Фиг. 1. Етически критерии на макро ниво
От посочените опции трябва да обобщим,
че анкетираните знаят, че здравната система
се ръководи от етически критерии, но не
посочват еднозначно, че това са етическите
ценности.
Вторият въпрос, който интерпретираме е:
„Познавате ли ценностите, които се база на
всяка здравна стратегия – достъпност,
справедливост,
солидарност,
равнопоставеност,
достатъчност,
навременност, автономност на пациента,
клинична свобода за лекаря?”
Дадените
опции получават следните отговори в
проценти: „Да” – 83 %, „Не”- 0 %, „Отчасти”
-17 % и „Друго”- 0 %. (Фиг.2.)

Резултати и дискусия
Първият въпрос от анкетното проучване,
на който се спираме е: „Знаете ли от какво се
ръководи здравеопазната практика на макро
ниво /Министерсто на здравеопазването,
НЗОК/ от етическа гледна точка?
Известно е, че взаимоотношенията в
медицинската практика са в непрекъснат
процес на промяна и усъвършенстване, но
има етически ценности, които трябва да се
знаят от всички. Тези водещи критерии са:
морaлни норми, етически ценности, етични
принципи, етически страндарти и др. На този
въпрос от анкетата бъдещите здравни
мениджъри са дали следните отговори:
морaлни норми /24%/, етически ценности
/20%/, етични принципи /16%/, етически
страндарти /12%/, решения на съответния
ръководител /12%/, финансови показатели
/8%/, други фактори /8%/. (Фиг.1.)
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Фиг. 2. Информираност за ценностите на
здравеопазването
Тук
можем
да
подчертаем,
че
мнозинството от допитаните отговарят, че им
е известно, че това са ценностите на една
здравеопазна система.
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Когато
трябва
да
отговарят
за
управлението
на
дадена
организация
здравните мениджъри се сблъскват с дилеми,
на който е трудно да се намери решение. При
това възникват много етически въпроси,
които засягат моралния облик и личната
етика на здравния мениджър.
Затова
следващият въпрос е: „Има ли значение
личностния морален облик /личната етика/ на
здравния мениджър?” (Фиг. 3.)
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Фиг. 4. Етични интервенции в здравната
организация
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Фиг. 3. Значение на личната етика на
здравния мениджър
Възможните опции за отговор получиха
следните проценти. С „Да” са отговорили –
83,34%, отговор „Отчасти” са посочили
16,66%. Другите отговори „Не” и „Не знам”
получават по 0 %. И тук можем да обобщим,
че бъдещите здравни мениджъри в
мнозинстното си отчитат значението на
личния морален облик за вземане на
правилно от етическа гледна точка решение.
С цел повишаване на етичността в
работата на здравните организации има
създадени различни инструменти като етични
кодекси, етични стандарти, етични комисии,
етичен одит и др. Чрез тяхното изучаване по
време на подготовката си студентите бъдещи здравни мениджъри получават
необходимата
етическа
база
за
понататъщното си морално личностно развитие.
Четвъртият въпрос е: „Кои са възможните
етически интервенции, целящи повишаване
на етичността на работата на здравната
организация? Предложените алтернативи
получиха следните проценти: етични кодекси
/100%/, етични стандарти /83,34%/, етични
комисии /83,34 %/, етичен одит на ценностите
на организацията /33,34 %/, правила за добра
практика / 50%/ и „друго и не знам” по 0 %.
(Фиг. 4.)

133

Тук може да се направи заключението, че е
необходимо специално да се акцентира върху
разервите на етичните интервенции в
здравеопазната практика, тъй като тяхното
прилагане крие възможния потенциал за
повишаване на етичността в работата на всяка
здравна организация.
Следващ въпрос: „Кои са факторите, към
които са насочени етичните отговорности на
здравните мениджъри?” Студентите посочват
следните фактори в проценти: пациентите
/83,34 %/, професията /100%/, колегите /83,34
%/, персонала /83,34 %/, институцията /100
%/, обществото /100 %/,околната среда
/16,67%/. (Фиг. 5.)
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Фиг. 5. Етични отговорности на здравните
мениджъри
Тук трябва да посочим, че етичните
отговорности на здравните мениджъри са на
теория и на практика насочени към всички

изброени фактори в еднаква степен.
Здравните мениджъри трябва да намерят
баланса, за да не оставят нито един от
определящите тяхната етическа насоченост
фактори пренебретнат и вземат възможните
най-правилни и консенсусни решения в
практическата си дейност.
Изводи
От направеното проучване могат да бъдат
направени следните изводи :
- Анкетираните бъдещи здравни мениджъри
имат съзнание за етичните аспекти на
здравеопазната практика и своите морални
отговорности, свързани с това.
В бъдеще към техните морални
отговорности ще спадат и още много сложни
морални въпроси изискващи специфична
професионална етическа подготовка.
- С цел подготовка за решаване на все посложните морални предизвикателства при
вземане на решения бъдещите здравни
мениджъри и здравни кадри се нуждаят от
целенасочена и задълбочена морално- етична
подготовка. Необходимо е да се наблегне
повече на ценностната компонента в
организационната култура на всяко ниво от
здравната система, както и факторите,
определящи
етическа
насоченост
на
отговорностите
на
бъдещите
здравни
ръководители.
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ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ НА ПАЦИЕНТИ С ОНКОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ
Майя Атанасова
IMPROVING THE LIFE OF PEOPLE WITH CANCER
Mayya Atanasova
ABSTRACT: Oncological diseases are of top importance in social point of view. Such may lead to disabilities, psychological and mental breakdowns and death. Not only do they inflict physical pain, but also they have
an impact on the mental stage of the diseased, by lowering the self-confidence and thus reflecting on the social
status and life quality of the patient. This study aims to help the diseased to find the correct path to overcome the
difficulties that their condition brings.
Key words: oncological disease, family, life quality

Въведение
Онкологията е наука за изследване на злокачествените образувания. В литературата
Fischer-Nasels (1926) – ексцесии в растежа,
излизащ от пределите на нормалния план за
строежа на организмите [1]. Туморите се разделят, най-общо на две основни групи – доброкачествени и злокачествени.
По данни на Световна здравна организация (СЗО), статистиката сочи, че ежедневно в
световен мащаб от „рак“ се разболяват 14
млн. души, от които 8 млн. умират, но не знаем колко ни напускат без да са диагностицирани [4].
През 1952 г. в България е основан Национален раков регистър. В него се събират данни от 13 регионални ракови регистри, това е
броят на Комплексен онкологичен център
(КОЦ) в България.
Онкологичните заболявания са нарастващ
здравословен и социален проблем. Всяка година в световен мащаб се наблюдава ръст на
случаите средно с 10 млн. По данни на СЗО
до 2020 г. те ще достигнат 15 млн. на година.
Една трета от тях могат да бъдат предотвратени чрез превенция, профилактика и информационни кампании, намаляване на рисковите фактори: тютюнопушене, рационално хранене, двигателна активност, ранна диагностика и комплексно лечение. Всичко това не може да се случи без активното участие на индивида, различни специалисти подкрепени от
държавата в провеждане на разяснителни
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кампании. 12 % от всички смъртни случаи се
дължат на раковите заболявания и този процент расте, т.е. очаква се ръст на този процес
и в бъдеще.
Цел
Целта на проучването е да проследи степента на готовност за справяне с възникналата болест, и подобряване на качеството на
живот на онкоболните. Запознаване с добрите
практики за подобряване на физическото и
психическо здраве на пациентите.
Задачи
Да се определят фокус групите, да се подготвят анкети, да се проучи литературата по
проблема, да се определи времето на провеждане на изследването, да се направи връзка с
неправителствените организации, включени
като обект на изследването.
Методика
Използване на анкета с предварително изготвени еднакви за всички въпроси. Анкетата
е анонимна и всички респонденти са поставени в еднакви условия и среда при пълна конфиденциалност. Това дава възможност за изразяване и проява на искреност при споделянето. Така можем да търсим представителност на изводите и да очертаем закономерности при проучване на проблема.

Обявяването на болестта „рак“ не се приема като диагноза, а като присъда.
Изследването е проведено в периода 20142015 г. с помощта на Сдружение „Онкоболни
и сподвижници“. Организацията работи с
много водещи консултанти в областта на онкологичните заболявания, външни лектори от
страната и чужбина и други неправителствени организации. В част от семинарите и обученията взеха участие и студенти от катедра
„Здравни грижи“. Те се включиха активно в
тренингите в модул „Доброволна грижа за
пациенти в терминални състояния“.
Сдружението участва с проект за допълнителна работа на членовете за подобряване качеството на живот чрез повишаване на квалификацията и осигуряване на заетост и заплащане.
Резултати
В изследването участват 54 души, от тях
49 жени и 5 мъже. По възраст:
40 – 50 г. – 22 души
51 – 60 г. – 20 души
над 61 г. – 12 души.
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Фиг.1. Разпределение по пол

Според изследването 90% от респондентите съобщават, че не са били подготвени за
диагнозата, т.е. че са болни от онкологично
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заболяване. 60 % от тях информират, че са
имали съмнения, но са смятали, че грешат.
Голяма част споделят, че са робували на
догмата „на мен няма да ми се случи“. 80%
от обследваните са диагностицирани случайно. Само пет жени посочват, че активно са
потърсили лекар за преглед и консултация.
Двама от мъжете от фокус групата споделят,
че са имали съмнения, но не са потърсили
веднага лекар. Те са очаквали болка при
прегледа, неудобство и страх от резултатите.
Резултатите от проучването не показват
по-различна тенденция от общоприетата, т.е.:
- страх от болката при преглед;
- страх от евентуалния резултат и диагнозата;
- страх от лечението;
- страх от изхода.
Изследването посочва, че 15% от семействата на респондентите не са били готови за
диагнозата „рак“, като вследствие на това не
са успели да окажат подкрепа на болния. Там,
където семейството е проявило разбиране
(25% от респондентите), пациентите по-лесно
са преодолели първоначалния шок и споделят, че по-успешно са се справили в различните етапи на лечението.
На въпроса „Коя част от лечението пациентите могат да определят като най-трудна?“
90% отговарят – лъчетерапия и химиотерапия. И мъжете, и жените споделят, че при лъчетерапията са изпитвали страх от болката и
последиците от лечението. Те посочват, че в
рамките на химиотерапията са се чувствали
уплашени от общото неразположение и особено от многократното повръщане по време
и след сеансите. 50% от жените информират
за страх от козметичните промени, които настъпват по време и след лечението. Мъжете
съобщават, че са изпитвали по-голяма тревожност при лъчетерапията, а жените са изпитвали страх от химиотерапията. 70% от
всички респонденти са споделяли за прояви
на обща отпадналост, липса на апетит, гадене
и повръщане [3]. 75% от респондентите съобщават, че социалните контакти са повишили оптимизма им и желанието за живот. Срещите с различни по възраст, професия, интереси ги изважда от сивото ежедневие и постоянната мисъл за болестта. Подобрява се
психичното им здраве, адаптацията към
ежедневието, което повишава и стандарта им
на живот.
Всички респонденти споделят, че от онкоболни са се превърнали в общност от хора

готови да повишават качеството си на живот
и да помагат на други като тях, да извървят
по-бързо пътя, който те вече са изминали.
Групата на възраст 60+ често са скептични
– 90 % споделят, че трудно променят навиците си и са готови да се съобразят със съдбата
си по-често, отколкото да променят навиците
си – дори и за добро.
Положителен резултат е дало обучението в
групата. Всички респонденти са се включили
в организирания от сдружението курс по
чужд език. Повишаването на квалификацията
предоставя възможност за започване на работа и подобряване на стандарта на живот.
Респондентите споделят, че постигнатите
лични победи – къде по-лесно, къде потрудно – им дават импулс и оптимизъм, че
всичко си заслужава, чувстват се по-добре,
необходими и готови за живот. Всички от
групата споделят, че желаят да помагат на
други като тях лица, нуждаещи се от подкрепа, и да се включват в доброволчески каузи
според възможностите и квалификацията си.
Изводи
В заключение можем да споделим, че онкоболните са живи хора, които с малко подкрепа и кураж могат да вземат съдбата в ръцете си.
Въпреки че все още някои робуват на остарели схващания, доказано е, че ранното откриване на болестта и новите технологии водят до по-бърза адаптация и възможност за
справяне с проблема. Ангажиране на широк
кръг на специалисти за ранна, здравна, психологическа и социална рехабилитация е верният път за намаляване леталитета и спиране
нарастване на тенденцията за висока смъртност сред онкоболните [2]. Пациентите трябва сами да стигнат до нуждата да се боят за
оздравяването си, за да повишат качеството
на живота си, да търсят правилната посока за
усъвършенстване, повишаване на знанията,
квалификацията си, за повече алтернативи в
живота.
Ракът е диагноза. Това е едно хронично
заболяване, което с внимателно наблюдение и
лечение може да осигури дълъг и пълноценен
живот на пациента, ако в процеса на лечение
го убедим в това.
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Заключение
Справянето с онкологичното заболяване
не е „мисия невъзможна“, но пациентът трябва да измине дълъг и труден път. Трудността
произтича от факта, че е натрупана негативна
информация, страхове и отживели практики.
Медицината доказва, че не е безпомощна
пред предизвикателството „рак“. Лечението е
комплексно и се извършва от високо квалифицирани специалисти – онколози, хирурзи,
терапевти, физици, психолози, рехабилитатори, медицински сестри, лаборанти и др. Ако
пациентите и хората около тях са готови да
извървят пътя от началото на болестта през
справяне с болката и лечение, то всички тези
специалисти с високата си квалификация и
мотивация са готови да ги подкрепят и им
помогнат. В този „отбор“ в последно време се
включват и различни неправителствени организации, доброволци и неформални групи за
помощ. В социалната мрежа може да се намери различна информация- някъде полезна,
друг път – не толкова адекватна, но с подкрепата на екипа от професионалисти всеки може да намери нещо полезно за себе си или да
пожелае да сподели с групата. Ракът не е
присъда, това е едно хронично заболяване, с
което можем да се справим и живеем пълноценно.
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МОТИВАЦИЯТА НА МЕДИЦИНСКИТЕ СЕСТРИ – ЗНАЧИМ ЕЛЕМЕНТ В
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NURSES’ MOTIVATION – A SIGNIFICANT ELEMENT IN HEALTH CARE
MANAGEMENT
Makreta Draganova
ABSTRACT: One of the basic functions of management is work motivation. About Bulgarian nurses it is the
vital problem. Because there is a shortage of nurses and nursing is unattractive profession. The aim of this
review is to discuss nurses’ work motivation from the perspective of management. This information would be
useful for the development of motivation strategies and further research into nurses’ work motivation.
The aim of this study is to analyze opportunities to increase motivation among health care professionals.
Methods: A thorough review of the research literature.
Results: Nursing research has neither clear understanding nor consensus about the concept of work
motivation; nor has a universal definition been adopted. Despite limited empirical evidence it may be concluded
that staff nurses do not look motivated. Five categories of factors affecting their work motivation were identified:
work-place characteristics, working conditions, personal characteristics, individual priorities, and internal
psychological states.
Conclusions: The shortage of nurses is one of the biggest obstacles for improving the health-system
performance. Further research is needed to gain a more comprehensive insight into nurses’ work motivation and
the factors affecting it. This can be achieved by defining the concept of work motivation as precisely as possible,
working out a pertinent research methodology, and subsequently developing and testing a theoretical model of
nurses’ work motivation.
Key words: Nursing personnel, Health care managers, Work motivation

Въведение
В условията на световна икономическа
криза и недостиг на ресурси, умението да ги
използваш пълноценно е от изключителна
важност. Системата на здравеопазването е
една от най-ресурсоемките и реформиращи се
сфери към настоящия момент у нас [3].
Осигуряване на капацитета на човешките
ресурси за посрещане на нарастващите
здравни
потребности
е
част
от
стратегическите цели на Националната
здравна стратегия 2014-2020 г [6]. Наличието
на оптималното количество ресурси е едно от
задължителните изисквания за постигане на
качествени медицински и здравни грижи, но
практиката показва, че не е единственото
условие. Доброто управление на ресурсите е
приоритет
за
всяка
просперираща
организация.

ресурси

резултати
Вход

Здравен
мениджмънт

Изход

Обратна връзка

Околна среда

Фиг. 1. Модел на мениджмънт на здравната
организация
Всеизвестен е фактът, че на входа на всяка
организация са ресурсите и чрез тяхното
управление се трансформират в резултати на
изхода (фиг.1) [1,2].
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Системата на здравеопазване е една от
най-сложните системи на всяко общество.
Осигуряването на качествени здравни грижи
за населението на всяка държава гарантира
нейния базов потенциал – човешкия ресурс.
Недостигът на човешки, материални и
финансови ресурси в здравеопазването е
факт. Парите и хората не са достатъчни. Тези
ресурси са неравномерно разпределени за
различните лечебни заведения [1,8,10].
Цел на настоящето изследване е да се
анализират възможности за повишаване на
мотивацията сред професионалисти по
здравни грижи.
Материал и методи
Изследването
се
основава
върху
систематичен
анализ
на
нормативни
документи,
научни
публикации
и
рецензирани научни сборници и списания.

769 сестри на 27 423 лекари. На Световния
конгрес на Международния Сестрински
Съвет в Тайпе (2005г.) е приета норма, според
която една медицинска сестра се грижи за
четирима болни. Всеки следващ болен за
обгрижване увеличава вероятността за
влошаване качеството на предоставените
здравни грижи [7].
Как да се задържат медицинските сестри
на работните места? Какви мотивационни
средства и подходи могат да бъдат
използвани? „Мотивацията“ е движещата
сила, която стимулира, поддържа и ръководи
поведението на човека. От изключителна
важност за съвременното управление на
човешките ресурси е създаването на такава
работна среда, която да спомага за
постигането на целите на организацията. В
тази насока съществено значение има
мотивацията. Една от основните функции на
ръководителят е да развива и да мотивира
персонала [4]. Мотивация – съвкупност от
енергетични сили, произтичащи от вътрешни
и външни за индивида предпоставки, които
предизвикват
неговото
поведение
и
определят формата, насоката, интензивността
и продължителността на това поведение.
Като
основни
характеристики
на
мотивацията могат да бъдат определени:
 Мотивацията е повтарящ се процес
 Мотивацията е необходимо, но не
достатъчно условие за доброто изпълнение
на работните задачи
 Отправен пункт на мотивацията са
незадоволени потребности на личността;
 Личните потребности взаимодействат с
потребностите на организацията и на
средата
Като процес, мотивацията преминава през
шест етапа, които са взаимно определящи се
(фиг. 2)

Резултати и обсъждане
Най-ценният ресурс на всяка организация
е човешкият ресурс. Без осигуряване на
необходимото
количество
и
качество
персонал е невъзможно постигане на целите
на организацията [4]. Осъзнаването на
значимостта на професионалистите по
здравни грижи е видимо от действащите
нормативни документи.
Националната здравна стратегия поставя
четири стратегически цели за развитието на
здравеопазването, които са измерими и
достижими за периода 2014-2020 г.:
 Подобряване на здравето, безопасността и
благосъстоянието на населението до
средните нива на ЕС
 Трансформиране на здравната система за
осигуряване достъпно и качествено
здравно обслужване
 Въвеждане
на
единна интегрирана
информационна система чрез развитие на
електронното и мобилно здравеопазване
 Осигуряване на капацитета на човешките
ресурси за посрещане на нарастващите
здравни потребности
В стратегията за развитие на здравните
грижи в Р България (2013-2020) се
подчертава, че потребността от медицински
сестри в целия свят нараства, но в България
ситуацията е кризисна. Дори, ако се борави с
остарялото схващане, че потребността от
медицински сестри трябва да се определя
като съотношение спрямо броя на лекарите,
при минимум съотношение 2 сестри на един
лекар в ЕС, в България съотношението е 29

Фиг. 2. Етапи на мотивационния процес
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Мотивацията бива два основни вида вътрешна и външна. Вътрешна – мотивация
за ангажиране с дадена дейност, за която
няма очевидна награда освен самата дейност,
т.е. човек се мотивира от самото извършване
на дейността. Външната мотивация включва
ангажиране в дадена дейност заради
материалните резултати, които тази дейност
ще донесе.
За ръководителите по здравни грижи (РЗГ)
е важно да знаят, че хората, които са
вътрешно мотивирани работят най-добре.
Човек, който е мотивиран от външни
фактори, изпълнява задачата, не защото иска,
а защото чувства, че след като я изпълни ще
получи материални изгоди.
Съществуват две основни групи теории за
мотивацията:
- Съдържателни мотивационни теории –
теорията на Маслоу, теорията на Фредерик
Херцберг
- Процесни мотивационни теории –
теорията на очакването на Вруум и
теорията на утвърждаването на Скинър

Фиг. 3. Теория на очакването на Вруум
Източник: https://www.google.bg/search?

Основна разлика между двете групи
теории е, че съдържателните мотивационни
теории акцентират на съдържанието на
мотивацията,
а
именно
човешките
потребности като движеща мотивационна
сила, докато процесните мотивационни
теории акцентират на процеса и дават отговор
на въпроса „Как става мотивацията?“, т.е. как
се постига и поддържа определено поведение
на индивидите.
Управленски подходи в процеса на
мотивиране обхващат същността на самата
работа и поведението на работното място.
1. Структуриране на работата (съдържание)
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– смяна на работните задължения;
– разширяване не работните задължения;
– обогатяване на работните задължения;
Трябва да се има предвид, че не всички
хора реагират позитивно на промените в
работата, което налага задълбочен анализ и
диагностика
на
работните
места
в
организацията с цел установяване на връзката
им с мотивацията.
2. Модификация на поведението – 6 етапа
• - Определяне на изискванията и областите
на отговорност и власт – чрез анализ;
• - Определяне на критерии за оценка на
работата – количествени и качествени;
• Определяне на норми и възможни награди.
Ключове за успех в мотивацията
• Мотивацията е основен механизъм за поефективно използване на човешките
ресурси
• Мотивацията е сложен и непрекъснат
процес;
• Мотивацията не е унифициран процес;
• Механизмът на наградите е по-мощен
мотивационен фактор от наказанията
• Хората се различават по това, какво ги
мотивира – едни високо ценят парите,
други по-скоро гледат каква е същността
на работата, трети се мотивират от
комплекс други фактори.
• Мотивацията по същество е процес на
учение и не могат да се очакват бързи
резултати [5].
Проучването установи, че няма ясна
представа
нито
консенсус
относно
концепцията за трудовата мотивация сред
медицинските
сестри.
Въпреки
ограничените емпирични доказателства,
може да се заключи, че медицинските
сестри не са мотивирани. Идентифицирани
са пет категории фактори, влияещи върху
работата им мотивация: характеристики на
работните места, на условията на труд,
личностни
характеристики,
отделните
приоритети, и вътрешни психологически
състояния [9,10].
Изводи
От анализа на данните могат да се
направят следните изводи:
 Мотивацията е сложен процес и е част
от мениджърската дейност. В този смисъл тя
е значим елемент от ежедневната дейност на
ръководителя по здравни грижи.

 Вътрешната мотивация е по-силна от
външната, което означава, че не винаги
високото финансово възнаграждение е
причина за приемане или оставане на дадена
позиция. Добронамереният микроклимат в
организацията, взаимоотношенията вътре в
екипа, са само част от движещите механизми
на вътрешната мотивация.
 Добронамереното
отношение
и
зачитането на личността, като основни
компоненти, въздействащи на вътрешната
мотивация е необходимо да станат приоритет
на политиката на лечебните заведения.
 Независимо от длъжността, която
заемат и разликите в длъжностните им
характеристики, ръководителите по здравни
грижи трябва да реализират ефективни
действия за повишаване на мотивацията сред
човешкия потенциал.
 Необходимо е да се задълбочат
проучванията по места с цел установяване на

специфичните
потребности
на
професионалистите по здравни грижи.
 Съвременните
предизвикателства
пред
здравните
мениджъри
изискват
познаването и прилагането на разнообразни
методи и подходи за повишаване на
мотивацията и задържането на персонала.
Заключение
В заключение може да се каже, че
значимостта на мотивацията за управлението
на здравните грижи сред управляващите е
осъзната. Необходимо е задълбочаване на
познанията в съответната област, овладяване
на съвременни подходи и добри практики за
оптимизиране на условията на труд и
подобряване на взаимоотношенията на
работното място.
7.
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ПРОФЕСИОНАЛНА НАТОВАРЕНОСТ НА МЕДИЦИНСКАТА СЕСТРА В ЦЕНТРОВЕ
ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНТЕГРИРАНИ МЕДИКО-СОЦИАЛНИ УСЛУГИ
Маргарита Котева, Иванка Стамболова
PROFESSIONAL NURSE WORKLOAD IN THE CENTERS FOR MEDICO-SOCIAL HOME
CARE SERVICES
Margarita Koteva, Ivanka Stambolova
ABSTRACT: The results from an examination which aims to track the professional commitment of the
working in an integrated medico-social service center nurse are presented in this report.The organisation of
work and the need of healthcare from the users ofthe service were examined and assigned to physucal,
psychological/mental and emotional workload of the healthcare specialists, who perform them. The activites of
the nurses were analised in the “Home Care” centers of Bulgarian Red Cross in the cities of Sofia, Vratca,
Krivodol, Oriachovo, Byala Slatina, Plovdiv and Blagoevgrad, in the process of caring for the users with
different diseases and different health and social problems.
Key words: Professional health care, nurse, Centers for medico-social home Care

Въведение

Задачи:

Българският Червен кръст е пионер в
предоставянето на интегрирани медикосоциални услуги за възрастни и хронично
болни лица. Възрастните хора се нуждаят не
просто от квалифицирани грижи, но и от
внимание и специализирана подкрепа, за да
почувстват както сили, така и желание да
водят пълноценен живот [3]. Към настоящия
момент Български Червен кръст, чрез своите
центрове за интегрирани „Домашни грижи“
предоставя квалифицирани здравни грижи и
социални услуги на над 700 потребители в 8
населени места в България. Грижите се
предоставят в дома на потребителя, като
водеща роля в тях имат специалистите по
здравни грижи, представени основно от
медицински сестри.

1. Да се събере и анализира информация за
възрастта на потребителите на грижи в
центроветев гр. София, гр. Враца, гр.
Криводол, гр. Оряхово, гр. Бяла Слатина, гр.
Пловдив и гр. Благоевград
2. Да се събере и анализира информация
относно заболяванията на пациентитеползватели на грижи в тези центрове
3. Да анализират специфичните грижи при
пациенти с различни групи заболявания и
особеностите в работата на медицинските
сестри в центровете.
Методи:
Използвани
са
документален,
социологически и статистически методи за
анализ и представяне на резултатите.
В проучването е обхваната генералната
съвкупност от специалисти по здравни грижи
22 лица и ползватели на здравни грижи и
услуги в центровете – 667 лица. Проучването
е проведено в периода м. януари 2015 г. – м.
януари 2016 г.

