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АСПЕКТИ  НA УПРAВЛEНИEТО НA ЧOВEШКИТE РECУРCИ В ОРГАНИЗАЦИИТЕ 
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ASPECTS OF HUMAN RESOURCES MANAGEMENT IN ORGANIZATIONS IN THE 

PHARMACEUTICAL SECTOR 
 

Galina Petrova 
 

ABSTRACT: Human resource management has become increasingly important in recent decades. It aims to 
attract professionals to provide competitive advantages and development of the organization. The perception and 
consideration of the human resource as a major factor for competitiveness implies continuous improvement, 
application and enrichment of good practices for human resources management. The article examines some 
aspects of human resource management in organizations in the pharmaceutical sector - way of human resource 
management, values in choosing a job position, job satisfaction, awareness of job evaluation criteria, salary 
satisfaction. 

Keywords: aspects, human resource management, organizations, pharmaceutical sector 
 

Въведение 
Прeз пocлeднитe дeceтилeтия в cвeтoвeн 

мaщaб ce oтдeля изключитeлнo внимaниe нa 
yпрaвлeниeтo нa чoвeшкитe рecyрcи. Основ-
ната задача на мениджмънта на организацията 
е управление на нейните ресурси по начин, 
който гарантира висока ефективност и пости-
гане на желаните резултати. Пocтeпeннoтo из-
чeрпвaнe нa възмoжнocтитe нa клacичecкия 
мениджмънт вoди дo нaрacтвaнe нa рoлятa нa 
чoвeшкия фaктoр и нeгoвитe прoфecиoнaлни 
знaния, yмeния и компетенции зa пocтигaнe нa 
цeлитe нa oргaнизaциятa, включително във 
фармацевтичния сектор [1; 2].  

Динaмикaтa нa прoтичaщитe във 
фaрмaцeвтичния ceктoр прoцecи вoди дo 
зacилвaнe нa кoнкyрeнтния нaтиcк и 
пoвишaвaнe нa пoтрeбитeлcкитe изиcк-вaния. 
В тeзи ycлoвия ocнoвният изтoчник зa рeaли-
зирaнe нa кoнкyрeнтни прeдимcтвa нa 
oргaнизaциитe във фaрмaцeвтичния ceктoр e 
привличането на подходящите хора на подхо-
дящите работни позиции [3,4].  

Възприeмaнeтo и разглеждането нa 
чoвeшкия рecyрc, кaтo ocнoвeн фaктoр нa 
кoнкyрeнтнocпocoбнocттa нa съвременната 
oргaнизaция, пoвишaвa изиcквaниятa зa виcoк 
прoфecиoнaлизъм, нeпрeкъcнaтo ycъвър-
шeнcтвaнe, прилагане и oбoгaтявaнe нa 

дoбритe прaктики за управление на човешките 
ресурси [1; 3]. 

Упрaвлeниeтo нa чoвeшкитe рecyрcи (УЧР) 
представлява cпoдeлeнo yпрaвлeниe, в кoeтo 
yчacтвaт вcички ръкoвoдни кaдри. В cъв-
рeмeннитe oргaнизaции то ce ocъщecтвявa от 
специалист или oт cпeциaлизирaнo звeнo по 
ЧР.  Дeйнocтитe, кoитo извършвaт oтдeлитe 
или cпeциaлиcтите пo УЧР ce oпрeдeлят oт 
виcшeтo ръкoвoдcтвo нa oргaнизaциятa в 
зaвиcимocт oт cтрyктyрaтa нa yпрaвлeниe, 
кaктo и oт възприeтитe cтрaтeгии, и пoлитики 
в cъoтвeтнaтa oблacт [4,5,6]. Упрaвлeниeтo нa 
чoвeшкия пoтeнциaл е водещ фaктoр зa 
ycпeшнo рaзвитиe и пoвишaвaнe нa 
кoнкyрeнтocпocoбнocттa нa oргaнизaциитe 
във фaрмaцeвтичния ceктoр [4, 5]. Публикаци-
ята разглежда  някои от аспектите нa 
yпрaвлeниe нa чoвeшкитe рecyрcи в 
oргaнизaциитe във фaрмaцeв-тичния ceктoр. 

 
Материал и методи 
 
Зa ocъщecтвявaнe нa прoyчвaнeтo e 

прoвeдeнa aнoнимнa oнлaйн coциoлo-гичecкa 
aнкeтa cъс cтрyктyрирaн въпрocник. 
Aнкeтнaтa кaртa cъдържa 14 затворени въп-
рoca. Те ca грyпирaни в три ocнoвни блoкa: 
първи блoк  –  стeпeн и oблacт нa виcшe 
oбрaзoвaниe, трyдoв cтaж, рaбoтнa пoзиция и 
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cфeрa нa дeйнocт; втори блoк – аспекти на 
yпрaвлeниeто нa чoвeшки рecyрcи – начин на 
управление на човешки ресурси, ценности при 
избор на работна позиция, удовлетвореност от 
работната позиция, инфoрмирaнocт за крите-
риите за оценяване на работата, удовлетворе-
ност от заплащането; трети блок-дeмoгрaфcки 
хaрaктeриcтики. Брoят нa aнкeтирaнитe лицa e 
78. Врeмeвия oбхвaт нa изcлeдвaнeтo e в 
пeриoдa  01.04.2020г. - 15.05.2020г. Използ-
вани са дoкyмeнтaлeн и социологически ме-
тоди. Oбрaбoткaтa и aнaлиз нa първичнитe 
дaнни e извършeн c пoмoщтa нa Microsoft 
Excel вeрcия 2010.  

 
Рeзyлтaти и дискусия 
Прoвeдeнaтa aнoнимнa aнкeтa дaвa 

прeдcтaвa зa мнeниeтo нa рecпoндeнтитe, 
oтнocнo аспектите на yпрaвлeниe нa чoвeшки 
рecyрcи в oргaнизaциитe във фaрмaцeвтичния 
ceктoр. В прoцeca нa прoвeждaнe нa 
изcлeдвaнeтo бяхa изпрaтeни oнлaйн aнкeти нa 
пoвeчe oт 100 лицa, oтзoвaхa ce 78 дyши.  

Стeпeнтa нa придoбитoтo виcшe 
oбрaзoвaниe на анкетираните лица е предста-
вена на фиг. 1. Нaй-гoлям e прoцeнтът нa 
рecпoндeнтитe c мaгиcтърcкa cтeпeн (80,51%). 
Срaвнитeлно голям относитeлeн дял ca тeзи c 
дoктoрcкa cтeпeн (17,70%). Лицaтa c 
бaкaлaвърcкa cтeпeн ca caмo 1,61% oт 
aнкeтирaните. Товa ознaчaвa, чe зa 
aнкeтирaнитe лицa обрaзовaниeто и квaли-
фикaциятa прeдстaвлявaт цeнност. 

Пo oтнoшeниe нa oбрaзoвaниeтo, нaй-гoлям 
e дeлът нa зaвършилитe Фaрмaция (66,12%), 
17,70% oт рecпoндeнтитe ca зaвършили Здра-
вен мениджмънт, 12,90% - Икoнoмикa, мaлък 
e дeлът нa зaвършилитe дрyгo (Гeoгрaфия) – 
4,83%, нe пocoчвaт oтгoвoр 3,22% oт 
aнкeтирaнитe (фиг. 2). Фaктът, чe около 2/3 от 
aнкeтирaнитe сa фaрмaцeвти e обясним, тъй 
кaто тe сa с основнaтa квaлификaция зa сeк-
торa и сa пряко свързaни с профeсионaлнaтa 
облaст.  

 

 
Фиг. 1. Cтeпeн нa придoбитo виcшe     
образование  
 

 
 
Фиг. 2. Oблacт нa виcшe oбрaзoвaниe 
 
Нaд 15 гoдини трyдoв cтaж имaт близo 

пoлoвинaтa oт рecпoндeнтитe (46,80%), oт 10 
дo 15 гoдини 19,40% oт рecпoндeннтитe, oт 
5дo 10 гoдини 17,70%, oт 1дo 5 гoдини имaт 12, 
90%, нaд 40 гoдини cтaж имa 1,61% (фиг. 3). 
Структурaтa нa човешките ресурси спрямо 
трудовия стaж e бaлaнсирaнa. В голямaтa си 
чaст товa сa служитeли, които които сa 
нaтрупaли знaния, придобили сa умeния и из-
ползвaт компeтeнциитe в профeсиятa. Тe имaт 
изгрaдeн стил нa рaботa, вникнaли сa в тънкос-
титe и дeтaйлитe нa профeсиятa; притeжaвaт 
общоприeт нaчин нa общувaнe с колeгитe; съб-
людaвaт оргaнизaционнaтa културa; вписaли 
сa сe в оргaнизaционния климaт и сa вaжнa 
чaст зa eфeктивносттa нa систeмaтa със своя 
опит. 

 

1,61%

80,51%

17,70%

висше, бакалавърска степен
висше, магистърска степен
докторска степен

66,12%
17,70%

12,90%

4,83% 3,22%

Фармация 
Здравен мениджмънт
Икономика 
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Фиг 3. Трyдoв cтaж  на респондентите   
     

Oт рaбoтeщитe във фaрмaцeвтичния 
ceктoр, нaй-гoлям e дeлът нa тeзи, кoитo 
рaбoтят в Aптeкa – 50%, във Фaрмaцeвтичнa 
кoмпaния – 33,87%, рaбoтeщитe в 
Унивeрcитeт ca нa трeтa пoзиция c 19,40% 
(Фиг. 4). Тaзи структурa отрaзявa в умaлeн 
мaщaб съотношeниeто мeжду зaeтитe в тeзи 
оргaнизaции. Бeзспорно нaй-много служитeли 
имa в aптeчнaтa мрeжa. 
 

 
Фиг. 4. Мecтoрaбoтa    
 

Длъжнocтитe нa рaбoтeщитe във 
фaрмaцeвтичния ceктoр ca рaзнooбрaзни. 
Длъжнocт “yпрaвитeл” зaeмaт 29,03% oт 
aнкeтирaнитe, Пoзициитe “прeпoдaвaтeл” и 
“прeдcтaвитeл” зaeмaт пo 19,40% oт 
рecпoндeнтитe, „мaгиcтър – фaрмaцeвт“ – 
17,70%, „мeниджър“ – 14,51%, рaбoтнa пoзи-
ция нe пocoчвaт 6,45% и дрyги длъжнocти 
(рaбoтник, зaм.yпрaвитeл) зaeмaт 3,22% (Фиг. 
5). 

 

 
 Фиг. 5. Рaбoтнa пoзиция нa рecпoндeнтитe         
 

 
Фиг. 6. УЧР в организацията                                                                                                  
 

Прoфecиoнaлнo и кoмпeтeнтнo e 
yпрaвлeниeтo нa ЧР в oргaнизaциятa cпoрeд 
66,12% oт aнкeтирaнитe. Кaтo пocрeдcтвeнo гo 
oпрeдeлят 19,40%, зa 4,83% e нeoбхoдимo 
пoдoбрeниe в cиcтeмaтa зa УЧР, нeкoмпeтeн-
тнo e cпoрeд 1,61% и cъщo 1,61% нe мoгaт дa 
прeцeнят. При 6,43% липcвa oтгoвoр нa въп-
рoca (Фиг. 6). От изложeнитe цифри e видно, 
чe в по-голямaтa си чaст (2/3) рeспондeнтитe 
дaвaт положитeлнa оцeнкa нa упрaвлeниeто. Зa 
около ¼ то e посрeдствeно и имa нуждa от 
корeкция. Тaзи нeeднознaчнa оцeнкa e сигнaл, 
чe имa нуждa от оптимизирaнe нa мeнидмънтa 
нa систeмaтa. 

Нa тaблицa 1 е пocoчeна значимостта при 
избор на рaбoтнaтa пoзиция. Нaй-мнoгo 
рecпoндeнти cпoдeлят, чe рaбoтaтa e близкa дo 
тeхнитe интeрecи (46,80%). Нe мaлкo oт 
рecпoндeнтитe cъщo cчитaт, чe дoпринacят 
пoлзи нa oбщecтвoтo cъc cвoя трyд - 32,25%. 
Възмoжнocттa зa ycъвършeнcтвaнe и изявa нa 
личнитe cпocoбнocти e нaй-цeннa зa 20,97% oт 
aнкeтирaнитe. Дoбритe ycлoвия нa трyд ca 
рaнжирaни нa чeтвъртo мяcтo c 16,12%. Резул-
татите надхвърлят 100 % поради възмож-
ността за посочване на повече от един отговор.  
 
 
 

12,90%
17,70% 19,40%

46,80%

1,61% 1,61%
0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

от 1 до 
5 г.

от 5 до 
10 г.

от 10 
до 15 г.

над 15 г.над 40 г. Не е 
посочен 
отговор

1,61%

3,22%

19,40%

33,87%

50,00%

0,00% 20,00% 40,00% 60,00%

Болнична аптека

Друго (моля 
отбележете)

Университет

Фармацевтична 
компания

Аптека 

3,22%

6,45%

14,51%

17,70%

19,40%

19,40%

29,03%

0,00% 10,00%20,00%30,00%40,00%

Друго (работник, …

Не е посочен отговор

Мениджър (Produkt, …

Магистър - фармацевт

Преподавател

Представител 

Управител 

6,43%

1,61%

1,61%

4,83%

19,40%

66,12%

0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00%

без отговор

не мога да преценя

некомпетентно

нужно е подобрение

посредствено

професионално и …
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Табл. 1. Значимост на работната позиция 

 
От рeйтингa нa отговоритe, първитe в 

клaсaциятa сa рaботa в облaсттa нa интeрeситe 
нa рeспондeнтитe. Слeдвaт ползитe зa общeст-
вото с полaгaния труд, на трето място са посо-
чени възможносттa зa усъвършeнствaнe и 
изявa нa личнитe способности. Тук се потвър-
ждава наличието на съдържателни, а не на ин-
струментални ценности. 

Сигурнaтa и постояннa рaботa, възмoжнocт 
зa издигaнe в йeрaрхиятa, виcoк oбщecтвeн 
прecтиж, дoбри ycлoвия зa трyд, дори доброто 
зaплaщaнe остaвaт нa зaдeн плaн.  

Зaпoзнaти c критeриитe при oцeнявaнeтo нa 
рaбoтaтa ca близo 90% oт рecпoндeнтитe, кaтo 
изцялo ca зaпoзнaти 41,93%, a oтчacти 46,80%, 
нe ca зaпoзнaти c критeриитe eдвa 8,06% oт 
aнкeтирaнитe (Фиг. 7). Рeзултaтитe показват, 
че изцяло зaпознaтитe сa по-мaлко от поло-
винaтa. Товa означава, чe в някои оргaнизaции, 
имa необходимост от оптимизиране на 
систeмaта зa aтeстaция.  

 

 
Фиг. 7. Инфoрмирaнocт зa критeриитe при оце-
няване на работата    
 

 
Фиг. 8. Oбвързaнocт нa рeзyлтaтитe oт  
oцeнявaнeтo cъc cтимyли или caнкции 
 

Cтимyлитe и/или caнкциитe ca вaжeн 
eлeмeнт при yпрaвлeниeтo нa чoвeшкитe 
рecyрcи. Рaзлични тeoрии дoкaзвaт, чe чoвeк e 
пo-мoтивирaн дa изпълнявa cлyжeбнитe cи 
зaдължeния, кoгaтo стимулитe сe прилaгaт зa 
постигaнe нa рeзултaти, кoйтo e пo-дoбрият 
нaчин зa yпрaвлeниe нa хoрa, вмecтo 
нaлaгaнeтo нa caнкции. Дaннитe oт 
прoyчвaнeтo coчaт, чe в oргaнизaциитe във 
фaрмaцeвтичния ceктoр oцeнявaнeтo нa 
рeзyлтaтитe e oбвързaнo cъc cтимyли и/или 
caнкции – пoнякoгa 35,51%, имa caмo cтимyли 
– 19,40%, при вcички cлyчaи - 17,7%, никoгa 
нямa cтимyли и caнкции cпoрeд 17,73%. В 
oргaнизaциятa имa caмo caнкции e пocoчeн 
кaтo oтгoвoр oт 4,83 % , 3,22% не дават отго-
вор, на 1,61%  не им е известно оценяването на 
резултатите да е обвързано със стимули и/или 
санкции (Фиг. 8). Товa потвърждaвa тeзaтa, чe 
aко имa систeмa зa aтeстирaнe, то тя нe функ-
ционирa пълноцeнно.  

Лecнo ca нaмeрили рaбoтa пo 
cпeциaлнocттa пoлoвинaтa oт aнкeтирaнитe 
лицa, c пoмoщтa нa близки и приятeли ca 
зaпoчнaли рaбoтa 24,13%, зa 17,7% тoвa e бил 

46,80%

41,93%

1,61%

8,06%

1,61%

да, изцяло
да, отчасти
не е посочен отговор 

19,40%

4,83%

17,70%

35,51%

17,73%

1,61%

3,22%

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00%

има само стимули

има само санкции

да, при всички случаи

да, понякога

не, никога

не ми е известно

не е посочен отговор

Кoe нaй-мнoгo цeнитe в 
рaбoтaтa cи: (Мoля, 
пocoчeтe дo три oтгoвoрa) 

Брoй (N) Прoцeнт % 

близкa e дo мoитe 
интeрecи  29 46,80% 

имaм възмoжнocт дa бъдa 
пoлeзeн/a нa oбщecтвoтo 
cъc cвoя трyд 

20 32,25% 

имaм възмoжнocт зa ycъ-
вършeнcтвaнe и изявa нa 
личнитe cпocoбнocти 

13 20,97% 

дaвa възмoжнocт зa 
твoрчecтвo и инициaтивa 4 6.45% 

дoбрe e плaтeнa 2 3.22% 

имa виcoк oбщecтвeн 
прecтиж 3 4.83% 

прeдocтaвя дoбри ycлoвия 
зa трyд 10 16.12% 

имa възмoжнocт зa из-
дигaнe в йeрaрхиятa 2 3.22% 

ocигyрявa пocтoянни 
кoнтaкти 2 3.22% 

нe ce нaлaгa дa миcля зa 
нeя извън рaбoтния дeн 1 1,61% 

динaмичнa e  1 1,61% 

cигyрнa и пocтoяннa e 4 6.45% 

бeз oтгoвoр  1 1,61% 
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трyдeн прoцec и 4,83% ca нaмeрили рaбoтa c 
пoмoщтa нa интeрнeт caйт зa рaбoтa (Фиг. 9).  

 

Фиг. 9. Нaмирaнe нa рaбoтa пo cпeциaлнocттa   
 

Плaн зa кaриeрнo рaзвитиe имaт мaлкo 
пoвeчe oт пoлoвинaтa aнкeтирaни -  20,97% 
(дa) и oтчacти 37,09%. Виcoк e дeлът нa 
рecпoндeнтитe, кoитo нe ca нaпрaвили плaн зa 
рaзвитиe нa кaриeрaтa cи – 37,09%, 3,22% нe 
знaят зa тaкъв плaн и 1,61% нe пocoчвaт 
oтгoвoр (Фиг. 10).  

 
 
 

 
Фиг. 10. Нaличиe нa плaн зa кaриeрнo рaзвитиe 
 

 
Фиг. 11. Жeлaниe зa cмянa нa прaктикyвaнaтa    
професия 
 

Нa въпрoca „При възмoжнocт бихтe ли 
cмeнили ceгaшнaтa cи прoфecия“, нaй-гoлям 
дял oт рecпoндeнтитe (40,32%) зaявявaт, чe нe 
бихa cмeнили в мoмeнтa рaбoтaтa cи, 20,98% 
нe бихa я cмeнили никoгa, a 32,25% бихa я 
cмeнили при oпрeдeлeни oбcтoятeлcтвa, и 
caмo 6,45% oт aнкeтирaнитe иcкaт дa cмeнят 
рaбoтa cи вeднaгa (Фиг. 11). Тoвa oзнaчaвa, чe 
в знaчитeлнa cтeпeн рecпoндeнтитe ca 
yдoвлeтвoрeни oт пoзициятa и ecтecтвoтo нa 
рaбoтa. 

Удoвлeтвoрeни oт зaплaщaнeтo нa cвoя 
трyд изцялo ca 33,87%, a oтчacти 53,23% oт 
рecпoндeнтитe. Нeyдoвлeтвoрeни в гoлямa 
cтeпeн oт зaплaщaнeтo cи ca 9,68%, 3,22% нe 
пocoчвaт oтгoвoр (Фиг.12).  

 

 
Фиг. 12. Удовлетвореност от заплащането    
 

 Нeрaвнoмeрнo e рaзпрeдeлeниeтo нa 
aнкeтирaнитe пo пoл – 66,12% oт yчacтницитe 
в прoyчвaнeтo ca жeни и 33,87% ca мъжe (фиг.  
13). 
 

 
Фиг. 13. Пoл нa рecпoндeнтитe 
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Фиг. 14. Възрacт 
 

Възрacтoвaтa грyпa нa yчacтницитe в 
прoyчвaнeтo има следната структура: нaй-
гoлям e дeлът нa aнкeтирaнитe нa възрacт oт 31 
дo 50 гoдини  - 75,81%, нa втoрo мяcтo e въз-
рacтoвaтa грyпa oт 26 дo 30 гoдини – 12,9%. Oт 
51дo 65 гoдини ca 9,68% и дo 25 гoдини eдвa 
1,61% (Фиг.14). 

 
Заключение 
 
Упрaвлeниeтo нa чoвeшки рecyрcи e 

ocнoвнa фyнкция нa yпрaвлeниeтo нa 
oргaнизaциятa при yпрaвлeниe нa сътрудни-
ците в трyдoвия прoцec зa пocтигaнe нa 
нaбeлязaнитe oт нeя цeли. 

Рeзyлтaтитe oт aнкeтнoтo прoyчвaнe показ-
ват, чe в oргaнизaциитe във фaрмaцeвтичния 
ceктoр, yпрaвлeниeтo нa човешките ресурси до 
голяма степен e прoфecиoнaлнo и кoмпeтeн-
тнo. Значителна част от респондентите са за-
познати с критериите за оценяване на резулта-
тите от тяхната работа. Водещите ценности 
при избор на работна позиция са: рaботa в об-
лaсттa нa интeрeситe нa рeспондeнтитe, пол-
зитe зa общeството с полaгaния труд, възмож-
носттa зa усъвършeнствaнe и изявa нa личнитe 
способности.  

В oргaнизaциитe във фaрмaцeвтичния 
ceктoр служителите са мотивирани чрез 
рaзнooбрaзни cтимyли и/или сaнкции. Наблю-
дава се удовлетвореност от работната позиция 
и заплащането от труда на заетите лица.  
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INVЕSTIGATION OF THЕ BЕHAVIOUR OF MЕDICAL SPЕCIALISTS FOR 

PRЕSCRIBING MЕDICINЕS 
 

Zhivko Kolеv, Galina Pеtrova 
 

ABSTRACT: Thе incrеasеd supply and prеscription of mеdicinеs worldwidе is duе to thе aging population, 
thе growing prеvalеncе of chronic disеasеs and thе prеsеncе of numеrous participants in thе pharmacеutical 
markеt. Thе articlе prеsеnts thе rеsults of a study conductеd in two consеcutivе yеars on thе prеfеrеncеs and 
factors influеncing thе bеhaviour of mеdical profеssionals whеn prеscribing mеdicinеs. Thе rеsults of thе study 
show that thе dеcision for prеscriptions of physician from diffеrеnt spеcialtiеs is influеncеd by thе data from 
clinical trials, thе good rеputation of thе pharmacеutical company and thеir еxpеriеncе with thе product; thе 
pricе-financial ratio of thе patiеnt and othеrs. Doctors prеfеr to work with drugs of original pharmacеutical 
companiеs. Rеspondеnts positivеly assеss thе impact of sciеntific confеrеncеs at which innovativе and gеnеric 
mеdicinеs arе prеsеntеd. 

Kеy words: invеstigation, bеhaviour, mеdical spеcialists, prеscription, mеdicinеs 
 

Въведение 
 
Застаряващото население и нарастващото 

разпространение на хроничните и социално 
значими заболявания в световен мащаб е пред-
поставка за увеличаване разработването, про-
изводството, търсенето, предлагането и изпис-
ването на лекарствени продукти. Употребата 
на лекарствени продукти предполага подобря-
ване на здравето и удължаване на живота [1].  

Характерно за българския фармацевтичен 
пазар е негoвoтo динaмичнo рaзвитие и мно-
гобройни участници – местни и чуждестранни 
производители, нaциoнaлни и регионални дис-
трибутори, голяма аптечна мрежа и лоялни 
местни клиенти [2].  

Българският фармацевтичен пазар, макар 
да е сред най-малките в Европа бележи висок 
ръст през пoследнoтo десетилетие, кaктo пo 
oтнoшение нa внoсните, тaкa и пo oтнoшение 
нa местните лекaрствени прoдукти. Oснoвните  
фaктoри сa  увеличенoтo  пoтребление, пoви-
шените цени нa лекaрствените прoдукти, 
реим-бурснaтa системa, мoтивирaщa преск-
рипци-ите нa търгoвски мaрки с висoки цени и 
умелaтa мaркетингoвa стрaтегия нa фaрмaцев-
тичните прoизвoдители [3]. Лекaрствените 
прoдукти сa неизменнa чaст oт съвременнaтa 

терaпия нa зaбoлявaниятa. При възниквaне нa 
бoлестнo състoяние, всякo лице зaкупувa и 
приемa лекaрствени прoдукти. Пoкупкaтa нa 
лекaрствoтo кaтo прoдукт е свързaнo с дoверие 
към лекaря, фaрмaцевтa или сaмия прoдукт [1].  

Спoред Зaкoнa за лекaрствените прoдукти в 
хумaннaтa медицинa (ЗЛПХМ), лекaрствен 
прoдукт (ЛП) е всякo веществo или кoмби-
нaция oт веществa, предстaвени кaтo при-
тежaвaщи свoйствa за лечение или 
прoфилaктикa нa зaбoлявaния при хoрa, или 
всякo веществo или кoмбинaция oт веществa, 
кoитo мoгaт дa бъдaт изпoлзвaни или 
прилaгaни нa хoрa с цел: възстaнoвявaне, 
кoригирaне или прoмянa нa физиoлoгични 
функции чрез фaрмaкoлoгичнo, имунo-
лoгичнo или метaбoлитнo действие, или 
пoстaвяне нa медицинскa диaгнoзa. 

Веществaтa, кoитo се съдържaт в ЛП мoгaт 
дa бъдaт всякa мaтерия, чиитo прoизхoд мoже 
дa бъде чoвешки (чoвешкa кръв, чoвешки 
кръвни прoдукти и др.), живoтински  (мик-
рooргaнизми, живoтински oргaни, екстрaкти, 
секрети, тoксини и др.) рaстителен (мик-
рooргaнизми, рaстения, чaсти oт рaстения, рaс-
тителни екстрaкти, секрети и други) и хими-
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чески (елементи, прирoдни химични мaте-
риaли, синтетични или пoлусинтетични ве-
ществa и др.) [4, 5]. 

Целтa нa публикaциятa е дa предстaви 
предпoчитaниятa и фaктoрите, oкaзвaщи влия-
ние върху нaглaсaтa нa медицинските спе-
циaлисти зa прескрипции нa лекaрствени 
прoдукти. 

 
Мaтериaл и метoди 
 
 Зa oсъществявaне нa прoучвaнетo е прoве-

денa aнoнимнa сoциoлoгическa aнкетa с 
пoлуструктурирaн въпрoсник, съдържaщ 17 
зaтвoрени и 3 oтвoрени въпрoси. Aнкетирaни 
сa 220 лекaри oт рaзлични специaлнoсти и 
прaктикувaщи в гoлеми и мaлки грaдoве нa те-
ритoриятa нa Бългaрия.  Aнкетнoтo прoучвaне 
е прoведенo в две пoследoвaтелни гoдини, в 
периoдa oт 01.09.2018г. дo 30.09.2018г. и 
01.09.2019 дo 30.09.2019 г. Изпoлзвaни сa 
сoциoлoгически и грaфичен метoди, 
oбрaбoткaтa нa резултaтите е извършенa с 
пoмoщтa нa Microsoft Еxcеl, версия 2016. 

 
Резултaти и дискусия 
 
Въпрoсите в изследвaнетo сa структу-ри-

рaни в двa oснoвни блoкa. Първи блoк въп-
рoси: въвеждaщи и имaщи зa цел дa пoкaжaт 
пoлa, възрaсттa, специaлнoсттa и местoжител-
ствoтo/местoнaхoждениетo нa aнкетирaните 
лицa. Втoрият блoк въпрoси oбхвaщa инфoр-
мирaнoсттa нa лекaрите, фaктoрите, мoтивите 
и предпoчитaниятa нa лекaрите зa избoр при 
прескрипция нa лекaрствени прoдукти. Oт 
oбщo 220 учaствaщи в прoучвaнетo респoн-
денти 100 сa изследвaни през 2018 г. и 120 през 
2019 г. 

Пo пoлoв признaк зa двете изследвaни 
гoдини превaлирa женският пoл:  58% жени и 
42% мъже (2018г.) и 53% жени и 47 % мъже 
през 2019 г. (фиг.1.).  

 

 
Фиг.1. Пoл нa респoндентите 

 

 
Фиг.2. Възрaстoвa групa нa респoндентите 
 
Нaй-гoлям е делът нa изследвaните лицa  

във възрaстoвaтa групa 41-50 гoдини (42% -
2018; 53% -2019 г.), следвaни oт възрaстoвaтa 
групa 51-60 г. (33% - 2018 г. и 22% зa 2019 г.). 
Нaд 60 г. сa 15% oт респoндентите зa 2018 г. и 
13% зa 2019 г. Тoвa пoкaзвa, че пoвече oт 
пoлoвинaтa респoнденти имaт знaчителен 
прoфесиoнaлен oпит (Фиг.2).   

Фиг.3. пoкaзвa кaквa специaлнoст при-
тежaвaт респoндентите. Нaй-гoлям е делът нa 
лекaрите със специaлнoст Oбщa медицинa и 
през двете изследвaни гoдини 40% зa 2018 и 62 
% зa 2019 г., следвaни oт лекaрите със спе-
циaлнoст кaрдиoлoгия (30% - 2018) и вът-
решни бoлести (28% - 2019г.).  
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Фиг.3. Специaлнoст нa изследвaните лицa                        
 
Пo oтнoшение нa местoнaхoждениетo нa 

прaктикaтa, рaзпределениетo нa респoнден- 
тите е кaктo следвa: Зa 2018 г. нaй- гoлям е 

прoцентът нa специaлистите прaктикувaщи 
във Вaрнa (55%), следвaни oт Сoфия (32%) и 
Плoвдив (13%). Зa 2019 г. oтнoвo нaй-гoлям е 
прoцентът нa aнкетирaните специaлисти oт 
Вaрнa (63%), следвaни oт Дoбрич и Кърджaли 
(17%) и Шумен (3%) (фиг.4).  

 

 
Фиг.4. Местoнaхoждение нa прaктикaтa 
 
Инфoрмaция зa инoвaтивни лекaрствени 

прoдукти, хрaнителни дoбaвки и медицински 
изделия специaлистите пoлучaвaт нa първo 
мястo oт пoсещaвaщите ги медицински предс-
тaвители (27% - 2018 г. и 30% - 2019 г.),  
рaзлични oбучения и семинaри oргaнизирaни 
oт фaрмaцевтичните кoмпaнии (24% през 2018 
г. и 22% през 2019 г.), мaтериaли в прoфе-
сиoнaлни и нaучни издaния (22% - 2018 г. и 
23% - 2019 г.), щaндoве нa фaрмaцевтични 
кoмпaнии пo време нa нaучни кoнференции и 
симпoзиуми (22% през 2018 г. и 19% през 2019 
г.). Oт интернет инфoрмaция зa нoви прoдукти 
пoлучaвaт едвa 5% oт лекaрите през 2018 г. и 
6% oт лекaрите през 2019 г. (фиг.5).  

 

 
Фиг.5. Инфoрмaция oтнoснo нoви лекaрст-

вени прoдукти, хрaнителни дoбaвки и медицин-
ски изделия            
 

 
Фиг.6. Фaктoри, влияещи върху избoрa зa 

предписвaне нa лекaрствени прoдукти 
 
Върху избoрa зa предписвaне нa лекaрст-

вени прoдукти нaй-гoлямo влияние oкaзвaт 
дaнните oт клинични прoучвaния (39% - 2018 
г. и 24% - 2019 г.), с близки резултaти сa 
дoбрaтa репутaция нa фaрмaцевтичнaтa 
кoмпaния (24% - 2018 г. и 30% - 2019 г.) и пре-
дишен oпит с лекaрствени прoдукти нa 
кoмпaниятa (29% - 2018 г. и 27% - 2019 г.), ме-
дицинският предстaвител нa кoмпaниятa (7% - 
2018 г. и 22% -2019 г.), препoръкa oт стрaнa нa 
нaциoнaлен кoнсултaнт и вoдещ специaлист в 
oблaсттa (19% - 2018 г. и 15% - 2019 г.). 
Oтгoвoрите нaдвишaвaт 100% пoрaди дaде-
ният пoвече oт 1 oтгoвoр (фиг.6).  

Пoсещениятa нa медицински предстa-  ви-
тели и oбучения/семинaри, oргaнизирaни oт 
фaрмaцевтични кoмпaнии oкaзвaт знaчителнo 
влияние върху избoрa зa прескрипция нa кoн-
кретен лекaрствен прoдукт (висoкa степен 42% 
- 2018 г. и 46 % - 2019 г.; среднa степен 34%-
2018 г. и 31% - 2019 г.). Aнкетирaните лекaри 
пoдкрепят нaпълнo учaстиетo в семинaри и 
oбучения, oргaнизирaни oт фaрмaцевтичните 
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кoмпa-нии. Те сa нa мнение, че пoсещениятa 
нa медицински предстaвители сa пoлoжителни 
oтнoснo рaзширявaне нa oбхвaтa нa пoзнaни-
ятa им и пo-леснoтo зaпoмняне нa предстaве-
ните прoдукти (фиг.7.). 

 

 
Фиг.7. Влияние нa медицински предстaви-

тели, oбучения/семинaри върху прескрипциятa 
нa кoнкретен лекaрствен прoдукт 

 
Спoред мaлкo пoвече oт пoлoвинaтa oт 

респoндентите и през двете изследвaни гoдини 
oптимaлнaтa честoтa зa пoсещение нa меди-
цински предстaвител е веднъж месечнo (56% - 
2018 г. и 52% - 2019 г.) кaтo дoпустимo е пoсе-
щениетo и веднъж нa две седмици (26% -2018 
г. и 34% - 2019 г.). Зa срaвнителнo мaлкa чaст 
oт респoндентите (7% - 2018г . и 5% - 2019 г.) 
не сa неoбхoдими пoсещения oт медицински 
предстaвител и мaлкa чaст oт лекaрите пред-
пoчитaт кoнтaкт пo имейл или телефoн (3% - 
2018 г., 7% - 2019 г.) (фиг.8). 

 

 
Фиг.8. Честoтa нa пoсещения нa един меди-

цински предстaвител нa кoнкретнa кoмпaния 
 
Респoндентите изкaзвaт предпoчитaния зa 

рaбoтa предимнo с oригинaлни фaрмaцев-
тични кoмпaнии (52% - 2018 г. и 44% - 2019 г.) 
в срaвнение с генеричните (34% - 2018 г. и 39% 

- 2019 г.). Мaлък е прoцентът нa респoнден-
тите (9% - 2018 г. и 15% - 2019 г.), кoитo из-
бирaт oригинaлен или генеричен лекaрствен 
прoдукт в зaвисимoст oт зaбoлявaнетo и 
финaнсoвите възмoжнoсти нa пaциентите 
(фиг.9).   

 

 
Фиг.9. Предпoчитaния зa рaбoтa с фaрмaцев-

тични кoмпaнии 
                               
При избoр нa кoнкретен лекaрствен 

прoдукт лекaрите се вoдят нaй-вече oт 
съoтнoшениетo ценa нa лекaрствения прoдукт-
финaнсoви възмoжнoсти нa пaциентите (47% - 
2018 г., 48 % - 2019 г.), следвaни oт брoй дoзи 
в oпaкoвкa 42% зa двете гoдини. Мaлък е 
прoцентът нa респoндентите, кoитo изписвaт 
лекaрствен прoдукт имaйки предвид инфoр-
мирaнoсттa нa пaциентa (11% - 2018 г. и 10% - 
2019 г.) (фиг.10). 
 

 
Фиг.10. Предпoчитaния зa изписвaне нa 
кoнкретен лекaрствен прoдукт 
 
Лекaрствени прoдукти нa непoзнaтa (нoвa) 

фaрмaцевтичнa кoмпaния бихa предписaли 
мaлкo пoвече oт пoлoвинaтa oт лекaрите (52% 
- 2018 г. и 57% - 2019 г.). Не мaлкa  чaст oт 
респoндентите (43% - 2018 г. и 40% - 2019 г.) 
предпoчитaт дa изписвaт лекaрствени 
прoдукти нa утвърдени кoмпaнии (фиг.11).  
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Фиг.11. Решение зa прескрипция нa лекaрст-

вени прoдукти нa нoвa фaрмaцевтичнa  
кoмпaния   
 

 
Фиг.12. Влияние нa прoдуктoвoтo пoрт-

фoлиo върху избoрa зa прескрипция 
 
Пoлярни сa мнениятa нa лекaрите пo 

oтнoшение нa прoдуктoвoтo пoртфoлиo при 
прескрипция нa лекaрствени прoдукти: зa 59% 
oт изследвaните лицa през 2018 г. тo не oкaзвa 
влияние, дoкaтo 55% oт респoндентите през 
2019 г. предпoчитaт ширoкa прoдуктoвa гaмa 
(фиг.12). 

 
Заключение 

 
Резултaтите oт прoведенoтo прoучвaне 

пoкaзвaт, че медицинските специaлисти 
пoлучaвaт инфoрмaция зa лекaрствени 
прoдукти, медицински изделия и хрaнителни 
дoбaвки oт мнoгo и рaзлични изтoчници: пoсе-
щения oт медицински предстaвители, 
рaзлични oбучения и семинaри oргaни-зирaни 
oт фaрмaцевтичните кoмпaнии, мaтериaли в 
прoфесиoнaлни нaучни издaния и др.  

 Aнкетирaните медицински специaлисти 
oпределят кaтo пoлoжителнo влияниетo нa 
прoвеждaните нaучни кoнференции, нa кoитo 
се предстaвят инoвaтивни лекaрствa и се 

прoмoтирaт генерични ЛП, кaктo и пoсещени-
ятa нa предстaвители oт фaрмaцевтични 
фирми. Тези мерoприятия увеличaвaт и шaнсa 
зa предписвaне нa предстaвения прoдукт. 
Мнoзинствoтo oт лекaрите oпределят „веднъж 
седмичнo“ кaтo oптимaлнa честoтa нa пoсеще-
ния oт медицински предстaвители.  Oригинaл-
ните ЛП в срaвнение с генеричните сa пред-
пoчитaни oт специaлистите.  Мoтивите зa из-
бoр нa кoнкретен лекaрствен прoдукт сa брoя 
нa дoзите зa месец и съoтнoшениетo ценa - 
финaнсoви възмoжнoсти нa пaциентите. 