Цел
Настоящото изследване има за цел да
изследва професионалната натовареност и
дейността на медицинската сестра в
„Центрове Домашни грижи” към Български
Червен кръст, съобразно заболяванията на
пациентите-потребители на здравни грижи.
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обгрижваните лица е 82,3 години, т.е.
основната група от ползвателите на услугите
са
надживяли
средната
възраст
продължителност на живота в България в
години.
Анализът
на
резултатите
от
разпределението по възраст на ползвателите
на здравни грижи и услуги в „Центрове
Домашни грижи” в гр. София, гр. Враца, гр.
Криводол, гр. Оряхово, гр. Бяла Слатина, гр.
Пловдив и гр. Благоевград е представено на
фигура 1:

Изложение
Специалистите
по
здравни
грижи
(медицински сестри и акушерки), работещи в
центрове домашни грижи на Български
Червен
кръст
обслужват
предимно
потребители в напреднала възраст. Средната
продължителност на живота в България
показва трайна тенденция към нарастване. За
2012 година по данни на НСИ тя е 74,31
години, за 2015 година вече е 74,69 години
[7].
В обхванатите от проучването центрове за
домашни грижи средната възраст на

Фиг.1. Разпределение на потребителите по възраст
Ползвателите на здравни грижи и услуги в
обхванатите от проучването центрове
„Домашни грижи“ – >60 години 8% ,70-80
години - 17%, 80-90 години-54%, < 90-100
години – 17 %.
Повече от половината лица, получаващи
грижи в тези центрове са на възраст 80-90
години, а близо 1/5 са дълголетници –на
възраст над 90 години. Тези хора имат
потребност от подкрепа и грижи не само
специалистите по здравни грижи са пациенти
в пълния медицински смисъл на това понятие
и – те са хора с хронични заболявания и
широката мултипатология и уврежданията в
изследваната група лица, изисква висока
квалификация на медицинските сестри. Както

поради старост и немощ, но голяма част от
тях и поради наличието на едно или повече
хронични заболявания.
Със застаряването на населението се
увеличава и заболеваемостта, особено за
хората от възрастовата група над 65 години
[6].
Потребителите на услугите, предоставяни
от
центрове „Домашни грижи“ от
професионалната
гледна
точка
на
в световен мащаб, така и в настоящата
проучвана и анализира целева група пациенти
най-разпространени са сърдечно-съдовите
заболявания,
следвани
от
травмите
изаболяванията
на
опорно-двигателния
апарат,
следвани
от
неврологичните
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заболявания. Ендокринните заболявания и
заболяванията на сетивните анализатори се
откриват при 8% от наблюдаваната група. В
обобщената
група
на
други
заболявания,представена с 13% има найразнообразна патология, която не може да
бъде квалифицирана към останалите групи.
Обхванатите в проучването пациенти имат
призната степен на инвалидност според
решения на Териториалните експертни
лекарски комисии (ТЕЛК) с трайно намалена
работоспособност над 51 до 100 % са 98.0%
от
наблюдаваните
потребители
в
изследваната целева група. Най-често
срещани заболявания са тези на сърдечносъдовата ситема. При по-голямата част(над
30.0% ) се наблюдават вариращи високи
стойности на артериалното кръвно налягане и
нарушения на сърдечния ритъм, на фона на
провежданата
медикаментозна
терапия,
налагащи непрекъснат медицински контрол и
грижи.
С напредване на възрастта на пациентите
се увеличават травмите и заболяванията на
опорно-двигателната система, които заемат
второ място като значима група заболявания.
Тази група включва пациенти, които имат
най-вече
увреждания
на
прешлените,
остеопороза,
коксартроза,спондилоза,
ревматоиден артрит, гонартроза, състояние
след счупване на крайниците и др.Тези
заболявания ограничават подвижността и
способността за самообслужване и налагат
използването
на
помощни
средства–
инвалидни колички, бастуни, проходилки и
канадки, тоалетни столове и др. Хората с тези
заболявания се нуждаят от помощ при
различни дейности от ежедневието и
самообслужването, които им се осигуряват от
медицинска
сестра.
Медицинската
сестраобучава и подпомага пациента в
ползването на техническите средства, но
извършва и голяма психологическа работа–
разговаря и окуражава пациента, мотивира го
и го насърчава към самостоятелни движения.
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Неврологичните заболявания, от които са
засегнати изследваната група ползватели на
здравни грижи са представени основно от
мозъчно-съдова болест и състояния след
прекаран
мозъчен
инсулт.
Част
от
потребителите на здравни грижи и услуги са с
парези на долни и горни крайници, лежащо
болни.Възрастовите промени и тази тежка
патология се отразяват на психическото
състояние на тези хора и когнитивните им
възможности.
Пациентите
показват
нестабилно психо-емоционално състояние –
лесна раздразнителност, тъга и отчаяние,
обидчивост и други промени, изискващи
специални сестрински грижи и внимание.
Ендокринните
заболявания
сред
изследванитепотребители са представени
основно от заболяването захарен диабет тип1
и тип 2, както и с най-разпространеното
усложнение - диабетна полиневропатия.
Сестринските грижи за тези пациенти
изискват редовно и правилно измерване,
контрол и регистриране на стойностите на
кръвната захар, както и контрол върху
диетичното хранене и двигателен режим.
Грижите, свързани с недопускане на хипо- и
хипергликемични състояния и профилактика
на усложненията при диабет се осъществяват,
чрез непрекъснато обучение на пациента и
неговите близки от медицинската сестра.
Висока е и честота на болестите на
сетивните анализатори. Най-често срещани
при пациентите, обследвани в центровете са
катаракта,
глаукома,
дегенерация
на
макулата, уврежданията на слуха.
Нараства броя на потребителите с
Деменция и болест на Алцхаймер, както ина
тези с онкологични заболявания, което
поставя нови предизвикателства
пред
медицинските сестри.
Разпределението на заболяванията сред
потребителите е представено графично на
фигура 2:

Фиг. 2. Разпределение на потребителите по заболявания
Обгрижването на пациенти с различни
заболявания и увреждания, социални и
психологически
проблеми
поставя
медицинския специалист в изключително
сложна среда и изисква от него висока
компетентност
и
професионализъм,
максимална концентрация и прецизност.
Здравните специалисти на Център „Домашни
грижи“ предоставят услугите директно в дома
на потребителите, след извършване на
индивидуална оценка на нуждите по
специално подготвени въпросници[8].
До 2015г. Центровете се разкриват по
Проект на Български Червен кръст
и
съществуват като социални заведения, без
регистрация по Закона за здравето и Закона за
лечебните
заведения.
Това
определя
характера на дейността и правомощията на
медицинските сестри, работещи в тях. Те
изпълняват най-вече дейности като здравен
консултант на пациентите. Здравните грижи,
които осъществяват не включват инвазивни
манипулации.
Ангажираността
на
медицинските сестри е в наблюдение и
проследяване на здравословното състояние на
потребителите. Това включва и възможните
мануални и апаратни изследвания в дома,
неинвазивни манипулации и грижи и др.
Особено значими сестрински дейности са
контрола върху приема на лекарства,
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спазването на диетичното хранене и режима
на живот, контактите и колаборацията с
личните лекари, специалистите и лечебните
заведения.
С промените в Закона за здравето вече се
дава възможност здравните специалисти в
новите центрове за интегирани здравносоциални услуги да предоставят медицински
грижи и манипулации, регламентирани с
Наредбата за компетенциите за специалност
„медицинска
сестра“
и
„акушерка“
(инвазивни процедури-подкожни, мускулни,
венозни инжекции, венозни вливания;
превръзки, поставяне и грижи за уретрален
катетър, сонди, парентерално хранене,
поставяне на очни и ушни капки, ректални
супозитории и др.) [2, 4].
С тези промени ще се разшири и увеличи
професионалната
натовареност
на
медицинските сестри, работещи в областта на
грижите в дома и се очаква търсенето на тези
сестрински грижи и услуги да нарастне
неимоверно.
Един здравен специалист обслужва 6 до 10
потребителя дневно, което налага и чисто
физически ограничения по отношение на
броя на обслужваните пациенти.
В наблюдаваните центрове работната
седмица е от 40 часа, от които 35 са за
директна работа(преки грижи) с потребителя.

Разстоянията в големите градове са от
порядъка на няколко километра между
отделните адреси, за разлика от тези в
малките населени места. Времето, отделяно
за транспорт отнема поне 20% от
разполагаемото време на сестрата [5].
Отделни,
но
свързани
с
това
са
обстоятелствата на етажност, пропускателни
механизми на входни врати и други, свързани
с достъпа до обгрижваните лица. В резултат
се
явява
мисловна
и
емоционална
ангажираност на медицинския специалист в
разпределението на работния график по
време и последователност на посещенията.
Ежедневното общуване с възрастни, немощни
и увредени хора въздейства в емоционалната
сфера на професионалиста по здравни грижи
[1].
Страданието в много случаи прави
потребителите непремерени в общуването и в
очакваните
резултати
от
грижите.
Възможността за въздействие и промени в
морално-етичната сфера и в културата на тези
потребители в напреднала възраст е
изключително ограничена. Медицинската
сестра е поставена в ситуация да проявява
специфични
личностно-професионални
качества
като
търпение,
емпатия,
самоконтрол, за да извършва качествено и
професионално своите задължения.

да подобрим съществено качеството на
живота на пациенти-потребители и лицата,
осъществяващи здравни грижи за тях.
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Заключение
Застаряващо население в добро здраве
означава по-малко натиск върху здравната и
социалната
система.
Тенденцията
за
деинституализация на грижите за възрастното
население поставя тези хора в благоприятната
среда на собствения дом. Те обаче трябва да
получават достатъчно медицински и други
грижи, като тези в социалните заведения и
другите такива в семейна среда. Обмисляйки
част от работната ситуация на медицинската
сестра в център „Домашните грижи“ и
анализирайки достъпните данни получаваме
възможност да въздействаме върху системата,
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СОЦИАЛНА АДАПТАЦИЯ И КАЧЕСТВО НА ЖИВОТ ПРИ ПАЦИЕНТИ С ХРОНИЧНА ФОРМА НА ИСХЕМИЧНА БОЛЕСТ НА СЪРЦЕТО
Мариета Тодорова, Недялка Петрова
SOCIAL ADAPTATION AND QUALITY OF LIFE IN PATIENTS WITH CHRONIC
ISCHEMIC HEART SISEASE
Marieta Todorova, Nedyalka Petrova
ABSTRACT. In the last decades chronic cardiovascular disease is characterized as one of the most common,
but to a certain degree, preventable health problem. Quality of life of many people is altered as a result of longterm disease and poor health behavior. The present study investigated the social adaptation, patients’ daily
routine and the quality of life of patients with chronic coronary artery disease. The methodology contains an
adapted version of the questionnaire EuroQoLEQ-5D, a generic tool for assessment of the quality of life and a
questionnaire for estimation of the social adaptation. Quality of life measures such as the EQ-5D can be useful
toolsto clinicians in terms of evaluating the impact of cardiovasculardisease. The disease was found to have
impact on the quality of life in the following dimensions: pain/discomfort, physical activities, daily routine and
anxiety. The study was performed in a group of 146 patients with chronic ischemic heart disease. The study
group included 73 men with a mean age of 62.23±11.45 years and 73 women with a mean age 64.27±2.78 years.
Results: It was discovered an association between the quality of life and the distribution of patients by age:
mobility (χ2=11,83, df=5, р=0,037); self-care (χ2=16,83, df=5, р=0,005); usual activities (χ2=18,89, df=5,
р=0,002); pain/discomfort (χ2=12,54, df=5, р=0,028). According to the patients the quality of healthcare is
related to the receipt of information about the disease, training for adaptation to the disease, dietary and
appropriate motive regime, as well as aid for coping with the stress and anxiety. Health behavior, such as
regular physical activity and a good medication adherence, and also self-management were identified as
clinically important predictors of improved health related quality of life.
Key words: health related quality of life, coronary artery disease, health behaviour, social adaptation.

Въведение
Сърдечно-съдовите заболявания са сериозен здравен проблем в световен мащаб. Независимо от тенденцията за увеличение продължителността на живота, превенцията на
рисковите фактори не може да доведе до отчетливи резултати. Смъртността от сърдечносъдови
заболявания
се
асоциира
с
въздeйствието на общоизвестните рискови
фактори: диабет, висок холестерол, кръвно
налягане, тютюнопушене, неправилно хранене и ниска физическа активност. От голямо
значение са социално-икономическия статус,
психо-емоционалните проблеми и тревожността. Опитът на развитите страни показва,
че лошият мениджмънт на коронарната болест води до продължителна инвалидизация и
понижаване качеството на живот [8]. Тютюнопушенето, затлъстяването и диабета остават основен проблем за здравето на населени-
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ето в Европа. Статистическите данни сочат,
че физическата активност на хората в Европа
е ниска, като при жените се отчита по-висок
процент на бездействие. Това обуславя големи разходи от европейския бюджет за борба
със социално-значимите болести и рисковите
фактори [9].
В развитите страни се отчита намаляване
честотата на сърдечно-съдовите заболявания,
което не се наблюдава в България. Една от
основните причини е липсата на ефективна
профилатика, програми за здравословно хранене и физическа активност. В нашата страна
качеството на живот на хронично болните
пациенти е пряко свързано със социални
проблеми и недостатъчни финансови средства за здраве, заложени в държавния бюджет.
Според СЗО качеството на живот е мултидименсиален концепт, интегриращ в себе си
домейни свързани с физическото, менталното, емоционалното и социалното функциони-

ране. Основният фокус е върху последиците
● Генеричен въпросник за самооценка каот заболяването, влияещи на жизнения станчеството на живот EuroQolEQ-5D, състоящ се
дарт и здравното благополучие на личността.
отпет дименсии: подвижност, самообслужваКлиничното значениена този подход се осъне, обичайни дейности, болка/дискомфорт и
ществявачрез влиянието на позитивните емотревожност;
ции върху ежедневните дейности и удовлет● Въпроси за анализ на възможностите за
ворението от живота. Целта е подпомагане на
социална адаптация и справяне със заболявалечението и ефективна адаптация на пациеннето;
тите в социалната сфера на живота. Позитив● Въпроси свързани с демографската ханата нагласа и стимулиращите дейности се
рактеристика на пациентите.
свързват с редукция на риск от заболявания,
Проучени са 146 случаи с хронична форма
по-добра имунна защита, бързо възстановявана исхемична болест на сърцето и артериална
не и повишаване продължителността на жихипертония. От тях 73 са мъже на средна възвота [16].
раст 60.17±2.48 г. и 73 лица от женски пол на
Нараства необходимостта от задълбочавасредна възраст 64.27±2.78 г.
не на медицинските грижи чрез интегриране
За анализ на данните са използвани следна получената информация от личния опит на
ните статистически методи: дескриптивна
пациентите, придобит в борбата с болестта.
статистика за анализ на честотни разпределеЦелта на разработката е да се проучат
ния, алтернативен анализ, непараметричен
възможностите за социално адаптиране, спраанализ за бърз тест на работна хипотеза при
вяне с ежедневни дейностии да сеоцени какатегорийни променливи.
чеството на живот, свързано със здравето на
пациенти с хронична форма на исхемична
Резултати и обсъждане
болест на сърцето.
Разпределението на изследвания континМетоди: Изследването е проведено чрез
гент по пол, местоживеене, семейно положепряка индивидуална анкета, съдържаща3 пание, образование и трудова заетост е предстанела:
вено в табл.1.
Табл. 1. Разпредение на изследвания контингент по социодемографски показатели
Характеристика
Местожителство
Село
Град
Областен град
Семейно положение
Семеен
Несемеен
Вдовец
Образование
Висше
Средно
Основно
Трудова заетост
Работещ
Безработен
Пенсионер

мъже
брой

%

жени
брой %

14
41
18

19,2
56,2
24,7

15
41
17

20,5
65,2*
23,3

48
14
11

65,8
19,2
15,1

38
9
26

52,1*
12,3
35,6

22
44
7

30,1
60,3
9,6

24
38
11

32,9
52,1*
15,1

28
6
39

38,4
8,2
53,4

24
5
44

23,9
6,8
60,3*

От таблицата се вижда, че относителният
дял е най-висок при пациенти живущи в град,
семейни, в пенсионна вързаст и със средно
образование.
Всички участвували в проучването са диагностицирани за исхемична болест на сърцето - хронична форма. Преобладават случаите
на коронарна болест и придружаващо заболяване - артериална хипертония. Изследваният
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контингент е разпределен в групи според
формата на ИБС и продържителността на
заболяване. Лицата със стабилна стенокардия
са 65 (44,52%);с нарушения в сърдечния ритъм и проводимост – 35 (24%); безболкова
форма на миокардна исхемия – 46 (31,50%). С
артериална хипертония и продължителност
на заболяването над 5 години - 89, от тях жени 49 (67.1%) и мъже 40 (54.8%). Установи

се, че полът не е фактор за продължителността на заболяването (χ2=2,68, df=3, р>0,05).
Поведението и нагласата на пациентите за
здравословен начин на живот и отговорно
отношение в лечебния процес имат решаващо
значение за справяне с болестта. Поставени
са въпроси свързани с информираността на
изследваната група относно заболяването,
необходимостта от допълнително обучение за
справяне със симптоматиката и други негативни влияния на болестта върху живота.Друга част от въпросите са свързани със
способност за организиране и справяне с
ежедневието, социална активност, общуване
и интереси. Резултатите от нашето проучване
показватвисок относителен дял при мъжете
48.1% (n=38) и жените 51.9% (n=41), които
имат необходимата нагласа за отговорно поведение и спазване на терапевтичния режим.
Лицата неспазващи лечението са: мъже 4
(36,4%) и жени 7 (63,6%). Местоживеенето на
пациентите има връзка с нагласата за съблюдаване на лечението и необходимия здравен
режим (χ2=11,87, df=4, р=0,018). Тази тенденция се наблюдава и за променливата образование, която е фактор за активно участие в
лечебния процес (χ2=14,05, df=4, р=0,007).
Семейното положение на пациентите не е
фактор за положително отношение към терапевничния режим и здравословен начин на
живот р>0,05. Професионалната ангажираност е фактор (χ2=15,51, df=4, р=0,004). Анализът на резултатите показва относителен дял
на лицата в пенсионна възраст, стремящи
секъм стриктно провеждане на терапията и
здравословен режим63.9%(n=53), в сравнение
с неработещите пациенти 15.4% (n=8). Разликата е статистически значима р<0,05.
Относителният дял на пациентите, които
имат нужда от допълнителна информация и
обучение от медицинско лице за справяне с
болестта е 24.7% (n=36). Половината от анке-
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тираните лица споделят, че биха могли да
водят по-здравословен начин на живот. Полът, местожителството и образованието не
влияят върху нагласата за здравословно поведение (р>0,05). Местожителството не е фактор за по-добра здравна информираност и
способност за справяне с ежедневните проблеми, свързани с болестта (χ2=9,45,р=0,15).
Лицата живеещи в град 46.3% и в село 44.8%
имат необходимост от допълнително обучение за копиране на симптомите и за подходящо организиране на живот прихронично
заболяване.
Влиянието на заболяването върху способността за справяне с ангажиментите: лични,
семейни и професионални е негативно за
41,8% (n=61) от пациентите, които определят
степента на справяне като ниска. Не се откри
зависимост между възможностите за справяне
и демографските характеристики на изследвания контингент. Един от позитивните фактори за копиране на социалните въздействия
на хроничните заболявания е честотата на
общуване с близки, приятели и колеги. Открита бе връзка между образованието
(χ2=13,31, df=6, р=0,03), възрастта (χ2=12,83,
df=4, р=0,01), пола (χ2=16,73, df=2, р=0,001)
и честотата на социалните контакти. Полът не
е фактор за създаване на нови контакти и
други занимания през свободното време(р>0.05).
Местожителството няма връзка с честотата
на социално общуване (р>0.05). Тази променлива се асоциира със самооценката на живота
през последния месец (χ2=22,80, df=6,
р=0,001). Относителният дял на изследваните
лица, които определят ежедневието си като
добро е 37.0% (n=54), атези със задоволително36.3% (n=53). Сходна е самооценката относно способността за организиране на живота според личните потребности (фиг 1).

47,30%
36,30%

37,00% 37,00%
21,20%

6,80%
5,50%

8,90%

оценка начин на
живот

Фиг. 1. Самооценка на пациентите за начин на живот и организиране на ежедневието.
Резултатите от проучване на К. Стойчев и
съавт. (2012), върху социалната адаптация на
пациенти с коронарна болест, показват добра
социална адаптираност на лица ангажирани
професионално ив по-ниска възрастова група.
Респективно е отчетена статистически значима разлика между пациентите по възрастови
групи и адаптацията им към живота. Лицата
на възраст над 60г. и трудово неангажирани
отчитат лоша адаптация (рf=0,082). Очертани
са следните проблеми: чувство за изолираност от социално обкръжение, редуциране на
приятелски кръг и тревожност [1].
Качеството на живот, обсъждано в контекста на здравето, отразява субективното усещане на личността за стандарта на живот и
представлява самооценка на физическото,
психическото здраве и социалното функциониране. Целта е да се определят промените в
ежедневието на пациентите, резултат от влиянието на болестта. Резултатите от измерванена качеството на живот допълват медицинската оценка през гледната точка на пациента.
Съществена роля в този процес играе комплайънсът, резултат от изградено доверие,
сътрудничество и удовлетвореност между
лекари и пациенти от една страна и взаимоотношенията между тях и здравните институции от друга [5,13].
Измерването на качеството на живот по
отношение на здравето се осъществява чрез
тестове или въпросници за самооценка. Съществуват две групи въпросници използвани
в медицинската практика: генерични и специфични за дадено заболяване инструменти.
EQ-5D е широко използван в европейските
страни генеричен въпросник. Тенденция през
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последните години е да се събират рутинно
данни за качеството на живот, едновременно
с други медицински показатели. Ползата за
клиничната практика е в бързо установяване
промените в живота и състоянието на пациентите, както и за приложение на клиентцентриран подход в здравните грижи [4, 5].
Получените резултати за здравното състояние, чрез въпросника EQ-5D показва зависимост между възрастта и четири от петте
панела,изключение прави дименсията тревожност/депресия (χ2=7,86, df=5, р=0,16).
Установена е асоциация между качеството на
живот и възрастовите групи в областите: подвижност (χ2=11,83, df=5, р=0,037); самообслужване и лична хигиена (χ2=16,83, df=5,
р=0,005); обичайни дейности в ежедневието
(χ2=18,89, df=5, р=0,002) и болка/дискомфорт
(χ2=12,54, df=5, р=0,028). Аналогична зависимост се отчете между трудовата заетост и
здравното състояние, като при пациенти в
пенсионна възраст е налице висок процент на
проблеми по изследваните дименсии: самообслужване 80,8% и обичайни дейности
80,3%.Съществува зависимост между трудова
ангажираност
и
физическа
активност
(χ2=21,27, df=2, р=0,01), самообслужване
(χ2=35,48, df=2, р=0,001) и обичайни дейности (χ2=13,61, df=2, р=0,001). Не се доказа
връзка между променливата пол и изследваните сфери на качество на живот р>0,05.
Образованието е фактор за: извършване на
обичайни дейности, болка или дискомфорт
във връзка с болестта, възможности за самообслужване, поддържане на хигиена и тревожност. Теста показва критерий на Пирсон
съответно:
(χ2=11,28,
df=2,
р=0,004);

(χ2=10,38, df=2, р=0,006); (χ2=14,64, df=2,
р=0,001); (χ2=16,29, df=2, р=0,001).
Наблюдава се висок относителен дял на
пациенти във възрастови групи над 60 години, които показват наличие на изразени проблеми в областите: болка/ дикомфорт, физическа активност/ подвижност и справяне с
различни дейности (стойностите на относиEQ-5D дименсии

подвижност

самообслужване

ежедневни
дейности

болка/
дискомфорт

тревожност/
депресия

няма
проблем
има
проблем
няма
проблем
има
проблем
няма
проблем
има
проблем
няма
проблем
има
проблем
няма
проблем
има
проблем

телния дял са отбелязани с bold). Резултатите
по дименсии и възрастови групи са представени в табл. 2:
Табл. 2. Разпределение на изследвания контингент по дименсии (EQ-5D), докладвани
проблеми и възрастови групи

2039г
бр /
%
3/75

40-49г

Възрастови групи
50-59г 60-69г 70-79г

80 + г

общо

бр / %

бр / %

бр / %

бр / %

бр / %

бр / %

8/44.4

15/42.
9

16/32.
0

5/19.2

1/7.7

48/32.9

1 /25

10/55.
6

20/57.
1

34/68.
0

21/80.
8

12/92.
3

98/67.1

4/10
0

15/83.
3

26/74.
3

31/62.
0

15/57.
7

3/23.1

94/64.4

-

3/16.7

9/25.7

19/38.
0

11/42.
3

10/76.
9

52/35.6

4/10
0

12/66.
7

22/62.
9

22/44.
0

8/30.8

2/15.4

70/47.9

-

6/33.3

13/37.
1

28/56.
0

18/96.
2

11/84.
6

76/52.1

3 /75

6/33.3

12/34.
3

11/22.
0

3/11.5

1/7.7

36/24.7

1 /25

12/66.
7

23/65.
7

39/78.
0

23/88.
5

12/92.
3

110/75.
3

4/10
0

7/38.9

13/37.
1

22/44.
0

8/30.8

4/30.8

58/39.7

-

11/61.
1

22/62.
9

28/56.
0

18/69.
2

9/69.2

88/60.3

Резултатите от нашето проучване са сходни с тези от Европейски кардиологичен проект (ETA), с участие на осем държави, проведен в периода 2006-2009 г. Изследвано е качеството на живот, свързано със здравето
(EQ-5D) сред рискови пациенти за коронарна
болест. Установено е по-ниско ниво на качество на живот при жените, в сравнение с мъжете, както и при лицата с по-ниско образование (r=-0.03, р<0,0001). Семейното положение е фактор за по-добро качество на живот и

здраве при лица, живеещи с партньор. Резултатите от анализа показват, че редовната физическа активност е позитивен предиктор за
по-добро качество на живот. Същата променлива е индикатор с положително въздейстие
върху някои рискови фактори: високо кръвно
налягане и наднормено тегло. Според отчетените резултати традиционните рискови фактори се асоциират с проучваните дименсии от
въпросника за качество на живот. Здравното
поведение изразяващо се в редовна физическа

151

активност, както и спазването на терапевтичния режим се идентифицират като клинически значими предиктори за по-добро качество
на живот [11].
Според други автори депресията и тревожността са най-значимите фактори за качество на живот при пациенти със сърдечносъдови заболявания. При тях е установена
тенденция за избягване на физическата активност, нарастване тежестта на соматичната
симптоматика и емоционалното значение на
сърдечното заболяване. При това пациентиот
женски пол се нуждаят от по-сериозна социална подкрепа, поради отчетените понегативни резултати за качество на живот и
социално адаптиране [6].
Резултатиот проучвания на редица автори
за функционалното сътояние на пациенти със
сърдечно-съдови заболявания разкриват сериозни промени в обичайния начин на живот.
От здравно-промотивна и превантивна перспектива пациентите с коронарна болест имат
сериозни пробеми, свързани с ежедневието и
социалната адаптация. Проблемите включват
негативно здравно поведение: тютюнопушене, обездвижване, наднормено тегло и високо
кръвно налягане.Това налага приложение на
ефективни профилактични програми и интервенции. Тяхното позитивно въздействие върху начина на живот и социална адаптираност
имат съществено значение за продължителността на живота и удовлетвореността [2, 3, 7,
10].
Значението на отговорно здравно поведение в условията на хронична болест е релевантно на изборите и решенията, които всеки
трябва да прави в ежедневието си. Смята се,
че този фактор е много важен за здравето на
личността и следователно детерминира
здравните резултати [8]. Самостоятелното
управление на болестта, според научната литература, означава индивидуалната способност на пациента за управление на симптомите, терапията, физическите и психосоциалните последици, както и промените в
стила на живот, асоциирани с хроничното
заболяване [14, 15].
Резултатите представени от Martinatall.,
(2009) отчитат значителни ползи в резултат
на обучението на пациенти за selfmanagement. Тренингът е бил концентриран
върху следните сфери: справяне със страха и
тревожността, изграждане на доверие към
медицинските специалисти и намиране на
баланс между здравните грижи и влаганите
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индивидуални усилия. Друга част от проведеното обучение е за повишаване знанията на
пациентите за развитие на заболяването, характеристиките на болестта, формиране на
умения за управление на хроничната болест и
справяне със съпътстващите ментални и емоционални проблеми. Според медицинските
специалисти придобиване на контрол върху
състоянието е важна цел за повишаване качеството на живот. Друг ефективен метод за
подобряване на състоянието е участието на
пациентив подкрепящи инициативи. Тези,
които са участвували в групи за самопомощ
са по-добре адаптирани към живот с болестта.
Лица, изпитващи затруднения от състоянието
си, посочват проблеми свързани със запазване
на работното място и усещане за социална
маргинализация. Тези констатации потвърждават важността на психо-социалните фактори за управлението на хроничната болест
[12].
Изводи
Значителна част от изследваните лица показва нагласа за отговорно здравно поведение
и съблюдаване на терапевтичния режим. Пациенти с по-високо образование, професионално ангажирани и живущи в по-големи
населени места заявяват сериозни намерения
за активно участие в лечебния процес.
Открои се потребността от допълнителна
информираност, обучение за справяне със
заболяването и подходяща организация на
ежедневието, съобразно спецификите на болестта.
Честотата на общуване и поддържане на
социални контакти е важен фактор за копиране на негативните въздействия от болестта.
Възможността за общуване в семейния кръг,
приятели и колеги намалява с напредване на
възрастта, но не се асоциира с местоживеенето и пола на пациентите.
Установена е връзка между трудовата заетост и възрастта спроменливите: физическа
активност, способност за самообслужване и
извършване на обичайни дейности в ежедневието.
Значението на персонализирания подход в
медицината е предпоставка за подобряване
качеството на живот и спряване с болестта.
Активното включване на пациенти в терапевтичния процес и мениджмънт на заболяването
е основа на клиент-центрираните здравни
грижи.
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Темата, свързана с човешките ресурси в
здравеопазването е актуална в целия свят.
Недостигът на квалифицирани здравни кадри,
включително медицински сестри се определя
като едно от големите препятствия за
постигане на Целите на хилядолетието
(MDGs – Millennium Development Goals).
Това е така, защото три от MDGs имат пряка
връзка със здравеопазването, а именно – 1)
намаляване на детската смъртност; 2)
подобряване на здравословното състояние на
майките и намаляване на смъртността; 3)
борба с ХИВ/СПИН, малария и други
болести. В доклад на Международния
сестрински съвет (International Council of
Nurses – ICN) „Глобалният недостиг на
регистрирани сестри: приоритетни сфери за
въздействие” е определeно, че постигането на
Целите на хилядолетието по отношение на
здравето е застрашено поради недостатъчните
инвестиции в човешките ресурси в
здравеопазването и липсата на ефективни
действия за развиването и поддържането на
подходящо подготвена и мотивирана работна
сила. Определени са пет сфери за
въздействие:
Макроикономическа
политика
и
финансиране на здравния сектор – според
ICN е наложително финансирането на
здравеопазването да бъде такова, че да
гарантира
развитието
на
здравните
специалисти
и
поддържането
на
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квалифицирана работна сила в здравния
сектор.
- Планиране и регулиране на работната сила
– необходимо е създаване на стратегически
планове на национално ниво за планиране на
човешките ресурси в здравеопазването. Само
така биха могли да се гарантират постигането
на националните цели в областта на здравето
и подобряването здравето на нацията.
- Подобряване условията на работната
среда – медицинските сестри са подложени
на
тежки
натоварвания,
множество
професионални
рискове,
прекомерен
извънреден труд, негъвкави графици, лоши
практики за управление на човешките
ресурси, неефективни стимули, липса на
възможности
за
кариерно
развитие.
Необходими са мерки за подобряване на
работната среда, за да се постигне
удовлетвореност от работата, да се повишат
мотивацията и ефективността на сестринския
труд и от там да се постигне и
удовлетвореност на пациентите.
- Подбор и задържане на работа на
медицинските
сестри;
неравномерно
разпределение и миграция – препоръката на
ICN към политиците и здравните мениджъри
е да възприемат стратегиите за наемане и
задържане на работа на медицинските сестри
като ключов момент от действията, свързани
с осигуряването на безопасна и ефективна
грижа за здравето.

- Участие на медицинските сестри в
управленския процес – предизвикателствата,
пред които е изправена професията на
медицинската
сестра
в
резултат
на
непрекъснато променящите се условия на
работната среда изисква от медицинските
сестри да притежават ефективни лидерски и
управленски умения, да са подготвени да
управляват в условия на бърза промяна, в
глобализиращия се свят, в свят на ограничени
финансови и човешки ресурси.
Цел
Да
се
проучи
състоянието
на
сестринството в България чрез преглед на
проблема в други европейски страни.
Задачи
1. Да се проучи сестринската практика и
кадри в България.
2. Да се проучи сестринската практика,
финансиране и кадри във Великобритания,
Испания и Словакия.
Материал и методи: Проучването се
базира на документален метод, чрез който се
прави преглед на конкретни параметри на
политиките по отношение на сестринството
във Великобритания - като държава, която е
най-привлекателна
за
българските
медицински сестри и предлагаща най-високи
заплати за медицински сестри в Европа,
Испания като една от най-силно засегнатите
държави от Световната икономическа криза,
Словакия – бивша социалистическа държава
и България.
Време на проучването: м. януари – м.
март 2016 г.
Изложение
Проблемите, пред които се изправят
страните с голяма динамика на здравните
специалисти и обусловената от това взаимна
зависимост между държавите, превръща този
процес в приоритетен политически въпрос. В
търсене на възможни подходи за общи
действия на международно ниво, през май
2010 г. СЗО приема Глобален кодекс за
международно наемане на медицински кадри.
Този кодекс е доброволен и подкрепя
търсенето на баланс в интересите както на
държавите, които са засегнати от кризата с
миграция на медицински специалисти, така и
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на самите медицински специалисти. В
съответствие с препоръките на Кодекса,
държавите е необходимо да предприемат
ефективни мерки за обучение, задържане и
устойчивост на човешките ресурси в
здравеопазването.
Мерките,
които
се
прилагат
следва
да
отговарят
на
специфичните нужди на страната. Основна
препоръка е наблюдението и планирането на
нуждите от здравни специалисти, което да е
направено в контекста на националната
политика, базирана на данни и доказателства.
Приемайки Кодекса, страните поемат и
задължения за събиране и обмен на
информация, както и за осъществяването на
изследвания, с които да информират за
политиките и плановете си за действие.
Европейските страни са изправени пред
сериозни предизвикателства, свързани с
осигуряването и задържането на медицински
специалисти в условията на застаряващо
население в Европа и нарастващи нужди от
медицински грижи и услуги. До 2020 г.
недостигът на специалисти в здравния сектор
се очаква да достигне 1 милион души, а ако се
вземат предвид и нуждите от допълнителни
здравни специалисти - 2 милиона. Това по
данни на Европейската комисия представлява
15% от нуждите на ЕС от здравни грижи.
В Зелена книга за работната сила в
здравния сектор в Европа се посочва, че в
периода между 2008-2060 година населението
на ЕС на възраст 65 и повече години ще
нарасне с 66.9 милиона души, както и че
хората на 80 и повече години ще бъдат найбързо растящата група от населението [4].
Ситуацията в световен и европейски план
поставя
медицинските
сестри
пред
предизвикателството на ХХІ-ви век, който е
определен като векът на здравните грижи.
Този факт се обуславя предимно от бързото
развитие на диагностичните, терапевтичните
и фармацевтичните медицински технологии,
които от една страна допринасят за
справянето с нелечими до сега заболявания и
състояния, но от друга ги „натрупват” като
хронични
заболявания.
Медицинските
специалисти осигуряват потребностите на
човека от здравни грижи, когато той не може
да ги удовлетворява сам (поради болест,
инвалидност, възраст и др.), или не знае как
(поради липса или ниска здравна култура и
образованост), или не трябва да ги извършва
сам (при състояния и заболявания, налагащи
абсолютно щадящ режим). Това определение

включва грижата, полагана за човека от
медицинската сестра, акушерката и другите
специалисти по здравни грижи от зачеването
до смъртта му [1].
Новите
европейски
политики
в
здравеопазването
целят
да
увеличат
възможностите за по-широк достъп до
здравни услуги. Стратегията на СЗО „Здраве
2020” набляга на нуждата да се подобри
цялостния процес на здравеопазването, чрез
изясняване на социалните фактори, които го
определят. В политиката на стратегията се
разчита на специалистите по здравни грижи
да се реализират така, че здравните системи
да
предоставят
достъпни,
ефективни,
интегрирани и „приятелски” ориентирани към
пациента здравни грижи.
Според здравната стратегия на ЕС
„Заедно за здраве – стратегически подход на
ЕС”, специалистите по здравни грижи имат
изключителна
роля
за
правилното
функциониране на цялата здравеопазна
система,
като
част
от
лечението,
рехабилитацията,
профилактиката
и
промоцията на здраве.
Национална здравна стратегия 2014 –
2020, както и проектът на Стратегическа
рамка на политиката на здравеопазването за
подобряване на здравето на нацията през
периода 2014 – 2020 също се откроява
водещата роля на специалистите по здравни
грижи. В някои от по-малките населени места
специалистите по здравни грижи са първият
основен контакт на пациентите със здравната
система. Поради това, значимостта им във
функционирането на лечебните заведения не
подлежи на съмнение и техният принос
трябва
да
получава
все
по-голяма
признателност и необходимата обществена
подкрепа. Разширяването на техните функции
в лечебните заведения и особено в системата
на първична медицинска помощ трябва да се
възприеме като част от една по-широка
тенденция към интегриране и устойчиво
развитие на качеството на здравните грижи за
пациентите. С нарастващо значение ще бъде
осигуряването на медицински специалисти за
осъществяване на специфични дейности и
услуги, свързани с дългосрочни грижи,
палиативни грижи и др. Управлението на
човешките ресурси в здравеопазването е
тясно свързано с поставените политически
цели. Пример за това е използването на
първична медицинска помощ като средство за
осигуряване на икономически ефикасно

предоставяне на услуги – необходимо е да се
предприемат съответните мерки, за да се
гарантира достатъчен брой и добро
географско разпределение на обучени и
практикуващи лекари и медицински сестри в
първичната медицинска помощ.
Ефикасното функциониране на здравните
системи се основава на поддържането на
компетентни и мотивирани човешки ресурси.
Според една дефиниция планирането на
човешки ресурси в здравеопазването цели да
се осигури точният брой хора с правилните
умения и на точното място в точното време,
за да осигурят необходимите услуги на
правилните хора.1
Сравнителното проучване на политиките
по отношение на медицинските сестри се
прави в три страни – Великобритания като
държава, която е най-привлекателна за
българските медицински сестри и предлагаща
най-високи заплати за медицински сестри в
Европа, Испания като една от най-силно
засегнатите
държави
от
Световната
икономическа криза и Словакия – бивша
социалистическа държава.
Политики по отношение на медицинските
сестри във Великобритания
Разходи за здравеопазване (2012) 2
Население: 62 783 000
Разходи за здравеопазване в % от БВП: 9.4 %
Разходи за здравеопазване на глава от
населението (в $): 3495
Публично финансиране: 83 % (данни OECD)
Медицински сестри
В доклада си „Стратегически преглед на
сестринския и акушерски съвет” от 03 юли
2012 г. Съветът на медицинските сестри и
акушерките (Nursing and Midwifery Council –
NMC) отчита, че в регистъра си има вписани
670 000 медицински сестри и акушерки.
По данни на Световната банка броят
медицински сестри и акушерки на 100 000
души население през 2012 г. е 880.
Регулация на професията и обучение

1

Birch, S. “Health human resource planning for the
new millennium”, Canadian journal of nursing
research, 2002
2
WHO – Данни на СЗО, 2012
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По отношение на политиката спрямо
медицинските сестри и акушерките, във
Великобритания, водеща роля има NMC.
NMC е законово регламентиран орган,
създаден от Парламента на Обединеното
кралство през 2002 г. Основна цел на NMC е
подобряване на общественото здраве и
благоденствие. Тази цел се постига
посредством определянето на стандарти и
препоръки за упражняване на сестринската и
акушерска професии, както и стандарти за
образование и обучение.
Всички медицински сестри и акушерки,
практикуващи
на
територията
на
Великобритания
трябва
да
бъдат
регистрирани в NMC.
NMC е органът, който одобрява
програмите за обучение на медицински
сестри и акушерки във Великобритания.
Обучението
се
осъществява
в
79
образователни институции на територията на
Обединеното
кралство.
Ежегодно,
в
Регистъра
си
NMC
вписва
22000
новозавършили
медицински
сестри
и
акушерки.
Практиката на медицинските сестри
Практикуващите медицински сестри във
Великобритания оценяват, лекуват и обучават
всички членове на обществото. Те работят в
кабинетите на GP, при определени условия,
поставени от NMC, те могат да предписват и
лекарства. Освен това дейностите на
медицинската сестра могат да включват:
 управление на клиника за състояния, като
астма, диабет, сърдечни и кожни
заболявания;
 консултация за семейно планиране и
прием на контрацептиви;
 вземане на кръв и урина, други проби и
секрети;
 извършване на рутинни процедури, като
промиване на
уши,
поставяне и
премахване на превързочни материали,
третиране на рани;
 предлагане на специализирана информация и съвет относно кръвно налягане,
контрол на телесното тегло и спиране на
тютюнопушенето;
 инжектиране на новородени, ваксинации и
имунизации
при
предприемане
на
пътуване;

 консултиране на
дългосрочните
потребности.

Възнаграждения на медицинските сестри
Размерът
на
възнагражденията
в
здравеопазването корелира правопропорционално с размера на разходите за
здравеопазване.
Държава
като
Великобритания, която заделя над 9% от БВП
за здравеопазване постига възнаграждение за
сестрински труд близо до и малко над
средното за страната.
Стартовата заплата на медицинска сестра
във Великобритания е £20225 годишно.
Началните часови диапазони на заплатите са
от £ 9.98 - £ 15.27 за час, докато годишната
работна заплата варира между £ 17285 - £
30777. Средната заплата за медицинска сестра
във Великобритания е около £ 29468 и £
25000 на година и годишен бонус от около £
1988. Средната почасова работна заплата за
медицинска сестра във Великобритания е
около £ 14,73 за час, докато общо
заплащането варира от между £ 18300 - £
34196 годишно. Заплатата на медицинските
сестри варира според възрастта, като
например тази в 20-те години печели до £
22101, а в 30-те години печели около £ 28879,
през 40-те и 50-те години в печели около £
34183 годишно. [6]
Според доклад на Бюрото за национална
статистика на Великобритания, публикуван
през 2013 година, средната заплата за пълно
работно време във Великобритания е 27 000
паунда годишно. При тези данни се
установява, че медицинска сестра с 10годишен трудов стаж получава средно и над
средното за страната възнаграждение и има
доходи на половината на доходите на
общопрактикуващ лекар, който получава
около 67000 паунда годишно.
По данни от Националния професионален
регистър на БАПЗГ най-много български
медицински сестри заминават на работа във
Великобритания. Към февруари 2016 г. броят
им е 902.
Политики по отношение на медицинските
сестри в Испания
Разходи за здравеопазване (2012) 3
Население: 46 755 000

3
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пациентите относно
им
медицински
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Разходи за здравеопазване в % от БВП: 9.6
%
Разходи за здравеопазване на глава от
населението (в $): 3145
Публично финансиране: 73 % (данни
OECD)

100000 души население през 2013 г
медицинските сестри са 573. През 2013 г.
възрастовият състав на медицинските сестри
по години е следният: под 45 години са 53.7%
от медицинските сестри, от 45 до 64 години
са 39% и над 64 години са 7.4 % от сестрите.
Прави впечатление фактът, че от една страна
в годините на икономическа криза от 2008 до
2012 година броят на сестрите нараства с
15549 както следва:

Медицински сестри
По данни на Испанския статистически
институт броят на медицинските сестри през
2012 г. е 265569, а през 2013 – 266495, като на

Табл. 1 Брой медицински сестри в Испания в периода 2008 – 2012 г.
Източник: Instituto Nacional de Estadistica
Година

2008

2009

2010

2011

2012

Брой медицински сестри

250020

255445

262915

268309

265569

От друга страна по данни на испанския
сестрински синдикат през 2012 г. 16000
медицински сестри са безработни. Испания
„произвежда” медицински сестри, но не
осигурява възможност за заетост. Поради
това се засилват и миграционните процеси
главно в посока
Великобритания и
Финландия.

Минимална заплата: € 1500
Максимална заплата: € 2500
Средна заплата: € 1913
Средната работна заплата в Испания през
2014 година е € 2026, а минималната € 753.
Анализ на посочените данни показва, че
минималният размер на сестринската заплата
представлява
удовоеният
размер
на
минималната работна заплата за страната, а
максималният размер на сестринското
възнаграждение надхвърля с 474 евро
средната работна заплата за страната.
Според
данни
от
Националния
професионален регистър на БАПЗГ към
февруари 2016 г. в Испания работят 150
медицински сестри, членове на съсловната
организация.

Регулация на професията и обучение
От 2001 г. отговорността за регистрацията
и регулацията на сестринската професия е
възложена на Испанския сестрински съвет
(Consejo General de Enfermería). Всички
медицински сестри, упражняващи професията
подлежат на регистрация в медицинските
колежи.
Образованието на медицинските сестри се
контролира от испанското Министерство на
образованието.
В
Испания
има
97
университета, в които се обучават сестри.
Продължителността на обучението е 4
академични години с хорариум 4600 часа.
Дейностите, които извършва медицинската
сестра са определени с Кралски указ от 1960
г. До момента сестриската професия не е
автономна.
През 2012 година, образованието си са
завършили 8194 медицински сестри.

Политики по отношение на медицинските
сестри в Словакия
Разходи за здравеопазване (2012) 4
Население: 5446000
Разходи за здравеопазване в % от БВП:
8.1%
Разходи за здравеопазване на глава от
населението (в $): 1977
Публично финансиране: 70% (данни
OECD)
Медицински сестри
Според Индекса на европейския здравен
потребител за 2015 г. (Health Consumer
Powerhouse, 2015) здравеопазването на

Възнаграждения на медицинските сестри
Инструментът
Salary Explorer
дава
следната
информация
за
месечните
възнаграждния на медицинските сестри през
2014 г.:

4

158

WHO – Данни на СЗО, 2012

Словакия е на 24 място от общо 35
сравнявани държави в ранкинга по найдружелюбни към потребителя здравни
системи в ЕС, изпреварвайки България (31),
Румъния (32) и Полша (34).
две държавни и три частни.
Здравноосигурителните дружества
са
задължени да гарантират на клиентите си
нормативно утвърдения минимален пакет за
здравна закрила, но като правило оферират и
допълнителни възможности, за да бъдат както
разпознавани, така и конкурентни на пазара.
За работещите, в т. ч. и за упражняващите
свободна практика, здравната вноска възлиза
на 14 % от дохода (от работодателя 10 %, а от
работещия – 4 %). За децата, студентите,
безработните, пенсионерите и т. н. държавата
прави усреднена вноска в размер на 4,9 % от
средната заплата от преди 2 години.
Разходите за здравеопазване като процент от
БВП за 2012 г. са малко над 8%. Въпреки

Здравното осигуряване в Словакия, както
и в България е задължително за всички
граждани. Солидарността е основен принцип.
В
Словакия
действат
пет
здравноосигурителни
дружества
–
почти двойно, в сравнение с България (около
4%) по-високия % от БВП разход за
здравеопазване и 6 процентни пункта повисока здравна вноска, в Словакия се
наблюдават тенденции на намаляване броя на
медицинските сестри.
По данни на Словашката камара на
медицинските
сестри
и
акушерките
(Slovenskа komora sestier a pôrodných
asistentiek - SKSaPA) от 2000 до 2007 година
броят на медицинските сестри е намалял с
6000. Данни на словашкия Национален
център за здравна информация показват
следната динамика при броя на медицинските
сестри:

Брой медицински сестри в периода 2008 - 2012
34000
33500
33000
32500
32000
31500

Брой медицински сестри

31000
30500
30000
29500
2008

2009

2010

2011

2012

Фиг. 1. Брой медицински сестри по години в периода 2008 -2012 г.
(данни: Национален център за здравна информация в Словакия)
За 5 години от 2008 до 2012 година,
медицинските сестри са намалели с 2609 (от
33 778 през 2008 до 31 169 през 2012) или
средно с 522 медицински сестри годишно.
По
данни
на
Организацията
за
икономическо сътрудничество и развитие
(Organisation for Economic Co-operation and
Development, OECD, ОИСР) към 2012 г.
осигуреността с медицински сестри на 100
000 души население е 576.

средното, така и в системата на висшето
образование. Диплома за медицинска сестра
„общ профил” получават завършилите 3годишно обучение в системата на средното
образование. Във висшето образование
медицинските сестри са разделени на степени
– 1-ва степен е бакалавърското образование с
профил „Здравни грижи”, с 2-ра степен е
магистърското
образование
с
профил
„Здравни грижи”. Медицинската сестра с
висше
образование
има
право
на
самостоятелна практика.

Регулация на професията и обучение
В Словакия обучението на медицинските
сестри се осъществява както в системата на

Възнаграждение на медицинските сестри
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Минималните
възнаграждения
на
медицинските сестри и акушерките се
определят със Закон за минималната заплата
(Изм.
01.02.2012
г.).
Размерът
на
възнаграждението зависи както от годините

трудов стаж, така и от професионалната
квалификация.
Минималната заплата се определя по
следната таблица (приложение към Закона за
минималната заплата):

Табл. 2. Минимална работна заплата в зависимост от трудовия стаж на медицинската сестра
Степен
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Трудов стаж,
години
0
от 3
от 6
от 9
от 12
от 15
от 18
от 21
от 24
от 27
от 30
от 33

Медицинска
сестра,
придобила
специалност получава допълнително 66 евро
към минималната си заплата, а медицинска
сестра
получила
сертификат
за
професионална квалификация получава 33
евро допълнително. Заплатата на медицинска
сестра с управленски функции се повишава с
коефициент 1,15, добавен към минималната
работна заплата според трудовия стаж.
Анкета, поместена в сайта на SKSaPA дава
представа
за
основната
заплата
на
медицинските сестри и акушерките. Броят на
анкетираните към 15.11.2014 г. е 1729 души.
Според данните от анкетата 81.03 % от
участниците получават месечна основна
заплата 652.05 € и по-ниска, 3.82 % получават
месечна основна заплата по-висока от 652.05
€. По-висока от 684.25 € получават 5.44 %, а
772.80 € получават 9.72 % от анкетираните.
Данните биха могли да се анализират в две
посоки: 1) гласуват предимно млади хора,
сега започнали работа като медицински
сестри; 2) въпреки Закона за минималната
заплата, работодателите намират „вратички”
да го заобикалят.
Средната работна заплата в Словакия в
началото на 2014 г. е 903 евро. Сравнена тази
цифра със стойностите на минималната
работна заплата от Таблица № 2 показва, че
само сестрите с 30 годишен стаж се
доближават до средните стойности на

Минимална заплата
(в евро за месец)
640,00
666,20
692,20
718,40
744,50
770,70
796,80
822,90
849,00
875,30
901,40
928,00

възнаграждение в страната. Сравнението с
минималната работна заплата, която към
началото на 2014 година е 338 евро показва,
че
стартовото
възнаграждение
на
новозавършила
медицинска
сестра
в
Словакия не достига и удвоения размер на
МРЗ за страната.
Към февруари 2016 г. в Националния
професионален регистър на БАПЗГ няма
данни за български медицински сестри,
работещи в Словакия.
Политики по отношение на медицинските
сестри в България
Разходи за здравеопазване
За периода 2008 – 2014 г. разходите за
здравеопазване като % от БВП се движат в
интервала от 4 % до 4,3 % По данни на ОИСР
за 2012 г. размерът на публичното
финансиране възлиза на 55% (при над 80%
във Великобритания и над 70% в Испания и
Словакия).
Медицински сестри
По данни на Националния статистически
институт
(НСИ)
към
31.12.2013
г.
населението в България е 7245677. При този
брой на населението, показателят, който
наблюдава Световната банка за осигуреност с
медицинскиски сестри на 100 000 население,
възлиза на средно 427 медицински сестри или
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почти два пъти по-ниска осигуреност в
България в сравнение със средната стойност в
ЕС - 750.
За периода от 1990 до 2000 г. НСИ отчита, че
броят на медицинските сестри е намалял
почти наполовина. През 1990 г. Броят им е
53810, а през 2000 г. – 31479. За 10-годишен
период медицинските сестри намаляват с
22331, което е реален спад от 41.5 %.

Причините за драстичното намаляване на
броя
на
упражняващите
професията
медицински сестри са намаляването на
болничните легла с 32 % в периода 1997-1998
г. и извършените съкращения, най-мащабни
сред медицинските сестри и акушерките.След
2000 година до края на 2013 г. се установява
стабилност в броя на медицинските сестри.

Брой медицински сестри в периода 1980 - 2013
32455
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Фиг. 2. Брой медицински сестри по години в периода 1980 – 2013 г.
(данни: Национален статистически институт)
Регулация на професията и обучение
В съответствие с европейските практики
по отношение на регулираните професии,
медицинските
сестри,
упражняващи
професията,
членуват
в
съсловна
организация. Съсловната организация на
медицинските
сестри,
акушерките
и
асоциираните медицински специалисти е
Българска асоциация на професионалистите
по здравни грижи (БАПЗГ).
БАПЗГ е организацията, която организира,
координира и регистрира продължаващото
обучение на медицинските сестри и извършва
сертификация в съответствие с директива
2005/36/ЕО (сегашна 2013/55/ЕС), отнасяща
се до признаването на професионалните
квалификации в Европейския съюз.
В настоящия момент в страната има 8
университета, в които се провежда обучение
на медицинските сестри. Обучението се
основава върху Наредбата за единните
държавни изисквания за придобиване на
висше образование по специалностите
„медицинска сестра” и „акушерка” за
образователно-квалификационна
степен
„бакалавър”. За периода от 2000 г. до 2013 г.
приемът на медицински сестри нараства от
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370 до 500. От 2014 г. в университетите
приемът на медицински сестри е повишен на
739 общо за страната.
С влизането на България в ЕС се промени
националното законодателство в областта на
медицинското образование и професионална
квалификация, което дава достъп на
медицинските кадри до Европейския трудов
пазар. Този факт поставя пред високи
предизвикателства работодателите в сектора,
тъй като нивата на заплащане на тази
категория труд са в пъти по-ниски в
сравнение с голяма част от страните-членки
на ЕС. Освен това много чужди експерти
признават, че качеството на обучението на
медицинските сестри в България е добро.
Така
сестринският
труд
се
явява
лесноконвертируем на европейския пазар.
Практиката на медицинските сестри
Професионалните дейности, които могат
да осъществяват медицинските сестри по
назначение
или
самостоятелно
са
регламентирани с Наредба №1 от 8 февруари
2011 г. От 2015 г. с изменение в Закона за
лечебните заведения е създадена възможност
в медицинските, медико-денталните и

диагностично-консултативните центрове да
бъдат
разкривани
звена,
в
които
медицинските
сестри
да
оказват
самостоятелно здравни грижи. Въпреки
създадената
правна
възможност
за
самостоятелна практика, към април 2016 г.
липсват данни за разкрити звена по здравни
грижи в лечебните заведения. Причина за
това е липсата на финансиране на подобен
вид дейност.
Възнаграждение на медицинските сестри
У нас трудовото възнаграждение на
медицинските сестри се определя чрез
различни механизми, в зависимост от това
къде сестрите упражняват професията си.
В публичния сектор, минималният размер
на началните основни месечни заплати по
категории персонал се формира въз основа на
договаряне между съюзите на работодателите
и държавата, от една страна, и синдикалните
организации, от друга. Прегледът на
Колективния трудов договор (КТД) в отрасъл
«Здравеопазване» за 2014 г. показва, че за
труда си медицинските сестри получават
различни възнаграждения, в зависимост от
това каква е собствеността на лечебното
заведение. В лечебните заведения на
бюджетна издръжка минималният размер на
стартовата заплата на редова медицинска
сестра е 520 лева, а в лечебните заведения с
над 51% държавно участие (университетските
и многопрофилните болници с национално и
областно значение) тя е по-висока и е в
размер на 600 лева. По данни на НСИ, за
същата 2014 година, средната брутна работна
заплата за страната е 817 лева. Тези
стойности показват изоставане на средната
работна заплата и намалена потребителна
способност на медицинските сестри спрямо
получаващите възнаграждение на ниво
средна работна заплата.
С КТД се договарят минималните размери
на работната заплата на медицинските сестри,
но лечебните заведения са със статут на
търговски дружества и те едностранно
Заключение
Прегледът на политиките по отношение на
медицинските сестри, направен в четирите
страни показва, че:
1. За разлика от Великобритания и
Словакия, медицинските сестри у нас не
осъществяват самостоятелна практика.
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определят какъв процент от приходите да
бъдат заделяни за заплати. НЗОК няма
правомощия да поставя изискване, какъв
процент
от
общия
размер
на
здравноосигурителните плащания, които са
публични средства да се заделят за труд.
Възнагражденията варират в зависимост от
договорените клинични пътеки. Колкото повисока е стойността на клиничните пътеки,
толкова по-голям процент от приходите на
лечебното заведение се заделя за заплати.
Съществен момент, отнасящ се до
сестринските заплати, е че липсват стандарти
за здравни грижи, спрямо които да бъде
направено остойностяване на сестринския
труд. Заплатата на медицинската сестра се
възприема само като разход за лечебното
заведение, а не като възнаграждение за
изпълнена дейност по клинична пътека. Така,
на практика се оказва, че принос в
приходната част на бюджета на лечебното
заведение
имат
само
лекарите,
а
медицинските сестри са не част от
медицинския екип, а помощен персонал,
разходите за който могат да бъдат
съкращавани.
По правило в частния сектор, преобладава
индивидуалният модел на определяне на
трудовите възнаграждения, при който основа
се явява минималната работна заплата за
страната.
Общопрактикуващите лекари (ОПЛ), като
еднолични търговци, имат права да определят
възнаграждението на медицинската сестра, с
която работят. Няма нормативен документ, в
който се посочват критерии за формирането
на
заплатите
на
работещите
при
общопрактикуващите лекари. В Националния
рамков договор за 2015 (както и в предходни)
статутът на работещите специалисти по
здравни грижи при общопрактикуващите
лекари е неясен, не са ясни дейностите, които
те изпълняват, съответно тези дейности не
могат да бъдат остойностени и не са
предвидени в бюджета на НЗОК.
2. Дейностите по здравни грижи, които те
извършват не са остойностени, което на
практика лишава медицинските сестри от
възможност за допълнителни доходи през
структурата на частна практика.
3. Великобритания и Испания предлагат
възнаграждение, което е близо до и
надхвърля средната работна заплата за

страната. Това е предпоставка, независимо от
сложните регулации, пред които са поставени
българските медицински сестри, те да
избират емиграцията в интерес на материална
оценка, която отрежда достойно място на
професията в обществената йерархия.
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НЕОБХОДИМОСТ ОТ ОБУЧЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКИТЕ СЕСТРИ, РАБОТЕЩИ С
ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ НА ОПОРНО-ДВИГАТЕЛНИЯ АПАРАТ
Моника Обрейкова, Галина Терзиева
NECESSITY OF SPECIALIZED QUALIFICATION FOR NURSES WORKING WITH
CHILDREN WITH DISABLED HUMAN MUSCULOSKELETAL SYSTEM
Monika Obreykova, Galina Terzieva
ABSTRACT: Children with disabilities of the musculoskeletal system represent a large percentage of all
disabled children. They require complex, well planned, financially and materially secured care. The purpose of
the documentary and survey investigation is to reveal the need for additional qualification of nurses who work
with these children. Research participants included students of the "Nurse" and "Social pedagogy" education, as
well as practicing nurses. The analysis of the investigation proves the need for additional specialized training of
nurses for increasing their competencies when working with children with movement disorders, as well as
development of practical skills in students during their training in working with children with disabilities.
Key words: Education, health care, disabled children

Въведение
Децата са най-уязвимата част от
населението и грижата за тях е приоритет на
всяка демократично устроена държава.
Държавната здравна и социална политика
трябва да бъде насочена към изграждането на
цялостна система (законова уредба и ресурси:
специалисти, финасиране, материална база) за
опазване и съхранение здравето на децата,
вкл. и на децата с увреждания. Нарушенията
могат
да
се
наблюдават
в
нервнопсихическото развитие, зрението,
слуха, наличието на различни вродени
аномалии,
увреждания
на
опорнодвигателния апарат и други. В хода на
човешката цивилизация отношението към
децата с увреждания е обусловено от
господстващите
на
даден
етап
от
историческото развитие философски и
социални възгледи, религиозни вярвания,
ценностни системи. „Отношението към
лицата с различни нарушения, възникването и
развитието на специалното образование и
специфични грижи са израз на промените в
материално-икономическата, социална и
културна история на човечеството” [1]. „И
днес в Съвремието съществена роля играят
социо-културните
и
етно-културните
стереотипи” [4]. В исторически аспект могат
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да се различат следните типове обществено
отношение към хората с увреждане:
дискриминация и унищожаване, изолация,
сегрегация и интеграция. В ежедневието и в
специализираната литература доста дълго
време се ползват понятията „инвалид” и
„инвалидност”.
Днес
се
употребяват
термините „увреждане” и „човек с трайно
увреждане”. „Увреждане е всяка загуба или
нарушаване в анатомичната структура, във
физиологията или в психиката на даден
индивид”, а "Човек с трайно увреждане е
лице, което в резултат на анатомично,
физиологично или психическо увреждане е с
трайно намалени възможности да изпълнява
дейности по начин и в степен, възможни за
здравия човек, и за което органите на
медицинската експертиза са установили
степен на намалена работоспособност или са
определили вид и степен на увреждане 50 и
над 50 на сто (Изм. - ДВ, бр. 41/2009 г., в сила
от 1.07.2009 г.) [7].
В началото на XXI век в страната ни се
изработват различни програми и стратегии,
целящи да се промени философията на
социалната защита на лицата в неравностойно
положение, т.е. преодоляване на изолацията и
осъществяване на социалното им включване в
обществото [9], [10], [11], [12], [13]. В
нормативните документи през последните

години се посочват някои принципи и цели на
работа, които изискват подходът за работа с
децата с увреждания да бъде комплексен,
насочен в посока развиване и предлагане на
подходящи индивидуални медицински и
социални
дейности,
съобразени
с
индивидуалните потребности на всяко дете.
За социалната адаптация, рехабилитация и
абилитация на хората с увреждания са
създадени редица закони [5], [6], [7], [8]. Този
процес е успешен тогава, когато освен
законова уредба и адекватно финансиране са
осигурени и добре подготвени специалисти в
различни
направления
на
детското
здравеопазване. Отглеждането на децата с
увреждания изисква осигуряването на
комплексно лечение и грижи. Необходими са
специализирани заведения за лечение и
рехабилитиране на децата, осигуряване на
различни специалисти: лекари, медицински
сестри, психолози, педагози и други. Всичко
това струва скъпо не само на здравеопазната
система, но и на обществото като цяло.
Независимо от това грижите за децата с
увреждания трябва да са перманентни в
процеса на лечение, социално включване,
образование и професионална квалификация.
Значимостта
и
актуалността
на
реализирането на адекватни грижи за деца с
увреждания на опорно–двигателния апарат е
обусловена от факта, че те представляват
голяма част от децата с увреждания въобще.
Децата с увреждания на опорно-двигателния
апарат имат двигателни ограничения и често
не могат да извършват дори обикновени
движения. Двигателните увреждания могат да
бъдат с различен израз на анатомична
деструкция или двигателна дисфункция.
Посочените нарушения могат да се разгледат
и като нарушения спрямо отделни части на
тялото. За децата с церебрална парализа
(ДЦП) са характерни ограниченията във
възможностите
да
взаимодействат
с
обкръжаващата среда, което им създава
социални, интелектуални, физически или
морални затруднения. В този смисъл
необходимостта от развитието на специфични
здравни грижи за тях нараства значително
през последните години. Решаването на
многобройните проблеми на тези деца
показва нуждата от задълбочени познания и
добри практически умения. Тъй като
проблемите на децата с двигателни
увреждания
са
със широк спектър:
психологически, педагогически, медицински,
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социологически, технически, информационни
и още редица други аспекти е особено
наложително
да
се
създават
мултидисциплинарни екипи. В тях все позначима става ролята на медицинската сестра,
която присъства във всеки един от режимните
моменти от ежедневието на детето, особено
на
тези,
настанени
в
институция.
„Сестринските грижи се основават на научни
принципи, но знанието за тяхната същност и
особености, методиката за тяхното прилагане
и оценяване, зависят от хората, които са
избрали и посветили на тази идея, професия,
наука [4,12]. За да могат да осъществят своя
професионализъм и творчески потенциал, за
да се справят с предизвикателствата и
нарастналите изисквания и очаквания към
тях, медицинските сестри трябва да
притежават определни личностни качества, да
са формирали специфични компетенции и
мотивирани за работа с деца с увреждания.
Това е особено наложително с оглед
огромната отговорност, изискванията за
много познания и високия професионален
стрес при работа с деца със специфични
нужди. Някои автори обясняват високата
степен на професионален стрес така:
„Несъответствията
между
нарастналите
професионални изисквания към функциите на
медицинската сестра и ниския социален
статус на сестринското съсловие водят до
редица противоречия, които са предпоставка
за възникване на стресови ситуации. Найвъздействащите са: високи професионални
отговорности и ниско заплащане; обществена
значимост на сестринската професия и нисък
социален престиж, високи очаквания и
мотивация в началото на кариерата и ниска
степен на удовлетвореност от работната
среда; изисквания за висока степен на
образование и несигурни перспективи за
кариерно израстване; наличие на необходими
знания и умения и ограничени възможности
за автономност в професията” [2].
Цел
Проучване
на
необходимостта
от
допълнително обучение на медицинските
сестри, работещи в институции за отглеждане
на деца със специфични нужди.
Обект на изследването са мнението,
оценката и нагласите на студенти и работещи
медицински сестри за необходимостта от
продължаващо обучение.