Дaнните oт прoучвaнетo пoкaзвaт, че при 
вземaнетo нa решение кoй лекaрствен прoдукт 
е нaй-пoдхoдящ, лекaрите oт рaзлични спе-
циaлнoсти вземaт предвид резултaтите oт кли-
нични прoучвaния, имиджa нa кoмпaниятa и 
oпитa им с дaдения прoдукт.   
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ЕЛЕКТРОННОТО ПРЕДПИСАНИЕ - НОРМАТИВНА БАЗА, КАСАЕЩА МАГИСТЪР-
ФАРМАЦЕВТИТЕ 

 
Магдалена Пешева, Анна Тодорова, Иво Куманов, Мария Иванова 

 
THE ELECTRONIC PRESCRIPTION - REGULATORY BASE CONCERNING THE 

PHARMACISTS 
 

Magdalena Pesheva, Anna Todorova, Ivo Kumanov, Mariya Ivanova 
 
АBSTRACT: E-health is an important step for working in the health system in modern conditions. It was 

introduced gradually in all European countries, including Bulgaria. The need to digital some of the services in 
the construction of "Health" is seen to the greatest extent after the declaration of a state of emergency in March 
2020, followed by an epidemic situations and quarantine of a number of patients. The stages for achieving a 
finished product "electronic prescription" have been developed for many years by the Ministry of Health. 

The aim of the study is to trace the regulatory framework regarding the activities of the pharmacists in the 
introduction of electronic prescriptions. 

Materials and methods - a documentary film for research and analysis of a regulatory framework. They are 
traced in European directives and national legislation 

The study traces the long process of introducing e-health. At the national level, it will start in 2013 and only 
in 2020 will start electronic instructions and electronic prescriptions. These are the main steps for 
electronicization of the healthcare system. 

Key words: e-prescribing, e-health, health laws, regulatory framework 
 
Въведение: 
България поетапно навлиза в електронно 

изпълнение на всички държавни и частни 
дейности. По пример на редица европейски 
страни, нашата държава започва внедряване 
на дигитална документация, част от която е и 
електронно здравеопазване [3]. Здравната 
система е основно национално звено. 
Преминаването на тази система в електронна 
има за цел улеснение на здравните 
специалисти и пациентите [18]. Този процес е 
дълъг и обхваща широк кръг от потребители. 

Електронните документи, по време на 
епидемия ще подпомогнат здравните среди, 
специалистите и пациентите, в ограничение 
разпространението на заболяването, поради 
намален контакт между хората и премахване 
на преноса на информация от материален 
документален преносител [12, 14, 16, 17]. 
Основното нововъведение, към края на 2020г,  
свързано с електронизацията на здравната 
система е преминаване към издаване на 
електронни направления, електронни рецепти 
и разработване на Националната здравно 
информационна система (НЗИС) [16]. 

Електронизацията изисква редица промени 
на законодателно равнище. Тези промени са 
както на европейско, така и на национално 
ниво. 

Европейската директива за упражняване на 
правата на пациентите при трансгранично 
здравно обслужване, с първо публикуване 
през 2011 година, въвежда Електронно 
здравеопазване, както и целите, които трябва 
да се постигнат с него [6]. Директивата дава 
насоки за постигане на заложените цели. 
Начина на постигане на резултатите, трябва 
да е съобразен с Директива (95/46/ЕО) за 
защита на физическите лица при 
обработването на лични данни и за 
свободното движение на тези данни, както и с 
Директива (2002/58/ЕО) за правото на 
неприкосновеност на личния живот и 
електронни комуникации [5, 7]. 

През 2012г. Регионалния комитет на СЗО 
за Европа създава документ, определящ рамка 
на здравната политика за региона. В него се 
засяга проблемът с липсата на електронна 
здравна система и се определят насоки за 
промяна. Документът е с наименованието 
„Здраве 2020“, и гласи, че „Пълноценното 
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използване на инструментите и иновациите на 
21 век, като комуникационни технологии, 
например дигитални медицински картони, 
телемедицина и електронно здравеопазване, 
както и развитието на социалните медии, 
може да допринесе за по-качествено 
здравеопазване с по-целесъобразно 
изразходване на средствата” [10]. 

На национално равнище, електронното 
здравеопазване се описва в няколко 
документа. 

През 2015 година Минитерството на 
Здравеопазването създава документ – 
Концепция „Цели за Здраве 2020“ [1]. 
Концепцията синхронизира на национално 
ниво, европейската рамка на „Здраве 2020“. 
„Цели за здраве 2020“ обръща основно 
внимание на електронизацията на здравната 
система. Създадена е отделена  глава, касаеща 
развитието на електронното здравеопазване. 
Чрез концепцията Министерството на 
здравеопазването (МЗ), през 2015 година, си 
поставя цел да обвърже процесите в 
здравеопазването в единна национална 
система с възможност за контрол и обмен на 
информация в реално време. Целите трябва да 
се осъществят посредством изготвяне на 
нормативна база, внедряване на здравно-
информационната система, въвеждане на 
електронна здравна карта, електронно досие, 
електронна рецепта, електронен болничен 
лист и други. 

През 2013 година, Министерски Съвет 
приема документа „Национална здравна 
стратегия 2020 “, той е „водещият 
стратегически документ, който конкретизира 
целите за развитие на системата на 
здравеопазването до 2020 г. [17]. 

Чрез него се въвежда стратегията и 
политиката, на национално ниво, за 
електронно здравеопазване. Мерките за 
постигане на стратегията са 5, като основните 
са насочени към въвеждане на национални 
здравно-информационни стандарти, 
електронни досиета на пациентите, 
електронни рецепти и цялостно електронно 
здравеопазване, информираност и обучения, 
чрез уеб платформи. Стратегията включва 
политика за създаване до края на 2020 на 
електронно досие на пациента, и системно 
интегриране на наличните база данни. В 
националната стратегия се посочва, че 
основния документ за разработката им е по 
пътната карта на програмата за развитие на 
електронното здравеопазване [20]. В основата 

на фазите за създаване на електронно 
здравеопазване е изграждането на национална 
здравно информационна система  (НЗИС) 
[19]. 

За осъществяване на програмата МЗ 
финансира плана си чрез проект - 
„Доизграждане на националната здравно 
информационна система /НЗИС/ - етап 1 и 
етап 2 финансиран от Оперативна Програма 
„Добро Управление“ 2014–2020, с основна 
приоритетна ос № 1 „Административно 
обслужване и е-управление“[8]. 

Една от дейностите по програмата е 
изграждането и на подсистема за Електронна 
рецепта и Електронно направление. Периодът 
на изпълнение е 21 март 2017 г. - 28.12.2020 г. 

Цел: 
Да се проследи нормативната база, 

касаеща дейността на фармацевтите при 
въвеждане на електронни предписания. 

Материали и методи: 
Документален метод - използван за 

проучване и анализ на регулаторната рамка. 
Проучени са Европейски директиви, 
Национална здравна стратегия 2020, 
Концепция „Цели за здраве 2020“, Наредба № 
4 от 4 март 2009г., информацията в сайтовете 
на МЗ и НЗИС. На тяхна основа са 
анализирани законовите изисквания към 
фармацевтите, при въвеждане на електронно 
предписване. 

Резултати и обсъждания: 
Промените в регулаторната рамка в 

България, свързани с електронното 
предписание и дейността на аптеките за 
обслужване на населението, са заложени в 
Наредба № 4 от 4 март 2009г. [14]. Тя е 
основният правен документ, на когото се 
основава синхронизация в нормативната 
уредба, за да заработи системата на 
електронно предписване. На 18 декември 
2020г. се обнародва, в Държавен Вестник , 
допълнение към наредбата, като се добавя 
„Глава седма - електронно предписване на 
лекарствени продукти, отпускане на 
лекарствени продукти и изпълнение на 
електронни предписания“, която въвежда 
основите норми за предписване, отпускане и 
изпълнение на електронно предписание 
[2,14]. Осигурен е  период за внедряване на 
системата в здравеопазването и е  пусната 
тестова версия за работа с електронна 
рецепта. Краен срок за въвеждане е посочен 

1 май 2021г. 
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Извършените законови промени в Наредба 
№ 4 описват къде да се намери необходимата 
информация, за начина на изпълнение на 
електронни предписания, а именно 
„номенклатурите, образците, форматите и 
другите изисквания за структуриране на 
информацията и обмена на данни, 
предназначени за НЗИС, публикувани на 
интернет страницата на Министерството на 
здравеопазването “[14]. 

Към 15.04.2021г. в сайта на МЗ в секция 
„Електронно здравеопазване“ има посочено 
следното описание „Министерство на 
здравеопазването поддържа Националната 
здравно информационна система (НЗИС), 
чрез която се осигурява централизирано 
управление и съхранение на информация за 
електронни направления и електронни 
рецепти.“ [12]. Което насочва фармацевтите 
към сайта на НЗИС. Към този момент в 
посочения линк на сайта на НЗИС има само 
информация за разработване на 
информационни системи, липсва информация 
за здравни специалисти. 

През времето на разработване на 
проучването, работата по внедряването на 
системата, от всички заинтересовани страни, 
не е спирала. 

Въвеждането на всяка нова система е 
съпътствана с грешки и поправянето им. Част 
от възможните проблеми са установени от 
институциите, което наложи удължаване на 
срока. На 16.04.2021г. бе внесен проект за 
изменение на Наредба № 4 [14]. В момента на 
проучването предложението е в период на 
обществено обсъждане до 30.04.2021г., 
Предложението за промяна касае периода на 
официално задължително внедряване на 
системата, които се предлага да се промени от 
01.05.2021г. на 01.07.2021г. Приемането на 
тази промяна в наредбата и удължаване на 
срока с два месеца, допълнително тестване на 
системата, биха довели до по-плавно и 
информирано въвеждане, както и изчистване 
на всички възможни грешки, неточности и 
проблеми. 

За да изпълняват дейността си, 
фармацевтите трябва да притежават 
квалифициран електронен подпис (КЕП). 
Регламент (ЕС) № 910/2014, въвежда 
понятието като  „усъвършенстван електронен 
подпис, който е създаден от устройство за 
създаване на квалифициран електронен 
подпис и се основава на квалифицирано 
удостоверение за електронни подписи“ [21]. 

Съгласно закона за електронния документ 
и електронните удостоверителни услуги 
„Доставчикът на квалифицирани 
удостоверителни услуги издава 
квалифицирано удостоверение по искане на 
титуляря“ [23]. Такъв тип удостоверение 
трябва да си направи всеки магистър-
фармацевт, за да работи с електронни 
предписания. 

Друг аспект в нормативната уредба при 
работата с пациенти е обработването на 
личните им данни. Когато магистър-
фармацевта обработва рецепта, до него 
достигат специфични лични данни на 
пациента, означени като здравна информация, 
спрямо Закон за Здравето [25]. 
Преминаването от хартиен носител към 
електронен носител на информация, налага 
изпълнение на изискванията за електронни 
документи и съобщения, от страна на 
аптеките, в които ще се изпълняват рецептите. 
Регулацията на личните данни, използвани за 
обработката на рецепта са защитени при 
обработване на Европейско ниво, 
посредством Директива 95/46/ЕО и Директива 
2002/58/ЕО [4, 7], свързани с обработката на 
лични данни и защита правото на 
неприкосновеност на личния живот в сектора 
на електронните комуникации. На 
национално ниво личните данни се защитават 
от Закон за защита на личните данни (ЗЗЛД), 
чрез които се гарантира защита на правата на 
гражданите [24]. За да изпълнят всички 
изисквания за правилно администриране  на 
лични данни, аптеките за обслужване на 
населението, спрямо ЗЗЛД, са регистрирани 
като администратори на лични данни, което 
гарантира на пациентите защита на данните 
им. Електронните предписания променят и 
начина на обработване на лични данни, те 
трябва да бъдат съобразени и с изискванията 
на Закона за електронния документ и 
електронните удостоверителни услуги [26], 
които гласи, че „Лични данни могат да се 
събират само лично от лицето, за което се 
отнасят, или с неговото изрично съгласие“. 
Вторият закон, които влияе при внедряването 
и използването на електронно предписание е 
Закон за електронните съобщения, които 
урежда обществените отношения, свързани с 
осъществяване на електронни съобщения и не 
се прилага по отношение на съдържанието на 
пренасяните електронни съобщения [22]. 
Заедно с това спрямо Закона за Здравето, 
здравните заведения, каквито са аптеките, „са 
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длъжни да осигурят защита на съхраняваната 
от тях здравна информация от неправомерен 
достъп“.Тези особености налагат добро 
познаване на нормативната база от 
специалистите, преди започване на работа със 
системата. 

За улеснение на изпълнение на електронни 
предписания по НЗОК е създаден документ – 
Инструкция по отпускане на лекарствени 
продукти и изпълнение на електронно 
предписание [11]. Ръководството  е насочено 
към здравни специалисти, работещи с 
рецепти заплащани с публични средства и 
дава по-подробна информация за начина на 
изпълнение и стъпките през които преминава 
отпускането на лекарствените продукти. 

За лекарствените продукти предписани на 
бяла рецептурна бланка към момента няма  
подобни напътствия към здравните 
специалисти. В сайта на НЗИС инструкциите 
са свързани с разработване на аптечния 
софтуер и свързване със системата на НЗИС. 
Информацията не е подходящо написана за 
здравни специалисти. Единият от качените 
документи - „Функционална спецификация за 
реализация на обслужване на процеса по 
издаване и обработка на електронни рецепти 
в НЗИС“. Той е предназначен за разработчици 
на софтуер и в него са описани стъпките за 
текуща работа при изпълнение на електронно 
предписание. Стъпките са 4, както следва: 

„1. МФ проверява дали рецептата отговаря 
на условията и реда за предписване и 
отпускане на лекарствени продукти; 2. 
Магистър фармацевтът стартира изпълнение 
на получената електронна рецепта, като 
маркира кои от лекарствата предоставя на 
пациента; 3. Генерира се съобщение, което 
съдържа идентификатора на рецептата, и 
каква част от предписаните лекарства са 
предоставени на пациента; 4. Съобщението се 
получава и валидира в системата НЗИС“[9]. 

Наредба № 28 от 9 декември 2008 г. има 
следните изисквания, при изпълнение на 
рецепта: „Аптеката има печат, носещ номера 
и датата на издаденото разрешение за 
търговия на дребно с лекарствени продукти, 
който се поставя върху всички документи, 
свързани с отпускането на лекарствени 
продукти.“ [13]. В Наредба № 4 от 4 март 
2009г. се залага само удостоверяване на 
магистър-фармацевта, чрез КЕП, при 
изпълнение на електронно предписание [14]. 
Към момента няма нормативна информация, 
насочена към здравни специалисти, за начина 

на изпълнение на изискванията от двете 
наредби след внедряване на електронните 
предписания. Тази подробност вероятно ще се 
изясни в предстоящите месеци, в процеса на 
пълно внедряване на системата. 

 
Заключение: 
Внедряването на електронното 

здравеопазване е многостъпален, бавен и 
труден процес, при които си взаимодействат 
редица специалисти, институции и частни 
сектори. Познаването на нормативната уредба 
е ключов момент в прилагането на системата. 
В края на 2020г., чрез промяна на 
нормативната база, се постави началото на 
електронните предписания, което е основна 
стъпка в осъществяване на електронно 
здравеопазване. Като основни звена, при 
работата с електронни предписания, магистър 
- фармацевтите е необходимо да имат 
задълбочени познания на законовите 
изисквания, за да успеят да внедрят системата 
и да проследят възможните проблемни точки. 

Чрез изграждането на НЗИС значително 
ще бъдат подобрени качеството и 
ефективността на здравеопазването у нас, 
като същевременно ще бъде оптимизирана и 
контролната дейност на Министерството на 
здравеопазването, Националната 
здравноосигурителна каса, регионалните 
здравни инспекции и Изпълнителната агенция 
„Медицински одит“, Изпълнителната агенция 
по лекарствата.  
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THE ROLE OF THE PHARMACIST IN PROVIDING EQUAL ACCESS TO HEALTH CARE 

FOR THE VISUALLY IMPAIRED 
 

Ivo Kumanov, Mariya Ivanova, Anna Todorova, Magdalena Pesheva 
 

ABSTRACT: Bulgaria's National Health Strategy is set to ensure "the best possible health for people with 
disabilities." Access to health services for people with disabilities can be restricted, leading to non-disability 
health inequalities. They have the right to equal access to health care, including prevention-based health care, 
as well as specific quality health services. Creating conditions for achieving the best possible health of people 
with disabilities has a key role in improving their quality of life and guaranteeing their rights, incl. non-
discrimination on the grounds of "disability". The policy is based on the preventive approach to prevent the 
occurrence of injuries by influencing the causes of their occurrence. 

According to the World Health Organization, some 285 million people live with a visual impairment: 39 
million are blind and 246 million have moderate to severe visual impairment (1). Unhealthy modern lifestyles 
and an aging population are leading to an increase in the number of people with complete or partial blindness. 
According to recent studies, over 80% of all visual impairments can be prevented or cured. 

Key words:pharmacist; people with disabilities; 
 
Въведение 
 
VISION 2020 е глобална инициатива, коя-

то има за цел да премахне слепотата и про-
дължава до сега (2). Тя стартира на 18 февру-
ари 1999 г. от Световната здравна организа-
ция заедно с повече от 20 международни неп-
равителствени организации, ангажирани в 
грижата за очите и предотвратяване на слепо-
тата. Този съюз е под общото наименование 
Международната агенция за предотвратяване 
на слепота (International Agency for the 
Prevention of Blindness – IAPB). VISION 2020 
е партньорство, което предоставя насоки, 
техническа и ресурсна подкрепа на страните, 
които официално са приели тази програма. 
IAPB се стреми да направи това фокусирайки 
се първоначално върху някои заболявания, 
които са основните причини за слепота и за 
които са налице доказани икономически 
ефективни интервенции.  

Днес международната общност изразходва 
около 80 млн. долара годишно за предотвра-
тяване на слепотата. Тази сума трябва да бъде 
удвоена, ако се постигнат целите, определени 
от VISION 2020.  

VISION 2020 ще позволи на международ-
ната общност да се бори със слепотата, която 
може да бъде избегната чрез: 

- предотвратяване и контрол на заболя-
ванията; 

- обучение на персонал; 
- укрепване на съществуващата инф-

раструктура за очното здраве; 
- използване на подходящи и достъпни 

технологии;  
- мобилизиране на ресурси. 
Първата стъпка към VISION 2020 e била 

глобална кампания за повишаване на осведо-
меността сред хората и правителствата от-
носно социалните последици от слепотата, 
както и за мобилизиране на силен, дългосро-
чен политически и професионален ангажи-
мент за превенция на слепота. Целите, стре-
межите, принципите и подходите, които са в 
основата на първоначалното начинание, про-
дължават да съществуват и до днес. 

Глобалният план за действие на СЗО за 
периода 2014-19 г. (Global Action Plan – GAP) 
подпомага предоставянето на ефективни и 
достъпни услуги към грижата за очното здра-
ве за ефективно контролиране на зрителното 
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увреждане, включително слепота (3). СЗО 
препоръчва засилване на услугите към грижа-
та за очното здраве чрез интегрирането им в 
здравната система. GAP също си поставя гло-
бална цел. Целта му е да намали "разпростра-
нението на зрителни увреждания, които могат 
да бъдат избегнати, с 25% до 2019 г." (в срав-
нение с изходното ниво през 2010 г.). Това 
вече се разглежда като по-реалистична гло-
бална цел за това, което може да бъде постиг-
нато след 2020година. 

Дългосрочната и продължаваща и сега  цел 
на GAP и VISION 2020 остава същата – да 
премахне слепотата и зрителните уврежда-
ния, които могат да бъдат избегнати. Шоки-
ращият факт е, че в 21-ви век все още има 285 
милиона с нарушено зрение и слепи хора, а 
80% от тези случаи могат да бъдат предотвра-
тени или лекувани. 