Предметът на изследването е процеса на
реализиране на здраните грижи, насочени към
деца с двигателни увреждания.
Обхват на изследването са общо 116
човека:
 60 медицински сестри, работещи в Дом за
медико-социални
грижи
за
детето
(ДМСГД), гр. Бургас.
 45 студенти от специалност „Медицинска
сестра“ (МС) – II и III курс, Факултет по
обществено здраве и здравни грижи
(ФОЗЗГ), Университет „Проф. д-р Асен
Златаров “- Бургас.
 11 студенти от специалност „Социална
педагогика“ (СП) – IV курс, Факултет по
обществени науки (ФОН), Университет
„Проф. д-р Асен Златаров “- Бургас.
Материал и методи на изследването
Използвани са: теоретичен анализ на
литературата по проблема; методите на
социологическото проучване: документално и
анкетно проучване; сравнителен анализ;
наблюдение.
Резултатите са обработени на програма
EXSEL
Резултати и обсъждане
Проучването е проведено през месеците
февруари - март 2016 година. Първият етап е
свързан
с
проведеното
документално
изследване. Резултатът от това проучване
очертава тенденция за намаляване броя на
децата, настанени в социални институции. По
данни на Националния статистически
институт (НСИ) в домовете за медикосоциални грижи за детето (ДМСГД), където
се отглеждат деца от 0 до 3-годишна възраст
(здрави и с увреждания, като някои деца с
увреждания остават до 7-годишна възраст),
към 31.12.2014 г. броят на децата е 937.
Спрямо 2001 г. броят на децата намалява с
2626 деца или с около 74% [14]. Причината за
това най-вероятно се крие във факта, че
процесът на замяна на институционалната
грижа с грижа в семейна или близка до
семейната среда се реализира успешно.
В България не съществува официална
статистика за децата с увреждане, живеещи в
семейна среда. Дългогодишна е практиката
още в родилния дом, веднага след
констатирано увреждане на дете, на
родителите да се предлага настаняване на
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детето в институция, където то ще получава
специализирани грижи и квалифицирана
помощ. В повечето случаи семействата не
разполагат
с
точна
информация
за
увреждането,
неговата
специфика
и
перспективи за развитие на детето.
Допълнителни затруднения възникват в
резултат
на
липсата
на
достатъчно
алтернативни на институционалната грижа
услуги, които да подкрепят семействата в
отглеждането на децата им, вкл. и на тези с
двигателните увреждания.
По данни на Държавната агенция за
закрила на децата, 45 % от настанените деца в
ДМСГД са с диагностицирани хронични
заболявания и/или увреждания, от които 22%
са вродени [15]. От проучената документация
се установи още, че най-голямата група от
децата с увреждания в ДМСГД - Бургас са
тези с увреждания на опорно-двигателния
апарат. За всички тези деца са необходими
комплексни, добре планирани и обезпечени
финасово и материално специфични грижи.
На следващия етап от практическото
изследване бе проведено анкетно проучване.
То се извърши при условия, спазващи
анонимността, а към участниците са зададени
анкетни карти с еднакви по същност и брой
въпроси. Целта на анкетното проучване е да
разкрие мнението на студенти и работещи
медицински сестри за качествата, които
трябва да притежава медицинската сестра,
нейната мотивираност за работа с деца с
двигателни дефицити и необходимостта от
допълнително обучение на медицинските
сестри за провеждане на специфични грижи.
Първата група участници са студенти от
специалностите “Медицинска сестра“ и
„Социална педагогика”. Те са на възраст
между 20-25 години и 90% от тях са от
женски пол. Първият въпрос, на който трябва
да отговарят студентите е “Какви качества
трябва да има специалистът, работещ в
ДМСГД?“ Анализът на получените резултати
ранжира избора на студентите така:

15% от студентите в специалност
“Медицинска сестра“ заявяват категорично
„професионализъм”. С по 11% на второ място
те
посочват
три
качества:
„висока
мотивираност”, „отговорност” и „уменията за
работа с деца”. На трето място подреждат
„висок праг на търпение към децата с
увреждане” – 10%. Много добро впечатление
прави осъзнатият избор на тези студенти за
важните качества, които трябва да притежава


За работещите медицински сестри в
ДМСГД в гр. Бургас важните качества, които
една медицинска сестра трябва да притежава
са: „отговорност”-15% и „висок праг на
търпение към децата с увреждане–13%.
Веднага
след
това
посочват
„професионализъм” и „умения за работа с
деца” – с по 12%.
Сравнителният анализ
на
получените
отговори от трите групи участници в
анкетното проучване е представен на фиг. 1:

медицинската сестра, а именно „хуманност” –
8% и „емоционално балансирана” – 6%.

Студентите
от
специалност
“Социална
педагогика“
посочват
„професионализъм” – 23%. На второ място с
по 10% поставят „уменията за работа с деца”
и „висок праг на търпение към децата с
увреждане”. На трето място подреждат
„дискретност” и „емоционално балансирана”
- с по 8%.

Висok праг на търпение …
Енергичност
Емоционално-балансирана
Откритост
Умение за работа с деца
Лоялност
Дискретност
Тактичност
Емпатийност
Хуманност
Инициативност
Професионализъм
Етичност
Отговорност
Висока мотивираност
0%

13%
2%
6%
1%
12%
3%
6%
5%

медицински сестри от ДМСГД

2%

студенти "Социална педагогика"

7%
2%

студенти " Медицинска сестра"

12%
7%

15%
7%
5%

10%

15%

20%

25%

Фиг. 1. Сравнителен анализ за качествата на медицинските сестри, работещи при деца с
увреждания
Анкетното проучване позволи да се
очертае мнението на студентите за характера
на дейността, която медицинските сестри

извършват в институциите за отглеждане на
деца с двигателни увреждания (виж фиг. 2):

"Медицинска сестра"
38%
30%

"Социална педагогика"

28%
21%
10%
4%

17%
10%

19%
17%
3%

Фиг. 2. Мнение на студентите за характера на дейността на медицинските специалисти
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Много голяма част от студентите и от
двете специалности определят дейността като
„медицинска” – 30% (МС) и 38% (СП). Не помалко значение студентите придават на
социалната: 21% (МС), 28% (СП) и
педагогическа дейност: 19% (МС) и 17%
(СП). Анкетираните считат, че уменията за
работа
с
деца
и
комуникативните
способности на медицинската сестра са също
важен критерий за извършването на
качествени грижи за деца с двигателни
нарушения. За осигуряване на качествени
здравни грижи е важно всички дейности да
бъдат планирани, организирани, проведени
по стандарт и документирани. Това показва,
че обучението на студентите трябва да
създава възможности за обогатяване на
знанията за осъществяване на пълноценни и
разнообразни грижи каквито са необходими
при отглеждането на деца с увреждания.
Резултатите от анкетното проучване
изразяват мнението и оценката на студентите
за възможностите в процеса на тяхното
обучение
да
овладеят
необходимите
теоретични и практически знания и умения за
работа с деца с двигателни увреждания.
Студентите от специалност „Медицинска
сестра” изучават учебната дисциплина

„Сестрински грижи за деца и възрастни с
увреждания”. И за двете специалности е
планирана и се провежда учебна практика в
институции, в които са настанени деца с
увреждания. Студентите от специалност
„Медицинска
сестра”
посочват,
че
изучаването на дисциплината „Сестрински
грижи за деца и възрастни с увреждания” им
помага да овладеят основни понятия и
донякъде да се ориентират за проблемите на
хората с увреждания. Студентите и от двете
специалности споделят, че по време на
учебната
практика
се
запознават
с
институциите, в които са настанени деца с
увреждания. Като цяло по-голямата част от
двете групи студенти посочват, че обучението
не им дава възможност да усвоят достатъчно
практически умения по отношение на
работата им с тези деца. Това ги кара да се
чувстват несигурни. Те изразяват съгласие, че
медицинският специалист е този, който стои
най-близо до децата с увреждания и е
запознат с неговите проблеми. За да
извършват грижи според индивидуалните
потребности на децата трябва да се
повишават компетенциите на медицинските
сестри, в т.ч. и техните практически умения
(виж фиг. 3):

"Медицинска сестра"

"Социална педагогика"
44% 45%

33% 36%
22%

18%
0% 0%

ДА

По - скоро ДА

По - скоро НЕ

НЕ

Фиг. 3. Мнението на студентите за необходимостта от повишаване на практическите умения
При собствено наблюдение по време на
учебна практика в ДМСГД се установи, че
студентите от специалност „Медицинска
сестра” се интересуват от методите и
средствата на арттерапията, сеансите в залите
– сензорна и за психомоторика, значението на
специално
изработени
играчки
за
подобряване уменията на децата с увреждане.
Всички
единодушно
(100%)
заявяват
желанието си да се проведат допълнителни
срещи със съответните специалисти, за да
научат повече за методите на арттерапията,
както и за играчките (някои по Монтесори),
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защото са убедени, че „ще бъде полезно” в
ежедневието при работа с деца с увреждания.
Медицинската сестра е специалиста, който
е най-близо до детето и неговото семейство,
което я прави по-информирана относно
проблемите при отглеждането и развитието
на детето. Медицинските сестри, работещи в
ДМСГД- Бургас посочват, че при работа с
деца с увреждания професионалистът по
здравни грижи трябва да е добре обучен и
подготвен дори емоционално да приеме
дефицитите на децата като специфика на
работата. Те споделят, че в процеса на

извършване на здравните грижи за децата са
необходими точно определени, специфични
компетенции. Резултатите от отговорите на
анкетираните медицински сестри показват
тяхното желание за участие в продължаващо
обучение. Те осъзнават, че само така ще
бъдат в състояние да полагат индивидуален
подход при реализиране на здравните грижи
за деца с увреждане. Анкетираните
специалисти считат, че спецификата за работа

с тези деца изисква извършването на
конкретни
грижи,
насочени
към
индивидуалните потребности, но и грижи,
които
произтичат
от
съвременните
достижения на медицинската наука и
технологии. Това ще позволи да се осигури
качествено обгрижване на децата с
увреждания. Мнението на медицинските
сестри за продължаващо обучение може да се
проследи на следващата фигура 5):

медицински сестри работещи в ДМСГД
57%
20%
13%
Да

По-скоро
да

По-скоро
не

10%
Не

Фиг. 5. Необходимост от СДО
Мотивационният профил на здравните
специалисти не е постоянна величина и не
може да бъде еднакъв за всички здравни
специалисти. На въпроса „Кое би ги
мотивирало за работа с деца с увреждания?“
студентите посочват: „възможността да
ползват техники и методи на здравни грижи, с

които да подобряват качеството на живот на
тези деца” – 41% студенти от специалност
„Медицинска сестра” и 21% от специалност
„Социална педагогика”. Всички те ясно
разбират, че при обгрижването на деца със
специфични нужди са важни „практическите
умения” – 26% и „взаимодействието с други
специалисти” – 21% (виж фиг. 4):

"Медицинска сестра"

"Социална педагогика"
41%

26%
16%
10%

18%

21%
13%

21%
12%
11%

6%
5%

Фиг. 4. Мотивация на студентите за работа с деца с двигателни увреждания.
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Изводи
Въз основа на анализа на резултатите от
направеното
изследване
се
очертават
следните изводи, които изискват конкретни
решения за повишаване качеството на
грижите за деца с двигателни увреждания:

Медицинските
сестри
са
в
непрекъснат 24-часов контакт с децата,
настанени в институция. Дейността, която те
извършват е разнообразна и има не само
медицински, но и социален, педагогически,
комуникативен и образователен характер.
Това означава, че периодично трябва да се
организира продължаващо обучение на
медицинските сестри за повишаване на
техните компетенции при работа с деца с
увреждане.

Трябва да се търсят стимули за
участие
на
медицинските
сестри
в
специализиращо обучение.

Медицинските
специалисти
да
създават и поддържат информационни мрежи
с колегите си от други институции за обмяна
на идеи и опит с цел обогатяване на техните
знания и умения.

Придобиването на квалификации/
специализации за грижи при деца с
двигателни увреждания от медицинските
сестри ще ги направи конкурентно способни
не само у нас, но и в Европейския съюз.

Добре би било медицинските сестри,
работещи с деца с увреждания на опорнодвигателния апарат да споделят опита си,
наблюденията от резултатите от приложени
грижи и проучвания. Трябва да се създаде
традиция проблемите на хората с увреждания
да бъдат предмет и обект на научни
изследвания, които да стават достояние на
широк кръг читатели: политици, учени,
социални работници, терапевти, хора с
увреждания
и
техните
семейства,
неправителствени организации.
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ВЛИЯНИЕТО НА АЛКОХОЛА И НАРКОТИЧНИТЕ ВЕЩЕСТВА ВЪРХУ
СЕКСУАЛНОТО ПОВЕДЕНИЕ НА УЧЕНИЦИТЕ
Нино Колева, Деляна Хаджиделева, Даниела Гавраилова
THE INFLUENCE OF ALCOHOL AND NARCOTICS
OVER STUDENTS’ SEXUAL BEHAVIOR
Nino Koleva, Delyana Hadzhideleva, Daniela Gavrailova
ABSTRACT: In today’s busy times when children grow up unnoticeably and changes come quickly and
uncontrollably, we often don’t notice that dangers lurk around the corner for adolescents. Alcohol, narcotics
and fight against them have become a part of our everyday life. Addictive substances change the sense of reality,
reduce the sense of responsibility, decrease the ability for self-analysis and control. This way they make possible
unsafe sexual intercourses easier with an increased risk of STDs.
The current survey aims to research the opinion and awareness of high-school students about this issue. A
subject of the issue is the use rate of alcohol and drugs as well as defying its influence over safe sexual behavior.
The survey was made in March 2016 by anonymous individual poll including 28 questions. 200 students in
the age between 16 and 19 studying in different schools all over the country took part in the survey. The reported
results show the seriousness of the psychoactive substances’ negative effect over students and their sexual
behavior and the fact that they often do not have the required knowledge to deal with the problem.
Suspended or unwholesome bond in the children-adults communication and shifting responsibilities upon
parents, teachers, institutions and society are among the main reasons for the use of alcohol and narcotics
among students.
The surveys leads to the conclusion that prevention is the best method in the fight against alcohol, drug
abuse and STDs. In this context we offer “Innovative Specialized Educational Program for Prevention and
Limitation of Unsafe Sexual Behavior Among Youngsters” which should be taught by pupil midwives.
Key words: adolescents, youngsters, students, school, safe sexual life, risky sexual behavior, STDs, alcohol,
narcotics, drugs

“Наркотик“ е най-често употребяваният
термин в ежедневието. Така се означава всяко
вещество, което променя психиката и
поведението и създава зависимост.
“Вещества, променящи съзнанието” може
би е най-точната и изчерпателна фраза, но
вероятно поради дължината си не е добила
нужното разпространение.
Словосъчетанието
“психоактивни
вещества” е по-кратко и заедно с това
напълно адекватно, но все пак не се е
наложило, може би защото не звучи
достатъчно скандално и плашещо за нуждите
на популярните медии.
Исторически
наложеното
значение
определя
за наркотици само веществата,
добити от опиум.
В строго медицински смисъл обаче,
наркотикът
е
вещество,
което
предизвиква наркоза (т.е. състояние на
предизвикан сън). Така освен веществата
добити от опиума, наркотици ще са и

Въведение
В днешното забързано време промените
настъпват бързо и неудържимо, често не
забелязваме, че опасностите за младежите
дебнат отвсякъде. Алкохолът и наркотиците и
борбата срещу тях са се превърнали в част от
обичайния ни живот. Те проникват навсякъде
и никой, независимо от социалния статус,
образование, материална задоволеност или
нищета, не е предпазен от сблъсъка с тях.
Употребата на психоактивни вещества и
рисковото сексуално поведение на младежите
е проблем, който придобива все по-мащабни
размери. Тревожно е, че нараства броя на
младите хора станали жертва на алкохола и
наркотиците, а възрастта за първи опит рязко
се снижава. Тези факти, заедно с лесната
достъпност и ниската цена на наркотиците в
България буди особена тревога в нашата
общественост.
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барбитуратите, и на практика всички
вещества, потискащи нервната дейност и/или
причиняващи сън – от алкохол до
транквиланти, също и ендогенни вещества
като мелатонина.
Законовата дефиниция за наркотик често е
съвсем различна от наложената по силата на
традицията или определената от науката.
Чрез българския Закон за наркотичните
вещества и прекурсорите (ДВ бр. 30 от
1999г.) - „“Наркотично вещество” означава
всяко упойващо и психотропно вещество,
включено в приложения № 1, 2 и 3 към чл.3
ал.2 на този закон. Наркотично вещество е и
всяко друго природно и синтетично
вещество, включено в приложения № 1, 2 и 3
към чл.3 ал.2 на този закон, което може да
предизвика състояние на зависимост и има
стимулиращо или депресивно въздействие
върху
централната
нервна
система,
предизвиква халюцинации или нарушения на
двигателната функция, мисловната дейност,
поведението, възприятията и настроението,
както и други вредни въздействия върху
човешкия организъм.”
Психотропните вещества, които наричаме
за по-кратко „наркотици” са различни
видове и действат по различни начини. Те
въздействат върху организма стимулиращо,
депресиращо или халюциногенно, но със
сигурност нито един от тях няма
положителен ефект, дори и най-слабите.
Съществуват зависимости към няколко групи
вещества - опиати, кокаин, бензодиазепини,
психостимуланти, алкохол и инхаланти.
Практиката е доказала, че по-ранното начало
на рискова употреба на алкохол и наркотици
увеличава значително опасността от поява на
зависимост. При неукрепналия организъм се
развива много по-бързо и в по-тежка форма с
по-сериозни поражения върху здравето.
Редовната
употреба
на
повечето
психотропни вещества водят до трайни
последици за здравето. Сред тях са рискът от
увреждане на жизненоважни органи и
системи, свръхдоза или инцидент, заразяване
и развитие на инфекции и силна физическа
зависимост. Още по-тежки могат да бъдат
пораженията върху психиката. Те могат да
възбуждат и успокояват, да променят
настроението, възприятията и мисленето.
Предизвикващите
зависимост
вещества
променят усещането за реалност, намаляват
чувството
за
отговорност,
занижават
способността за оценка и автоконтрол, като

172

по този начин улесняват евентуални
сексуални контакти без взети предпазни
мерки, при които има повишен риск от
заразяване с полово предавани болести.
Хората, зависими към наркотиците, имат
трудности в осъществяването на нормално
общуване, поведението им е насочено преди
всичко към набавяне на веществото,
нараняват близките си, губят приятелите и
работата си.
Причините, поради които се посяга към
наркотика, най-често са: от любопитство, за
да подражават, поради стрес, за да потиснат
собствени проблеми, защото считат, че е
обичайно за младите хора, модерно, от скука,
за да се противопоставят на възрастните,
поради въздействие на приятели, поради
липса на емоционална връзка със семейството
и подкрепа.
В България най-разпространеното легално
психоактивно
вещество
е
алкохолът.
Единственият алкохол, годен за консумация е
етиловият алкохол (етанол) - бистра,
запалима и пареща течност.
Алкохолът действа като депресант на
централната нервна система, като забавя
реакциите и функциите на тялото и притъпява
усещанията, като се наблюдава висока степен
на привикване и злоупотребата с него води до
тежки социални и здравни проблеми.
Употребата му се радва на висока обществена
търпимост, както сред възрастните така и
сред младежите и затова тя е много
разпространена
при
всички
възрасти.
Алкохолът е психоактивно вещество, което
предизвиква развитието на толеранс, както и
на силна психическа и физическа зависимост.
Според
Световната
здравна
организация вредната употреба е „ редовно
консумиране на алкохол, при което
съществува риск от опасни последствия във
физическо,
умствено
или
социално
отношение.”
Продажбата на алкохолни напитки на хора
под 18 годишна възраст в България е
забранена от „Закон за здравето, чл.54”.
През последните години се промениха
формите и начините за консумиране на
алкохол. Понастоящем поемането на алкохол
се отличава с нарастващ брой подрастващи,
които експериментират с консумацията му;
увеличават се и случаите на високо рискова
употреба на алкохол (прекалено голяма
консумация за кратки периоди от време);
много по-чести са и случаите на пиянство

сред тийнейджърите, а също така и случаите
на смесване на алкохола с наркотици – това е
така наречената “поликонсумация”.
Приемането на алкохол и/или наркотици е
важен фактор за предприемането на рисково
сексуално поведение с последващите ги
опасности за здравето и психо-социалното
развитие в този ранен етап на живота - полово
предавани болести, вирусоносителство и
заболяване от СПИН, нежелани бременности
и
пр.
Приема
се
утвърдената
в
изследователската практика дефиниция на
рисковото сексуално поведение като: „
поведение, което увеличава риска от
заразяване с полово предавани болести и
нежелана бременност “.
Полово предаваните болести са голяма
група инфекциозни заболявания, които се
причиняват от различни микроорганизми
(бактерии, вируси, гъбички, паразити), имат
разнообразна клинична симптоматика и това,
което ги обединява, е, че са с еднакъв
механизъм на предаване и разпространение, а
именно - сексуален
контакт между
партньорите. Сексуално трансмисивните
инфекции могат да бъдат болезнени,
дразнещи,
изтощаващи,
и
животозастрашаващи. Идентифицирани са
повече от двадесет полово предавани болести.
По-разпространените сред тях са : Инфекции
с HPV (Човешки папилома вирус), урогенитална трихомоназа, хламидиоза, гонорея,
генитален херпес, луес (сифилис), хепатит В
и СПИН, подредени по честотата, с която се
срещат.
Рисковите фактори за развитието на тези
заболявания са: употребата на психоактивни
вещества, честата смяна на партньорите,
ниската сексуална култура, лошата интимна
хигиена,
неизползването
на
бариерна
контрацепция (презервативи) и други. Тези
инфекции са важен социален и здравен
проблем, защото имат последствия по
отношение на здравословното състояние,
самочувствието,
забременяването,
протичането на бременността, усложнения
при раждането и заболявания на плода и
новороденото.
Факт е, че алкохолът, наркотиците и
рисковото сексуално поведение вървят ръка
за ръка при младите хора, тъй като все почесто употребяват психоактивни вещества с
еротична цел. Голяма част от тийнейджърите
считат за напълно нормално да използват
алкохол и/или наркотици, за да подобрят
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секса, и много малко от тях се замислят защо
го правят и какви са рисковете.
Смята се, че кокаинът и амфетамините
имат доказани качества, когато става въпрос
за секса. Те повишават сърдечния ритъм и
кръвното
налягане,
което
увеличава
сетивността и често води до попродължителен полов акт, удължавайки
времетраенето на оргазма. Проучвания са
доказали, че системната употреба на кокаин и
амфетамини водят до сериозни негативни
последствия върху половата система в покъсна възраст.
Канабисът може да повлияе на секса чрез
някои от ефектите си. Употребата на малко
количество канабис може да направи човека
по-сензитивен – чувствата и усещанията
стават по-силни и наситени, което от своя
страна може да направи секса по-приятен. В
същото време намалява и силата на
задръжките.
Възможно
е
обаче
продължителната и честа употреба да доведе
до намаляване на интереса към секса.
Хероинът, някои болкоуспокояващи и
успокоителни са възможно най-несексуално
използваните наркотици.
Наркотичните вещества атакуват кръвния
поток посредством влиянието им върху
вените и артериите, и имат отрицателно
въздействие върху нивото на тестостерона, а
по този начин и върху либидото.
Известно е, че при някои хора алкохолът може да помогне в секса като премахне
задръжките. Прекомерната консумация на
алкохолни напитки обаче може да има
обратен ефект, саботирайки представянето в
леглото. Алкохолът потиска ерекцията, а
също
така,
отново
по
негова
вина, влагалището се овлажнява по-бавно.
Експерти обясняват, че повишените нива на
алкохол в кръвта се свързват със
забавен оргазъм, а също така се намалява и
чувствителността. Честата употреба на
алкохол при мъжете може да доведе до
нарушения на сперматогенезата и еректилна
дисфункция. При жените, пиенето на алкохол
по време на бременност е свързано с повишен
риск от спонтанен аборт, преждевременно
раждане и ниско тегло на бебето при
раждането му. Системната употреба на
алкохол по време на бременност повишава
риска от раждане на дете с фетален алкохолен
синдром.
Пубертетът е времето на утвърждаване на
личността, на изострена чувствителност, на

емоционални кризи, на екзистенциални
въпроси. Естествени са и моментите на пълно
отрицание – на норми, на правила, на
авторитети. Тогава приятелската среда става
по-важна от родителите и учителите. А повъзрастните, често „се предават” и спират да
търсят пътя към порасналите си деца. През
този период се появяват дългите мълчания и
отчуждението, въпросите без отговор,
бягствата от училище, безразборния секс,
алкохола, а понякога и наркотиците.
Зачестилата употреба с психоактивни
вещества, както и засилената сексуална
разкрепостеност
сред
учениците
и
тревожните статистически данни налагат
необходимостта от изследване на факторите,
определящи рисковете относно влиянието на
алкохола и наркотиците върху сексуалното
поведение на учениците.

от въпросите може да се даде повече от един
отговор.
Използвани са: социологически метод –
пряка анонимна анкета и статистически
методи за анализ и представяне на
резултатите. Графиките са изработени чрез
програмите WORD и EXCEL.
Резултати и обсъждане
Анкетирани бяха 200 ученици на възраст
16 – 19 г., от които 82 момчета и 118
момичета (Табл.1), разпределени в 4
възрастови групи (Фиг. 1).
Таблица 1. Разпределение на учениците по
пол

Цел на проучването
Да се проведе анкетно проучване относно
мнението, информираността и познанията на
учениците от средните училища по
въпросите, свързани с влиянието на
психоактивните вещества върху сексуалното
поведение и да се направи анализ за
дефицитите им.

Анкетирани

Абсолютeн
брой

Относителен
дял %

МОМЧЕТА
МОМИЧЕТА
ОБЩО

82
118
200

41%
59%
100%

Задачи на проучването
1. Да се проучи мнението, информираността и
познанията на учениците от средните
училища относно въпросите, свързани със
степента на разпространение на алкохол и
наркотици.
2. Да се проучат причините и условията,
способстващи въвличането на учениците в
употребата на психоактивни вещества и
доколко родителите разговарят с децата си по
темата за наркотиците и как учениците се
информират по тази тема.
3.
Да
се
установи
влиянието
на
предизвикващите зависимост вещества върху
безопасното сексуално поведение сред
младежите и да се направи анализ за
дефицитите им.

Фиг. 1. Разпределение на учениците по
възраст (в %)
Бихте ли приели (опитали) вещество с
наркотично действие?

Материали и методика
Проведено е социологическо проучване,
чрез
индивидуална
анонимна
анкета.
Анкетната карта съдържа 28 въпроса, а на 6
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Фиг. 3. Разпределение на учениците,
употребили наркотици (в %)
Попитахме учениците: “Опитвaли ли сте
наркотично
вещество?”.
79
%
от
анкетираните са посочили, че не са опитвали
нито веднъж, а 21% са отговорили
положително (Фиг.3), от които 28 момчета и
14 момичета. Какво са употребили те, е видно
от следващата диаграма:
Видове наркотици, употребявани от
учениците:

Фиг. 2. Мотиви за употреба на наркотици от
учениците (в %)
В анкетата беше зададен въпроса “Бихте
ли приели (опитали) вещество с наркотично
действие?”.
Респондентите
имаха
възможност да дадат повече от един отговор.
Абсолютният брой на учениците, които не
са склонни да опитат вещество с наркотично
действие е 146. Останалите 54 души, които
съставляват 27 % от анкетираните (Фиг. 2),
показва, че имат потенциал за употреба на
наркотични вещества. Уточняваме, че става
въпрос за намерение.
Самият въпрос е зададен в условно
наклонение: „Бихте ли…“. Не може със
сигурност да се направи извод, че непременно
младежите ще прибягнат до действителна
употреба на дрога.
Нека да се вгледаме в мотивите, които
показват склонността към употреба на
наркотични вещества. В абсолютна стойност
28 ученици твърдят, че биха опитали
наркотично вещество от любопитство. 14
биха опитали - от скука, а 6 - за да не се
различават от приятелите си. 2-ма учащи
посочват, че така ще забравят лошото и
неприятното. Първите три мотива показват,
че децата не умеят, не могат или нямат
достъп до забавления с полезни и интересни
дейности. 2-ма ученици твърдят, че биха
употребили наркотично вещество, защото
искат да са различни. Така са отговорили
предимно 16-17 - годишните. Характерно за
възрастта на навлизане в пубертета е
търсенето на уникалното, различното и
изявата на собствената личност.
Опитвали ли сте наркотично вещество?

Фиг. 4. Разпределение по вещества (в %)
Диаграмата
показва
в
проценти
наркотичните вещества, употребени от 42мата ученици, които са признали за това.
Респондентите имаха възможност да дадат
повече от един отговор. Психоактивните
вещества се подреждат по следния начин:
74% - марихуана, 12% - екстази, 9% амфетамини, 8% - кокаин и 2% - хероин (Фиг.
4). Има ученици, които са отговорили с ,,да,
че са опитвали”, но 24% от тях не са
уточнили какъв наркотик са употребили.
Отличителна особеност при употребата на
марихуана е, че тя е сравнително по-евтина
спрямо цената на хероина.
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На какви места
наркотични вещества?

са

Ви

предлагали

Фиг. 5. Места, където веществото е било
употребено от учениците (в %)
На въпроса ”На какви места са Ви
предлагали наркотични вещества?” учениците са дали повече от един отговор. На
57 % от тийнейджърите, до момента не са
предлагани
наркотици.
21% посочват
дискотека, а 19% - купон (Фиг. 5). От
отговорите на респондентите се потвърждава
истината, че в дискотеките, нощните клубове
и на домашни събирания се предлагат и
ползват най-много и често наркотици. На 9%
от респондентите са им предлагали в
училище. 4 % или 5 от момчетата и 3 от
момичетата са отговорили на въпроса с друго
място, като посочват – „На улицата”.
Какво знаете за последствията от
употребата на наркотични вещества?

На
въпроса
“Какво
знаете
за
последствията
от
употребата
на
наркотични вещества?” - учениците имаха
възможност да дадат повече от един отговор.
Забелязва
се,
че
според
34%
от
респондентите,
най-потърпевша
на
увреждания от употребата на наркотични
вещества е нервната система. 31% от учащите
разбират, че употребата на психоактивни
вещества водят до загуба на контрол, а 29 % отклонения в поведението. Интересен е
факта, че 22,5% смятат, че стимулират
сексуалността, докато 6 % смятат обратното,
че я потискат (Фиг. 6).
17 % от респондентите заявяват, че пораждат
агресия, 13 % - психични разстройства, а
12,5%, че стимулират умствената и
физическата активност. Твърденията на 9 %
от учащите са, че няма последствия от
употребата им, докато 6 % от тийнейджърите
заявяват,
че
наркотичните
вещества
причиняват смърт.
Употребявали ли сте алкохол?

Фиг. 7. Разпределение на учениците,
употребили алкохол (в %)
Попитахме
респондентите:
„Употребявали
ли
сте
алкохол?”.
Проучването показва, че 78% от учениците са
употребявали алкохол, докато 22% отговарят
с – “не, никога” (Фиг.7). Макар и да не е
толкова висок процентът на отговорилите
„да, почти всеки ден“, обезпокоително е, че за
14% от учениците употребата на алкохол е
нещо
обичайно,
почти
ежедневие.
Тревожност буди и факта, че 47% са заявили
– “да, повече от 20 пъти”. 17% са
консумирали алкохол веднъж. Употребата на
алкохол е сериозен проблем в тийнейджърска
възраст.
Младият
човек
трябва
да
неутрализира вредното въздействие на
алкохола върху по-нататъшното си развитие и
опазване на своето физическо и психическо
здраве, както и да не допуска злоупотребата

Фиг. 6. Познания на учениците за
последствията от употребата на наркотици (в
%)
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да прерасне в индивидуален социален
проблем.
Откъде получавате информация за
алкохола, наркотиците и ППБ?

Разговаряли ли сте с родителите си за
рисковете от употребата на алкохол, наркотици и рисково сексуално поведение?

Фиг.9. Разпределение на учениците,
разговаряли с родителите си за рисковете от
алкохол, наркотици и ППБ (в %)
Фиг.8. Източници за информация, свързана с
алкохола, наркотиците и ППБ (в %)
Друг въпрос питаше младежите: „Откъде
получавате информирация за алкохола,
наркотиците
и
полово
предаваните
инфекции?”. Информация по тези въпроси,
анкетираните посочват, че получават от
интернет – 71,4 %, следвани от приятели –
62,3%, медии – 43,9 %, от родителите –
29,3%, а от обучения в училище – 24,3 %. На
здравни кампании разчитат 21,3 % (Фиг.8).
По тези данни могат да бъдат направени
много коментари, но е важно да споменем, че
възможността за намиране на информация по
рискови канали (непроверени сайтове) за
младите хора е много голяма. От приятели и
лична
употреба
запознаването
с
психотропните вещества е още по-рисково.
Информацията, получена по интернет, освен
че не е достатъчно обективна, не винаги е
подадена по правилния начин. Много често в
интернет пространството директно се
подтиква към употреба. Дава се информация
за цените и местата, където могат да бъдат
намерени различни видове наркотици, както
и за това как те се приготвят. В повечето
такива случаи нищо не се казва за рисковете.
Процентът на младите хора, търсещи
информация през мрежата, е висок – 71,4 %.
Това отново показва нуждата от авторитетни
информационни и консултативни канали,
предоставящи
обективна
информация,
поднесена професионално.
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На въпроса “Разговаряли ли сте с
родителите си за рисковете от употребата
на алкохол, наркотици и рисково сексуално
поведение” - 59 % са дали отговор – “Не”.
Останалите 41 % са разговаряли на такива
теми (Фиг.9). Въпреки този висок процент
младежи, които са говорили на такива теми с
родителите си, само 29,3 % разчитат на тях,
когато имат интерес по темата видно от
(Фиг.8).
Когато правите секс, изпитвате ли страх от
полово предавани болести?

Фиг. 10. Мнението на учениците, за страха от
полово предавани болести (в %)
Попитахме: „Когато правите секс,
изпитвате ли страх от полово предавани
болести?”. От отговорите на този въпрос се
забелязва, че 58% от респондентите са

посочили отговорите – „Изобщо не се
страхувам” и „По-скоро не се страхувам”
(Фиг.10),
което
говори
за
високо
самочувствие, без реална основа и покритие
и отново се потвърждава ниската сексуална
култура сред анкетираните ученици.
Информирани ли сте относно алкохола,
наркотиците и ППБ?

Фиг. 12. Мнението на учениците, за
образователни програми в училище на тема
алкохол, наркотици и ППБ (в %)

Фиг. 11. Информираност на учениците,
относно алкохола, наркотиците и ППБ (в %)
Друг въпрос, който зададохме на
респондентите беше: „Информирани ли сте
относно алкохола, наркотиците и полово
предаваните болести?”. Проучването показа,
че 85% от учениците реално осъзнават, че
имат недостиг на познания и имат съответно
потребност от повече информация, относно
алкохола, наркотиците и полово предаваните
болести. 51,5% от анкетираните отговарят, че
не са добре информирани, докато 33,5% от
изследваните заявяват, че не са информирани
и им липсват нужните знания (Фиг.11). 15,0%
от респондентите заявяват, че са добре
информирани и нямат потребност от
допълнителни познания по тези въпроси.
Според Вас трябва ли да има образовaтелни програми в училище на тема алкохол,
наркотици и ППБ?

От отговорите на въпроса: „Според Вас
трябва ли да има образователни програми в
училище на тема алкохол, наркотици и
полово предавани болести?”, се вижда, че
според 65% от анкетираните ученици трябва
да има образователни програми в училище на
тема алкохол, наркотици и полово предавни
болести, 29% заявяват, че не трябва да има, а
6% не могат да преценят (Фиг.12). Тук е
мястото да отбележим, че интересът на
учениците към обучение чрез индивидуална и
анонимна
консултация
с
медицински
специалист е особено голям – 78%.
Допълнителното образоване на учениците ще
помогне да осъзнаят отговорностите, които
поемат чрез употребата на алкохол и
наркотици, както и последиците от рискови
сексуални контакти.
Според Вас употребата на алкохол и/или
наркотици предпоставка ли са за увеличаване
желанието за полови контакти?

Фиг. 13. Мнението на учениците, относно
желанието им за полов контакт след употреба
на алкохол и наркотици (в %)
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На въпроса: „Според Вас употребата на
алкохол и/или наркотици предпоставка ли са
за увеличаване желанието за полови
контакти? ” - 69% от учениците смятат, че
употребата на психоактивни вещества води
до повишено желание за интимност и риск от
заразяване с полово предавани болести, като
посочват – СПИН (Фиг.13).
Тук е мястото да отбележим, че
проучването установи изключително ниски
резултати относно знанията за трихомоназа –
14,5%, хепатит В – 3,5% и за хламидийна
инфекция – 1,5%, което говори за ниска
здравна грамотност. Тревожен е факта, че 27
% от респондентите категорично заявяват, че
алкохола и наркотиците не са предпоставка за
увеличаване желанието за полови контакти. 4
% от анкетираните не са посочили отговор.
Имали ли сте полов контакт след употреба
на алкохол и/или наркотици?

респондентите не са дали отговор на този
въпрос.
Изводи
При детайлно разглеждане на отговорите
на анкетираните, позволява да се направят
следните изводи:
 Знанието
на
учениците
относно
негативните
влияния
на
алкохола,
наркотиците и рисковото сексуално
поведение е повърхностно и различно,
като
учениците
показват
частично
познание или липса на каквото и да е
знание.
 Употребата на алкохол и наркотици от
тийнейджърите променят техния начин на
мислене, чувствителността и поведението.
Някои от тях стават агресивни и опасни,
след употреба дори на малки количества.
А всекидневното им приемане може да се
превърне в навик, наречен пристрастяване.
От своя страна невъзможността да бъдат
закупени в даден момент също може да
стане причина за нарушаване на законите
и проява на агресия. Не са редки случаите
на сексуална злоупотреба именно след
приемането на психоактивни вещества.
 От проведената анкета се налага извода, че
учениците са с посредствени знания за
същността на наркотиците, и нямат
изградени умения за справяне с проблема
в реална жизнена ситуация. Установените
знания, сами по себе си не са достатъчни,
за да се научат и да правят правилните
избори в живота си.
 При различните възрасти, се наблюдава
липса
на
страх
относно
полово
предаваните заболявания. В проведеното
проучване, учениците показват високо
самочувствие на познания, без реална
основа и покритие. Факт e, че анкетата потвърди ниската сексуална култура сред
анкетираните младежи.
 Злоупотребата с психотропни вещества се
свързва и с по-висок риск от заразяване
със сексуално трансмисивни инфекции,
тъй като сексът в опиянено състояние
твърде рядко се прави с презервативи и
често става дума за случайни полови
контакти.
 Широкото
разпространение
и
поредовната употреба на психоактивни
вещества във възрастовата група 16-19

Фиг. 14. Разпределение на учениците, имали
полов контакт след употреба на алкохол и
наркотици (в %)
Друг въпрос питаше учениците: „Имали
ли сте полов контакт след употреба на
алкохол и/или наркотици?”. Проучването
показа, че 37% от сексуално активните
тийнейджъри твърдят, че са
имали
небезопасен секс поради употребата на
наркотици и алкохол в този момент (Фиг. 14).
От сексуално активните младежи, 22% от тях
на възраст 16 - 17 години и 52% от тях на
възраст 18-19 години твърдят, че са имали
сексуален контакт докато са употребявали
наркотици и алкохол. Злоупотребата с психотропни вещества се свързва с висок риск от
нежелана бременност, а за секс в опиянено
състояние твърде рядко се употребяват
презервативи. Много често осъществените
полови контакти са случайни. 3% от
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годишните е сериозен показател за твърде
голямата обществена и семейна търпимост
към явлението „употреба на психоактивни
вещества в тийнейджърска възраст”.
Именно това трябва да стане един от
възможните акценти на превантивната
работа, като се търсят средства и
послания, които да убеждават младите
хора, че наркотичните вещества не
променят фактите в живота и не решават
проблеми.
 Наложително е темата за сериозните
последици
от
използването
на
психоактивни вещества и връзката им с
рисковото
сексуално
поведение,
в
частност полово предаваните болести,
постепенно да заеме мястото си във
фокуса на превантивните дейности,
осъществявани сред подрастващите.
Заключение
Резултатите от проведената анкета
показват, че подрастващите определено имат
потребност от оптимизиране на процеса на
формиране на знания относно въпросите
свързани с употребата на психоактивни
вещества, безопасен сексуален живот и
превенция
на
полово
преносимите
заболявания. В този контекст предлагаме
„Иновативна специализирана образователна
програма за превенция и ограничаване на
рисковото
сексуално
поведение
сред
учениците”, която да се представя от
стажант-акушерки от специалността, успешно
покрили критериите на програмата за участие
в нея. Основният стремеж на стажантакушерката е да се постигне истинско
доверие
между
нея
и
учениците.
Иновативната програма за превенция и
контрол на сексуално предаваните инфекции
и употребата на алкохол и наркотици е
уникална възможност за реализиране на
изключително
добри
резултати
за
ограничаване
и
контрол
на
разпространението им сред младежите, както
и усъвършенстването на комуникативните
умения на стажант-акушерката, нейните
знания и мироглед.
Вярваме, че резултатът от „Иновативна
специализирана образователна програма за
превенция и ограничаване на рисковото
сексуално поведение сред учениците”, ще
бъде добре информирано младо поколение,
млади хора, способни да правят правилен
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избор по отношение на сексуалния си живот,
както и да осъзнават рисковете и
последствията от употребата на наркотичните
вещества. Превантивната насоченост на
Програмата ще има както позитивни здравни
резултати сред младежите за момента, така и
социален и икономически ефект в бъдеще за
цялото общество.
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КОНФЛИКТИ В БОЛНИЧНАТА ПОМОЩ И СТИЛОВЕ НА УПРАВЛЕНИЕ
Никола Георгиев, Полина Балканска
CONFLICTS IN HOSPITAL CARE AND STYLES OF MANAGEMENT
Nicola Georgiev, Polina Balkanska
ABSTRACT: The requirements for the development of managers in the health care system are directly
related to the ongoing reform and the need to adopt new organizational values, requiring a new management
style, skills and attitudes to work. The managers' from middle and lower level need to prepare for their new roles
of developing leaders and "agents of change" is becoming apparent. Presented are styles of management and
skills necessary health manager competently deal with conflict situations in health systems based on own
research conducted among 92 health managers and 441 people from hospital staff.
Key words: conflict situations, competency, styles of management, healthcare

звената. Мотивацията е пряко свързана с
удовлетворяването на потребностите на
здравните специалисти, което изисква
мениджърският екип да е изградил ефективна
система за мониторинг и стимулиране.
Липсата на такава система, непознаването на
потребностите, интересите на отделните
личности и факторите, които ги мотивират за
ефективен труд, създават условия за
възникване на конфликт, свързан
с
мотивацията
на
личността
[1],
[7].
Изследвайки конфликтните ситуации в
работата на медицинските специалисти, Г.
Чанева и И. Стамболова установяват
наличието на конфликти между: самите
медицински специалисти; медицинските
специалисти и санитарите; медицинските
специалисти и пациентите[8]. Особено често
в медицинските среди възникват конфликти и
на основата на личностни причини. Към тях
спада грубото, некоректно и неколегиално
поведение. Такива конфликти се решават
трудно като влиянието на мениджъра е
органичено и диалогът между него и
участниците в конфликта понякога е
невъзможен [7]. В лечебните заведения се
използва все повече ресурс (финансов,
времеви, човешки), за да се разрешават
възникналите конфликти, което обосновава
необходимостта от намиране на успешен
модел за управлението им вътре в самата
болнична структура [9].

Въведение
Неефективното
управление
на
конфликтите в лечебните заведения повишава
стресогеността на работната среда и оказва
негативно влияние както върху персонала,
така и върху качеството на предоставяните
здравни
грижи.
Изследването
на
конфликтогенните фактори и подходите към
разрешаването на конфликти конкретизира
проблемните области и необходимите
действия, които здравните мениджъри следва
да предприемат за постигане на управленска
и лична компетентност в тази насока.
Конфликтите в сферата на здравеопазването
имат свое характерно проявление и
специфична обусловеност [2], [3], [5], [6], [7],
[9].
Продължителните
реформи,
недостатъчната
ресурсна
обезпеченост,
нарастващите изисквания на потребителите
на здравна помощ, промените в ролите и
взаимоотношенията сред здравния персонал и
други причини създават атмосфера на
несигурност и условия за възникване на
конфликти. Според Д. Й. Димитров,
конфликтологичната картина се усложнява
още повече, ако се слезе на ниво лечебно
заведение и се разгледат конфликтите вътре в
него [4]. П. Маринова отбелязва, че към
организационните причини за възникване на
конфликтни ситуации спадат и тези, свързани
със системата на мотивация на работещите в
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Направеният обзор и анализ на научната
литература в тази насока очертава, от една
страна, актуалността на проблема, а от друга
– недостатъчния брой проучвания в България,
отнасящи се до отделни аспекти на
конфликтологичната
компетентност
и
култура в сферата на болничната помощ. Тези
факти определиха интереса ни към
разработване на темата.
Цел: Основна цел на изследването е да се
установят и анализират потенциалните
източници на конфликти и прилаганите
управленски подходи за тяхното разрешаване
в лечебни заведения за болнична помощ.
От така формулираната цел произтича
реализирането на следните задачи:
 Осъществено е проучване и анализ на
представени в научната литература основни
теоретични подходи и концепции в
изучаването на организационното поведение,
потенциалните източници на конфликти и
прилаганите
управленски
подходи
за
редуцирането им.
 Проучено е мнението на здравни
специалисти и здравни мениджъри от
болничната помощ относно наличието и вида
на конфликтогенните фактори в екипа и в
лечебното заведение;
 Изследван е управленският стил на
преките ръководители на оперативно и
екипно ниво;
 Анализирана е връзката стил на
ръководство – потенциални конфликти.
Материал и методи: В изследването взеха
участие общо 533 души, от които 92
ръководни кадри на оперативно и екипно
ниво и 441 здравни специалисти от

болничната помощ в градовете Пловдив,
Стара Загора, Кюстендил и София.
Подборът е случаен – няма селекция на
анкетираните. Участието на изследваните
лица в това проучване е доброволно.
За целите на емпиричното изследване бе
създадена комплексна методика, включваща
следните методи:
 Метод на критичен анализ и синтез на
научна литература по изследвания проблем.
 Анкетен метод – пряко анонимно
анкетно проучване. Изготвени и приложени
са 3 собствени анкетни карти. Анкетните
карти са съставени на базата на аналитичен
преглед на въпросници за структуриране на
въпроси,
касаещи
организационното
поведение в медицинско заведение. При
съставянето на анкетните карти е взета в
предвид експертната помощ на специалисти
от здравния мениджмънт със значителен опит
в областта на организационното поведение и
управлението
на
човешките
ресурси.
Анкетите са писмени и анонимни.
 Математико-статистически
методи
за
обработка на данните.
Резултати и обсъждане:
В настоящия материал представяме анализ
на някои първоначални данни от проведеното
проучване, които се съдържат в няколко кръга
въпроси. В първия кръг е представена
социодемографска информация, визираща
структурата на персонала на болничните
заведения по отношение на пол, възраст,
образование, заемана длъжност, трудов стаж
(фиг. №№ 1, 2, 3).
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Фиг.1. Разпределение по възраст (в % )
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мед. сп

Разпределението
по
възраст
на
изследваните лица и в двете групи се
характеризира
с
преобладаване
на
относителния дял на здравните специалисти
от трета и четвърта възрастови групи /40-49г.
и 50-59г./ (фиг.№1).
В проучената извадка едва 14% от
здравните специалисти са във възрастта 20 29 години. Причините за това явление могат
да се търсят в много посоки. Вероятно все помалко новозавършили здравни специалисти
започват работа по специалността си поради
редица социално-икономически причини и
организационни неуредици в здравеопазната
ни система /ниско заплащане, високо
натоварване поради недостиг на персонал,
понижен социален престиж на професията и
др./. Освен това с присъединяването ни към
2).

ЕС се откриват перспективи за намиране на
свободни работни позиции в рамките на
Съюза, които са предпочитани за много от
младите. В общ план здравните специалисти
от по-високите възрастови групи се оказват с
по-малки възможности и желание за
мобилност, и стеснен избор в реализацията
им в периода на продължаваща здравна
реформа.
Професионалният стаж в години на
изследваните лица логично следва същата
тенденция, наблюдавана при възрастовите
групи: близо 4/5 от респондентите / 82.5 % /са
с трудов стаж между 10 – 20 и над 20 години.
Трудовият им стаж е средно 20±9.3 години,
като посоченият минимален стаж е 2 години,
а
максималният–35.5
години
(фиг.№

90
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мед. специалисти
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до 5 г.

5-10 г.

10-20 г.

над 20 г.

Фиг.2. Разпределение според трудовия стаж (в % )
Повече от половината респонденти –
мениджъри – 64 души (69.6%) са с
образователно-квалификационна
степен
/ОКС/ „Магистър” (М), 19 души (20.7 %) - с
ОКС – „Бакалавър” (Б), а останалите 9 души
(9.7%) са в процес на обучение в магистърска
или бакалавърска програми по управление на
здравните грижи и по обществено здраве и
здравен мениджмънт (фиг.№ 3). При анализа
на
образователно-квалификационните
степени
/ОКС/
на
анкетираните
професионалисти по здравни грижи прави
впечатление високият относителен дял на
лицата с полувисше медицинско образование

(Пв). Те съставляват
38.5 % от всички
изследвани здравни специалисти. Повече от
¼ от изследваните лица притежават ОКС
„Специалист” (Сп) – 27.4%,
а 1/5 от
респондентите в тази група са с ОКС
„Бакалавър” (Б). Сред респондентите –
здравни специалисти 14.1% притежават ОКС
„Магистър” (М). През последните години се
наблюдава тенденция към увеличаване броя
на желаещите сред тези професионалисти за
придобиване на по-висока образователна
степен. В потвърждение на този факт е и
броят им с ОКС „Магистър” сред
изследваните.
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Фиг.3. Разпределение по образователни степени
Вторият кръг въпроси включва изследване
мнението
на
респондентите
относно
източниците на конфликти в работна среда и
прилаганите управленски подходи за тяхното
разрешаване.
Анкетираните
здравни
специалисти
посочват
като
главни
потенциални причини за възникване на
конфликти
в
лечебното
заведение
междуличностните отношения и прилаганите
управленски подходи. При анализа на
резултатите установяваме, че съществува
статистически значима разлика между стила
на управление по полов признак.

Кооперативността като начин и стил на
управление
е
преобладаващ
при
респондентите жени - здравни мениджъри.
Управленският стил на преките ръководители
мъже е най-често демократичен.
Трябва
да
отбележим,
че
тази
статистическа зависимост не може да бъде
доказана напълно само на базата на извадка
от 92 респонденти – ръководители, сред
които преобладаващата част са жени (фиг.№
4).

Фиг.4. Сравнения на резултатите от изследване на различието в стила на ръководство в
зависимост от демографския фактор “пол” при установена статистическа значима разлика в
дисперсиите
Респондентите – здравни специалисти
посочват пряка връзка между доминиращия
стил на управление и възможни причини за
конфликти в лечебното заведение. С
корелационен анализ установихме доколко
стилът на управление има връзка с

потенциални конфликти, прогнозирани от
изследваните лица. Оказва се, че всеки един
от управленските подходи в някаква степен
корелира с отделни конфликтогенни причини
/отношения
с
администрацията;
междуличностни взаимоотношения; достъп
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до информация; лично желание за напускане
на екипа и др./. Можем да отбележим, че помалък брой и по-слаби корелационни връзки
с конфликтогенни причини се отчитат при
демократичния тип управление.

разработване на съвременни системи за
управление на конфликта. Мениджмънтът в
олничните заведения ще бъде ефективен,
когато подпомага екипите да се справят с
трудни проблеми, като ги стимулира към
повишаване
на
комуникативната
компетентност
и
конфликтологичната
култура.

Изводи
 Kонфликтогенността в болничните
лечебни заведения, където беше проведено
проучването, произтича от много фактори, но
нейните източници
могат да
бъдат
ограничени ясно в следните области:
взаимоотношения в екипите; формални
отношения;
организационна
среда
и
специфика на болничната структура.
 Съществува корелационна връзка
между потенциалните причини за възникване
на конфликти и типа управление.
 В изследваните лечебни заведения
преобладават мениджърите с доминиращ
либерален стил на ръководство.
 Управленските подходи, основани на
либералния
(кооперативен)
и/или
демократичния стил, са по-успешни при
справяне със съществуващи конфликти в
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 Авторитарният стил е най-ефективен
при справяне с нововъзникващи конфликти.
Въз основа на обобщените резултати са
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към използването на потенциала и ресурсите
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здравните
екипи
за
превенция,
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Заключение
Без съмнение, конфликтите са неизбежни в
съвременната
сложна
организация
на
лечебните заведения. Необходимо е те да се
предотвратяват и разрешават възможно найбързо, преди да са оказали пагубното си
въздействие
върху
ефективността
на
организацията,
своевременно
да
се
установяват причините, характерът на
конфликтите и да се предприемат бързи
действия
за
тяхното
преодоляване.
Изследването на управленските подходи към
разрешаването на конфликти в здравното
заведение може да послужи като ориентир за
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СЕСТРИ
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PROBLEMS AND CHALLENGES STANDING BEFORE PRACTICING NURSE
Petia Asparuhova, Liobomir Marinov
ABSTRACT: The article enters into polemics for a number of challenges facing the modern nursing
profession in the field of healthcare policy, and management. The article addresses the process of professional
development and the expectations of the modern nurse on career development, realization in work and training.
The purpose is to examine the opinion of practicing nurses on the problems and challenges in the workplace and
to outline the more important ones.
Materials and Methods: The study was carried out through question sheets. The study covers 60 nurses of
the Hospital "Hristo Botev "- Vratsa and Comprehensive Oncological Centre /COC/ - Vratsa, during the period
from February to May 2015. Documentary, sociological and statistical methods were used.
Conclusion: The study found that the leading motive for exercising the "nurse" profession is love and
dedication for the profession - 47%. For 52% of the respondents the greatest problem is inadequate payment,
which is the reason for 56% of nurses to work in second place.
Keywords: problems, challenges, nurses.

Въведение
Съвременното сестринско съсловие е
изправено пред редица здравнополитически и
мениджърски
предизвикателства
[7,8].
Професионалното
изграждане
на
съвременната медицинска сестра е сложен и
продължителен процес, започвайки от избора
на професия, обучение и бъдеща реализация.
Очакванията на съвременната медицинска
сестра са свързани с по-добри възможности за
професионално развитие и реализация, както
и по-голямо вътрешно удовлетворение от
работата.
Липсата
на
мотивация
и
удовлетвореност от труда може да доведе до
„растяща пропаст“ между професионалните
очаквания и реалността на професията [5,10].
Документирането на сестринския труд е
предпоставка
за
неговото
измерване,
оценяване и повишаване на ефективността и
качеството. Въпреки, че световната практика
доказва ролята на сестринския процес като
ключов фактор за повишаване качеството на
сестринските грижи, в нашата страна все още
липсва официален единен документ, който да
обединява цялата информация за пациента
относно извършените сестрински грижи и
манипулации [1,3,4].
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Според редица автори основните причини
за напускането на професията и емиграцията
на
медицинските
сестри
са
неудовлетвореността
от
заплащането,
условията на труд, мениджмънта и
ограничените възможности за кариерно
развитие. Други автори добавят, че върху
професионалната удовлетвореност влияние
оказват професионалната ангажираност и
сплотеността на персонала [2,6,9].
Всичко това е предпоставка понятия, като
ценностна криза и ценностен стрес да добият
публичност,
особено
когато
се
характеризират отношенията медицински
специалист - болен, както и между самите
работещи в реформиращата се система на
здравеопазването.
Цел: Да се проучи мнението на
практикуващите
медицинските
сестри
относно проблемите и предизвикателства на
работното място и да се очертаят по-важните
от тях.
Материали и методи: Изследването е
проведено чрез собствено разработена пряка
анонимна анкета. Анкетирани са 60
медицински сестри от различни отделения на
МБАЛ „Хр. Ботев“ – Враца и КОЦ – гр.
Враца. Проучването е проведено на случаен

принцип през периода от месец февруари –
май 2015 година. Приложени са следните
методи: документален, социологически и
статистически. Данните от проучването са
обработени чрез статистическата програма
SPSS 16.0, като е използван дискриптивен
анализ, а графиките са изготвени посредством
програмата Microsoft Excel.
Резултати и обсъждане:
Удовлетвореността от организацията на
работата
е
мотивиращ
фактор
за
практикуване на професията. Интересувайки
се какви са мотивите за избор на професия,
резултатите
от
анкетното
проучване

установиха, че за една значителна част от
медицинските сестри това е любов към
професията – 47%. Възможността за
професионална изява се възприема, като
фактор повишаващ удовлетвореността при
23% от анкетираните, поради положителните
изменения, които могат да настъпят за
служителя, от тук и желание за практикуване
на професията. Предпоставка за упражняване
на професията е също потребността на
пациентите за 13% от анкетираните. На
последно място са ранжирани отношението
на колегите –11% и удовлетвореност от
заплащането – 6% (Фиг.1).

Фиг.1. Мотиви, влияещи върху упражняване на професията „Mедицинска сестра“
Изследвайки проблемите с които се
сблъскват
практикуващите
медицински
сестри
установихме,
че недостатъчно
заплащане е посочено от повече от
половината – 52%. Възнаграждението
на специалистите по здравни
грижи в
страната е обидно ниско съпоставено с
отговорността на тази професия и не е
обвързано с количеството и качеството на
дейността. На второ място са посочени
лошите условия на работа – 28%.
Медицинските сестри са поставени в работна
среда, която изисква от една страна покачествени резултати, а от друга по-ниски
разходи. В резултат на което нарастват
обемът и интензивността на

работата. Недостатъчно количество на
консумативи и медикаменти възпрепятства
изпълнението
на
професионалните
задължения и изправя професионалистите
пред морална дилема – да работят по
стандартите за добра здравна грижа или да
направят компромис, спестявайки средства за
лечебното заведение. Останалите проценти са
разпределени в намалената численост на
персонала – 13%, липсата на автономност –
5% и лош психоклимaт – 2%. В различните
лечебни заведения кризата с кадрите е на
различен етап, а според норматива на
световния съвет на сестрите една сестра
трябва да обслужва не повече от 4-рима
пациенти (Фиг.2):
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Фиг. 2. Проблеми на практикуващите медицински сестри
В
свободен
отговор
медицинските
сестри се оплакват от голям обем
нерагламентирани задължения и извършване
на много повече дейности. Респондентите
съобщават също за лошо отношение към тях,
като към изпълнител на назначенията на
лекаря и административна подчиненост,
създаващи чувство за потиснатост и
недооцененост. Запитахме медицинските
сестри: „Принуждава ли ги ниското

заплащане да работят на няколко места?“.
Повече от половината – 56% отговарят, че се
налага да работят на второ място, което се
отразява изключително лошо на тяхното
здраве и работоспособност. Налага се, но не
работят – 23%, а на останалите 30% не им се
налага да работят допълнително (Фиг.3):

Фиг. 3. Допълнителна работа извършвана от медицинските сестри
За
нас
представляваше
интерес
да разберем намеренята на медицинските
сестри за работа в чужбина. Проведеното
проучване установи, че половината от
анкетираните имат такива намерения – 49%.
Растящото напрежение от съвместяването на
две работи, в комбинация с големите
отговорности и прекомерното натоварване
поради липса на национални стандарти за
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брой персонал, спрямо брой пациент, както и
неудовлетвореността от професията са
предпоставка за намаляване на мотивацията,
а понякога и за крайни решения, като търсене
на по-благоприятно място за упражняването
на професията. Останалите медицински
сестри нямат такива намерения – 42% и 9% се
колебаят (Фиг.4):

Фиг. 4. Желание за практикуване на сестринската професия в чужбина.
Комбинацията на няколко неблагоприятни
фактора на работното място водят до
напускане.
Прекомерното
натоварване,
ниското заплащане и липсата на переспектива
развиват
така
добре
известният
в
медицинските
среди
“синдром
на
изпепеляването”. Вътрешната мотивация за
преодоляването му е трудно постижима,
поради ниския социален статус на

съсловието. За да запазят здравето си, хората
търсят реализация извън професията или
извън страната. Предпоставка за това са:
високите доходи (56%), добри условия на
работното място (48%), добри условията за
живот (39%) и възможност за професионално
израстване (27%). Процентът надхвърля
100%, при възможност за повече от един
отговор – Фиг.5.