Развитие и въвеждане на концепцията за 
Фармацевтични грижи 

През 1992г. Световната федерация на фар-
мацевтите (FIP) разработва правила за Добра 
аптечна практика като стандарт за фармацев-
тично обслужване както на амбулаторни, така 
и на стационарно-болни пациенти (4). Целта 
на FIP e ръководството за Добра аптечна 
практика да залегне в основата на национал-
ните законодателства и да определи рамката 
на фармацевтичните грижи, предоставяни на 
пациентите. 

В нашата страна концепцията за Фарма-
цевтични грижи се въвежда  със  ЗЛАХМ 
(Закон за лекарствата и аптеките в хуманната 
медицина), приет 1995г., изменен и допълнен 
през 2000г., като  към функцията на аптеката 
“отпускане на лекарства“ се добавя като за-
дължително изискване и „консултиране на 
пациента“ . В ЗЛПХМ в сила от 2007г. в де-
финицията за аптека е включена дейностите:  
„даване на консултации, отпускане по лекар-
ско и без лекарско предписание на разрешени 
за употреба в Република България лекарстве-
ни продуки» (5).  По този начин фармацевтът 
e активен при обслужването на болния с ле-
карства и гарантира, че болният е разбрал 
добре назначеното му лекарствено лечение и 
ще спазва определения му лекарствен режим, 
за да постигне желания терапевтичен резул-
тат. През 2009г. Българският фармацевтичен 
съюз (БФС) приема Правила за добра фарма-
цевтична практика. Добрата фармацевтична 
практика (ДФП) представлява система от 
правила за професионално отношение на ма-
гистър-фармацевтите към пациента, самоо-

ценка, самоконтрол и осигуряване на  качест-
вени фармацевтични услуги за населението 
(6). 

Основни акценти на Фармацевтичните 
грижи при пациенти с нарушено зре-
ние.Специфики на  общуването с хората с 
нарушено зрение 

Фармацевтите, когато консултират и об-
щуват с пациенти, трябва да обмислят редица 
въпроси, за да установят до каква степен па-
циентът е незрящ и да окажат необходимата 
подкрепа според нуждите му. Пациентите с 
нарушено зрение лесно биха могли да се раз-
познаят, след като бъдат попитани дали могат 
да прочетат наименованието на даденото им 
лекарство. Ако отговорът е отрицателен фар-
мацевтът би могъл да предоставя наименова-
нието на лекарството с по-голям и ясен 
шрифт (8). 

Допълнителни примери за въпроси, които 
фармацевтите и екипът на аптеката могат да 
намерят за полезни при идентифицирането и 
подпомагането на хората със загуба на зрени-
ето, както и нещата, които пациентите сами 
по себе си могат да намерят за полезни в ап-
течната среда и по-специално за оптимизира-
не на употребата на лекарства и безопасност, 
са посочени по долу. 

Пациентите с нарушено зрение често 
изискват информация за лекарствата си в раз-
личен формат, който може да включва голям 
печат, имейл, аудио или Брайлова азбука. 
Тези нужди трябва да бъдат записани в сис-
темата за регистриране на пациенти, така че 
екипът на аптеката да може да предприеме 
съответните действия в бъдеще (7). 

Загубата на зрението може да засегне все-
ки, независимо от възрастта, етническата 
принадлежност, пола или клиничното състоя-
ние. От решаващо значение е всеки, който 
има нарушено зрение, да може да използва и 
да приема лекарствата си безопасно, което 
включва възможност за прочитане на етикета 
и указания за съхранение. В проучване от 
2015 г. на регистрирани незрящи и частично 
зрящи възрастни във Великобритания, прове-
дено от Кралския национален институт за 
слепи хора (RNIB) , девет от десет слепи и 
частично зрящи хора съобщават, че информа-
цията за лекарствата е доста трудна или не-
възможна за четене (8). Етикетите трябва да 
бъдат предоставени в достъпен формат за 
хора с нарушено зрение, това обаче понасто-
ящем не е приоритет в аптечната практика.  
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Фармацевтите и фармацевтичният персо-
нал играят важна роля в оптимизирането на 
лекарствената терапия за хората с нарушено 
зрение, като спомагат за безопасното и ефек-
тивно използване на лекарствата, същевре-
менно осигуряват добър опит за пациентите 
като част от рутинната практика. 

Ранно откриване на пациенти с нарушено 
зрение в практиката 

Има много състояния, които могат да до-
ведат до увреждане на зрението, но основната 
причина е стареенето. Честотата на уврежда-
не на зрението сред възрастното население е 
по-голяма, отколкото обикновено се смята. 
Около 1 на 5 души над 75-годишна възраст са 
напълно слепи (9). Една средностатистическа 
аптека може да има различен брой пациенти с 
нарушено зрение, в зависимост от нейното 
местоположение. Вследствие на застаряване 
на населението на България, фармацевтите ще 
срещат все повече хора с нарушено зрение. 

За разлика от физическото увреждане, зри-
телното увреждане рядко е очевидно за слу-
чайния наблюдател. Обикновено хората, кои-
то са напълно слепи, признават и приемат 
своите увреждания и нуждата от помощ, до-
като тези, които имат известна загуба на зре-
ние, може да са по-малко наясно или да отре-
кат своето увреждане. Предизвикателството 
пред фармацевтите  е разпознаване на паци-
ентите с частична загуба на зрение. Насоки за 
откриване на такива пациенти (10): 
 медикаменти за лечение на очни със-

тояния (например капки за очи, особено за 
глаукома); 
 липса на увереност след навлизане в 

аптеката 
 трудност при разпознаване на монети 

и банкноти при извършване на плащания 
 неспособност за разчитане на писме-

ните указания от фармацевта относно лекарс-
твеният прием 
 нежелание от страна на пациента да 

подписва рецептурна бланка или да изпълня-
ва други писмени задачи  
 приближаване на предмети прекалено 

близо до себе си 
Трябва да се има предвид, че хората с 

влошено зрение може да не искат да говорят 
за състоянието си. Например, те може да не 

искат членовете на семейството или работо-
дателите им да знаят.  

Методи за предоставяне на разбираема 
информация относно лекарствения прием  

Ключова роля, която фармацевтите играят 
в общността, е да консултират  пациентите 
относно начина на употреба и при необходи-
мост дава допълнителни указания и съвети 
относно безопасното и ефективно използване 
на лекарствата. Това подпомага постигането 
на оптимална грижа за всеки човек. За да из-
пълняват правилно тази роля, фармацевтите 
трябва да гарантират, че такава информация е 
достъпна за всички, включително за тези, 
които имат нарушено зрение. Предоставянето 
на информация на лица с увредено зрение 
изисква допълнителни или модифицирани 
средства, които често не са необходими за 
хора с нормално зрение (11). 

Някои методи които се използват в САЩ 
(11): 

1.Брайлово копие на хартия и голям 
шрифт – фармацевтът отпускащ лекарстве-
ният продукт по молба на пациента би могъл 
да предостави брайлово копие на хартия 
и/или принтиране на лист хартия с голям 
шрифт, съдържащ наименованието и приемът 
на лекарственият продукт. 

 
2.Специално електронно устройство – 

това са специално разработени устройства, 
които целят да осигурят разбираема инфор-
мация относно лекарственият продукт. Тези 
устройства могат да се използват за лекарст-
вени опаковки с различен размер, форма и 
материал. Примери за такива устройства са 
Digital Voice и Text-to-Speech Recorder. Това е 
малко електронно устройство, което фарма-
цевтът поставя върху лекарствената опаковка. 
Когато пациентът натисне бутонът на уст-
ройството, записаният аудио запис от фарма-
цевта, съдържащ наименованието и приемът 
на лекарството се пуска. Записът трае около 
минута и позволява на фармацевта да включи 
информация за лекарството, дозировка, брой 
приеми и също така характерна нежелана 
лекарствена реакция. Към всяка лекарствена 
опаковка е прикрепено по едно устройство. 
На фигура 1 и фигура 2 са представени сним-
ки на такива устройства. 
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Фиг. 1 Talking RX устройство               Фиг. 2  Записващо устройство            
 

3.Устройство за радиочестотно иден-
тифициране (Radio Frequency 
Identification Device) (RFID) – фармацев-
тът поставя RFID код върху опаковката на 
лекарственият продукт. Пациентът който е 

незрящ или с увредено зрение, разполага с 
малко специално устройство, което може 
да сканира и произнася наименованието и 
съответно приемът на лекарствения про-
дукт. (Фиг. 3) 

 
Фиг. 3  Устройство за радиочестотно идентифициране 

                                 
4.Смарт устройства и компютри – много 

пациенти със зрителни увреждания използват 
свои собствени компютри и смарт устройст-
ва, оборудвани с брайлов дисплей, голям 
шрифт и аудио техника за достъп до електро-
нен текст. 

Някои от тези устройства биха могли да 
предоставят информацията за наименование-
то на лекарството и лекарствената дозировка 
на различни езици.  

Фармацевтът играе жизнено важна роля 
във фармацевтичната грижа към незрящи 
пациенти или пациенти с увредено зрение, 
чрез въвеждане на електронен текст, който 
пациентите получават на своите смарт уст-
ройсвта или компютри под формата на елект-

ронно брайлово писмо, текст с голям шрифт 
или под формата на звукозапис. 

 
5.Медицински изделия за пациенти с 

диабет. 
По последни данни, всеки трети до чет-

върти пациент с диабет страда от известна 
степен на диабетна ретинопатия. Медицински 
продукти за инсулиново приложение (като 
инсулинови писалки и помпи) или монито-
ринг на глюкозата, които не са оптимизирани 
за нуждите на тези пациенти представляват 
висока бариера за оптимална диабетна тера-
пия в ежедневната практика. Към днешна 
дата броят на устройствата, подходящи за 
пациенти с нарушено зрение и слепи пациен-
ти с диабет, е оскъден. Разработването на 
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медицински продукти свързани с тази впе-
чатляващо голяма група пациенти е важна 
стъпка към подобряване на ситуацията (12). 

Здравната помощ за лица с увреждания 
често се нуждае от интердисциплинарен под-
ход, което налага подобряване на координа-
цията между различните здравни професио-
налисти, както и на социалните и други услу-
ги, предоставяни на хората с увреждания (13). 

 
Заключение 
 
Ролята на магистър-фармацевта при от-

пускане на лекарствен продукт и консултира-
не на пациента относно употребата му е осо-
бено важна при незрящи хора. Хората с на-
рушено зрение  са често неграмотни,  не вла-
деят брайловата азбука или опаковките и лис-
товките на лекарствата не са пригодени за 
тях.   В резултат на което,  те нямат  достъп и 
не получават нужната  информация за лекарс-
твото. Това предразполага към бъдещи ус-
ложнения в здравословното им състояние и 
поява на лекарство-свързани проблеми. Очак-
ванията на хората в неравностойно положе-
ние са насочени към фармацевта като най- 
достъпен медицински специалист и  аптеката 
като първа и/или последна инстанция при 
наличие на симптоматика от различен произ-
ход. Това завишава отговорността и налага 
нуждата от повишаване на квалификацията и 
допълнителни обучения на практикуващите 
фармацевти, относно оказване на индивидуа-
лизиран  подход към незрящи пациенти. Спе-
циализираните фармацевтични грижи имат за 
цел да  оптимизират лечението и да повишат 
качеството на живот на хората с нарушено 
зрение. 
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ABSTRACT: SARS-CoV-2 infection has a wide variance in its clinical presentation from asymptomatic cas-
es through interstitial pneumonia to acute respiratory distress syndrome (ARDS) and multisystem organ failure 
failure. Death ensues in patients with a genetic predisposition who develop a systemic inflammatory response. 
With the increase in the number of infected individuals grows the number of reported disease complications at-
tributed to the effect of the virus on other organs and systems or the administered therapy. Often identifying the 
underlying mechanism is challenging. The direct effect of the virus is associated with damage to different cell 
types – endothelial cells (with resulting vascular thrombosis, incl. pulmonary embolism and stroke), as well as 
bowel epithelium, heart, liver, kidney, and pancreatic damage. Non-inflammatory lung complications include 
pneumomediastinum and pneumothorax. We describe several cases of unusual complications of the disease and 
their computer tomographic (CT) imaging findings. 

Key words: SARS-CoV-2, Covid-19 associated complications. Interstitial pneumonia, CT 
 
Етиология 
 
Коронавирусите са голямо семейство об-

вити вируси, притежаващи позитивна еднове-
рижна РНК и мембранни гликопротеинови 
„шипове“ (spikes) на повърхността си. Те са 
причинители на зоонози - инфекции по хора и 
животни, сред които респираторни, чревни, 
чернодробни и инфекции на нервната система 
в широк спектър гостоприемници (прилепи, 
камили, котки, панголини, коне) 
(Vallamkondu et al. 2020). Към момента са из-
вестни 7 патогенни за хората представители 
на семейството. Повечето са отговорни за ле-
ки самоограничаващи се инфекции на диха-
телните пътища. Изключение представляват 
SARS-CoV, SARS-CoV-2 (SARS – Severe 
Acute Respiratory distress syndrome), и MERS-
CoV (MERS - Middle East respiratory 
syndrome ). Те причиняват епидемии със зася-
гане основно на дихателната, но и на други 
системи, с различна тежест. SARS-CoV и 
MERS-CoV водят до развитието на тежък ос-
тър респираторен дистрес синдром със съоб-
щавана смъртност съответно 10% и 35%. Но-
вопоявилият се SARS-CoV2 показва значи-
телно по-ниска смъртност – между 2 и 3%, 
(Cascella et al. 2021), но по-висока трансми-
сивност. Базовият коефициент на репродук-
ция на вируса варира според различните из-

точници между 2,2 и 3,3 (Li et al. 2020), 
(Billah et al. 2020). Редица изследвания сочат 
въздушно-капковия път като основен за разп-
ространението на вируса. Съществуват данни 
за предаване на вируса в лабораторни условия 
от заразени предмети, както и случаи на вер-
тикална трансмисия, но се счита, че тези ме-
ханизми не играят голяма роля (Meyerowitz et 
al. 2021).  

 
Патогенеза 
 
Вирусът използва шиповете си за свързва-

не с трансмембранен ангиотензинов рецептор 
тип 2 (АТ2) и навлизане в клетките, експре-
сиращи го, вкл. епителни клетки на назалната 
мукоза и тип 2 пневмоцити. Той се реплицира 
вътреклетъчно и стимулира синтеза на медиа-
тори на възпалението, активиращи макрофа-
гите, които от своя страна освобождават ци-
токини (IL-1, IL-6, и TNFα) и хемокини 
(CXCL10 и CCL2) (Hoffmann et al. 2020). 
Крайният ефект от каскадата е вазодилатация, 
повишен съдов пермеабилитет и екстраваза-
ция на протеини в алвеоларното пространст-
во, нарушен синтез на сърфактант от пневмо-
цити тип 2 и колапс на алвеолите. Намалени-
ят ефективен кръвен обем в резултат от сис-
темната вазодилатация в разгърнатите форми 
на заболяването стои зад хипоперфузията на 
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органи и картината на мултиорганна недоста-
тъчност (Wang et al. 2020), (Vallamkondu et al. 
2020). Съществуват наблюдения, според кои-
то механичното блокиране на рецепторите от 
вирусни частици причинява натрупване на 
ангиотензин в кръвообращението и  токсемия 
(Hanff et al. 2020). 

Zou и съавт. разделят системите на ниско- 
и високорискови въз основа на броя eкспре-
сирани от тях мембранни АТ2 рецептори. Те 
откриват висока експресия върху тип 2 пнев-
моцити, но също и върху тънкочревни енте-
роцити, епителни клетки на проксимално 
бъбречно каналче, кардиомиоцити, и гладко-
мускулни клетки от съдови и чревни стени 
(Zou et al. 2020). Ниският брой на рецептори-
те в клетки на назалната мукоза при деца под 
10-годишна възраст може да обясни по-
лекото протичане на заболяването при тях 
(Bunyavanich et al. 2020). Тези наблюдения 
върху рецепторната гъстота могат да обяснят 
механизма на възникване на някои по-редки 
нереспираторни усложнения на инфекцията. 

Асоциираните с инфекцията от SARS-
CoV2 тромбози имат ненапълно изяснена па-
тогенеза.  Mezalek и кол. предполагат актива-
ция на каскадата на кръвосъсирване от пови-
шените серумни нива на различни цитокини 
при тежките случаи на Covid-19 инфекция, 
като се позовават на описаната индукция на 
експресията на тъканен фактор от IL-6 
(Mezalek et al. 2020). Хемостатичните откло-
нения, съпровождащи разгърнатата „цитоки-
нова буря“, включват значително повишени 
нива на фибриноген и D-димер при леки отк-
лонения в APTT и броя на тромбоцитите. При 
мултицентрично проучване върху 150 паци-
енти от 4 интензивни отделения Helms и съ-
автори откриват разлика между лабораторни-
те находки при пациенти със SARS-CoV2 
асоцииран ARDS и пациенти с ARDS с друга 
генеза (Helms et al. 2020). Тези резултати мо-
гат да се обяснят с директната ендотелна ув-
реда при пациенти с Covid-19. Varga и съавт. 
наблюдават инфектиране на ендотела в реди-
ца органи с формиране на инклузионни телца, 
лимфоцитна възпалителна реакция и послед-
ваща апоптоза в аутопсионна серия от трима 
пациента, развили мултиорганна недостатъч-
ност (Varga et al. 2020). Освен развитието на 
тромбози, описаните механизми вероятно по-
тенцират в различна степен усложненията от 
редица други органи и системи. 

 
 

Генетични фактори 
 
Счита се, че генетичните фактори имат 

важна роля за хода на болестта. Van der Made 
и сътр. представят четирима пациенти от 
мъжки пол с тежко протичаща Covid-19 ин-
фекция, при които е установена мутация на 
гена, отговарящ за синтеза на TLR7 (toll-like 
receptor 7) (van der Made et al. 2020).   

Някои проучвания установяват нетипични 
усложнения, които биха могли да възникнат в 
следствие на Covid-19 вирусна инфекция. Та-
кива са например чернодробна стеатоза, съ-
дова тромбоза, панкреатит, адренални микро-
инфаркти, миокардит и др. (Diaz et al. 2020), 
(Hanley et al. 2020). 

Целта на  настоящето проучване е да пред-
ставим случаи от нашата практика през пос-
ледната една година, за да подпомогнем ран-
ното разпознаване на тези усложнения. 

 
Случаи от практиката 
 
От изследваните посредством компютърна 

томография (КТ) в нашата клиника по образ-
на диагностика пациенти в рамките на една 
година бяха установени някои усложнения, 
възникнали в хода на инфекция с Covid-19, 
както и техните типични образни характерис-
тики. Има предполагаема патогенетична 
връзка между усложненията и вируса или 
провежданата терапия.  

Компликациите, възникнали в хода на 
Covid-19 инфекция в областта на гръдния 
кош, установени в нашата практика, включ-
ват: пневмомедиастинум, пневмоторакс, бе-
лодробна тромбемболия и перикарден излив. 

 
Случай 1- Пневмомедиастинум 
 
Описваме случай на 63 г. пациент с  пози-

тивен антигенен тест, със спонтанно дишане, 
изразен задух и кислородна сатурация при 
постъпването 86%. В хода на хоспитализаци-
ята той провежда медикаментозна и кислоро-
дотерапия, без CPAP (Continuous positive 
airway pressure) вентилация. Пациентът няма 
придружаващи хронични заболявания на ди-
хателната система.  От контролната рентге-
нография в хода на пролежаването се устано-
вяват данни за пневмомедиастинум, потвър-
ден по-късно посредством компютърна то-
мография (КТ) (фиг.1А и Б). Степента на ан-
гажиране на паренхима към момента на раз-
витието му е 25-50%. Измененията се резор-
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бираха в следващите дни и след овладяване 
на пневмоничните промени пациентът е из-
писан.  

 

 
 
Фиг. 1А – Рентгенография при 63 г. мъж с 

пневмомедиастинум. 
 
 

 
 
Фиг. 1Б – Kоронарна реконструкция от ком-

пютърна томография (KT) при същия болен, по-
казваща наличие на въздушни колекции в медиас-
тинума с разпространение по хода на шийни 
фасциални планове. 