Фиг. 5. Предпоставки за емиграция на медицински сестри в чужбина.
4.
Растящото
напрежение
от
съвместяването на две работи, в комбинация
с големите отговорности и прекомерното
натоварване поради липса на национални
стандарти за брой персонал, спрямо брой
пациенти, както и неудовлетвореността от
професията са предпоставка значителна част
от анкетираните да имат намерения за работа
в чужбина– 49%.
5. Предпоставки за емиграция при 56% от
медицински сестри са високите доходи (56%)
в чужбина.

Заключение
1.
Водещ
мотив
влияещ
върху
упражняване на професията „медицинска
сестра“ е любов към професията – 47%.
2. Недостатъчно заплащане е посочено
при повече от половината медицински сестри
– 52%, като водещ проблем.
3. Повече от половината респондиращи –
56% отговарят, че се налага да работят на
второ място.
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ETHICAL ASPECTS OF HEALTH PROMOTION
Radka Goranova- Spasova, Lyudmila Chakarova
ABSTRACT: Public health is concerned with promoting and protecting the health of populations. Public
health ethics deals primarily with the moral foundations and justifications of public health. Resources for health
promotion are limited and benefits for society as a whole must be balanced with the personal freedom of the
individual. Developing and implementing health promotion programs should be aligned to the capabilities and
anticipated benefits, taking into account ethical issues for any specific health intervention.
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Обществено здраве и промоция на
здравето
Ролята на общественото здраве е да
защитава
и
подобрява
здравето
на
популациите. Концепцията за общественото
здраве разглежда здравето като ценност и
може да се заключи, че общественото здраве
е насочено към защитата и утвърждаването на
определени ценности [1]. Някои ценности в
общественото здраве са неоспорими, напр.
удължаване на живота или облекчаване на
болката. В други случаи ценностната система
на таргетната популация може значително да
се различава от тази на здравните
професионалисти в два основни аспекта.
Първо- ценност ли е здравето за хоратаколко важно е за тях и как го отнасят спрямо
другите блага, и второ- разбирането на
обществото за здраве може да се различава от
разбирането на здравните органи. При тези
обстоятелства е от значение по какъв начин
дейностите за опазване на общественото
здраве и в частност здравната промоция ще
„паснат“ на таргетната популация. Дали няма
да се възприемат като налагане на чужди
възгледи за това какво е ценно, значимо и
необходимо. Като резултат липсата на
съответствие между налагано и желано ще
доведе до неуспех на обществено- здравните
инициативи.
Промоцията на здравето е „процес на
създаване на възможности на хората чрез
саморегулиращо се здравно поведение да
подобрят своето собствено здраве“. Върху
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концепцията за промоция на здравето през
80-те години се създава и утвърждава
едноименната стратегия на СЗО. Тази
концепция и стратегия възниква като отговор
на широко разгърналото се в целия свят
движение за ново обществено здравеопазване
[2]. Промоцията на здравето е качествено нов
подход, нова парадигма и нова философия на
общественото здраве и здравеопазване, която
посочва като основен ресурс на здравето
отделната личност или обществена група с
адекватна здравна мотивация, здравни
навици, здравословен стил на живот [3].
Движението
за
ново
обществено
здравеопазване разглежда промоцията на
здравето като практическа реализация на
правото на здраве [4]. Високата здравна
култура и здравно възпитание подпомагат
участието на хората в здравните действия, а
достъпът до образование и информация
развива способностите на индивида за
контрол и подобряване на здравето [5]. В
съответствие с новата концепция главната
мисия на всеки здравен професионалист е да
стане здравен възпитател на населението.
Решаващ подход в здравното възпитание е
интегралния, основан на широка обществена
подкрепа и професионално партньорство.
Изолираните усилия на лекари и други
медицински специалисти не са достатъчно
ефективни [3]. Комплексните програми за
промоция на здравето разглеждат здравето
като ресурс за социално, икономическо и
личностно развитие, както и като важно
измерение на качеството на живота. Всяка
програма трябва да съдържа целенасочена

стратегия, която да съдържа като компонент
развитие на знания и мотивация за
здравословен начин на живот, както и да
укрепва позитивните за здравето форми на
поведение и да намалява рисковото за
здравето поведение [6]. Промоцията на
здравето има широк диапазон- от кампании за
спиране на пушенето до изкореняване на
бедността като социална детерминанта на
здравето [1].
Етика на общественото здраве
За разлика от медицинската етика, която се
формира още в Древността и това може да се
проследи в трудовете на Хипократ и Ибн
Сина (Авицена), биоетиката е нова област на
познанието. За първи път терминът се
въвежда от американския учен Потър през
1970г. [7], а влияние за формирането и
развитието на тази област на етичното
познание имат няколко фактора: Първо,
медицинските
експерименти
върху
затворници от концентрационните лагери
повдигат въпроса за уязвимостта на човшките
субекти,
участващи
в
медицински
изпитвания. Второ, бързият прогрес на
медицинските технологии, в това число
репродуктивната
медицина,
трансплантологията и генетиката фокусират
вниманието върху целите и ограниченията на
медицинските
технологии.
Трето,
поствоенните граждански движения за
правата на човека извикват вниманието върху
неравенството във властта между лекар и
пациент и нарастващата нужда пациентите да
поемат контрол върху собствените си здравни
решения [8]. В последните години се правят
опити етичният анализ в здравеопазването да
се фокусира върху общественно - здравните
проблеми.
Етиката на общественото здраве се
занимава предимно с моралните основи и
обосновки на общественото здраве, както и с
различните
етични
предизвикателства,
породени от: 1) ограничените ресурси за
промоция и протекция на здравето; 2)
необходимостта ползите за обществото като
цяло да бъдат балансирани с личната свобода
на индивида. Въпреки че в последните
десетилетия в здравните политики се поставя
акцент върху превантивните дейности,
финансирането в тази област все още е помалко в сравнение с финансирането за
лечение. Един от факторите да се дава
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приоритет на лечението пред превенцията е,
че разходите за промоция и профилактика се
осъществяват в настоящето, а ползите от
успешните превантивни мероприятия са
отдалечени във времето и обикновено се
отнасят само до някои членове от
популацията, като трудно може да се
предвиди кои ще бъдат повлияни [9].
Kлиничната
етика,
етиката
на
общественото
здраве
и
етиката
на
биомедицинското
познание
често
са
разглеждани като отделни направления под
чадъра на по- всеобхватния термин биоетика
[10]. Eтиката на общественото здраве има
фокус върху разработването и прилагането на
мерки за мониторинг и подобряване на
здравето на населението; търси структурните
предпоставки, които подобряват или потискат
развитието на здрави общества [11].
В глобален план водещи проблеми в
областта на етиката на общественото здраве
са:
•
Различията
в здравния статус,
достъпът до здравеопазване и до ползите от
медицинските изпитвания.
•
В
отговор
на
заплахата
от
инфекциозни заболявания. Усилията за
ограничаване на разпространението на
инфекциозни заболявания повдигат трудни
въпроси за ограничаването на личната
свобода за сметка на благополучието на
другите хора (напр. прилагането на изолация
и карантина на пациенти с туберкулоза и
пандемичен грип).
•
Международно сътрудничество в
областта на здравния контрол и мониторинг.
Страните
поемат
ангажимента
да
предприемат колективни действия в името на
общественото здраве при
извънредни
ситуации. Етичните дилеми, които възникват
са свързани с определянето на обхвата на
дейностите, които страните се задължават да
извършат.
•
Експлоатация на лица в страните с
ниски
доходи.
Някои
практики
в
медицинските изпитвания, например, може
поставят участниците на сериозни рискове,
без да допринасят полза за тях или техните
общности. Следователно критичен етичен
момент
се
явява
определянето
на
задълженията,
когато
се
касае
за
чуждестранни изследователски спонсори. В
областта
на
трансплантологията,
"трансплантационният
туризъм"
излага
лицата, живеещи в бедност, на значителен

здравен риск. Същевременно се повдига повсеобхватният въпрос за комерсиализацията
на процеса и превръщането на човешкото
тяло в стока.
•
Участие, прозрачност и резултатност.
Като морална постановка процесът, чрез
който се взимат решенията, е също толкова
важен, колкото последиците от тези решения.
Въвеждането на системи за информирано
съгласие е първата стъпка, а следващата
стъпка би следвало да бъде разработването на
механизми за оценка на тяхната ефективност.
•
Етични дилеми при изготвяне и
провеждане на профилактични програми
Етични аспекти на мероприятията по
промоция на здравето
Повишената заболеваемост от хронични
неинфекциозни заболявания, причинени в
значителна степен от нездравословен стил на
живот (тютюнопушене, нерационална диета,
липса на физически упражнения, небезопасен
секс и т.н.), повдига въпроса допустимо ли е и
до каква степен обществено- здравните
органи да се намесват в личния избор по
отношение
на
здравето.
Множество
доказателства показват, че здравният статус е
резултат от здравното поведение на
индивидите. Опитите да се промени напълно
начинът на живот са противоречиви. Това би
означавало да се наложи единствено
определение за „добър живот“, което да бъде
прието от всички човешки същества. Кой би
следвало да определи какво е „добър живот“?
Намесата с цел промяна на желанията и
предпочитанията на хората е спорна, защото
се противопоставя на тяхната същност.
Промяната на предпочитанията обаче би
могла да доведе до модификация в здравното
поведение. Друга възможност е чрез промяна
в
поведението
да
се
променят
предпочитаниятанапр.
рестриктивните
практики
за
ограничаване
на
тютюнопушенето би следвало да намалят
желанието на хората за пушене.
Погрешно е индивидът да бъде разглеждан
изолирано от факторите на обкръжаващата го
среда, в това число култура, обществено
положение, благосъстояние, генетика и т.н.
Не може да се смята, че хората са свободни
винаги
да
избират
най-правилните
възможности за тяхното здраве, тъй като
фактори
извън
личния
им
контрол
предопределят тяхното поведение. Да се
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прехвърля
цялата
отговорност
върху
индивида с влошено здраве означава
„жертвата“ да понесе вината, един вид
повторно наказание за вече наказаните от
обстоятелствата.
Фокусирането
върху
индивидуалното поведение пречи вниманието
да се насочи към главните детерминанти на
здравето, които не са личните избори, а
широка гама от обкръжаващи фактори.
Следователно факторите, които имат влияние
върху здравния статус са две групи: 1/
свободно избраното от индивидите здравно
поведение и 2/ фактори на заобикалящата
среда, в това число генетична предиспозиция,
социално-икономически статус и т.н., които
са предопределени и не подлежат на личен
избор. Прекаленото фокусиране върху
първата група води до „обвиняване на
жертвата“. Това е причината модификацията
на здравното поведение да се разглежда в
етичен контекст [1]. Като свободна личност,
човек има свободна воля и трябва да прави
доброволни избори за своето здраве.
Здравното възпитание, като модифициращ
фактор за здравното поведение, е начин за
подобряване на здравния статус на
населението.
В заключение ресурсите за промоция и на
здравето са ограничени, а ползите за
обществото като цяло трябва да бъдат
балансирани с личната свобода на индивида.
Разработването и въвеждането на програми за
промоция на здравето трябва да бъдат
съобразени с възможностите и очакваните
ползи, като се взима под внимание етичната
страна
за
всяка
конкретна
здравна
интервенция.
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КРАТЪК ПРЕГЛЕД НА БИОИМПЕДАНС ПРИ ПАЦИЕНТИ С ПРЕКОМЕРНА
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SHORT REVIEW OF BIOIMPEDANCE IN OVERHYDRATED PATIENTS
Rosen Iliev, Miroslav Karabaliev, Todorka Mircheva, Boyana Parvanova, Valentin Stoyanov,
Bilyana Tacheva, Anna Tolekova, Iliya Popov
ABSTRACT: Excess water in patients cause hypertension and other cardio-vascular disorders. There are
methods for determination of quantity of excess water, but they are expensive and inapplicable in the daily
medical practice. Bioimpedance is a simple method that can be used to determine excess water levels due to its
safety, ease of use, low cost and portability, and minimal error of measurement.
Key words: Body impedance, Excess water, Hemodialysis

Нормалната хидратация при пациенти с
терминална бъбречна недостатъчност е важна
за превенцията на хипертoния, намаляването
на риска от атеросклероза, развитието на лява
камерна хипертрофия [1], [2] и намаляването
на смъртния риск при прекалена хидратация
[3]. Няколко са историческите понятия, които
показват интензивно развитие. Първата е
описана с теорията на сухото тегло на
Томпсън през 1967 година, и след това
преоткрита от Де Вереси през 1987 година
[4]. През последните години, използването на
термина се променя с развитието на
медицинските технологии [4].
Найскорошното понятие е обяснено от термина
“колкото по-сухо, толкова по-добре” [5], което
е особено важно за постепенната диуреза на
пациентите [6].
Най-приетата практика за изследване на
излишната вода при пациенти с терминална
бъбречна недостатъчност е ултрасаунд на
долната вена кава, радионуклеотидни техники
за разреждане, и ехокардиорафично [5]
изследване на плътността (подводно тегло
или плетизмография), антопометрия, DEXA
(двойно-енергийна
рентгенова
абсорбциометрия, образна диагностика на
тялото (магнитен резонанс или компютърна
томография), и биоимпеданс (BIA) [7], [8].
BIA
е
най-простият
метод
за
приблизителната оценка на излишна вода
поради
своята
ефективност,
лесна
приложимост, както и ниска цена и лесна
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преносимост [9], [10], [11], [12]. Анализът на
биоелектрически
импеданс
(BIA)
e
специфичен метод за откриването на
хидратация в меките тъкани с 2% до 4%
грешка [13]. Принципът е обикновен –
съпротивлението на дължината на материята
е пропорционално на дължината и обратнопропорционално на напречното и сечение.
Въпреки че човешкото тяло не е обикновена
геометрична форма и проводимостта му не е
константа, има връзка между коефициента на
импеданс (дължина2/R) и обемът на водата в
тялото (фигура 1):

Фиг. 1. Връзка между съпротивление,
реактивно съпротивление и фазов ъгъл.
В практиката е по-лесно да се измери
височината на тялото отколкото дължината на

тялото. В такъв случай, емпиричната връзка е
между телесната маса (обикновено 73% вода)
и височината2/R [10]. Разликата във
формулата е определена от използвания
модел: цялото тяло [14], [15], крайник [15], и
крак [16]. Направено е също и сравнението на
пълния импеданс към сумата на импеданса на
частите на тялото [17]. Резултатите са
различни при пациенти без и с хипертонично
заболяване. При първата група няма
сравнителна разлика между двата метода, но
при втората група, е открита разлика при пониския точен обем. Позицията на тялото също
има ефект на BIA [18]. Двата анализа [17],
[18] показват отлична производителност на
техниката с последователен BIA. При
пациенти с хипотония [19], обемът на
плазмата измерен с индоцианин зелен и BIA е
сравнително същият и не е открита връзка
между обемът на филтрация и кръвното
налягане [20]. Басил [21] работят на
развитието и потвърждаването на анализа на
биоимпеданса със заключението, че това е
обещаващ метод за диагностика. Някои
автори предлагат [22] представянето на фазов
ъгъл. Началната формула за импеданс (Z) e
Z2=R2+Xc2, измерен в омове (Ω), R e
съпротивление и Xc е реактивност.
Съпротивлението се събира от клетъчните
мембрани и външността на тъканите.
Съхранението на електрическия заряд от
организма (капацитет) причинява промяната
на фазата, която е резултат от забавянето на
волтажа. При много ниски честоти,
копмонента на капацитета е подобен на
отворена електрическа верига и импедансът е
чисто причинен от съпротивлението. При
повишаването на честотите, реактивността е
пропорционална на съпротивлението и
фазовият ъгъл е отворен до максимум, което е
специфично за самия организъм. След това,
фазовият ъгъл намалява отново до чисто
причинен от съпротивлението. Когато
честотата се възстанови, промените при
фазовия ъгъл са причинени от капацитетния
състав на мембраните и течностите в
интерстициалните пространства. В своето
изследване, Баумгартнер [22] доказва, че

течностите в тялото могат да се предскажат
чрез измерването на биоелектрическия фазов
ъгъл на тялото. Гудивака [23] изгражда
множествено-честотен модел (от 5 до 500
kHz) за изследване на връзката между водата
в тялото и BIA в пациенти с хипертензия
преди и след интервенции, които имат ефект
на цялата вода в тялото. След сравнение на
моделите, моделът с 50 kHz е с най-добър
потенциал за предвиждане. Препратки за
фазов ъгъл при здрави пациенти са
публикувани в много клинични изследвания
[24], [25]. Италианско изследване [26] открива
нови параметри, които описват биоимпеданс
при пациенти
с терминална бъбречна
недостатъчност. Методът е подходящ за
определяне на теглото без мазнини [27].
Когато пациент е със свръхнормено тегло,
стойностите на BIA намаляват в сравнение с
пациенти с нормално тегло [28], [29]. Тази
ситуация произлиза от тегло без мазнини и
понижен прием на протеини, знак само при
пациенти със свръхнормено тегло, при които
BIA може да бъде примерен метод за
наблюдение [28]. Този метод има високо ниво
на определяне на оцеляването на пациентите
[30], [31], [32].
BIA може да се използва в хемодиализното
лечение за постигане на оптимална
хидратация на пациента. Изследванията
отново показват, че импедансът на цялото
тяло в сравнение с останалите части [33], [34]
е полезен и лесен метод [33], [35], [36].
Други функции на импеданса са
възможността за наблюдение на движението
на течностите в тялото по време на
определени процеси като хемодиализа [37],
[28]; сравнението на баланса на течностите
при пациенти в краен стадий на бъбречни
заболявания на перитонеална диализа и
хемодиализа [39]; както и откриване на ролята
на концентрацията на натрий и глюкоза при
движението на течности в тялото [40].
Методите за измерване на импеданс на
тялото са открити с висока скорост
благодарение на ефикасността на метода,
както и ниската цена и висока точност.
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УСТОЙЧИВОСТ НА ПРОФЕСИОНАЛНИЯТ ИЗБОР НА СТУДЕНТИ ОТ
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SUSTAINABILITY OF THE PROFESSIONAL CHOICE OF STUDENTS FROM
SPECIALITY "NURSE"
Rumyana Stoyanova
ABSTRACT: The aim is to examine the sustainability of professional choice of students from specialty
"Nurse" and factors influencing it.
The results show that in 16.0% (n = 26) of respondents professional choice is unsustainable. More of the
motives that were a root cause for the choice of professional direction in past, have hitherto not affect
sustainability. Not establish relationship between socio-economic status of respondents and sustainability of
their professional choice. Dissatisfaction with theoretical and practical training leads to reconsideration in
negative aspect of the student’s choice (P = 0,000; С=0,390 and P = 0,003; С=0,356). A significant proportion
of individuals who are not satisfied with training are not going to choose this profession again.
The sustainability of the professional choice is a relative term and depends on the specific impacts of the
dynamically changing conditions upon current decisions of individuals. Unsustainability of the professional
choice leads to loss of funds invested in the acquisition of a profession that students do not intend to practice or
not brings them satisfaction.
Key words: nurses, professional choice, sustainability.

на тези фактори отслабва и човек започва да
си задава въпроса, дали избора, който е
направил е рационален и дали ако му се
наложи днес да направи избор, в какво
професионално направление да се обучава,
отново би взел същото решение.
Рационалният избор е избора, който
правим съпоставяйки разходите (жертвите) с
очакваните ползи. Разходите, които възникват
по време на обучението на студентите са
предимно:
 разходи за издръжка на студентите –
жилище, храна, дрехи и др.;
 разходи, свързани с обучението – за
семестриални такси, за учебници и помагала
и др.;
 разходи, в резултат от пропуснати
ползи – отразяват загубата на доходи от
трудова дейност в периода на обучение.
Ползите са свързани най-вече с очакваните
доходи, възможностите за кариерно развитие
и ниските (нулеви) нива на риска да останеш
безработен след завършване на образованието
си, поради конюнктурата на конкретните
трудови пазари [3].

Въведение
Намаляващата
привлекателност
на
сестринската професия през последните
години се отразява негативно на броя на
желаещите лица да се обучават по
специалността „Медицинска сестра“.
По данни от кандидатстудентската
кампания за учебната 2015/2016 година на
Медицински университет Пловдив, за 90
държавни места са се борили 130 лица или
съотношението е било 1:1.4, т.е. почти всеки
желаещ да се обучава по тази специалност е
имал шанса да бъде приет [5].
Това
предполага
занижаване
на
критериите за селекция на кандидатите и
прием на лица, които може да не са особено
мотивирани да упражняват професията след
завършване на образованието си.
Често пъти решението за професионален
избор се взема под въздействието на редица
фактори, като намеса от страна на
родителите, желанието просто да се завърши
висше образование, близост на учебното
заведение до дома на кандидат студента и др.
[4]. С течение на времето силата на действие
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Често изборът на кандидат студентите не е
рационален. Те нямат ясна престава за всички
разходи, които ще съпътстват следването им,
както и какви бъдещи ползи да очакват.
Освен това вниквайки в същността на
избраната от тях професия може да се окаже,
че това което ще трябва да работят след
завършване на образованието си, не е точно
това с което биха искали да се занимават.
Сблъсъкът с реалността може да накара
бъдещите специалисти да съжаляват за вече
направения професионален избор, което
често пъти е съпътствано от отказа им да
практикуват професията след завършване на
образованието си или дори и да започнат
работа по специалността да се превърнат в
немотивирани и неефективни служители.
Процесът на обучение на бъдещите
професионалисти, както вече отбелязахме, е
съпътстван от високи икономически и
неикономически разходи, които обаче не са
само за сметка на студентите и техните
семейства, но и за държавата, която влага
значителни ресурси в подготовката на
бъдещите
специалисти.
Поради
това,
устойчивостта на професионалният избор е от
изключително важно значение за цялото ни
обществото, тъй като субсидирането на
студенти, които няма да практикуват
завършената от тях специалност е загуба на
инвестирани финансови средства. Това налага
периодичен анализ на нагласите на бъдещите
специалисти
за
практикуването
на
професията, по която се обучават и
предприемане на конкретни мерки за
повишаване
устойчивостта
на
професионалния им избор.

която заплащат за обучението си по
конкретната специалност.
Един от затворените въпроси съдържа 8
твърдения (мотиви), свързани с избора им да
се обучават в специалността „Медицинска
сестра“, при което анкетираните лица
трябваше да определят степента на
въздействие на всяко от твърденията, върху
своя избор. Останалите въпроси се отнасят до
социално-икономическия
статус
на
респондентите, удовлетвореността им от
качеството на обучение, нагласите им за
въвеждане на електронно обучение и ползите
от него, както и избора, който биха направили
днес, ако трябваше да кандидатстват сега.
Устойчивостта на професионалния избор е
свързвана с положителните нагласи на
анкетираните да изберат отново да се
обучават по специалността „Медицинска
сестра“.
В проучването взеха участие 160 студента
от специалност „Медицинска сестра“, което
представлява
75%
от
изследваната
съвкупност.
Средната
възраст
на
анкетираните лица е 23,58±6,459 години.
За обработка на данните беше използван
софтуерен продукт SPSS 17 и Excel for
Windows. Използвани са дескриптивен
анализ, хи-квадрат анализ за изследване на
връзки и корелационен анализ за изследване
и оценяване на зависимости в наблюдаваните
обекти.
Резултати
Резултатите установиха, че не малък
процент от студентите не биха избрали да се
обучават по специалността „Медицинска
сестра“, ако трябваше да кандидатстват сега.
Разпределението на отговорите е представено
на фиг. 1.

Целта е да се изследва устойчивостта на
професионалния избор на студенти от
специалност
„Медицинска
сестра“
и
факторите, оказващи влияние върху този
избор.

21; 13%
26; 16%

Материал и методи
Изследването се базира на анкетно
проучване сред студенти от специалност
„Медицинска сестра”- първи, втори и трети
курс, към Медицински университет гр.
Пловдив, проведено през март 2016 година.
Използвано е пряко анонимно допитване
на студентите с анкетна карта, съдържаща
десет затворени въпроса и два отворени,
свързани с възрастта им и размера на таксата,

Да

Не

113;
71%
Не мога да преценя

Фиг. 1. Бихте ли избрали отново тази
специалност, ако трябваше да кандидатствате
сега?
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Устойчивост на професионалният избор
наблюдаваме при 71,0% (n=113) от
анкетираните лица.
Важен компонент за устойчивостта към
сестринската професия са мотивите за
нейният избор. Анкетираните трябваше да
оценят силата на действие на група фактори,

върху решението им да се обучават по тази
специалност. В таблица 1 са ранжирани
мотивите, оказали влияние при избора им на
професионално направление, според броят на
лицата, които са посочили, че съответният
мотив е оказал силно или много силно
въздействие върху техният избор:

Таблица 1. Мотиви при избора на професионално направление.

Мотиви

n

1. Има дефицит на кадри, което ще ми гарантира сигурна
работа за в бъдеще.
2. Професията се признава в ЕС, което ми дава възможност
да емигрирам от страната и да работя по специалността си.
3. Професията е много престижна.
4. Това е детската ми мечта.
5. Няма голяма конкуренция при кандидатстване.
6. Университета е близо до мястото, където живея.
7. Решението е взето под въздействие на родителите ми.
8. Семестриалната такса за обучение е сравнително ниска.
За да установим дали има връзка между
мотивите при кандидатстване и избора, който
биха направили студентите сега, използвахме
непараметричен
анализ.
Резултатите
установиха, че не съществува връзка между
повечето от изброените мотиви и избора,
който биха направили студентите сега, ако
имаха тази възможност. Това потвърждава
изложеното от нас по-горе твърдение, че
действието на повечето фактори, които са
били определящи при вземането на дадено
решение в миналото, отслабва под влиянието
на нововъзникнали (настоящи) фактори.
Изключение правят единствено мотивите
„Това е детската ми мечта” и „Професията е
много престижна”, при които се установи
статистически значима разлика в отговорите
на
студентите,
по
отношение
на
устойчивостта на техният избор. Значителен
дял от тези, които са оценили като силно и
много силно въздействието на тези два
фактора върху професионалният им избор,
отново биха избрали да се обучават в същото
направление [80,6% (n=50); С=0,247; Р=0,035
и 80,0% (n=68); С=0,270; Р=0,014].
Най-висок е относителният дял на
студентите, които живеят при родителите си
– 31,9% (n=51), следвани от тези, които са на
общежитие – 31,3% (n=50), живеещите
самостоятелно, в собствено жилище са 19,4%
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%
125

78,2

117

73,1

85
62
40
31
18
8

53,2
38,8
25,0
19,4
11,2
5,0

(n=31), а частна квартира плащат 17,5%
(n=28).
Разходите, по време на обучението, се
поемат изцяло от родителите при 73,8%
(n=118) от анкетираните лица, а 17,5% (n=28)
се издържат сами. Останалите 8,8% (n=14) са
заявили, че се издържат самостоятелно, но
разчитат и на финансова подкрепа от страна
на родителите си.
Всички участващи в проучването студенти
са
държавна
поръчка
и
заплащат
установената от МУ-Пловдив семестриална
такса.
Резултатите не установиха връзка между
материално-битовите
и
икономически
условия на респондентите и устойчивостта на
професионалният им избор.
Според някои проучвания, настоящите
фактори, които оказват влияние върху
устойчивостта на професионалният избор са
удовлетвореността
на
студентите
от
теоретичната и практическа подготовка,
която получават по време на своето следване
[2]. На фиг. 2 и 3 са представени резултатите
от проучването по отношение на тези две
детерминанти:

15; 9%

11; 7%

14; 9%
52; 32%

68; 43%

Напълно, неудовлетворен/а
Не
Нито да, нито не
Да
Напълно, удовлетворен/а

Фиг. 2. Удовлетворени ли сте като цяло от
качеството на теоретичното обучение по
специалността „Медицинска сестра“?