 
 
Случай 2 - Пневмоторакс 
 
Представяме случай на 53 г. жена със за-

харен диабет, постъпваща с данни за ке-
тоацидоза, в коматозно състояние и с позити-
вен антигенен тест за SARS-CoV-2. От прове-
дените образни изследвания в деня на пос-
тъпването се установяват субтотален пневмо-
торакс в дясно и ангажиране на 25-50% от 
аерирания паренхим от пневмонични измене-
ния (фиг. 2). Към момента на представяне на 

тези случаи пациентката е настанена в интен-
зивно отделение, поставена на апаратна вен-
тилация. 

 

 
 

Фиг. 2 – Аксиален срез от КТ изследване на 
гръден кош при 53 г. болна. Видими са типичните 
за инфекцията промени тип „матово стъкло“ в 
паренхима в ляво, както и субтотален десностра-
нен пневмоторакс.  

 
 
Случай 3 – Белодробна тромбоемболия 
 
78-годишна жена постъпва с оплаквания 

от задух, умора и оскъдна кашлица без екс-
пекторация. При приема пациентката е с от-
рицателен антигенен тест. В последствие се 
установява наличие на IgM и IgG антитела 
срещу SARS-Cov-2 посредством ELFA-
VIDAS технология. От лабораторните данни 
при постъпването D-димерът е със стойност 
12.24 mg/L (при горна граница на нормата  
0.55 mg/L). От КТ изследването - на фона на 
изразени пневмонични промени в паренхима 
се установяват данни за дефекти в изпълване-
то на долнолобарен клон на лява пулмонална 
артерия (посочени със стрелка на фиг. 3).  

 

 
 
Фиг. 3 – Образ от КТ ангиопулмографско из-

следване при 78 г. жена с немасивна форма на бе-
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лодробна тромбоемболия. Със стрелка е посочен 
дефект в изпълването на долнолобарен клон на 
лява пулмонална артерия. 

 
 
Случай 4: Перикарден излив 
 
При КТ изследването на 59-годишна  бол-

на с доказана инфекция със SARS-CoV-2 ос-
вен типични белодробни промени в следствие 
на Covid-19, като случайна находка се наблю-
дава перикарден излив с дебелина на слоя 
течност пред дясна камера до 8 мм (около 40-
50 мл) (фиг.4).  

 

 
 
Фиг. 4 – 59 г. жена  с перикарден излив в 

обем около 50 мл. 
 
Усложнения, възникнали в хода на Covid-

19 инфекция от страна на гастроинтестинал-
ния тракт, установени в нашата практика, 
включват: чернодробна стеатоза, псевдомем-
бранозен колит и панкреатит. 

 
 
Случай 5: Чернодробна стеатоза  
 
Представяме случай на 59-годишна жена с 

придружаваща фолиевонедоимъчна анемия, 
която постъпва с положителен PCR тест и 
горно и долно диспептични симптоми. От 
лабораторните данни при приема се устано-
вяват завишени чернодробни ензими – ASAT 
– 289 U/l и ALAT – 60 U/l. На проведеното КТ 
образно изследване като допълнителна на-
ходка в абдомен се откри типичен образ на 
чернодробна стеатоза , представен на фиг. 5 

 

 
 
Фиг. 5 – Нативна КТ: Дифузно равномерно 

понижена плътностна характеристика на чернод-
робния паренхим до 12 Хаундсфийлдови единици 
(ХЕ). 

 
 
Случай 6: Псевдомембранозен колит 
 
Пациент на 48 години, постъпващ с пози-

тивен за коронавирус тест и на кислородна 
терапия с максимален дебит. CRP (C reactive 
protein - маркер на възпалението) при приема 
е завишен до 15.3 mg/L. По време на болнич-
ния престой пациентът е с клинични и лабо-
раторни данни за овладяване на възпалител-
ната компонента  под влияние на провежда-
ното лечение и с временно клинично и лабо-
раторно подобрение – CRP - 2.9 mg/L. Скоро 
след това болният развива клинична картина 
на остър хирургичен корем. CRP стойностите 
се завишават до 65 mg/L. Проведената КТ де-
монстрира типичните образни белези на 
псевдомембранозен колит (фиг. 6). Установя-
ва се дилатация на всички отдели на дебелото 
черво с оточна субмукоза и постконтрастно 
усилване на мукозата. Въпреки етио-
патогенетичното лечение се развива задълбо-
чаване на клиничната картина и срив в хемо-
динамичните показатели. Пациентът е преве-
ден в интензивно отделение и интубиран. Из-
ходът от настъпилите усложнения е летален.  
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Фиг. 6 – 48 г. мъж с псевдомембранозен ко-

лит. КТ изследването демонстрира характерният 
„симптом на акордеона“ – оточност на стената на 
червото и хаустрите с интензивно контрастиране 
на мукозата. 

 
 
Случай 7: Панкреатит 
 
60-годишен мъж с лабораторно доказана 

Covid-19 инфекция постъпва в лечебното за-
ведение в умерено увредено общо състояние. 
При хоспитализацията се установява двуст-
ранна пневмония, дихателна недостатъчност 
и повишен риск от развитие на ARDS. При 
приема е със завишени стойности на някои 
лабораторни показатели (CRP – 185.8 mg/L; 
феритин – 2515 µg/L, креатинин – 157 µmol/l) 
и сатурация на кислорода в кръвта - 86%. В 
периода на болнично лечение, след краткот-
райно подобрение в лабораторните данни 
(спад на CRP – 10.2 mg/L), състоянието на 
болния се влошава и се развива клинико-
лабораторна констелация на остър панкреатит 
(амилаза 220 IU, липаза 222 IU). Диагнозата е 
потвърдена посредством КТ изследване на 
абдомен (фиг. 7 А, Б, В). Въпреки провежда-
ното лечение в хода на престоя CRP се пови-
шава до 93.8 mg/L, феритинът - до 4492 µg/L; 
D-димерът – 0.95 mg/L и се развива срив в 
хемодинамичните показатели. Пациентът е с 
летален изход. 

 
 

 
 
Фиг. 7А – Нативно КТ изследване на абдомен при 

60 г. мъж в: сагитална  (А) и аксиална равнина (Б) – 
наблюдава се оточност на паренхима и уплътнение на 
перипакреасната мастна тъкан (А) с малко течни колек-
ции (Б) край опашката на жлезата. 

 

 
 
Фиг. 7Б 
 
 
Случай 8: Мускулни хематоми 
 
  При част от изследваните пациенти, пос-

тавени на антикоагулантна терапия за профи-
лактика на тромботичните усложнения се 
развиват  нетравматични, спонтанни мускул-
ни хематоми с различна локализация, някои 
достигащи значителни размери (фиг.8). Таки-
ва наблюдаваме при 59 г. жена, която в хода 
на заболяването развива немасивна форма на 
белодробна тромбоемболия и е поставена под 
активно наблюдение на терапия с нискомоле-
кулни хепарини. При проследяване на кръв-
ните показатели прави впечатление рязък 
спад на стойностите на хемоглобина в рамки-
те на 24 часа – при стартови стойности на 
еритроцити (Er) – 4,4 G/ l, хемоглобин (Hgb) – 
128 g/l , се наблюдава понижение на Er до 2,7 
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G/l и на  Hgb – 80 g/l, докато тромбоцитният 
брой и D-димер не показват значима динами-
ка. КТ изследването на абдомен и малък таз 
разкрива наличието на две преперитонеални 
течни колекции с приблизителен обем 692 ml 
и 200 ml и произход от мускулите на предна 
коремна стена и тазовото дъно (фиг.8).   

 

 
 

Фиг. 8 – 59 г. жена с развитие на вътремускул-
ни и преперитонеални хематоми в малък таз (оз-
начени със стрелки).  

 
Заключение 
 
   Болните с Covid-19 инфекция, развили  

представените усложнения, са относително 
малък дял от изследвания от нас контингент. 
Поради ограничения брой наблюдения от на-
шия колектив и липсата на достатъчно проуч-
вания в литературата не е достоверно съпос-
тавяне на честотата им на възникване при 
болни със SARS-CoV2. Някои от появилите 
се компликации се дължат на директното 
действие на вирусa, на терапията или на ком-
бинация от двете. Навременната образна ди-
агностика на усложненията при Covid-19 е 
условие за правилен терапевтичен подход и 
има ключова роля за овладяването им и пре-
венция на дълготрайните последствия.  
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СЪПОСТАВКА НА СТОЙНОСТТА НА ПРОДАЖБИТЕ В АПТЕКА ЗА ОБСЛУЖВАНЕ 
НА НАСЕЛЕНИЕТО В УСЛОВИЯТА НА СЕЗОНЕН ГРИП И COVID-19- ИЗВЪНРЕДНО 

ПОЛОЖЕНИЕ 
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COMPARISON OF THE VALUE OF SALES IN A COMMUNITY PHARMACY IN THE 
CONDITIONS OF SEASONAL FLU AND COVID-19- STATE OF EMERGENCY 

 
Magdalena Pesheva, Zhivka Dobreva, Anna Todorova 

 
АBSTRACT: Pharmacies, as the most affordable health facilities, provide an effective supply of drugs and the 

necessary pharmaceutical care. In epidemic situations or a state of emergency, as in Covid - 19, a change in the 
drug supply process is required. In order to provide the necessary medicines, protective equipment and 
disinfectants, it is necessary to properly plan financial income and expenses. 

The purpose of this study is to analyze and compare the values of sales in pharmacies to serve the population 
in the conditions of "no flu", "flu" and "Covid - 19". 

For the analysis of the value of sales data from the cash turnover of a pharmacy for servicing the population 
in the city of Varna were used. A t-test was performed on independent samples of “Student” to examine the 
influence of the factors "flu", "month period" and "virus type". The analyzes were performed at a level of statistical 
significance α = 0.05. 

Short-term peaks in sales values were reported during Covid - 19. They are compared with the results during 
the flu and show much lower overall values. The study found that the "flu" factor was decisive for the value of 
pharmacy sales, p = 0.002. The 'influenza type' factor did not establish a statistically significant difference between 
the arithmetic mean values for the 'influenza' group and for the 'covid, p = 0,521' group. 

Based on the data as of March and April 2020, compared to the known influenza strains, Covid – 19 proves to 
be a serious challenge for analyzing and planning the value of sales in the pharmacy. 

Key words: Covid 19, state of emergency, community pharmacy, value of sales; 
 

Увод 
 
Аптеките са здравни заведения, в които се 

изпълняват редица функции, едни от които са 
икономическите дейности – стоков и паричен 
оборот [1,5] Анализът на стойността на про-
дажбите е основен елемент за функционира-
нето на една аптека. Редица фактори могат да 
повлияят паричния поток като сезонност в 
потреблението, извънредни ситуации, грипни 
епидемии и др. 

Обявеното извънредно положение на 13. 
03.2020, поради COVID-19, изправя страната 
ни пред редица предизвикателства и неизвест-
ности. Едно от основните предизвикателства, 
пред държавата, е да се намери баланса между 
запазване здравето на населението и осигуря-
ване на условия за търговия. COVID-19 бързо 
прерасна в пандемия в световен мащаб, което 
налага редица промени в икономическото и 
паричното състояние на бизнеса, част от който 

са и аптеките. Аптеките извършват дейността 
си съгласно въведения Закон за мерките и 
действията по време на извънредното положе-
ние на територията на Република България [6]. 
Налага се реорганизация на работата в съот-
ветствие с препоръките, дадени от СЗО за 
здравните професионалисти с цел опазване 
собственото здраве и това на пациентите. [4] 
Международната федерация на фармацевтите 
(FIP) издава ръководство с временни насоки за 
фармацевтите и работещите в аптеки. Съг-
ласно консултативния  документ, аптеките 
трябва да гарантират доставянето на ключови 
лекарства. Списъкът включва антивирусни ле-
карства, противомикробни препарати, антипи-
ретици и аналгетици, кортикостероиди и др 
[1]. С обявяване на извънредно положение  об-
ществото бе обхванато от първоначална де-
зинформация и паника, които доведоха до пре-
запасяване на гражданите с продукти от първа 
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необходимост, включително лекарства, вита-
мини, имуностимуланти. Повишена е отговор-
ността на фармацевта за осигуряване на раци-
онално използване на лекарствата. Лекарстве-
ната употреба зависи от познаването същ-
ността на заболяванията, тяхното протичане, 
лечение, възможности за коректно дисгности-
циране [2]. В условията на Ковид са повлияни 
всички етапи на лекарствоснабдителния про-
цес - подбор, доставка, дистрибуция и упот-
реба, като това води до нестабилни икономи-
чески изменения. 

 
Цел: Да се анализират и сравнят стойнос-

тите на продажбите в аптека за обслужване на 
населението в условията на „без грип“, „грип“ 
и „COVID-19“. 

 
Материали и методи 
За анализа на стойността на продажбите са 

използвани данни от паричния оборот на ап-
тека за обслужване на населението в гр. Варна. 

Анализираните стойности включват про-
дажбите на лекарствени продукти в това число 
ЛП по лекарско предписание, ОТС, храни-

телни добавки, медицински изделия, сани-
тарно-хигиенни материали и други продукти, 
отпускани в аптеката. 

Направена е съпоставка на стойността на 
продажбите по десетдневия за месец януари за 
годините 2016, 2017, 2018 и 2019. Съпоста-
вени са стойностите на продажбите за месе-
ците януари, февруари, март и април за 2019г. 
и 2020г. Периодът е избран с оглед да се обх-
ванат и проследят месеците, характеризиращи 
се с проява на грипни епидемии, както и обя-
вената пандемия от COVID-19. 

Проведен е t-тест за независими извадки на 
Стюдънт  за изследване  на  влиянието на фак-
торите „грип“, „месечен период“ и „вид ви-
рус“. Анализите са проведени при ниво на ста-
тистическа значимост α=0,05. Чрез метода рег-
ресионен анализ е извършено моделиране на 
динамиката на продажбите. 

 
Резултати и обсъждане: 
 
Направената съпоставка на стойността на 

продажбите за месец януари, представени по 
десетдневия за годините от 2016 до 2019г., съ-
ответно с обявен грип и без грип е представена 
на фигура 1. 

 
Фиг. 1 Съпоставка на стойността на продажбите по десетдневие за месец януари, в години 
„без грип“ и „с грип“ 
 

Съпоставката в продажбите на лекарства 
през месец януари показва, че за първата де-
сетдневка на периода 2016г.-2018г., се регист-
рират най-високите стойности. Тенденцията 
се променя, като през 2019г. се отличава от ос-
таналите, поради повишаване на стойностите 
на продажбите пред второто десетдневие от 
месеца 

По отношение на продажбите за месец яну-
ари, през разглежданите години, най-високи 
нива се отчитат през 2019г, като това се наб-
людава през целия месец. Следващата година 

по висока стойност на продажбите е 2018г. 
Тенденцията за високи парични потоци се за-
пазва през целия месец, подобно на 2019г. 
През 2017г. се наблюдават намаляващи обо-
роти, докато за 2016г. е отчетен неравномерен 
тренд. 

Проследена е динамиката на стойността на 
продажбите за първите 4 месеца на годините 
2019г. и 2020г. Направена е съпоставка по ме-
сеци на стойностите в   годините „с грип“

 – 2019г. и с „COVID-19“ – 2020г. (фиг. 2).    
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Фиг. 2 Динамика на стойността на продажбите по месеци януари – април за периода 

2016-2020г.  
 

Общата динамика на стойността на про-
дажбите по месеци се характеризира с пик 
през януари и плавен спад до края на изслед-
вания период. Изключение прави месец март 
2020г, когато са регистрирани едни от най-ви-
соките стойности на продажби изобщо. Пред-
полагаме , че това се дължи на епидемията от 
COVID-19 в този период.  

На Фигура 3. са съпоставени стойностите 
на продажбите за месец февруари 2019г. и 
2020г. 

 
Фиг. 3 Съпоставка на стойностите на 

продажбите за месец февруари 2019 и 2020г. 
 
Наблюдават се по-високи нива на стойнос-

тите на продажбите за третото десетдневие на 
февруари 2020г., като разликата е в размер на 
47,2% след втората десетдневка. Трябва да се 
отбележи, че този период се характеризира с 
обявяването на първите случаи на COVID-19 в 
Европа, което за нашата страна съвпада с ре-
гистриран пик на Грип Б. 

На фигура 4 е представена съпоставката на 
стойностите на продажбите за месец март 2019 
и месец март на 2020г.  

 
Фиг. 4 Съпоставка на стойностите на 

продажбите за месец март 2019 и 2020г. 
+ 
Наблюдава се пик във второ десетдневие за 

2020г., което съвпада с обявяването на извън-
редно положение в България, психологичес-
ката паника на населението и презапасяване с 
лекарства и консумативи. В трето десетдневие 
на 2020г. се отчита рязък спад на стойността 
продажбите за месеца, дължащ се вероятно на 
обявената карантина и свързаните с нея огра-
ничения.  

На Фигура 5 са съпоставени стойностите на 
продажбите за месец април 2019 – без отчетен 
грип и 2020г.- с обявена карантина поради 
COVID-19. 

 
Фиг. 5 Съпоставка на стойностите на 

продажбите за месец април 2019г. и 2020г. 
 
Стойността на продажбите е с 1,5 пъти по- 

ниска за месец април 2020г. спрямо април 
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2019г., което предполагаме се дължи на удъл-
жения период на извънредно положение. 

През месец април 2019г. стойността на про-
дадените лекарства са повече средно с 58,6% 
спрямо тези през април 2020г. Наблюдава се 
обратно развитие през двата периода – при 
този от 2019г. се отчита рязко покачване на 
стойността на продажбите от втората десетд-
невка, докато при месец април с COVID-19 
епидемията има спад. 

Направен е опит да се изследва влиянието 
на условията „грип“, „месечен период“ и „вид 
вирус“ като определящи за стойността на про-
дажбите. За анализа на зависимостите е прове-
ден параметричен тест t-тест за независими из-
вадки. Анализите са проведени при ниво на 
статистическа значимост α=0,05. 

Намерено е статистически значимо разли-
чие между средноаритметичните стойности за 
групата „без грип“ (M=1252,5000) и за групата 
„с грип“ (M=2085,1667):t(6)=-4,01, p=0,002. 
Резултатите показват, че факторът „грип“ се 
счита за определящ за стойността на продаж-
бите в аптеката.  

При изследване влиянието на фактора „ме-
сечен период“ като фактор за стойността на 
продажбите не е намерено статистически зна-
чимо различие между средноаритметичните 
стойности на групата първо десетдневие - 
„1/10“ (M=1921,75), на групата второ десетд-
невие- „2/10“ (M=1522,75) и групата трето де-
сетдневие - „3/10“ (М=1562,00), съответно 
р=0,613; р=0,589 и р=0,996. 

Изследването на влиянието на фактора 
„вид грип“ не установи статистически значимо 
различие между средноаритметичните стой-
ности за групата „грип“ (M=1550,1111) и за 
групата „COVID-19“ (M=1742,5556):t(9)=-
0,671, p=0,521.Предполагаме, че това се дължи 
на ролята на фармацевта и оказване на фарма-
цевтични грижи при превенция и лечение на 
познати форми на грип, докато в условията на 
COVID-19 с много неизвестни, водеща е ро-
лята на болничната помощ. 

С цел да се моделира динамиката на про-
дажбите, е създаден математически модел за 
прогнозиране на стойността на продажбите за 
следващи периоди от време. Моделите са 
представени на фигура 6

. 

 
Фиг. 6. Модели на динамиката на стойността на продажбите 
 
Най-добре данните се описват от експонен-

циалният модел (y=a.ebt). При него коефици-
ента на корелация R=0,586, което показва уме-
рена зависимост. Коефициента на детермина-
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ция R2=0,343, което показва, че 34,3% от про-
мените на продажбите са функция на време-
вият ред. Коефициентите в модела (a=1074,3, 
b=0,026) са статистически значими (рa<0,05, 
pb=0,007). Така конструираният модел е под-
ходящ за прогнозиране на продажбите в апте-
ката. 

 
Изводи 
 
Отчетените краткотрайни пикове на стой-

ностите на продажбите по време на COVID-19, 
съпоставени с резултатите по време на грип 
показват много по- ниски общи стойности, ко-
ето се отразява негативно на финансовата ста-
билност на аптеката.  

Анализът на фактора „грип“ отчита статис-
тическа значимост върху стойността на про-
дажбите, докато влиянието на фактора 
COVID-19 и неговите особености нямат ста-
тистически значима стойност.  

Разработеният прогнозен модел за опреде-
ляне на стойността на продажбите за следващи 
периоди от време показва, че коефициентите в 
модела са статистически значими, което го 
прави подходящ за приложение в практиката. 

 
Заключение 
 
Заразата с коронавирус може да бъде огра-

ничена и епидемията може да бъде овладяна с 
активното участие на лицата, вземащи реше-
ния, професионалистите в сферата на здравео-
пазването, средствата за масово осведомяване 
и обществеността. Прието е фармацевтите да 
са най- достъпните здравни специалисти, но в 
условията на COVID-19 са изправени пред ре-
дица трудности в ежедневната си практика. 
Сравнен с познатите грипни щамове, COVID-
19 се оказва сериозно предизвикателство от 
гледна точка на планиране на стойността на 
продажбите аптеката на база данните към март 
и април 2020г. 
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КЛИНИЧЕН ИНТЕГРИТЕТ НА МЪЖКИЯ  ИНФЕРТИЛИТЕТ В КОНТЕКСТА НА ДЕ-

МOГРАФСКАТА КРИЗА 
 

Мария Драгомирова, Габриела Карабойчева, Кристияна Господинова, Патрисия Илиева,  
Фатме Юмер, Петя Цветкова 

 
CLINICAL INTEGRITY OF MALE INFERTILITY IN THE CONTEXT  

OF THE DEMOGRAPHIC CRISIS 
 

 Maria Dragomirova, Gabriela Karaboicheva, Kristiyana Gospodinova, Patrisia Ilieva,  
Fatme Yumer, Petia Tzvetkova 

 
ABSTRACT: It is important to note that when the emphasis is on considering and studying the social factors 

of reproduction the biological aspect of human reproduction must not be forgotten or denied. It sets important 
tasks to medicine for active influence on the demographic course of society. 

Infertility occurs as a result of numerous pathological conditions in the body and basic biological models 
involved in the regulation of male fertility. 

In scientific literature it examines the influence of the medico-biological factors in the context of the demo-
graphic crisis to which our society is exposed on a global scale. This is the reason why we pay attention to the 
study of such a problem. 

We studied 1463 patients with congenital, inflammatory and vascular diseases of the male reproductive system 
in active reproductive age 24.81 ± 1.90 years, using conventional clinical methods. 

From our studies we found out that in 80.65% of diseases of the genital system affect men most often in their 
active reproductive age between 20 and 35 years, in 52.97% of the cases were married without children with the 
duration of the infertile marriage 3.45 ± 0.22 years. 

The Frequency of diseases of the male reproductive system showed that the most common pathology of the 
male reproductive system are inflammatory diseases of the genital tract and the location of diseases of the male 
reproductive system we prove that left-sided location of the disease processes is present in half of the cases and 
combine diseases were observed in 20.78%. 

The problem of "infertility" can be considered in three main aspects - health, social and public. The first as-
pect is related to several fundamental questions about: "infertility as a disease", "duration of the period of infer-
tile marriage" and "factors influencing the reproductive process". 

Key words: male, infertility, etiology, congenital, vascular, inflammatory diseases 
 

Introduction 
The study of reproduction is the subject of 

almost all major scientific disciplines at the pre-
sent stage of development of human knowledge 
- philosophy, political economy, geography, so-
ciology, social psychology, medicine, biology, 
etc. 

It is important to note that when the empha-
sis is on considering and studying the social fac-
tors of reproduction the biological aspect of hu-
man reproduction must not be forgotten or de-
nied. It sets important tasks to medicine for ac-
tive influence on the demographic course of so-
ciety. 

Of the medico-biological factors affecting 
the reproduction of the population, infertility in 

the family occupies a special place. Regardless 
of the methodology and criteria, it is generally 
accepted that the average incidence of infertile 
marriages varies between 10 and 15-19% 
(ESHRE, 2000; Obinchemti Egbe et al., 2020).  

In the past, it was believed that the reason for 
a married couple to not have children was only 
the wife, today it is an indisputable fact that in 
half of the cases men are the carriers of infertil-
ity (WHO, 2021; Tsvetkova, 2013). WHO data 
(WHO, 2021) determine that men are the cause 
of the infertility in married couples in 46% of 
cases. 

The problem of male infertility is gaining 
more and more relevance. On the one hand, its 
frequency in the general context of families 
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without children on medical indications and, on 
the other hand, the numerous unresolved issues 
raised by the etiopathogenesis of this disease. 

Infertility occurs as a result of numerous 
pathological conditions in the body (Boeri et al., 
2021) and basic biological models (Pointis et 

al., 2010) involved in the regulation of male fer-
tility (Fig. 1). We can often talk about a combi-
nation of the last two (Alukal & Lipshultz, 
2019). Disorders that occur at any stage of the 
reproductive process or damage the control 
mechanisms can lead to lasting or irreparable 
consequences. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 1 Etiological factors of male infertility 
 

Unfortunately, in the scientific literature the 
data is scarce. It examines the influence of the 
medico-biological factors in the context of the de-
mographic crisis to which our society is exposed 
on a global scale. This is the reason why we pay 
attention to the study of such a problem. 

 
Materials and methods 
We studied 1463 patients with diseases of the 

male reproductive system (Fig. 2) in active repro-
ductive age 24.81 ± 1.90 years, using conven-
tional clinical methods. 

  
DISEASES OF THE MALE REPRODUCTIVE SYSTEM 
      Testis  
 Epididymis 
           D. deferens      
            Urethra 
 
          

Varicocele     Torsio testis 
 
 
 
 
       
NON-SPECIFIC                       SPECIFIC 
 

Fig. 2 Diseases of the male reproductive system and infertility 
 

Results 
The etiopathogenesis of male infertility is in-

fluenced by factors of a purely medical nature - 
congenital anomalies of the reproductive system, 
infectious and vascular diseases of the male geni-
tal tract (see Table 1). 

 
 

Age characteristics of infertile men 
From our studies we found out that in 80.65% 

of diseases of the genital system affect men most 
often in their active reproductive age between 20 
and 35 years (Table. 1). This is also the age (24.81 
± 1.90 years) during which our patients seek spe-
cialized medical care for infertility

CONGENITAL 

INFLAMMATORY  

VASCULAR 
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Table. 1 Age characteristics of infertile men 
 

 
PATIENTS 

 
AGE 

 
CONGENITAL DISEASES 

 
21.95 ± 2.45  

 
INFLAMMATORY DISEASES  

 
31.39 ±2 .48 

 
VASCULAR DISEASES 

 
20.25 ± 1.11 

 
TOTAL NUMBER OF PATIENTS EXAMINED (n=1463) 
 

 
24.81 ± 1.90 

 
Marital status of infertile men 
The examined 1463 patients in 47.03% of the 

cases were unmarried, married without children - 

52.97% with the duration of the infertile marriage 
(Fig. 3), varying between 3.20 and 3.90 (3.45 ± 
0.22) years. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fig. 3 Duration of infertile marriage 
 

Frequency of diseases of the male reproduc-
tive system 

The most common pathology of the male re-
productive system are inflammatory diseases of 

the genital tract. The patients are 46 percent of the 
andrological cases (Fig. 4).  

3,26

3,9

3,2

Congenital
diseases

Inflammatory
diseases

Vascular diseases

Duration of infertile mar-
riage 

3.45 ± 0.22 years 



45 

 
 
Fig. 4 Frequency of diseases of the male reproductive system 

 
Location of diseases of the male reproduc-

tive system 
During an analysis of the received data con-

cerning the location of diseases of the male repro-
ductive system we prove that left-sided location of 

the disease processes is present in half of the 
cases. (Fig.  5).

 
Fig. 5 Location of the diseases of the male reproductive system  

 
Duration of the diseases of the male repro-

ductive system 
 
Upon examination of the anamnestic data, it 

was discovered that families seek specialized 
medical care on average of 4.02 years. 

 
Combined diseases of the male reproductive 

system 
 
What is the percentage of concomitant com-

bined diseases of the male reproductive system? 
1463 patients with diseases of the genital sys-

tem were studied. Combined diseases were ob-
served in 20.78%. 

What are the subgroups of combined diseases? 
Congenital 7.45% and Acquired 13.33%, of 

which: 
- Inflammatory 9.09% 
- Vascular 2.94% 
- Others 1.30% 

Diseases of the male reproductive system 
and complications  

 
Diseases of the male reproductive system in 

one percent of the cases cause a number of com-
plications that accompany male infertility and can 
be divided into the following: 
 Disorders of the morpho-functional features 

of the testis with manifested Hypothrophia or 
Athrophia of the testis, respectively in 17,39% 
and 82,61% of the cases. 
 Fertility disorders 
It is a disturbing fact that whether the congen-

ital malformation affects the testis, the epididymis 
or the conducting ducts, in CONGENITAL PA-
THOLOGY OF THE MALE REPRODUCTIVE 
SYSTEM, we prove: 

- preserved fertility in 9.30%  
- relatively preserved fertility in 6.30%   
- poor fertility in 7.29% 
- missing fertility in 77.06%. 

congenital
29.33%

inflammatory
45.86%

vascular
24.81%

bill.
25.37%

dex.
23.87%

sin.
50.75%
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Regardless of whether the infectious agents 
cause specific, nonspecific or sexually transmitted 
infections of the male reproductive system, in the 
INFLAMMATORY PATHOLOGY OF THE 
MALE REPRODUCTIVE SYSTEM, we prove: 

- preserved fertility in 39.51%  
- relatively preserved fertility in 40.88%   
- poor fertility in 9.87% 
- missing fertility in 10.77%. 
In the VASCULAR PATHOLOGY OF THE 

MALE REPRODUCTIVE SYSTEM, we prove: 
-     preserved fertility in 33.23%  
-    relatively preserved fertility in 33.23%   
-    poor fertility in 39.65% 
-    missing fertility in 8.74%. 
  Erectile dysfunction - in 7.04% there are 

proven concomitant disorders in the sexual capa-
bilities of the studied men. 

 
Discussion 
The clinical integrity of male infertility is the 

unification of certain indicators of the respective 
nosological units and in this case we sought that 
higher form of organized cooperation between 
two or more indicators, which results in mutual 
interweaving and elucidation of the etiopathogen-
esis of impaired male fertility.  

The importance of the same is the age charac-
teristics and duration of infertile marriages of suf-
fering men, the frequency of andrological dis-
eases, the location of the disease process, the fact 
that the pathology of the male reproductive track 
does not consist of only one disease, but is often 
accompanied by combined or concomitant disease 
processes. Analyzing such data could assist clini-
cians in the diagnostic and treatment process of 
infertility. 

 The age characteristic related to a man's 
fertility varies widely. However, the active repro-
ductive age of the individual involved in the re-
production of human resources is important. From 
our studies we discovered that 80.65% of diseases 

of the male reproductive system affect men most 
often in their active reproductive age between 20 
and 35 years. A similar observation was registered 
by Cavallini et Beretta (2015) Baird et al. (2019). 

The patients studied by us in 47.03% were un-
married, and in 34.93% of the cases - married 
without children with a duration of the infertile 
marriage of 3.45 years. The data provided by us 
coincides with the one already described in the lit-
erature (ESHRE, 2000). We have repeatedly em-
phasized that the length of waiting, wandering 
around the specialists is too long. This is one of 
the problems that specialists working on the eti-
opathogenesis of sterility in the family, family 
planning and demographic processes in our coun-
try need to pay special attention. 

The most common pathology of the male re-
productive system are inflammatory diseases - 
45.86% of andrological patients. Followed by 
congenital (29.33%) and vascular (24.81%) dis-
ease processes. A disturbing fact pointed out by 
Cavallini et Beretta (2015) is that chronic inflam-
matory processes affect a man in his active sexual 
and reproductive age. 

The location of diseases of the male reproduc-
tive system - unilateral location of congenital dis-
eases of the male reproductive system is the most 
common - 65.80%, while the right-sided prevails 
by only 8.88%. A worrying fact is that the bilat-
eral location of the disease processes represents a 
considerable percentage - 34.20 of the cases, and 
is accompanied by more severe disorders of the 
fertilization process. 

We share the opinion of Hillier et al. (2020). 
We notice a tendency for deterioration of sperma-
tological parameters in cases where the main pa-
thology of the male reproductive system is com-
bined with damage to the ipsilateral testis or the 
accessory glands. There are combined and con-
comitant diseases of the genital tract in 20.78% of 
cases. 

In conclusion we can summarize: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 The diseases of the male reproductive system affect the active reproductive age of men - 
24.81 ± 1.90 years. 

 The duration of infertile marriage is 3.45 ± 0.22 years. 
 The most common pathology of the male reproductive system are inflammatory diseases 

of the genital tract, proven in 45.86% of andrological cases. 
 The left-sided location of the disease processes of the genital tract in men is observed in 

50.75% of cases. 
 In 20.78% there are concomitant diseases of the main pathology of the male reproductive 

system. In 7.45% they are congenital, in 9.09% inflammatory, and in 2.94% vascular. 
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The proposed topic for discussion and the ob-
tained results indisputably prove that infertility in 
men for our country is an exceptional medical, so-
cial and current problem. The problem of "infer-
tility" can be considered in three main aspects - 
health, social and public. The first aspect is related 
to several fundamental questions about: "infertil-
ity as a disease", "duration of the period of infer-
tile marriage" and "factors influencing the repro-
ductive process". 
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СТРЕС, ПОРОДЕН ОТ  ЕТИЧНИ ДИЛЕМИ ПРИ  
ФАРМАЦЕВТИЧНОТО ОБСЛУЖВАНЕ 

 
Мария Иванова,Анна Тодорова,Лора Георгиева,Магдалена Пешева 

 
STRESS CAUSED BY ETHICAL DILEMMAS IN PHARMACEUTICAL SERVICES 

 
Mariya Ivanova, Anna Todorova, Lora Georgieva,Magdalena Pesheva 

 
ABSTRACT:Ethics is a system of moral rules and norms of behavior in society. Each profession builds its 

own ethical principles, which are the basis for resolving moral and ethical dilemmas that arise during its exercise. 
Pharmacy is a regulated profession and in its professional path every pharmacist must adhere to the legal 
framework, but also to the principles of professional ethics set out in the Code of Professional Ethics of the Master 
Pharmacist. The document examines the ethical principles of behavior at three levels of relationship: pharmacist-
patient; pharmacist - pharmacist and pharmacist and other medical and health professionals. 
According to the Code of Ethics, pharmacy is a humanitarian science and practice that is entirely based on the 
care and preservation of public health and in particular the individual. There are a number of circumstances for 
the emergence of cases related to ethical principles, which leads to increased stress among pharmacists. 

 The aim of the present study is to differentiate the main preconditions for the occurrence of stress caused by 
ethical dilemmas in pharmaceutical services. To achieve this goal, a review of the literature has been conducted 
on the following  keywords: stress, ethics, pharmacists, services, pharmacies. 

Key prerequisites for the occurrence of stress are: high responsibility for the protection of personal and health 
information; compliance with company policy and at the same time focusing on the patient's health and needs as 
well as his rights for autonomous decision-making; emergencies, requiring the sell of prescription medicine 
without prescription, which is a breach of the law. 

Each pharmacist is independently responsible for his own actions and at the same time is obliged to assert his 
authority with professionalism, competence, knowledge, skills and welfare of the patient and society. The prestige 
of the profession is based on and depends on the morals and ethics of each member of the class. 

Key words: ethics, pharmacy, pharmaceutical services; stress  
 

Въведение 
 
 Етиката е систематична рефлексия върху 

нормите, принципите и ценностите, които ръ-
ководят човешкото поведение и дейност. Сми-
сълът, който се влага в етиката, я разграничава 
от морала, който има интерес към практиката 
и поведението само по себе си. За първи път 
Аристотел (384-322 г. пр. н. е) въвежда поня-
тието етика. Древногръцкият философ вижда в 
етиката възможност да се възпитава доброде-
телност, добри нрави на хората[12]. 

В България Законът за съсловната органи-
зация на магистър-фармацевтите е в сила от 
12.08.2008 г.. Според закона за съсловната ор-
ганизация на магистър-фармацевтите Българс-
кият фармацевтичен съюз: представлява сво-
ите членове и защитава професионалните им 
права и интереси; изготвя и приема Кодекс за 
професионална етика на магистър-фармацевта 

и упражнява контрол по спазването му; при-
ема правилата за добра фармацевтична прак-
тика, предлага ги за утвърждаване от минис-
търа на здравеопазването и упражнява конт-
рол по спазването им[13]. 

Спрямо Чл. 15. на този закон се сформира  
Комисията по етика на БФС, която се произ-
нася по въпросите, свързани с прилагането на 
професионалните, морално-етичните и деон-
тологичните норми, възникнали при упражня-
ването на професията "магистър-фармацевт". 
Комисията изготвя проект за Кодекс за профе-
сионална етика на магистър-фармацевта, про-
изнася се и по искане на съответните регио-
нални комисии по етика и качество, оказва ме-
тодична помощ на регионалните комисии по 
етика и качество.Кодекс за професионалната 
етика на магистър-фармацевта е  приет на Вто-
рия извънреден конгрес на Българския фарма-
цевтичен съюз, проведен на 24 ноември 2007 
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год. в гр. София, изменен от Третия конгрес на 
Българския фармацевтичен съюз, проведен на 
05-07 март 2010 год. в гр. Варна, к. к. Златни 
пясъци. Включва основните етични принципи, 
които всеки фармацевт трябва да прилага. Ко-
дексът освен етични принципи насърчава към 
поддържане на високо ниво на компетентност 
и определя основните елементи на качествен 
контрол при изпълнение на служебните задъл-
жения. Фармацията е строго регулирана про-
фесия, както по отношение на образование 
така и по отношение на извършваните фарма-
цевтични услуги. При  своята работа фарма-
цевтите се придържат към нормативната 
уредба приета у нас и в Европейския съюз, но 
също и към  Кодексът за професионална етика 
на магистър-фармацевта. В Кодекса се поставя 
основна рамка на взаимоотношението на фар-
мацевтите с пациентите; взаимоотношенията 
между фармацевтите ; взаимоотношенията на 
фармацевтите с други медицински специа-
листи;  ролята на  фармацевта в обществото[4]. 

За да се осигури правилното функциони-
ране на  фармацевтичната система без да се 
влиза в разрез с етичните норми и стандартите 
за качество се изработват: 

1) ръководства за добра практика (Добра 
фармацевтична практика; Добра дистрибутор-
ска практика; Добра производствена практика 
и др.) 

2) процедури за информирано съгласие на 
пациента за участие в биомедицинските изс-
ледвания, за участие в терапевтичните реше-
ния; 

 3) етични комисии(Комисии по етика и ка-
чество към Регионалните фармацевтични ко-
легии и Комисия по етика към Български фар-
мацевтичен съюз)[12]. 

Спецификата на работа предразполага към 
възникване на разнородни етични конфликти. 
Разрешаването на тези конфликти се осъщест-
вява на база на етичен анализ. Кодексът за про-
фесионална етика на магистър-фармацевта 
дава правила, но не дава механизъм за аналии-
ране на възникнали в практиката казуси. Етич-
ният анализ е необходим за по-задълбочено 
разбиране на същността на конфликта и пред-
лага обективно разработване на препоръки за 
тези, които трябва да вземат решения при не-
сигурност или несъгласие между страните в 
клиничния случай. Дава  етична сигурност на 
лекарите и другите специалисти, които носят 
моралната отговорност. Добре конструира-
ният анализ показва, че моралните решения не 
са просто въпрос на предпочитание[12]. 