18; 11%

8; 5%

33; 21%

37; 23%
64; 40%
Напълно, неудовлетворен/а
Не
Нито да, нито не
Да
Напълно, удовлетворен/а

Фиг. 3 Удовлетворени ли сте, като цяло от
качеството на практическото обучение
(стажа)
по специалността „Медицинска
сестра“?
Както е видно от графиките, студентите са
значително
по-неудовлетворени
от
практическото обучение.
Резултатите
установиха,
че
удовлетвореността
от теоретичното и
практическото обучение оказват влияние
върху устойчивостта на професионалният
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избор на студентите към настоящия момент.
Значителен процент от лицата, които не са
удовлетворени от теоретичното (18,1%; n=29)
и/или практическото обучение (21,9%; n=35)
не биха избрали отново тази професия (P =
0,000; С=0,390 и P = 0,003; С=0,356).
В подобни проучвания, свързани с
изследване удовлетвореността на студентите
от практическите занятия се отбелязва, че по
време на практиките и преддипломния стаж
студентите имат възможност да обогатят
познанията си за структурата, организацията
и функцията на различните здравни звена,
както и за специфичните професионални
изисквания към медицинските сестри [6].
Запознавайки
се
в
дълбочина
със
спецификата на професията, предварителните
очаквания на бъдещите медицински сестри,
според нас, могат да не бъдат оправдани,
което води до разочарование от избраната
професия и цялостно неудовлетворение от
обучението.
От друга страна неудовлетвореността,
особено от практическото обучение, се
свързва с неудовлетвореност от качеството на
провежданите занятия или недостига на
време за придобиване на конкретни умения.
Увеличаването на часовете за практически
занятия може да бъде постигнато или чрез
намаляване на часовете за теоретични занятия
или чрез увеличаване на общият хорариум на
специалността, като второто е трудно
приложимо.
Съществуват достатъчно доказателства за
ефективността на електронното обучение при
дисциплините с теоретична насоченост.
Основните преимущества на тази форма на
обучение са пестенето на време за посещение
на лекции, както и гъвкавост и удобство за
ползвателите
на
платформите
за
дистанционно обучение [1].
Икономисаното време от теоретични
занятия, може да се използва за увеличаване
на часовете за практическа подготовка на
студентите, което според нас би повишило
оценките
за
удовлетвореност
от
провежданите
практики,
както
и
устойчивостта на професионалният избор, ако
неудовлетвореността се дължи на недостига
на време за придобиване на практически
умения.
Резултатите от непараметричния анализ
установиха, че съществува връзка между
нагласите на студентите за въвеждането на
електронно обучение и отговорите им на

въпроса дали биха избрали отново същото
професионално направление (P = 0,01;
С=0,276). Съществен дял от студентите, при
които
се
установи
устойчивост
на
професионалния им избор, биха се обучавали
чрез
платформи
за
е-обучение
по
дисциплините, които позволяват такава
форма на обучение (54,9%, n=62).
Въпреки това голяма част (71,3%, n=114)
подлагат на съмнение приложимостта на този
вид обучение в изучаваната от тях
специалност.

Public Universities. CESifo–CESifo Working
Paper, 4258.
5. http://meduniversityplovdiv.bg/bg/ksk2015
6. Taneva, D., N. Boycheva, Y. Tsokova.
2015. Trainee’s diary – a mandatory element in
student nurses’ graduate practice. Knowledge
International Journal Agia Triada, Greece, 10,
1:104-105.

Изводи
Устойчивостта на професионалният избор
е относително понятие и зависи
от
конкретните въздействия на динамично
променящите се условия върху настоящите
решения на индивидите.
Голяма част от мотивите, които са били
първопричина за избора на анкетираните
лица да се обучават по специалността
„Медицинска сестра” не оказват влияние
върху настоящите им нагласи, относно избора
им
на
професионално
направление.
Изключение правят единствено мотивите
„Това е детската ми мечта” и „Професията е
много престижна”.
Факторите, които оказват влияние върху
устойчивостта на професионалния избор на
студентите към настоящият момент са
удовлетвореността им от теоретичното и
практическото
обучение, което налага
съсредоточаване на усилията в повишаване на
качеството и ефикасността на занятията.
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РОЛЯ НА ПРЕДДИПЛОМНИЯ СТАЖ ЗА ФОРМИРАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНОЗНАЧИМИ КАЧЕСТВА У БЪДЕЩИТЕ МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ
Снежана Драгушева
THE ROLE OF THE PRE-GRADUATION TRAINEESHIP FOR FORMATION OF
SIGNIFICANT PROFESSIONAL SKILLS ABOUT FUTURE NURSES
Snezhana Dragusheva
ABSTRACT: The pre-graduation traineeship is a major organizational form of practical training at the
medical university. It is an important part of the overall student’s preparation. During the pre-graduation
traineeship a mastered theoretical knowledge transforms into skills and habits, values and their respective
qualities, which are manifested in the behavior of the individual.
The purpose of this elaboration is to clarify the role of the pre-graduation traineeship for formation of
significant professional skills about future nurses.
The opinion of 217 trainee nurses has been studied.
The following methods are used for collection, analysis and evaluation of the results:
• individual anonymous questionnaire;
• interview.
The analysis of the results of the study allows to be made the following conclusions: The pre-graduation
traineeship contributes to improvement of student’s knowledge and skills, to maintain a higher level of
competence, to the development of communication skills and the formation of clinical thinking.
Key words: pre-graduation traineeship, nurses, professional skills

Въведение
Професията на медицинската сестра има
глобално значение за здравеопазването. През
последното столетие тя претърпя драстично
развитие – от помощник на лекаря до
медицинска сестра с автономни функции и
самостоятелна роля в медицинския екип. Това
даде отражение на изискванията към
квалификацията на медицинските сестри, към
нивото на подготовка и професионалнозначими личностни качества.
Обучението на медицинските сестри в
условията на висшето медицинско училище е
организиран и целенасочен процес на
формиране на професионална компетентност,
изграждане на умения за специфично
професионално поведение, адекватно на
новата философия на сестринството.
Теорeтичното и практическото обучение
при подготовката им са неделими- те взаимно
се повлияват и допълват. На базата на
натрупаните теоретични знания се провежда
практическото обучение на студентите.
Практическото обучение /клинична практика

и преддипломния стаж/ се провежда в учебнопрактически бази на лечебни заведения за
болнична и
извънболнична медицинска
помощ, социални заведения и институции,
които са акредитирани за обучение на
студенти
и разполагат с
високо
квалифициран персонал.
Форма на практическо обучение се явяват
и учебно-практическите занятия, които се
провеждат в специализирани кабинети и
манипулациите се отработват на мулажи и
фантоми. Те предхождат останалите две
учебни форми за практическо обучение.
Изключително важна роля в професионалната
подготовка на медицинските сестри има
преддипломния стаж, който е финалния етап
от обучението на студентите.
Преддипломният
стаж
е
основна
организационна форма на практическо
обучение в медицинското висше училище.
Той е важна част от общата подготовка на
студентите. Организиран е на индивидуален
принцип, като в основата е самостоятелната
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работа на студента под контрола на
персонален наставник.
По време на преддипломния стаж
студентите преминават през различни звена
(болнични клиники и отделения), според
учебния план. Тъй като се провежда в реални
болнични условия основните субекти в
учебния процес по време на преддипломния
стаж
са:
стажант-медицинска
сестра,
наставник и пациент/и.
По-значими функции на преддипломния
стаж са:
◘ задълбочаване и затвърждаване на
овладените знания чрез систематизиране,
разширяване и конкретизиране на темите от
лекционния курс, УПЗ и клиничната
практика;
◘
съдейства
за
повишаване
самостоятелността
на
студентите при
решаване на практически задачи;
◘ създават се условия за формиране на
професионални умения и навици, на нагласи
и готовност за самоконтрол, саморегулация и
самоусъвършенстване на поведението;
◘ дава възможност за формиране на
професионално-значими личностни качества
и ценности, възпитава дисциплинираност,
наблюдателност
и
отговорност
у
обучаваните;
◘ съдейства за усъвършенстване на
комуникативните умения на студентите и
осигурява условия за овладяване на
рационални подходи за общуване с колеги,
пациенти и близките им;
◘ повишава мотивацията на студентите за
поддържане на висок професионален интерес;
◘ подпомага адаптацията на студента към
условията на професионалната среда и самата
професия;
◘ формира готовност и нагласа за
непрекъснат самоконтрол и самооценка;
◘ формира професионално клинично
мислене [2].
Преддипломният стаж се провежда в
седми и осми семестър и е с продължителност
не по-малко от 1600 астрономически часа.
Това води до създаване на условия в реална
работна
среда
младите
медицински
специалисти да усвоят качествено нужните
професионални умения и качества. Именно
по време на преддипломния стаж овладените
от студентите теоретични знания се
трансформират в умения и навици, ценности
и съответните им качества, които намират
изява
в
поведението на
личността.

Включването на бъдещите медицински
сестри в различни видове дейност по време на
обучението, полагането на качествени
здравни грижи създава възможност да се
изгражда самосъзнание, да се развиват
нравствените чувства, да се формират навици
и привички за изява на изградените
професионално-значими
качества
и
компетентности.
Благодарение на качествата се извършват
характеристиките на даден обект, по които се
отличава от друг, т.е.определя се неговата
специфика.
„Качествата
представляват
съвкупност от знания, възгледи, чувства,
убеждения, воля и привички. Това са трайни
психически състояния и устойчиви форми на
поведение, а моралните качества са показател
за моралната устойчивост на личността” [3, с.
65]. Точният брой на професионалнозначимите качества за професията на
медицинската сестра трудно би могъл да се
посочи. Като най-значими могат да се
посочат хуманните качества в личността на
медицинската сестра, които намират израз в
ежедневната ù и професионална дейност, а
именно: внимание към хората, състрадание,
проява на човеколюбие, загриженост,
отзивчивост,
милосърдие,
тактичност,
уважение към другите, справедливост,
честност, дисциплинираност, отговорност,
дълг,
самоотверженост,
чувство
за
солидарност,
самокритичност,
самовзискателност и други.
Тъй като преддипломния стаж, според
новите изисквания, обхваща дълъг период от
време, редица автори (Б. Торньова, Г.
Петрова, М. Тодорова, А. Андонова, Д.
Танева, Й. Цокова, Е. Желева, П. Маринова,
Хр. Милчева, Е. Димитрова, С. Тончева, Д.
Георгиева, С. Борисова, Г. Терзиева и др.).
разглеждат неговата роля за успешна
адаптация на студентите-медицински сестри
към професията,
за
повишаване на
мотивацията за професионална дейност и за
формиране
на
компетентности
и
професионално-значими качества.
Целта на настоящата разработка е да се
изясни ролята на преддипломния стаж за
формиране
на
професионално-значими
качества у бъдещите -медицински сестри.
Материал и методи
Обект на изследване са стажантмедицински
сестри
в
Медицински
университет – град Пловдив и Филиал-
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Хасково и МФ при Тракийски университетСтара Загора. Проучването се проведе през
месец февруари 2016г. при осигурена пълна
анонимност. За събиране, анализ и оценка на
резултатите са използвани следните методи:
•индивидуална
анонимна
анкета;•
интервю.

⃰

Процентите надхвърлят 100, поради
възможност за повече от един отговор.

Резултати и обсъждане
Проучено е мнението на общо 217
стажант-медицински сестри.
Анализът на резултатите показва, че поголям дял от изследваните са във възрастова
група от 20 до 25 години. По признака „пол”
традиционно пребладават жените-95,4%,
срещу
4,6%
мъже.
Професията
на
медицинската
сестра
традиционно
е
феминизирана, но през последните години се
наблюдава тенденция за увеличаване броя на
мъжете, посвещаващи се на нея. Към момента
в болниците ни като медицински сестри
работят 48 мъже, като тяхната насока найчесто
е към реанимационните и
хирургичните
отделения
и
това
е
обнадеждаващ факт за нарастващ интерес от
страна на мъжкия пол към професията
медицинска сестра.
Както посочва А. Андонова значимостта
на мотивацията в медицинската професия е
пряко свързана с качеството на положената
грижа [1]. Всеки човек е автономна личност
със свои специфични характеристики,
следователно и мотивите за избор на
определена професия са твърде разнообразни.
Проведеното проучване показва, че водещ
мотив при избора на професия за
респондентите е „желание за помощ на
другите”- 68,70%, следван от „възможност за
кариерно развитие”-59,90% (Фиг 1).

.
Фиг.1.Лични мотиви за избора на медицинска
професия
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Йерархията на мотивите убедително
доказва хуманистичната насоченост на
мотивацията за професионален избор на
изследваните лица. В най-голяма степен това
е показател за способността им за
съизмерване
на
своите
вътрешни
потребности, своите жизнени цели и
поведение
с
високо
хуманната
детерминираност на избраната професия.
Професията на медицинската сестра е
свързана с опазване и възстановяване на
живота и здравето на хората, но тя не заема
полагащото ú се място в обществото и
социалният статус /”Обществено признание”
и „Социален престиж”/ на професията не е
водещ мотив при избора на студентите.
Тревожен факт е, че приблизително
половината от изследваните стажанти
избират професията по мотив „Възможност за
работа в чужбина”-42,90%. На фона на
драстично намаления състав на медицински
сестри в България е необходимо приоритетно
да се вземат спешни мерки на национално
ниво по този проблем.
Прави впечатление сравнително високия
процент - 73,40% на припокриване на
очакванията за професията и реалната
практика. Частично удовлетворение на
представите си за специалността имат
13,20% от студентите. Резултатите от
отговорите са в логическа връзка с
популярността на професиите сред хората,
достъпа до дейността, която извършват
заетите в съответната професия. Професията
на медицинската сестра е наситена с
емоционална обагреност. Срещата с болката,
страданието и проблемите на хората е в
основата на тази професия и всичко това на
фона на недостиг на финансови средства.
Младите хора, срещайки се ежедневно с
човешкото страдание е логично да изпитат
известно разочарование от избора си. В края
на обучението си обаче, те откриват и другата
страна на професията-благодарността на
пациента за техните грижи, оздравителния
процес,
удовлетвореността
от
добре
свършената работа. На това се дължи и
желанието им да се обучават и в бъдеще да
работят по специалността си.
Професионалната
компетентност
на
медицинските сестри се изразява не само в
притежанието на знания, умения и навици за

извършване на определени дейности. В
медицинската професия това съвсем не е
достатъчно.
Според
Б.
Торньова
медицинската сестра трябва да притежава
определени качества и ценности, без които
упражняването на професията би нанесло
както
психични,
така
и
физически
увреждания на болните. В съвременното
общество се очертават негативни тенденции
като: отчуждаване между болен и медицинска
сестра, неудовлетворени потребности на
населението от здравни грижи, загубване
индивидуалността на болния [4]. Основно в
професията на медицинската сестра е
грижата, но кризата в здравеопазването
доведе до девалвация на тази основна дейност
и до дефицит на ценности като: милосърдие,
хуманност, справедливост, чувство за
отговорност и други, така необходими за
формиране моралния облик на медицинската
сестра.
При проведеното интервю за най-важните
качества, които трябва да притежава
медицинският
специалист,
студентите
единодушно
посочват
качествата:
милосърдие,
състрадание,
отзивчивост,
уважение към пациенти и колеги, съчувствие,
отговорност, принципност, справедливост,
честност, дисциплинираност, деликатност,
самокритичност, човечност. В съдържанието
на хуманността те включват: проява на
разбиране към околните, милосърдие,
загриженост и отзивчивост към проблемите
на другите, съчувствие, готовност за помощ
при нужда. Значима част от респондентите
също определят вярно хуманността като
проява на човечност, доброта, взаимопомощ и
човешки дълг. Тези ценности и качества
според тях са в основата на ценностната
система на медицинския специалист.
Осемдесет и пет процента от изследваните
не уважават проявите на лицемерие, лъжа,
неуважение към пациента и неговите близки,
егоизъм, безотговорност, несправедливост,
измама, а останалите петнадесет процента не
одобряват и прояви на високомерие, алчност,
завист, недисциплинираност и агресия. На
въпроса “Оценявате ли, че пациентът изпитва
страх
от
болничната
обстановка
и
отношението на медицинския персонал?” се
получиха следните отговори: 82,40% от
изследваните студенти оценяват, че при
постъпването си в болничното заведение
пациентът изпитва своите страхове от
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заобикалящата го обстановка и отношението
на медицинския персонал.
Впечатляващ е факта, че 89,10% от
стажантите
са
успели
да
изградят
доверителни отношения с пациентите. Това
доказва и нашата теза, че общуването с
реалния пациент по време на практическото
обучение е предпоставка за формиране на
комуникативни
умения
у
бъдещите
медицински сестри като елемент от
професионалната им компетентност. Още
повече, пациентът не може да прецени
правилните техники при извършване на
манипулации, но оценява уменията за
общуване (Фиг 2).

Фиг. 2. Изградени отношения на доверие с
пациентите
Получените резултати показват, че 85% от
студентите в края на стажа винаги вземат
информирано съгласие от пациента при
извършване на лечебните манипулации.
Останалите студенти отговарят с “Не
винаги”. От проведеното интервю става ясно,
че студентите възприемат “информираното
съгласие” като процес на последователно
информиране на пациента за неговото
състояние и последващо получаване на
съгласие от пациента за съответното лечение.
Те разглеждат теоретично пациента като
автономна личност, но в своята работа не
винаги използват автономния модел на
взаимоотношения. Прави впечатление, че
част от студентите в началото на стажа
нарушават този принцип, което би могло да
се обясни с факта, че самите те са несигурни
и изпитват страх от това как ще се справят с
манипулацията. Изследването доказва, че
автономният модел не се е превърнал в
убеждение за всички студенти, което е
предпоставка за нарушаване на етичните
взаимоотношения стажант- пациент.

Формирането на професионално-значими
качества е свързано със знанията и уменията
на бъдещите медицински сестри да се
самооценяват и изработват способност за
контрол и саморегулация на поведението. В
тази връзка бе проведено изследване с цел да
се установят възможностите на студентите да
самооценяват притежаваните от тях качества.
Прави впечатление, че най-голям процент
студенти посочват притежание в средна и
висока степен на качествата честност,
искреност,
отзивчивост,
следвани
от
качесвата
отговорност,
принципност,
общителност и толерантност. Относително
ниският процент изследвани лица от
студентската група, посочили качеството
ерудираност във висока степен, би могъл да
се обясни с факта, че обучаваните съзнават
липсата на достатъчно знания за овладяване
на избраната от тях професия, което
безспорно влияе и върху формиращия процес.
Положителен е фактът, че най-значими за
стажантите са нравствените качества, които
съответстват на моралните ценности в
медицинската професия. Високата оценка на
нравствените качества като: честност,
принципност, отговорност, отзивчивост ни
дават основание за положителни прогнози
относно бъдещото развитие на студентите
при правилна организация на по-нататъшната
им дейност.
За нас беше интересно да проучим
мнението на студентите, относно това какви
качества и умения са доразвити и
усъвършенствани по време на преддипломния
стаж у тях (Фиг 3).

На първите места са посочени качествата–
отговорност -76,20% и наблюдателност78,60%. Наистина тези качества имат
изключително
важно
значение
за
медицинската сестра, тъй като тя е повече
време при болния и би могла да забележи и
съобщи промени в състоянието му, а по
отношение на отговорността и най-малката
грешка би могла да доведе до застрашаване
живота на пациента. Емпатията се възприема
като
способност
за
емоционална
съпричастност, споделяне на чувствата и
емоционалното
състояние
на
другия.
Недоумение буди факта, че качеството
емпатия е посочено само от една четвърт от
студентите, тъй като трудно можеш да бъдеш
истински милосърден и състрадателен, ако не
си в състояние да се поставиш на мястото на
другия. Получените резултати от проучването
се потвърждават и от проведено от Б.
Торньова изследване по тази проблематика
(2005г.),
което
доказва
ролята
на
преддипломния стаж за формиране на
професионално-значими качества у бъдещите
медицински сестри.
Изследваните студенти считат, че за да се
формират у тях умения за рационално
общуване, в тази насока е необходима
предварителна подготовка, каквато за
съжаление в момента почти не се
осъществява. Този проблем би могъл да се
разреши според тях, ако по време на учебната
практика и преддипломния стаж се отделя поголямо
внимание
на
общуването
с
пациентите. Формирането на комуникативни
умения,
необходими
за
тактично и
съчувствено предаване и приемане на
информацията от болния, съдейства за
овладяване на качества, необходими за
изграждане личността на медицинската
сестра.
Изводи
Обобщеният анализ на резултатите от
проведеното изследване позволява да се
направят следните изводи:
● Преддипломният стаж съдейства за
усъвършенстване на знания и умения от
студентите, за поддържане на по-високо ниво
на
компетентност,
за
развиване
на
комуникативните умения и за формиране на
клинично мислене.

Фиг.3. Качества и умения формирани и
усъвършенствани по време на преддипломния
стаж
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● Развива се способност за анализиране на
различни професионални проблеми и за
намиране на пътища за решаването им.
● Най-значими за студентите от изследваната
съвкупност са нравствените качества, които
съответстват на моралните ценности в
медицинската професия.

3. Торньова, Б., Формиране на моралните
ценности при професионалното изграждане на
бъдещите медицински специалисти, Дисертация
за придобиване на ОНС «доктор», С., 2005
4. Торньова, Б., Нравствената култура на
специалиста по здравни грижи, изд. Екс-Прес,
Габрово, 2006
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ПЯСЪЧНИТЕ АПЛИКАЦИИ НА ЦЯЛОТО ТЯЛО В РЕХАБИЛИТАЦИЯТА НА
ПАЦИЕНТИ С АНКИЛОЗИРАЩ СПОНДИЛИТ (БОЛЕСТ НА БЕХТЕРЕВ)
Снежина Георгиева
SAND APPLICATIONS TO THE BODY IN REHABILITATION OF PATIENTS WITH
ANKYLOSING SPONDYLITIS (BEKHTEREV'S DISEASE)
Snezhina Georgieva
ABSTRACT: Bekhterev's disease is a chronic, recurrent and progressive moving autoimmune disease which
covers primarily vertebra joints. The disease process affects mostly young men in working age, hence its great
social significance.
Based on the fact that SPA is crucial in the rehabilitation of these patients and the increased global interest in the
natural physical factors, as well as completely unused capacity on the southern coast led us to apply this old
empirical method in patients over 50 years of age who due to one reason or another are not indicative for mud
treatment.
We used the unique black sand, typical of the region of Pomorie and Burgas.
The study included 86 patients with Bekhterev's disease, divided into two groups.
After a thorough analysis of the results obtained by different tests we statistically proved the significant effect on
mobility of the spine and increased mobility in the shoulder and pelvic joints. Sand applications are affordable,
easy to apply and low-cost method. They even have a high health, economic and social impact therefore we
recommend them in routine practice.
Key words: kinesitherapy, Bekhterev's disease, sand aplications, thalassotherapy.

Първа група – контролна: 30 болни,
чиято терапия включваше според тяхната
последователност кални вани на цялото тяло
по класическата методика. Курсът на лечение
включва 12-15 процедури всеки ден или през
ден
според
лекарското
назначение.
Продължителността на процедурата е 15-30
минути. След процедурата болния взема душ
със затоплена морска вода и почива 1-2 часа.
Следва процедура по кинезитерапия, чиято
методика се основаваше на индивидуална
работа с пациентите; непрекъснат визуален и
мануален контрол, оптимално съчетаване на
средствата
на
кинезитерапията
и
последователноста на прилагането им.
Основните средства прилагахме в следния
вид:
- подготвителни упражнения за цялото
тяло и съответните засегнати стави
- упражнения за вертебрална мобилизация
на всички равнища
- упражнения за раменния пояс и за
горните крайници
- упражнения с уреди
- упражнения на уреди

Въведение
Болестта на Бехтерев е хронично, с
рецидивиращ и прогресиращ ход заболяване с
автоимунна генеза, което обхваща предимно
вертебралните стави. Болестният процес
засяга най-вече мъжете в младата трудова
възраст. В около 90% от болните се
установява
носителство на
HLA-B-27
антиген, който се среща и при здрави хора.
Доказано е, че само при 20% от носителите на
този антиген се развива болеста на Бехтерев.
Без да е изяснена етиологията, се предполага
отключващата роля на HLA-B-27 антиген в
съчетание с други генетични и екзогенни
фактори. Като предразполагащи моменти
могат да се имат предвид различни инфекции
и травми на гръбначния стълб.(Becker, 2005)
Материал и методи
Обект на проучването са 86 пациенти с
доказана болест на Бехтерев, предимно от
мъжки пол на възраст между 50 и 67 години.
Пациентите разделихме на две групи:
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- асистирани упражнения, упражнения в
затворена кинетична верига
- дихателни и релаксиращи упражнения
Процедурите се извършваха всеки ден.
Времетраене - между 30-45 минути.
В много случаи пациентите много точно
индуцират
поносимата
дозировка
на
упражненията, но те могат да бъдат
недостатъчно или свръхмотивирани и това
налага всекидневен обективен контрол.

Втора група-основна: 56 пациенти,
чийто лечебен курс включваше пясъчни
апликации на цялото тяло - всеки ден или
през ден според лекарското назначение, както
и комплекс по кинезитерапия, чиято методика
и средства не се различават от тези в
контролната група. Температура на пясъка е
38-40°С. Започва се с 10 минути и всеки ден
времетраенето се увеличава с 3 до 5 минути.
Апликациите
се
провеждат
строго
индивидуално, според изчислените от нас
работни таблици:

Таблица 1. Продължителност и брой процедури
Възраст на
пациентите

Температура на
пясъка (t)

Продължителност на
процедурата

Брой на процедурите

Приложи
мост

От 58 до 60 г.

42°

До 45 минути

15 – 20

Всеки ден

От 65 до 70 г.

40°

До 35 минути

12 – 15

Всеки ден

Техника
Пясъкът се събира на купчини и се
разбърква периодично, за да се затопли
равномерно. В купчините се издълбават
пясъчни ложета с дълбочина 35 см, широчина
1 м и дължина 2 м. Пациентите частично или
цялостно съблечени лягат и тялото им се
покрива със слой дебел 3-8 см дебел пясък,
на корема и гърдите 3- 5 см, а областа на
сърцето и гърдите остава открита. За
предпазване на главата от топлинните лъчи
на слънцето се използват индивидуални
сенничета или компреси със студена вода.
След процедурата пациентите почиват 1-2
часа завити с чаршафи, защото потенето
продължава (Бокша, 1995).
Резултати и обсъждане
Балнеолечението се проведе при невисока
или слаба възпалителна активност. За
обективизиране на резултатите в началото и
края на лечебния курс и в двете групи
изследвахме подвижността на шийния дял на
гръбначния стълб – максимална екстензия на
главата, максимална флексия ня главата,
максимално странично навеждане на главата
/вляво и вдясно/, максимална ротация на
главата /вляво и вдясно/. Използвахме още
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способа на Форестие. Подвижността на
лумбалния дял на гръбначния стълб
тествахма чрез способа на От, наклони
напред – разстоянието
пръсти – под, както и латерални наклони.
Изследвахме подвижността на гръдния кош
чрез метода на Хирц 1,2,3. Математическата
обработка на резултатите е извършена върху
данните на лицата ,спазили точно условията
за включване в групите за наблюдение.
Провеждането на наблюдението и събирането
на данните са извършени в продължение на
три години. Правилното прилагане на
пясъчните апликации не води до промяната в
сърдечно – съдовата система (Dirndgel, K,
2007). Така, че тя може да се прилага и при
пациенти с хипертония. При нито един от
лекуваните не се появиха странични реакции
и усложнения по време на самата терапия с
пясъчни апликации или след нея.След
терапевтичното въздействие върху опорно –
двигателния апарат, болните с по- голямо
желание посещават залата по кинезитерапия.
При 49 пациенти е постигнат много добър
ефект от проведеното лечение – липсва
сутрешната скованост и значително или
напълно изчезва болката в гръбначния стълб.
Пациентите чувстват лекота при движенията,
което сьздава
благоприятен
фон
за
изпълнението
на
процедурата
по

кинезитерапия. При 34 пациенти имаме добър
ефект и само при 3 пациенти не се наблюдава
подобрение.

Промени в някои показатели на сърдечносъдовата система след проведен курс
псамотерапия

Таблица 2. Показатели на сърдечно-съдовата система след проведен курс псамотерапия
Показатели
Систолно
налягане
в
(mmHg)
Диастолно
наляга
не в (mmHg)
Сърдечна
често
та (в мин)

Абсолютен брой
на болните

Преди лечение

След лечение

х

Х Δ

86

143.31±4.9

146.86 ±3.2

0.9436

> 0.05

86

82.50±5.0

82.67 ±4.5

0.1316

> 0.05

86

69.93±2.6

70.10 ±2.9

0.7659

> 0.05

Δ

Изводи
1.Пясъчните апликации са ефективен
естествен физикален фактор. Те дават
възможност за лечение и функционално
възтановяване на пациенти с болеста на
Бехтерев , които по една или друга причина
не са показани за калолечение.
2.Пясъчните апликации на цялото тяло
оказват
благоприятно
терапевтично
въздейсвие върху подвижноста на гръбначния
стълб и големите стави.
3.Прогресивен момент в програмата
считаме
оптималното
съчетаване
на
кинезитерапия и пясъчни апликации.
4.Последователността на прилагането им
засилва лечебния ефект и води до реално
подобряване наобективното и субективното
състояние на болните.
5.Сравняването, както на непосредсвените,
така и на късните резултати показва, че
кинезитерапията и пясъчните апликации са
метод напълно равностоен по своите
резултати на традиционната методика на
съчетаване на кинезитерапия и кални
апликации.
6.Въз основа на получените от нас
резултати считаме че апробираната от нас
методика е подходяща за приложение във
всички
черноморски
санаториуми
и
профилакториуми. Тя може да се прилага
както в санаториални така и амбулаторно.
7.Пясъчните апликации трябва да се
прилагат
строго
индивидуално
и
целенасочено при конкретно прецизирана
дозировка.
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8.Пясъчните апликации са достъпен лесно
приложим и с малко разходи метод. При това
притежават висок здравен и социален ефект
поради което ги препоръчваме в рутинната
практика.
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ДОБРОВОЛНАТА РАБОТА НА СТУДЕНТИТЕ С ДЕЦА ОТГЛЕЖДАНИ В
ИНСТИТУЦИИ
Силвия Кючукова
THE VOLUNTARY WORK OF STUDENTS WITH CHILDREN IN INSTITUTIONS
Silviya Kyuchukova
ABSTRACT: Volunteering is an activity undertaken by people voluntarily and free of charge and is aimed
at achieving socially significant goals for solving the problems of society. The participation of young people in
these endeavors is of great benefit for themselves by providing them with opportunities for self-enrichment and
professional life and practice. Building on this basis were involved students with medical specialties in
realization of a research project aimed at providing modern health knowledge of children in institutions. The
purpose of this study was to trace the impact of volunteer work on self-development of students in collaboration
their children deprived of parental care. The main conclusion that form is that students - volunteers accept
voluntary work as an opportunity to acquire new knowledge to gain medical experience and take into account
the positive impact on their professional training and personal development.
Key words: students; volunteer work; children in institutions; benefits.

Въведение
Понятието доброволчество се прилага за
обозначаване на движение зародило се през
ХІХ век. Доброволният труд е дейност,
осъществявана от хора доброволно и
безвъзмездно и е насочена към постигане на
социално значими цели за решаване на
проблеми на обществото. В много страни по
света доброволният труд е ежедневна
социална практика: хората се обединяват и
обучават в здравословно хранене и начин на
живот; да организират конференции и
форуми; да решават общи проблеми. Според
Тофлър „доброволците са просуматори, които
оказват ценни услуги, без да получават
възнаграждение за отделеното време, за
уменията и поетите рискове” [5].
Доброволните помощници могат да са
свързани с проблем, с който организацията се
занимава косвено или не е свързан с него.
Наличието на доброволци е признак, че
благотворителната
организация
е
жизнеспособна и нейната програма е
привлекателна за тях. Мотивите за членуване
в тези организации могат да са най –
различни:
 убеждения от нравствен и религиозен
характер;
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 потребност от общуване, активност,
реализация на способности;
 обществено признание;
 желание да се придобие нова работа
или квалификация и др.
Волонтерската работа като проява на
милосърдие и човеколюбие ще съществува до
тогава, докато съществува потребността на
хората от помощ и възможността
на
държавата да удовлетворява гражданите
социално. Затова доброволческата дейност
трябва да стане още по голяма част от
обучението на студентите и особено на тези с
медицинска специалност и да бъде ефективен
компонент от практичната им подготовка. В
гражданските организации доброволци са
обикновено
студенти,
които
в
благотворителна
дейност
получават
професионална подготовка и възможност за
самореализация.
Висшето училище (ВУ) има възпитателна
роля и за това трябва да се имат в предвид
онези качествени промени в структурата на
личността, които настъпват при изменение на
социалната роля на юношата и девойката по
време на преходните им позиции от
положение на „ученик” до новото-„студент”.
Студентите имат зрелостта за пълна
самоотговорност, както и необходимата

лична
мотивация
за
овладяване
на
професията. Тези качества ги отличават
съществено от учениците. Различни фактори
оказват влияние върху тяхната активност,
като така възниква ефекта на избирателна
активност на студента. Тя се изразява в
различното разпределение на неговите усилия
между
учебните
и
извънучебните
дисциплини.
Да си доброволец е въпрос на нагласа и на
лична мотивация. Извършвайки доброволен
труд се придобиват опит и умения,
осъществяват се срещи с нови хора, осмисля
се свободното време. Всеки сам си намира
мотивация, според собствените си нагласи да
помага, да се усъвършенства. Имайки се в
предвид, че нагласите са сложни и динамични
процеси строго индивидуални те в голяма
степен предопределят активното поведение
на човека.
Върху доброволната работа социалното
влияние е много силно, защото „отразява
промените в човешкото поведение в резултат
на действителен или въображаем натиск от
страна на околните” [4]. Нагласите за
доброволен труд често пъти се повлияват в
положителен аспект от заразителният пример
на околните доброволци, които са такива по
призвание и убеждение. Промяната в
поведението в резултат на социалният натиск,
което в същността си е конформизъм, е
промяна която би допринесла за добруването
на обществото. През повечето време
влиянието на околните променя поведението
без особени трудности.
Всичко изложено до тук е важна
предпоставка за реализирането на някои от
задачите (- Да се подберат и обучат
студентите-обучители; - Набиране на
статистическа
информация
относно
реализирането
на
проекта;
Популяризиране на резултатите от проекта)
по научен проект -„Формиране на здравни
знания и култура сред младежи и девойки в
Домовете за деца лишени от родителска
грижа”, със срок на действие 2014-2015,
подкрепен и финансиран от Тракийски
университет в град Стара Загора, България
[3]. Проектът е насочен към деца в
неравностойно положение и намирането на
начини и средства да се повиши тяхната
здравна култура като им се предоставят
съвременни здравни знания.

Цел
Да
се
проследи
влиянието
на
доброволната работа върху саморазвитието
на студентите при колаборацията им с деца
лишени от родителска грижа
Обект на изследване:- студенти в
специалност медицинска сестра в катедра
Здравни грижи на Медицински факултет при
Тракийски университет-Стара Загора.
Време на провеждане – 2014-2015 години.
Контингент- 32 студента в специалност
медицинска сестра в катедра Здравни грижи
на Медицински факултет при Тракийски
университет-Стара Загора.
Методи:
Анкетен, Наблюдение, Документален,
Интервюиране, Свободно индивидуално
интервю (face-to-face)), Математико –
статистически.
Задачи:
1. Използване на подходяща схема
предлагаща адекватен подбор на студенти
желаещи да работят като доброволци в
посочения проект
2. Изготвяне на адаптирана анкетна
карта за предварителен психологически
подбор на доброволци, която съдържа 25
твърдения, с три избора на един предпочитан
отговор
3. Изготвяне на въпросник (комбиниран
тип) съдържащ 9 въпроса, за търсене на
удовлетвореността
на
студентите
–
доброволци от участието им в проекта
4. Статистическа обработка на данните
5. Формулиране на изводи
Спецификата на обучение във висшето
медицинско училище е насочена и към
формиране у студентите на активна жизнена
позиция, тъй като на тази възраст настъпва
най-активното формиране на социална
зрялост, но е налице недостатъчен жизнен
опит. Често се наблюдава промяна в
настроението – от възторжено в първите
месеци на учебната година, до скептично покъсно при покриване на изисквания, графици,
оценяване и т.н.
По своята същност доброволният труд
може да бъде разглеждан и в контекста на
неформалното образование. Сам по себе си
добволния труд предоставя възможност за
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самообучение и придобиване на опит в
определена дейност, което е правилно и по
същество разбрано и оценено от студентите,
т.е. с желание и готовност те полагат
доброволен труд, за да се чувстват
удовлетворени [2].
За осъществяването на проекта беше
необходимо да се подберат определен брой
студенти (над 15 човека), които да бъдат

обучители по актуални здравни тематики на
децата отглеждани в институции. Поради
големият брой на желаещите да участват
доброволно в проекта те бяха тестово
селектирани. След математическа обработка
на психологическите тестове се получиха
резултати, които за пригледност са
представени в таблица № 1:

Таблица № 1. Резултати от психологически тест
Брой точки

Брой студенти

40 – 50

2

25 – 39

24

Силнен характер; уравновесеност;
Основни
качества:
разсъдливост,
търпимост, доброта.

Под 25

6

Недостатъчно силна личност.
Основни
качества:
нерешителност,
колебливост, неувереност

Най-голяма е групата от 24 човека, които
са попаднали в приетите средни норми на
поведение на личността, а именно, че тези
хора са със силен характер, уравновесени са,
разсъдливи, притежават личностни качества
като доброта и търпимост. Това са голяма
група от студентите, които поддържат
другите хора, но не забравят собствените си
цели. Добре работят в екип, осъзнават
правилно екипните си роли, приемат с
разбиране неуспехите и успехите. Тази група
студенти
желаещи
да
работят
като
доброволци е най-благоприятна за работа,
лесно осъзнават и приемат целите, стриктно
изпълняват задачите и са креативни в
желанието си да помогнат на другите. Те бяха
основната,
най-многобройна
група
доброволци,
които
съзнателно
и
добронамерено изпълняваха задълженията си
в проекта.
Другата група студенти е от 6 човека и
показа резултати под 25 събрани точки. Тези
хора се определят като не достатъчно
критични, задоволяващи се с малко без да
използват потенциала си на 100%. Това са
хора с талант и възможности, но не си
поставят по-високи цели. Те са инертни и не

Характеристики
Изключително силна личност.
Основни
качества:
целеустременост,
напоритост, воля

достатъчно уверени. Тази група студенти,
които желаеха да бъдат доброволци не бяха
включени в проекта.
Най-компактна е групата от 2 студента,
които са събрали най-много от възможните
точки. Това са хора с ясни цели и идеи за
живота са, напористи са и се определят като
лидери. Изключително волеви и силни
личности са. Те бяха „движещата сила” на
обучителната кампания. Имаха лидерски
позиции и им бе гласувано доверие да
представляват студентите – доброволци и да
координират действията им.
В процеса на финализиране на същинската
обучителна част на проекта се прецени, че е
необходимо всеки студент - доброволец да
попълни
анкетна
карта
за
обратна
информация, чрез която да постави оценка на
справянето си, да посочи личните си ползи и
да определи силните страни и тези, които
трябва да бъдат подобрени в бъдещи
доброволни кампании. Важна е самооценката
на студентите за постигнатото от тях и това,
което те осъзнават за своя полза. Частично и
схематично техните отговори са представени
на фигура № 1:
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Фиг. 1. Самооценка на студентите
Удовлетвореност от свършената работа
изпитват всички студенти участници в
проекта – 100%, което е силно мотивиращо и
положително като емоция за самите тях. Те са
свършили добре своята работа и се чувстват
полезни с труда си в 77% от респондентите.
Като възможност за натрупване на нови
знания са разгледали 85% от анкетираните
участието си. По-малко от половината
студенти – 46% са успели да натрупат
медицински опит при работата си с децата от
институции. И както отбелязва М.Николова:
Включването на студенти в обучението на
деца чрез модела на сътрудничество и личен
пример ще улесни усвояването на общи
хигиенни и здравни норми [3]. Една от целите
на проекта е студентите да бъдат полезни на
децата с демонстрацията на собственото си
подходящо здравно поведение. Това може да
се дължи на факта, че обучението имаше по
скоро теоретична насоченост и целеше да
подобри здравните знания.
Процентите надхвърлят 100 тъй като
респондентите са посочвали повече от един
отговора.
Категорично е мнението им, че участието
в проекта е било от изключителна полза за
тях и доброволната им работата е била в
помощ на децата отглеждани без родителска
грижа. Участието им в общополезната
дейност бе съчетано с лично удовлетворение,
благодарност и похвала.
Студентите –
доброволци
приемат
доброволният труд като възможност да
усвоят нови знания, да натрупат медицински
опит
и
отчитат
положителното
му
въздействие
върху
собствената
си
професионална подготовка и индивидуално
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израстване. Освен това доброволният труд е
практично
знание
и
е
неформално
образование, което респондентите оценяват и
са готови да използват в своето развитие.
Доброволният труд ще помогне на
студента да развие критично мислене,
способност за разрешаване на проблеми и да
се сработва с другите в среда, която го
подкрепя. Той предполага практически опит,
знания за това как работят организациите и
вникване в реалностите на живота.
Всички студенти разполагат с цялото
време на следването си, за да изпълнят
изискванията за включване в обществения
живот.
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ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ИНДИВИДУАЛИЗИРАНАТА
МЕДИЦИНА В СФЕРАТА НА ЗДРАВНИТЕ ГРИЖИ
Силвия Младенова, Людмила Чакърова
DISTRIBUTION OF TOBACCO CONSUMPTION AMONG STUDENTS STUDING IN THE
SPECIALTY “MANAGEMENT OF HEALTH CARE”
Sylvia Mladenova, Lyudmila Chakarova
ABSTRACT: In the last decades we can see a growing interest in the application in the practice of the latest
achievements of individualized medicine.
The aim of the study is to examine the expectations of health professionals for the implementation of
personified medicine in the field of health care.
Material and methods: Conducted was a survey among 380 students studying in the Faculty of Public Health
of the Medical University - Sofia. The results show that health professionals have some idea of the possibilities
of individualized medicine, but they need more information, expertise and opportunities for professional
discussions concerning the individualized medicine.
Key words: individualized medicine, health professionals and medicine innovations

Въведение
Навлизането на новите технологии в
областта на медицината поставя все повече
въпроси пред човечеството, защото всяко
нововъдение освен ползи носи и негативи и е
особено важно те да се предвидят и да имаме
готовност да се справим с тях.
Новите реалности стимулират търсенето
на нови решения при превъзмогването на
проблемите на здравия и болния човек, както
и на здравеопазната система.
Персонализираната медицина е научен
подход, който предполага индивидуализиране
на лечението и здравните грижи с решения и
практики, съобразени с всеки отделен
пациент чрез използването на генетична
информация [5].
В съвременното българско здравеопазване
се гарантира базовата здравна грижa, като е
въведен оптимален пакет от основни здравни
грижи. Този подход е икономически оправдан
и при него се гарантира определен обем
здравни грижи на гражданите, които са част
от осигурителната системата. Този подход
трябва да гарантира стандартни медицински
грижи за всеки пациент и да предотвратява
евентуално лишаване на пациенти от грижа.
Пациентите, които имат по-добри финансови
възможности могат да се осигуряват и в
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допълнителни здравноосигурителни фондове.
Там се предоставят здравни пакети,
осигурени
с
повече
допълнителни
специализирани
изследвания,
високоспециализирани медицински грижи,
реимбурсиране на скъпоструващи лекарства и
др.
Етично оправданият подход е за всички
нуждаещи се да си осигурят медицински грижи
и помощ в ситуации на:
– заплаха
за
живота,
сериозни
заболявания,
опасност
за
значителна
инвалидизация или сериозно страдание;
– превантивни медицински мерки в
случаи
като
екологични
рискове
и
причинители на инфекциозни заболявания;
– специални целенасочени мерки за
бедните, уязвимите и беззащитните хора,
прилагане на нови експериментално-научни
методики на практика [6].
Привържениците
на
идеята
за
индивидуалната отговорност за здравето, от
друга страна, са на мнение, че не трябва да се
толерира нездравословното поведение и то
следва да се направи социално и културно
неприемливо. Според тях обществото е
отишло твърде далеч при максимизиране на
индивидуалните права [7].

Ако някой избира да живее по
безотговорен спрямо собственото си здраве
начин, което го поставя във висок риск, той
би следвало да е готов да получи отказ при
предявяване на своите претенции към
обществените ресурси за здравеопазване
[7].
Възможен подход, който може да се
прилага, е хората с високо рисково здравно
поведение да плащат по-високи здравни
вноски. Тази мярка може да има превантивен
ефект и да послужи за предупреждение към
хората да направят промяна в стила си на
живот.
Индивидуализираната
медицина
предоставя възможности за повишаване на
ефикасността и безопасността на лечението.
Този подход се основава на различията между
пациентите, на молекулярната основа на
болестите и на начина на действие на
лекарствата [12].
Целта на изследването е да се изследват
какви
са
очакванията на
здравните
специалисти
за
прилагането
на
персонифицираната медицина в сферата на
здравни грижи.
Материал и методи проведено е анкетно
проучване сред 380 студенти обучаващи се
във Факултет по обществено здраве на
Медицински университет – София.

Според
повече
от
половината
от
анкетираните (56,82%) разходите са оправдани.
Това свидетелства, че независимо от високата
цена те очакват ползата да надвишава
направените разходи. Според 2,27% разходите
не са оправдани. Почти 1/3 от респондентите
(34,09%) са отговорили, че не са сигурни дали
ползите от прилагането на иновациите на
индивидуализираната медицина ще оправдаят
разходите, което на сегашния етап е оправдано,
като се има в предвид високата цена на
изследванията. Нисък е относителният дял –
6,82% – на споделилите, че не са убедени в
ползата от персонифицираната медицина.
Съотношението разход/полза ще трябва
наистина да бъде прецизно оценено, поради
което анкетираните са така предпазливи.
За да се установи какво е мнението на
медицинските
специалисти
за
предизвикателствата и перспективите на
персонализираната
медицина
им
бе
поставен
въпрос:
„Персонализираната
медицина трябва ли да бъде масово
достъпна?” (фиг. 2).

Резултати
За проучване на отношението на здравните
специалисти
към
разходите
за
персонализираната медицина бе поставен
въпроса „Какво е мнението Ви относно
разходите за изследвания и тестове,
необходими за целите на индивидулизираната
медицина и дали те ще се оправдаят от
получените резултати?” Получените отговори
представяме на фиг. 1:

Фиг. 2. Масова достъпност до постиженията
на персонализираната медицина
Получените резултати разкриват, че много
висок е относителният дял (86,85%) на
здравните специалисти, които са на мнение,
че персонализираната медицина би следвало
да е достъпна за всеки. С равни дялове от по
5,26% са отговорилите с „не знам“ и не
далите никакъв отговор и само много малък
дял – 2,63%, считат, че тя няма да е масово
достъпна.
Мнозинството от анкетираните посочват, че
според тях, персонализираната медицина
трябва да е достъпна за всеки, който може да

Фиг. 1. Баланс между ползата и разходите за
персонализираната медицина
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получи помощ от нея. Надяваме се, че с
натрупването на опит и най-важното – на
базова
информация
за
сравнение,
индивидуализираният подход към болния ще
стане достъпен за нуждаещите се. С развитието
на медицинската наука и с промяната на
парадигмата към повече превенция ще се
открият финансови възможности за по-голям
обем
превантивни
и
профилактични
мероприятия, тъй като ще се предотвратяват
тежките и сериозни етапи на заболяванията.
На анкетираните бе зададен въпроса
„Според Вас уместно ли е да се прилага
индивидуализираната медицина, като се има
предвид, че тя е по-скъпа, но много поефективна?” (фиг. 3):

анкетираните
бе
поставен
въпросът:
„Прилагането
на
персонализираната
медицина ще повиши ли интереса към
запазване на личното здраве и отговорността
към него?”

Фиг. 4. Възможност персонализираната
медицина да повиши отговорността към
собственото здраве

Фиг. 3. Подходящо ли е използването на
индивидуализираната медицина?
Получените
отговори
показват,
че
анкетираните медицински специалисти и
специалисти по здравни грижи притежават
достатъчен обем знания за възможностите на
индивидуализираната
медицина,
защото
мнозинството – 68,43% са на мнение, че
нейното използване е подходящо и
ефективно. Сравнително висок обаче е делът
на предпочелите отговор „не знам” (21,05%),
което разкрива, че много от респондентите са
слабо информирани за възможностите или че
има фактори, пречещи им да подкрепят
безрезервно използването ú. Нисък е
относителният дял на неотговорилите –
5,26%, и на отговорилите с „не“ – 2,63%,
както и на посочилите друго, без да
конкретизират.
За да се установи какво е мнението на
здравните специалисти за връзката между
индивидуализираната
медицина
и
отговорността към собственото здраве на
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Резултатите
от
отговорите
на
анкетираните показват, че най-висок е
относителният дял (68,42%) на медицинските
специалисти,
според
които
персонализираната медицина ще допринесе за
повишаване на интереса и отговорността към
собственото здраве. Тези данни са позитивни
и показват, че повече от 2/3 от участващите в
анкетното проучване притежават знания за
практическото ú приложение и ползата за
подобряване на здравето на населението.
Според 13,16% от изследваните няма връзка
между персонализираната медицина и
отговорността към собственото здраве,
15,79% не са отговорили, а 2,63% са
отговорили с „не знам”. От тези резултати
проличава, че почти 1/3 от здравните
специалисти не са запознати с предимствата и
конкретното приложение в практиката на
персонализираната медицина.
За да се изследва мотивацията на
здравните
специалисти
за
повече
специализирани знания за прилагане на
индивидуализираната
медицина
на
анкетираните бе поставен въпросът: “Имате
ли потребност да получите повече
информация за практическото приложение
на персонализираната медицина?”
Мнозинството
от
медицинските
специалисти – 81,81%, декларират, че
изпитват потребност от получаване на повече
знания за практическото приложение на
персонализираната медицина, следвани от

тези, които нямат необходимост за повече
знания – 9,09%, и с равен относителен дял от
по 4,55% са неотговорилите и далите отговор
„не знам“. Положителна тенденция е, че
повечето анкетирани проявяват желание да
получат повече знания и да са поинформирани по проблема, за да могат да
повишат квалификацията и професионалната
си компетентност.

Фиг. 5. Необходимост от получаване на
повече информация за
практическото
приложение на персонализираната медицина
В заключение могат да се правят следните
изводи
относно
възможностите
на
пресонализираната медицина в областта на
здравните грижи.
1. Здравните специалисти считат, че
въпреки големите разходи необходими за
специализирани
изследвания
при
индивидуализираната медицина разходите за
използването и са оправдани.
2. Постиженията на персонализираната
медицина трябва да са достъпни за всички
хора.
3. Практическото
приложение
на
идивидуализиранате здравни грижи ще
повиши отговорността към собственото
здраве.
Медицинските специалисти се нуждаят от
повече информация и специализирани знания
и информация за възможностите на
персонализираната медицина и иновациите.
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Faculty of Public Health
Medical University – Sofia
8 Bialo More
1527 Sofia, Bulgaria
e-mail:sylvia_m@abv.bg
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ЗДРАВНИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНАТА СИ РЕАЛИЗАЦИЯ В
СЪВРЕМЕННИТЕ УСЛОВИЯ
Христина Милчева, Албена Андонова
THE HEALTH SPECIALISTS FOR THE PROFESSIONAL SELF-REALIZATION
IN THE PRESENT CONDITIONS
Hristina Milcheva, Albena Andonova
ABSTRACT: In the present conditions a major criterion to determine the rating of the higher schools is the
self-realization of those who graduated a certain specialty. The national policy in the last years is focused on the
needed (deficient) specialties. The health professionals more often fall within the range of search, caused by the
increasing need of health care. Basically, the reasons for this are the ageing of our population as a durable
process as well as the increasing relative share of people, needing care. Parallel with the increasing number of
aged and elderly people, the need for specialists in Geriatric Care is also increasing.
The purpose of the present investigation is to identify the anticipations of students, majoring in the professional area of Healthcare for their professional self-realization in the specialty.
The documentary method and the method of anonymous inquiry investigation are applied. The inquiry form
includes questions of open and closed type. The investigation involves 75 students from the specialties “Medical
Laboratory Assistant”, “Rehabilitation Therapist” and “Geriatric Care” in the professional area of Healthcare,
being trained at the Medical College, Trakia University – Stara Zagora.
The data of the anonymous inquiry were processed mathematically, graphically and statistically by
STATISTICA for Windows, Version 8.
The investigation proves that the future health professionals are well informed about the need of professional
health care in our country. A considerable number of the interviewed students are willing to work mainly in
private structures and in the European Union, as a result of the higher remuneration and better work conditions.
A clear tendency for preference to the outpatient sector is observed. A comparatively small part of the interviewed students are willing to work in hospital structures.
Key words: students, health care, professional self-realization

Въведение
В съвременните условия един от важните
критерии за определяне на рейтинга на висшите училища е реализацията на завършилите дадена специалност. Националната политика в последните години се ориентира към
увеличаване на приема на студенти в обществено значимите и същевременно търсени от
съответните работодатели специалности. Все
по-често много обществени, а също и професионални организации алармират за определен недостиг на здравни професионалисти.
Медицинските специалисти в България вече се възприемат като дефицитни кадри. Причини за това са свободната мобилност на специалисти от регулираните професии в Европейския съюз /ЕС/, намаляване броя на желаещите да се обучават в специалностите от
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направление Здравни грижи заради ниско
заплащане и натоварения учебен процес и др.
Проблемът с недостатъчния брой медицински кадри допълнително се засилва от
застаряването на населението не само в национален, но и в световен мащаб. В Европейския регион застаряването на населението е
осезаемо, като делът на хората над 65 годишна възраст е най-бързо нарастващият сегмент
[3]. Прогнозите на ООН за 2050г. за много от
Европейските страни са относителният дял на
населението над 65 годишна възраст да достигне до 40% [3].
По данни на Националния статистически
институт „в края на 2014г. лицата на 65 и
повече навършени години са 1 440 329 или
20.0% от населението на страната. В сравнение с 2013г. делът на населението в тази възрастова група нараства с 0.4 процентни пунк-

та, а спрямо 2001г. увеличението е с 3.1 процентни пункта.“
В същия документ се посочва, че „Средната продължителност на живот общо за населението на страната, изчислена за периода
2012 - 2014г., е 74.7 години и спрямо предходния период тя се увеличава с 0.2 години“
[5]. Това допълнително повишава заболеваемостта и нуждата от специалисти за прилагане на подходи и стратегии за профилактика,
лечение и рехабилитация на населението.
След приемане на Република България в
Европейския съюз се създава възможност за
безпрепятствена мобилност от страна на медицинските специалисти. Все повече професионалисти по здравни грижи избират да работят в държавите от ЕС привлечени от реалното финансово оценяване на техния труд и
по-добрите условия на работа. Тези процеси
водят до недостиг на медицински специалисти у нас и съответно до понижаване на качеството на здравните грижи. Недостатъчното
финансиране в здравеопазването допълнително повлиява неблагоприятно върху проблема.
Към проблемните области във финансирането на болниците се отнасят недостатъчното
публично финансиране, липсата на ясно дефинирана методология и информационна
система за финансиране на болничния сектор
на пазарни принципи, липса на система за
целева ориентация на финансиране на инвестиционните разходи на болниците и наличие
на периодична задлъжнялост на болничния
сектор. В същото време пред болниците стоят
предизвикателства, според които те трябва
бързо да се адаптират към различни, непрекъснато променящи се, но също така и свързани помежду си фактори като застаряващо
население, променени характеристики на
болестта, мобилност на работната сила, въвеждане на нови медицински технологии и
лекарствени средства, нарастващи обществени и политически очаквания, нови финансови
механизми [4].
Посочените тенденции водят до нарастване на потребностите и съответно и на изискванията на обществото за качествено здравно
и социално обслужване на възрастното население. Увеличава се необходимостта здравните услуги да бъдат адаптирани към демог-
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рафските промени с фокус към обучението на
повече здравни специалисти.
Привличането и задържането на необходимия брой здравни специалисти не е временно абстрактно предизвикателство, а непосредствен и неотложен проблем, който се
решава от лицата, отговорни за разработване
на здравната политика и поддържане на високо качество на здравното обслужване [2].
Изборът на професия е ключов момент в
развитието на човека, но също толкова важно
е всеки да избира и работно място даващо му
възможност да разгръща личностния си потенциал. Според Л. Десев това е „самоопределение към предпочитана трудова дейност
на базата на психологически, физиологически, биологически и социални, включително
социално-икономически, основания.” [1].
Упражняването на избраната професията в
подходящ сектор дава реална възможност на
здравния специалист в максимална степен да
приложи знанията си и да предостави на пациентите/потребителите качествени грижи.
Цел
Целта на настоящето проучване е да се установят желанията на студентите от специалностите „медицински лаборант“, „рехабилитатор“ и „гериатрични грижи“ за реализация
по специалността.
Материали и методи
Използват се документален метод и метод
за анонимно анкетно проучване.
Анкетната карта включва въпроси от отворен и затворен тип. В проучването участват
по 75 студенти от специалностите „Рехабилитатор“, „Медицински лаборант“ и „Гериатрични грижи“ в Медицински колеж, Тракийски университет - Стара Загора.
Обсъждане и резултати
В анкетата на студентите се предоставя
възможност да посочат секторите, в които
имат желание да работят след завършване на
обучението си (фиг.1):

Фиг. 1. Сектори, в които желаят да работят студентите
Като най-желани за работа се очертават
секторите в извънболничната сфера, а именно: частни лечебни заведения /55%/, самонаети лица /43%/, SPA /37%/, държавни лечебни
заведения /29%/, дневни центрове за възрастни хора /24%/. По-малък процент от изследваните имат желание за работа в звена в болничната помощ и институции, работещи с
пациенти с тежки заболявания и увреждания.
Сборът от процентите е над 100, защото анкетираните посочват повече от един отговор.
Интерпретирането на резултатите показва, че
желаещите за работа в най-тежките звена у
нас са много малко. Относително нисък е
броят на желаещи да работят в секторите за
продължително лекуване, хосписите и институциите за хора с различни видове увреждания.
Респондентите имат възможност да аргументират решението си да започнат в бъдеще
работа в посочените от тях сектори. Около
30% отговарят на този въпрос. Като основен
довод за избора си над 2/3 посочват доброто
заплащане и по-добрите условия на труд.
Също така те имат възможност да отговорят и на въпроса защо не желаят да работят в
други сектори. Над 40% отговарят на този
въпрос, като най-често посочват, че работата
в тези сектори е емоционално натоварваща,
ниско заплатена и еднообразна.
В последните години недостатъчното финансиране на медицинските и здравни услуги
от НЗОК води до недобра финансова осигуреност на редица лечебни заведения и съответно до липса на консумативи, медикаменти,
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ниски работни заплати и лоши условия на
труд. Затова и повечето бъдещи здравни специалисти се насочват към частните структури
или към самостоятелна практика.
Желание да се реализират в България по
специалността имат 40% от изследваните
студенти, също толкова желаят да работят в
държави членове на Европейския съюз /ЕС/.
На фона на непрекъснато увеличаващия се
брой здравни специалисти, които напускат
страната ни за да търсят работа и съответно
достойно заплащане на труда си в ЕС, тези
резултати са очаквани, но същевременно тревожни. Увеличаването на броя на възрастните
и стари хора, а също и на хората в трудоспособна възраст нуждаещи се от лечебни, медицински и профилактични услуги изисква от
здравната система да осигурява добре подготвени и мотивирани специалисти. Друга
основна задача е обществената система да
финансира адекватно и достатъчно здравеопазването. Почти всички анкетирани студенти са убедени, че в България здравеопазната
система има необходимост от специалисти по
здравни грижи и затова те избират да се обучават в тези специалности.
На въпроса „Считате ли, че имате реална
възможност да се реализирате професионално
в България в настоящия момент?“ само 39%
отговорят с „Да“, а останалите посочват отговори „Не мога да преценя“ /35%/ и „Не“ /27%/
(фиг. 2).
Получаването на заплата отговаряща на
спецификата и обема на извършената дейност

е един от факторите повлияващи избора на

дадена професия.

Фиг. 2 Преценка на студентите за професионална реализация в България
Финансовите средства, които получава работещия трябва да се съобразени и с минималната издръжка на живота в страната. За
съжаление у нас в повечето сектори заплащането не е адекватно на положения труд.
На въпроса за размера на заплата, която
трябва да получават здравните специалисти,
са налице следните отговори: 1200 лв. очакват да получат 56%, между 800 и 900 - 28%, а
останалите 1600 лв.
По данни на КНСБ в края на 2015г. стойността на месечната издръжка на 1 член от 4членно домакинство (2 възрастни + 2 деца)
достига сумата от 560,55 лв. [6]
Средномесечният осигурителен доход за
страната за периода от 01.02.2015г. до
31.01.2016г. е 730,15 лв. [7]
При анализа на посочените по горе данни,
желанията на студентите в известна степен са
логични, но също така и нереалистични на
фона на финансовата криза в страната.
Изводи
1. Респондентите ясно осъзнават и отчитат
потребността от здравни специалисти у нас.
2. По-голямата част от студените желаят
да се реализират в частния извънболничен
сектор – дневни центрове, частни лечебни
заведения, SPA центрове или като самонаeти
лица.

3. Предпочитанията на изследваните за работа у нас и в чужбина се разпределят почти
по равно.
4. Почти по равно се разпределят и групите, считащи, че у нас има условия за реализация по специалността и тези, които не могат
да преценят.
5. Всички анкетирани са единодушни, че е
необходимо адекватно и достойно заплащане
на специализирания труд, почти двойно над
средното в страната.
Заключение
Резултатите от проучването очертават
следните тенденции.
Около 3/4 от студентите желаят да работят
в частните структури или като самонаети
лица, заради по-високото заплащане на специализирания си труд. Това е и причината
40% още в процеса на обучението си категорично да декларират желание да работят в
ЕС.
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