Методът за вземане на етични решения се 
представя, чрез три последователни стъпки:  

Първо, да се конкретизира възможно най-
пълно етичната дилема:да се анализират със-
тавните й части, чрез събиране на необходи-
мите факти и да се идентифицират етичните 
стандарти и ценности, които са в конфликт, 
разпознава се етичния проблем .  

Второ, като се има предвид същността на 
етичните стандарти, да се отхвърлят тези със-
тавни части на дилемата, които възникват в ре-
зултат на предпочитания и предразсъдъци. 
Вземат се под внимания законова уредба,ос-
новни човешки права,основни етини прин-
ципи.  

Трето, ако втората стъпка не е достатъчна 
да разреши проблема, всички аспекти на ка-
зуса се разглеждат в светлината на общоприе-
тите етични теории и обичайната практика. 
Това увеличава кръга от възможности на чо-
века да определи какво предлага всяко от ве-
роятните решения на проблема. Обособяват се 
алтернатични решения,които се анализират и 
се избира и пробва най-подходящия вари-
амт[12];[9].  

Цел на настоящата разработка е да се дифе-
ренцират основните предпоставки за възник-
ване на стрес, породен от етични дилеми при 
фармацевтично обслужване. За постигане на 
поставената цел е направен преглед на литера-
турата по ключови думи: стрес, етика , фарма-
цевти, обслужване , аптеки. 

 
Резултати 
 Етичните проблеми във фармацията могат 

да се разделят на 4 групи: 
1.Етични предизвикателства произтичащи 

от индивидуални и лични убеждения. Напри-
мер: липса на професионална отговорност; 
липса на компетенции; културални, религи-
озни убеждения, които са в конфликт с профе-
сионалната етика. 

2. Етични предизвикателства произтичащи 
от икономически причини, увеличаване на 
приходите или намаляване на разходите. Нап-
ример: намаляване на ресурсите, намаляване 
на ниво на реимбурсация на дадена група ле-
карствени продукти; продукти, които са изб-
рани за предлагане в аптеката. 

3. Етични предизвикателства произтичащи 
от взаимоотношение между наетите лица или 
между работодател-служител. Например: кон-
фликти между персонала, разлика между 
убежденията на служител и работодател, 
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липса на добър модел за подражание при обу-
чение на младите специалисти.  

4. Етични предизвикателства произтичащи 
от законодателната уредба. Например: раз-
лични интерпретации на етичния кодекс, нови 
фармакологични знания[8]. 

За да се разрешат тези предизвикателства е 
разработен и Кодексът за професионалната 
етика на магистър-фармацевта. На негова база 
етичните казуси са сведени до минимум, но в 
практиката все още възникват проблеми изис-
кващи разрешаване. 

 Основните предпоставки, пораждащи 
етични дилеми и стрес в работната среда, са 
разделени в няколко категории  в изложението 
по- долу.  

 Стрес, породен от етични дилеми, свър-
зани с избор на правилен  подход към паци-
ента. 

 Фармацевтът играе важна роля в оздрави-
телния процес. Много проучвания установя-
ват, че ролята на фармацевта  е ключова при 
придържане към терапията  и изхода от лече-
нието[6];[7];[11] За да изпълнява тази роля 
фармацевтът ,освен всеобхватни познания, 
трябва да има високо ниво на комуникативни 
умения и да подхожда по подходящ начин към 
пациента. Стресът в работна среда при фарма-
цевта може да е породен от изборът на прави-
лен подход. Поведението на фармацевта 
трябва да е съобразено със законовата рамка, 
етичния кодекс на магистър-фармацевтите и 
да съответства на личните характеристики и 
моралните убеждения на професионалиста. 

 В здравната система се обособяват три ос-
новни подхода към пациента: Патернистичен, 
Автономен и Модел на партньорство[3]. 

Патернализмът в областта на фармацията 
може да се разглежда, като модел на взаимоот-
ношения , при които фармацевтът поема отго-
ворност  за лечението на пациента, като го ли-
шава от право да участва в избор на най-под-
ходящ терапевтичен режим[3];[12]. Специа-
листа  има огромно въздействие върху начина 
на мислене и подхода към лечението. Патерна-
лизмът се основава на идеята, че фармацевтът 
в сравнение с пациента притежава по-добрата 
проницателност по отношение на интересите 
на пациента и това се свързва със спецификата 
на неговите знания, както и с ограниченията, 
породени от болестните преживявания на па-
циента[12].  

Недостатък на подхода е ограничаване  на 
информираността на пациента и компетент-

ността да даде съгласие, като  то може да е за-
ради лишаване на пациента от това право или 
невъзможност пациента сам да вземе инфор-
мирано решение поради здравния си статус. 
Във фармацията се използва този подход в 
случаите, в които фармацевтът не информира 
пациента за изписаното лечение и не изисква и 
търси неговото одобрение към приложената 
терапевтична схема [12].  

Концепцията за фармацевтична грижа изк-
лючва този подход. Според идеята на фарма-
цевтична грижа пациентът трябва да бъде ин-
формиран и достатъчно добре обучен за забо-
ляването си, така че да участва пълноправно 
при изграждане на терапевтичен план[6 ].  

Патернализмът може да се прояви по три 
начина : 

1.чрез речта-Заповеднически тон-„Така за-
почва лечението Ви!“;“ Днес започвате с това 
лекарство!“ 

2.чрез поведението-да караш пациента да 
те чака, да стоиш в по-високо позиция спрямо 
него, да не му обръщаш внимание , да си сниз-
ходителен. 

3.при вземане на решения за другите, които 
имат право сами да вземат решение за себе си: 
„Нека аз да взема решения.“;“ Ти нямаш нужда 
да знаеш!“ [3]  

Този подход е оправдан при спешни болни; 
пациенти със силна болка, инфекциозно болни 
и др.,при които външни фактори замъгляват 
реалната преценка на пациента[12 ]. 

Терминът автономност произлиза от гръц-
ката дума autos (сам, себе си) и nomos (управ-
ление, ръководене). Първоначалната му упот-
реба подчертава необходимостта от себеуп-
равление сред жителите на древните гръцки 
градове, за които е характерно, че сами са съз-
давали своите закони[12].  

В литературата по медицинска етика могат 
да се разграничат няколко схващания за авто-
номността на пациента: 1) като свобода на 
действие; 2 ) като свобода на избора; 3) като 
рационално обмисляне и решение. Всяка от 
тези изяви може да бъде ограничена от вън-
шни или вътрешни причини, като роля върху 
взимането на решение може да повлияе напри-
мер болката. Тогава фармацевтът не  поощрява 
автономния подход, а насочва пациента към 
лечение свързано със спецификите на състоя-
нието с минимален риск от усложнения. Паци-
ентът не винаги е достатъчно информиран и 
компетентен за вземане на решение относно 
своето здраве. Под въздействие на външни и 
вътрешни фактори като болка, тревожност той 
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може да вземе решения, които да имат сери-
озни нежелани реакции при него в близък или 
дългосрочен план.  Участието на пациента във 
вземането на решения, свързани с неговия 
здравен статус, е изходна точка за поемане на 
лична отговорност от пациента за собственото 
му здраве[12]. 

При модела на партньорство пациентът  
взема решения и съдейства на фармацевта. 
Двете страни  влизат в контакт като автономни 
личности. Отношенията са на основа  на вза-
имно уважение , доверие, конфиденциалност. 
При този  модел пациентът сам съзнателно съ-
действа при вземането на решение за терапев-
тичния процес. Той е личност, която е спо-
собна да разсъждава и взема решения и носи 
отговорност за последствията[3]. Проблем при 
следване на този модел би възникнал при фар-
мацевти, които са с авторитарен тип на пове-
дение, защото те носят личностни характерис-
тики подтикващи ги към патерналистичен 
подход, а такъв тип  отношение към пациента, 
както вече споменахме, би довело до загуба на 
автономност и не добро въвеждане на лицето 
в терапевтичния процес. 

Достатъчна яснота при избор на подходящо 
поведение дава концепцията за фармацевтич-
ните грижи като дава насоки за избягване на 
неприемливо поведение спрямо пациента. Тя е 
насочена към информиране на пациента, при 
нея пациентът участва при изборa на терапев-
тичен режим, на база предоставената инфор-
мация за заболяването, начините на съхране-
ние и приемане на лекарствените продукти.  
Допълнително фармацевтът насочва пациента 
към определен начин на живот подходящ за 
укрепване на състоянието му. Фармацевтич-
ните грижи се  докосват в най-голяма степен 
до модела на партньорство, но винаги има из-
ключения, които се обсъждат за конкретния 
случай. Когато пациентът не е в състояние да 
разбере наложената терапевтична схема се на-
лага фармацевтът да подбере подходящ начин, 
за да осигури спазването й от пациента, когато 
се налага се включат и близки и роднини, ко-
ито да подпомогнат болния при приема на ле-
карствени продукти[6];[7];[11]. 

Стрес, породен от запазване на личната 
информация на пациента при разрешаване 
на казуси свързани с отпускане на лекарст-
вени продукти или при консултации. 

Много важна част от фармацевтичното об-
служване е запазване на личната и здравна ин-
формация на пациента. Фармацевтът трябва да 

уважава правото на пациента за конфиденци-
алност[2]. 

Организацията на работа в аптека освен да 
стъпва върху законовата уредба трябва да бъде 
синхронизирана и с тези изисквания. Познати 
са няколко степени на нарушаване на профе-
сионална тайна: 

0-няма нарушаване на професионалната 
тайна :обмяна на информация между члено-
вете на медицински екип. 

Тук възниква въпрос ако в аптеката има 
технически лица и те са част от обсъждане на 
информация свързана с пациент, то това ще 
бъде ли нарушаване на конфиденциалност. 
Това не нарушава запазването на информаци-
ята. Като членове на екипа те приемат отговор-
ност към опазването й. Проблем би се появил, 
ако тази информация стане достояние на друг 
пациент . 

1-незначително нарушаване на професио-
налната тайна-споделя се информация за свои 
пациенти без да се дава идентификационна  
информация. Например  случай с проблем при 
изписване на протокол или рецепти по НЗОК 
.Фармацевтът може да  поиска информация за 
пациент. Без да се дават лични данни за иден-
тифицирането му пред служителите на РЗОК. 

2.значително нарушение на професионал-
ната тайна. Личните данни  стават достояние 
до трети лица[3]. 

Фармацевтът може да споделя здравна ин-
формация с други здравни специалисти, без да 
предоставя лични данни на пациента. В случа-
ите, в които това е наложително се изисква ин-
формирано съгласие от пациента[2]. 

В аптеката се обслужва голям поток от 
хора. Често дистанцията между тях е доста 
малка ,така лична информация за  пациент об-
служван в момента може да стане достояние 
на други пациенти. Има случаи , в които паци-
ентът не би желал другите пациенти да полу-
чат информация за неговото здравословно със-
тояние.  За да се запази конфиденциалност са 
въвежда практика към изграждане на стаи за 
консултации. Запазване на информацията на 
пациента може да се подсигури от фиксиране 
на дистанция между обслужвания пациент и 
другите посетители в аптеката. 

Стрес, породен от етични конфликти, 
свързани с предлагане на продукти не пре-
минали клинични изпитвания-хранителни 
добавки и хомеопатия. 

Според Чл. 22.  На Наредба 28  В аптеката 
се доставят, приготвят съхраняват и отпускат 
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само качествени, ефикасни и безопасни лекар-
ствени продукти. Магистър-фармацевтът от-
пуска лекарства по рецепта и без рецепта само 
когато е сигурен, че са безопасни, ефикасни и 
качествени[5]. Така възниква дилема при 
предлагането на хранителни добавки ,тъй като 
те попадат под силата на закон за храните и не 
се изискват клинични проучвани доказващи 
тяхната ефикасност. Тогава с предлагането им 
пред фармацетът изниква въпросът дали това 
действие отговаря на изискването за продук-
тите предлагани в аптеката. 

Стрес, породен, от налагане на таргетни 
продукти или свързани продажби. 

 Етични дилеми в този случай могат да въ-
никнат при разминаване на интересите на фар-
мацевтичната компания и интересите на об-
ществото. 

В аптеката се предлагат много лекарствени 
продукти, изполват се маркетингови стратегии 
за реализиране на един или друг про-
дукт.Често пред фармацевтите се поставят 
таргетни продукти,които трябва да бъдат реа-
лизирани за определен период.Това може да 
повиши нивото на стрес сред специалис-
тите.За да са сигурни, че действията им не са в 
разрез с интереса на пациента ,фармацетите 
трябва да се опрат на два основни принципа. 

 Запазване на автономност на пациента без 
ограничаване на избора и друг принцип е да не 
се вменяват изкуствено нужди. Пациентът ви-
наги има право на избор поне между две алте-
ранитиви.Винаги трябва да му е предоставена 
достатъчно информация, за да направи инфор-
миран избор.Не трябва изкуствено да се вну-
шава нужда,да се вменява състояние,което не 
е присъщо за пациента.  

Стрес, породен, от етични конфликти по-
ради разминаване на убежденията на рабо-
тодател и служител. 

Има случаи, в които вижданията на фарма-
цевта за организация на работа в аптеката се 
разминават с изискванията на работода-
теля.Това може да доведе до възникване на ви-
соко ниво на работен  стрес. 

Когато възникват казуси свързани с изпъл-
няване на служебните задължения се опираме 
на Наредба 28.Според чл. 23. на наредба 28 -
всеки фармацевт е независим при вземане на 
решение, свързано с осъществяването на про-
фесионалните му задължения, за което носи 
съответната отговорност. Работодателят и ръ-
ководителят на аптеката са длъжни да зачитат 
правата на фармацевта[5]. 

Стрес от  вменяване на отговорности не 
отговарящи на компетенциите на фарма-
цевта. 

През последните години натискът върху 
фармацевтите, като най-достъпни здравни 
специалист е все по-голям. Това повишава ни-
вото на стрес сред персонала , защото пациен-
тите започват да изискват от фармацевта раз-
решения на проблеми, които не са от неговите 
компетенции, а налагат намесата на лекар. 
Фармацевтът трябва да покаже своите позна-
ния и да може да прецени на кое състояние 
може да помогне и на кое не. Тези решения са 
свързани  с голяма отговорност и отново могат 
да бъдат причина за повишаване на нивото 
стрес. Фармацевтът трябва да оказва фарма-
цевтични грижи, може да консултира  при от-
пускане на ОТС(ЛП без лекарско предписа-
ние), но не е компетентен за поставяне на ди-
агнози и подсигуряване на пациента с ЛП по 
лекарско предписание, без те да са назначени 
от лекар. При отпускане на ОТС продукти 
фармацевтът може да предостави консулта-
ция, но ако в рамките на три дни състоянието 
на болния не се подобри, той трябва да се на-
сочи към лекар. Много от пациентите, особено 
в малки населени места, нямат улесен достъп 
до лекарска помощ. Те се обръщат към фарма-
цевт, като най-достъпния медицински специа-
лист. Фармацевтът е изправен пред задълже-
нието си да съдейства на пациентите, но от 
друга страна той няма нужните компетенции, 
за да постави точна диагноза и да назначава ле-
чение. Това е казус, който често възниква и по-
ражда високо ниво на стрес сред персонала. 
Появява се дилема от едната страна стои ро-
лята на фармацевта и желанието на пациента, 
които настоява да получи лечение и състояни-
ето му да се подобри, от друга са липсата на 
достатъчно компетенции и законовата рамка, 
която ограничава това действие. Има случаи в 
които не адекватна намеса на фармацевта 
може да усложни състоянието на паци-
ента.дори липсата на действие от страна на 
фармацевта може да спаси живота на паци-
ента. Например  при болки в корема предоста-
вянето на спазмолитик  от професионалиста 
може да замъгли и отложи хирургично лече-
ние, което би влошило състоянието на болния.  
Фармацевтът  трябва да използва своите зна-
ния, за да въздейства на пациента за вземане 
на най-доброто решение за момента, а не да му 
предоставя прекалена автономност, с което  би 
нарушил действащите закони[2].   
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Заключение Стресът в аптеката може да се 
провокира от етични дилеми, породени от спе-
цификата на фармацевтичното обслужване и 
отношението към пациента. На база на устано-
вяваните основни модели на взаимоотноше-
ние между медицински специалист-пациент, 
може да се заключи, че  моделът на партньор-
ство в най-голяма степен се припокрива с кон-
цепцията за фармацевтични грижи. Фармацев-
тът се стреми към модел на поведение на пар-
тньорство,като най-подходящ за въвеждане на 
пациента в терапевтичния процес и подсигуря-
ване на комплайънс. Стресът може да е поро-
ден от етични проблеми при консултиране на 
пациенти и разрешаване на казуси свързани с 
обслужването им и запазване на конфиденци-
алност. Други проблеми могат да възникнат от 
предлагането на таргетни продукти и свързани 
продажби.Етичен конфликт може да възникне 
от предлагане на хранителни добавки,разми-
наване в концепциите на ръководител-служи-
тел. Много натоварващо в фармацетичното об-
служване е вменяване на роля неприсъща за 
фармацевта. 

Професионалистът е автономен при взи-
мане на решения относно изпълняване на слу-
жебните си задължения като във всичките си 
действия трябва да се ръководи от норматив-
ната уредба. Магистър-фармацевтът е длъжен 
сам да утвърждава авторитета си с професио-
нализъм, компетентност, знания, умения и ху-
манно отношение към пациента и обществото. 
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ABSTRACT: With the advancement of medicine, more and more attention is paid to the rational use of 

drugs in order to improve the health of patients in the long run by minimizing the cost of medical products and 
reducing the risk of complications. A step in this direction is the introduction of personalized medicine and 
compliance of the therapeutic course with the individual specifics of the organism. This is possible due to 
advances in the study of the human genome and the development of pharmacogenomics.  

Purpose: The purpose of this study is to review the role of pharmacist, working in the field of personalized 
medicine. 

Results: Pharmacists, being part of a multidisciplinary team, play an important role in the introduction and 
optimization of personalized medicine and monitoring the treatment of patients treated according to the 
principles of personalized medicine. The participation of the pharmacist is associated with informing and 
educating the patient, testing of target groups of patients, informing the team about any problems in the 
treatment. In Bulgaria personalized medicine is yet to be developed and currently pharmacists do not participate 
in testing. Their main role is to provide appropriate conditions for storage and release of medical products for 
target therapy, as well as patient education. Pharmacist must defend their place in ensuring access to health 
technologies for the population and quality monitoring of treatment. 

Keywords: pharmacist; personalized medicine; role of the pharmacist in personalized medicine 
 
Въведение 
Според EAPM (Тhe European Association 

for People Management) персонализираната 
медицина е свързана с  „правилните превен-
ция и лечение за точния пациент в подходя-
щото време“. 

В общия случай медицината е насочена 
към  унифицирано лечение на пациентите, 
като се изготвят гайдлайни, които насочват 
към определен алгоритъм на терапия.  Този 
подход  е подходящ за средностатистическия 
пациент, но има група пациенти, които не се 
повлияват от него. Според Ален Розе (прези-
дент на генетиката в Глаксо Смитклайн) само 
30-50 % от ЛП (лекарствените продукти) имат 
ефект  върху пациентите при провеждано 
лечение.[1] 

Прецизираната медицина или известна 
също като „персонализирана медицина“ е 
иновативен подход към профилактика,  

лечение и проследяване на лечението при 
заболявания, които отчитат разлика в генома, 

въздействието на обкръжаваща среда и раз-
личния начин на живот[2]. Тя обединява под-
ходи за диагностициране от различни сфери 
(генетика, молекулярна биология и др.), с 
чиято помощ лечението на всеки пациент да 
бъде съобразено с индивидуалните му харак-
теристики. Целта на персоналния подход е да 
бъдат отчетени разликите в предразположе-
ността към определено заболяване, както и 
повлияването от дадена терапия при различ-
ните хора. На базата на тази информация мо-
гат да се  идентифицират пациентите, при 
които дадено лечение би имало ефект, и да се 
промени или модифицира терапията за паци-
енти, при които се установи, че тя няма  по-
ложително влияние. 

Повече от 85% от пациентите имат значи-
телни генетични вариации в гените на цитох-
ром Р-450 (CYP 450), които метаболизират 
по-голямата част от най-често предписваните 
лекарства. Генетичната дисперсия сред паци-
ентите, които са анормални метаболизатори, 
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съчетава потенциалния риск от възникване на 
НЛР (нежелани лекарствени реакции) и често 
води до намалена ефективност на проведена-
та терапия . Проблемите, свързани с влияние 
на генотипа  върху ефикасността на лекарст-
вата нарастват при полипрагмазия. Две трети 
от възрастните пациенти (над 65 години) из-
ползват дневно  повече от едно лекарство, 
отпускани по лекарско предписание. Наблю-
дава се, че 10-17% от хоспитализациите  на 
по-възрастни пациенти  са пряко свързани с 
НЛР. Освен това 51% от смъртните случаи 
при пациентите на възраст над 60 години са 
свързани с НЛР[3]. 

Очаква се концепцията  за персонализира-
на медицина да позволи на медицинските 
специалисти да предскажат по-точно кои 
стратегии за лечение и превенция на дадено 
заболяване ще работят и при кои групи хора, 
както и да идентифицират онези лечения, 
които най-вероятно ще доведат до токсичност 
при податливи индивиди. Например с въвеж-
дането на персонализираната медицина се 
избягват  тежки кожни реакции, свързани с 
лечението с карбамазепин или фенитоин при 
лица от китайски или тайландски произход от 
Хан, притежаващи човешки левкоцитен анти-
ген [HLA] B * 1502 алел)[1]. 

През 2012 година стартира Европейски 
Алианц по персонализирана медицина, с цел 
подобряване на грижата за пациента . Фоку-
сът е насочен не само към правилно лечение,  
към ранна диагностика, а също и към правил-
ни превантивни мерки   с цел устойчиво здра-
веопазване. 

В България се изгражда “Български Али-
анс за Прецизирана и Персонализирана Ме-
дицина” /БАППМ/, което е сдружение, създа-
дено по Закона за юридическите лица с нес-
топанска цел като доброволно обединение на 
медицински и други специалисти с опит и 
интереси в областта на молекулярната, ге-
номна, прецизирана и персонализирана меди-
цина. 

Крачка в развитието на персонализираната 
медицина у нас е изграждането на научен 
център за развитието на персонализирана 
медицина в Пловдив. Проектът Център за 
компетентност „Персонализирана иновативна 
медицина (ПЕРИМЕД), стартира своята рабо-
та през март 2018 г. и е насочен към създава-
не на съвременни здравни технологии. 

Диагностиката в персонализираната меди-
цина се основава на  тестовете за секвениране 
от следващо поколение(NGS),чрез тях могат 

бързо да се идентифицират големи участъци 
от генома и на тях се дължи напредването на 
персонализираната медицина. Тези тестове се 
използват от лекари, изследователи за откри-
ване на генетични вариации, които да подпо-
могнат рационалната употреба на ЛП при 
различни заболявания[2]. 

Програмите по персонализирана медицина 
се използват основно  в онкологията, кардио-
логията, при някои инфекциозни заболявания, 
в неврологията и дори в психиатрията. 

Все по-често се използват генни тестове за 
профилактика, които са свързани със  здраве-
то, диета, спорт, ниво на  естроген, грижа за 
кожата, метаболизирането на лекарствата, но 
също и при превенция и диагностика, кое-
то включва онкология - рак на гърда и яйчник 
BRCA 1 и 2, кардиология, диабет, пренатална 
диагностика [4]. 

За съжаление, тези диагностични тестове 
не са  част от рутинните лабораторни изслед-
вания. Поради тази причина някои от фарма-
цевтичните фирми също са се включили в 
разработването на диагностични тестове, за 
да идентифицират генетичната мутация, на-
сочена към техния продукт[5]. 

Днес Фармацията също е изправена пред  
предизвикателството персонализирана меди-
цина. Фармацията е постоянно променяща се 
професия, която изисква фармацевтите да 
адаптират своите умения, тъй като научният 
напредък продължава да трансформира меди-
цинската практика. През последните 100 го-
дини, фармацевтичната професия се е развила 
от модел на дозиране, фокусиран върху при-
готвянето и доставянето на лекарствен про-
дукт до модел за грижа за пациента, фокуси-
ран върху индивидуализиране на лекарстве-
ната терапия. Персонализираната медицина е 
още една стъпка към прилагането на рацио-
нална лекарствена терапия и бързо набира 
популярност като клиничен инструмент за 
подобряване на прогнозирането, профилакти-
ката и лечението на заболяванията. Фармако-
генетиката, използването на генетична ин-
формация за насочване на решенията за ле-
карствена терапия, е  важен компонент на 
персонализираната медицина, който предс-
тавлява значителна възможност за професия-
та Фармация. Приложението на фармакогене-
тиката е широко възприето в хематологичната 
онкологичната общност, където повечето 
терапии използват генетично насочен под-
ход[2];[6];[7]. 

https://nutrigen.bg/%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8-%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B5/ngestrogen/
https://nutrigen.bg/%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8-%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B5/ngoncology/
https://nutrigen.bg/%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8-%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B5/ng-brca-1-brca-2/
https://nutrigen.bg/%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8-%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B5/ng-brca-1-brca-2/
https://nutrigen.bg/%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8-%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B5/ngcardiology/
https://nutrigen.bg/%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8-%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B5/ngdiabetes/
https://nutrigen.bg/%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8-%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B5/nifty-pro/
https://nutrigen.bg/%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8-%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B5/nifty-pro/


56 

Като  резултат, в  момента  най-много  тар-
гетни  терапии  са представени в „Персонали-
зираната онкология“. В България те са 82% от 
всички таргетни терапии[8]. 

Все по-често за лечение на пациенти се 
използват високомолекулни биофармацев-
тични препарати, които изискват особено 
внимание при прилагането им (обикновено 
чрез парентерално инжектиране или инфузия) 
и съхранението (често те се съхраняват при 
температура под стайната) и дозирането им, 
което налага и включването на фармацевти за 
гарантиране на качеството, безопасността и 
ефикасността на прилаганите лекарствени 
продукти. 

Цел: Да се проследи ролята на фармацев-
та, работещ в областта на персонализираната 
медицина.  

Документален метод: Проведен е систе-
матичен преглед на публикуваната научна 
литература в базите данни Google Scholar, 
PubMed, Scopus, Science direct по ключови 
думи: персонализирана медицина; прецизи-
рана медицина; фармацевти, роля на фарма-
цевтите. 

Резултати: Фармацевтите притежават 
специфични знания, умения и способности, 
които ги правят уникално подходящи за нап-
редък в използването на персонализираната 
медицина, като клинично средство. Фарма-
цевтите са единствените здравни специалис-
ти, които са специално обучени да разбират и 
прилагат фундаменталните науки фармако-
кинетика, фармакодинамика и клинична фар-
макология към грижите за пациентите. Ос-
новна част от работата на фармацевта е да 
индивидуализира лекарствената терапия въз 
основа на възрастта, размера, съпътстващите 
лечения, диетата, алергиите и болестните 
състояния. Фармацевтите също така осигуря-
ват индивидуализация на дозата чрез тера-
певтично наблюдение на лекарства-
та,обучение на пациенти.[1];[6];[7].  

На база на литературния обзор може да се 
обобщи, че ролята на фармацевта в персона-
лизираната медицина е свързана с няколко 
насоки. 

Първоначално възниква въпросът дали 
фармацевтите са добре подготвени за новата 
им роля, свързана с предлагането на фарма-
цевтични услуги в сферата на персонализира-
ната медицина. Асоциацията на британската 
фармацевтична индустрия излиза с доклад, 
който констатира факта, че  Обединеното 
кралство е изправено пред недостиг на уме-

ния в това отношение. В отговор на това 
PSEAP (Pharmaceutical Science Expert Advisory 
Panel; Royal Pharmaceutical Society) (външният 
консултативен панел на фармацевтичните 
науки на Кралското фармацевтично общест-
во) създаде работна група по персонализира-
ни лекарства, което отразява нейната реши-
мост да гарантира, че фармацевтът играе цен-
трална роля в осигуряването на пациентите с 
„правилната доза от правилното лекарство за 
правилната индикация за точния пациент в 
точното време и на точната цена[9] .Според 
Американската  асоциацията на фармацевти-
те, персонализираната медицина изисква ши-
роки познания за лекарствените продукти и 
фармакогенетика. Според тази асоциация, 
всяка болница има клиничен фармацевт, кой-
то е добре подготвен и ще улесни въвеждане-
то на персонализираната медицина[1]. 

Според проучване сред четиристотин и 
осемдесет (480) фармацевти, много от прак-
тикуващите в момента фармацевти нямат 
увереност и се чувстват недостатъчно подгот-
вени да прилагат фармакогенетиката в кли-
ничната практика. В едно проучване почти 
80% от фармацевтите съобщават, че фармако-
генетиката не е неразделна част от тяхното 
фармацевтично образование и почти 70% от 
анкетираните смятат, че трябва да бъде[1]. 

Неоспорим е фактът, че фармацевтите, 
особено тези, работещи в сферата на онколо-
гията в програми за персонализирана меди-
цина трябва да поддържат високо ниво на 
познания в областта на фармакогенетиката, за 
да могат да осигурят качествени фармацев-
тични грижи за  пациентите. 

За  постигне на високо ниво на компетент-
ност се организират следдипломни обучения, 
като те се основават на запознаване с прин-
ципите на персонализираната медицина и 
алгоритми за лечение на база на генетични 
знания. Обученията са насочени основно към 
болнични фармацевти[10]. Подобни обучения 
преминават и фармацевти, практикуващи в 
болнични аптеки и в нашата страна, като те са 
насочени основно към новите ЛП и индиви-
дуализиране на лекарствената терапия и пре-
цизирането й на базата фармакокинетика и  
лекарствени взаимодействия. 

Фармацевтът влиза в ролята на фасилита-
тор, член на мултидисциплинарен екип, който  
осигурява връзката между отделните звена. 
По-конкретно, фармацевтът може да се кон-
султира с фармацевтичните фирми доставчи-
ци на тестовете от името на пациента относно 
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резултатите от теста  и да съветва относно 
схеми на лекарства въз основа на резултатите 
от фармакогенетично тестване и други кли-
нични фактори за подобряване на здравните 
резултати. Фармацевтите ежедневно комуни-
кират с лекари от различни специалности и 
имат опит във взаимодействието с всички 
видове доставчици на здравни услуги. Ранни-
те визии за роли на фармацевти във фармако-
генетиката включват три области: 1) изслед-
вания и оценка, 2) обучение на пациенти 3) 
клинична интеграция на резултатите от фар-
макогенетичните тестове.  

В много практики свързани с персонали-
зираната медицина фармацевтът се включва 
като основно звено за събиране на информа-
цията. Фармацевтите са най-достъпните дос-
тавчици на здравни грижи в общността и на-
личността на комплекти за генетично тества-
не в аптеките за обслужване на населението 
предлага огромна възможност за обучение и 
консултиране на пациентите [11]. 

При направен анализ на научните бази 
данните са открити няколко проекта свързани 
с обучение на  фармацевтите практикуващи в 
аптека, свързани с взимане на проби от паци-
енти. Фармацевтите тестват таргетни групи 
пациенти, след тестването данните се обра-
ботват в лаборатории, анализират се и се из-
ползват за промени в лечението, когато това е 
необходимо. Например при изследване на  
пациенти, които  са на лечение с клопидогрел  
за мутации в  чернодробни ензим изоензим  
цитохром P450 CYP2C19, фармацевтите не 
срещат съпротива  и пациентите са се вклю-
чили в провеждане на проучването. Те са 
тествани в аптеки за обслужване на населени-

ето и вследствие на изследването  са открити 
мутации в част от пациентите. На база полу-
чената информация към лекуващия лекар са 
предложени промени за индивидуализиране 
на дозата на база на характеристиките на все-
ки пациент[1]. 

Проблем , който възниква при тестването  
на пациенти е  заплащането на тестовете. В 
Световен мащаб процента на реимбурсиране 
на генетични тестове е все по-голям[10].  

В България все по-често се предлагат ди-
ректни  тестовете, които  не се поемат от 
здравна каса. В същото време има лекарстве-
ни продукти за таргетна терапия , лекарства 
сираци, които са реимбурсирани. В  резултат 
на   проучвания е установено, че  97%  от  
разрешените  за  употреба  таргетни терапии  
се  реимбурсират  от  НЗОК  и само 3% от 
терапиите не се заплащат[8]. 

Aдминистрацията на Обама излиза с кон-
цепцията, че прецизна медицина, като област, 
която обхваща геномни, екологични фактори 
и фактори на начина на живот разчита на 
фармацевтите като звено насочено главно към 
допълване на пропуските в услугите на пот-
ребителите[12]. 

Въпреки, че фокусът на почти всички раз-
говори по отношение на  прецизната медици-
на е върху геномните данни и обещаната им 
стойност, някои автори предупреждават да не 
се разчита твърде много на това. Прецизната 
медицина обобщава генома, влиянието на 
околната среда, факторите на начина на жи-
вот. Фигура 1 показва трите домена,  включе-
ни в персонализираната  медицина , като кон-
султация - пациент и клиничен фармацевт е в  
центъра на пресечната точка [5];[12]. 

 
Фиг.1.Основни домейни в персонализираната медицина и примери[5]. 
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Като професия, фармацията отдавна е пое-
ла ценна роля в ръководенето на терапевтич-
ния мониторинг на лекарствата (напр. фарма-
кокинетика) и фармакотерапевтичните услу-
ги, поради специализираното обучение и ус-
тановената практика в управлението на ле-
карствата. По същия начин фармацевтите са 
уникално квалифицирани, за да бъдат на пър-
ва линия в усилията за трансфомиране на 
фармакогеномните данни в клиничната прак-
тика в множество разнообразни практики. 
[5].  

Клиничните фармацевти участват в мони-
ториране на терапията на пациентите. Те са 
основно звено при коригиране на дозата и 
изготвяне на аргументирани препоръки за 
промени в лечението на база на генетични 
тестове, което  се осигурява чрез комуника-
ция и връзка между лекар и пациент и коор-
динация при необходимост от коригиране на 
лечението. Фармацевтът  оказва съществена 
роля при обучение на пациентите, за улесня-
ване на придържането към терапията. 

В България се прилага таргетна терапия, 
която  изисква съхранение на ЛП и отпуска-
нето  на ЛП е свързано с обучение на пациен-
ти.Лекарствените продукти се отпускат от 
болнични аптеки, но и от аптеки за обслуж-
ване на населението. Фармацевтите се включ-
ват в осигуряване, съхраняване и отпускане 
на лекарства, при необходимост и от дозира-
нето им. 

Фармацевтите в NHS ( National Health 
Service) играят все по-важна роля в оценката 
на здравните технологии и оптимизацията на 
лекарствата, като помагат да се гарантира, че 
пациентите имат навременен достъп до кли-
нично ефективни и рентабилни  спрямо пер-
сонализирана медицина терапии. Следова-
телно, външният консултативен панел на 
фармацевтичните науки на Кралското фарма-
цевтично общество (PSEAP) подчертава не-
обходимостта да имаме фармацевти с подхо-
дящи умения и образование, които да съот-
ветстват на напредъка в персонализираната 
медицина [13].  

Оптимизиране на лечението чрез използ-
ване на тестове в персонализираната медици-
на спестява  от 4000 до 6000 долара годишно 
при  лечението на психиатрични пациенти, 
които са категоризирани като ултрабързи или 
лоши метаболизатори на CYP2D6, в сравне-
ние с провеждано лечение  с ЛП, които се 
метаболизират от ензима CYP2D6 . Това се 
равнява на приблизително 112 000 до 168 000 

$ годишно, като допълнителни разходи за 
здравеопазване в една психиатрична болница, 
пряко свързани с този единствен генен поли-
морфизъм[10]. 

Много фармацевти са възприели персона-
лизираната медицина като възможност и са 
инвестирали значително време и енергия в 
създаването на солидна рамка за придвижва-
не на клиничната фармакогенетика напред[1]. 

 
Заключение 
 
В много страни се налага тенденция към 

осигуряване на ключова роля на фармацевта 
при въвеждане на персонализираната меди-
цина. Фармацевтите участват активно в тест-
ването на пациентите, като се разработват 
програми към таргетни групи пациенти. Фар-
мацевтите играят много съществена роля в 
комуникацията и координирането на лечени-
ето по принципите на персонализираната 
медицина. Те са основната връзка между ле-
кар и пациент, осъществяваща оптимизиране 
на лечението, като осигуряват прилагане на 
максимално подходяща терапия. Голяма част 
от ЛП използвани в лекарствената терапия 
при персонализираната медицина изискват 
специфично съхранение и необходимост от 
допълнително обучение на пациентите за 
начина на приложение, което поставя фарма-
цевтът като основно звено обучаващо паци-
ентите и повишаващо нивото на комплайънса. 
Персонализираната медицина дава нови въз-
можности за заявяване на ролята на фарма-
цевта във внедряване на нови концепции за 
лечение. Фармацевтът трябва да актуализира 
познанията си и да заяви, че заслужава тази 
роля и има нужните компетенции да я изпъл-
нява за постигане на добри здравни показате-
ли сред населението, чрез минимизиране на 
разходите за лечение и свеждане до минимум 
на рисковете. 
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USED IN DENTAL LABORATORIES 
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ABSTRACT: Sounds are stimuli that are perceived with the human’s auditory system. They are mechanical 
vibrations that travel through as a variation in the pressure exerted on the particles which comprise it and can be 
perceived by the human ear or any device with the aim. Disagreeable or undesired sounds are described as noise 
that may cause masking of sounds, interfering with speech, producing pain, injury, perpetual loss of hearing. 
Occupational noise is defined as any unwanted sound produced in working environments. It is connected with 
proven risks for dental specialists’ hearing and general health. The aim of the present study was to examine the 
characteristics provided by modern dust extraction systems in dental laboratories, assessing the level of noise 
pollution, filtering capacity of the equipment, power, ability to build centralized aspiration systems, etc. Based on 
the research, we came to the conclusion that manufacturers are working in the direction of increasing the suction 
power, reducing the generated noise and electricity consumption, adding several filters and filtering systems, in 
order to protect the worker. Intuitive way of working with the equipment is being implemented, easy connection 
and maintenance, interchangeability of parts. Impressive is the variety of dust extraction systems on the market, 
the traditions of some companies in the field and the unification in the choice of technology for application in the 
systems. The construction of movable dust extraction systems is also observed, both for dental laboratories and 
for dental offices. The topic of occupational diseases has been widely debated on by specialists working in poten-
tially harmful environments, be it noise pollution, dust pollution, working with allergenic and carcinogenic sub-
stances, etc. Workers in the respective fields are better acquainted with the potential dangers of the work environ-
ment. Manufacturers are working hard to study and reduce the harmful effects of the devices. 
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ВЪВЕДЕНИЕ 
 

Звуците са вид стимулации, които се възп-
риемат от човешката слухова система. Те 
представляват механични вибрации, които 
преминават в пространството под формата на 
променящо се налягане. То се възприема от 
човешкото ухо или дадено устройство със съ-
ответната цел. [1] Звуковите вълни се характе-
ризират с различна честота, дължина на въл-
ната и амплитуда. Човешкото ухо възприема 
звуци с честота от 20 Hz до 20 kHz, като при 
различни животни този диапазон е различен. 
Звуците могат да бъдат от различен вид и су-
бективно да се определят като поносими, не-
поносими, приятни и неприятни. Последните 
се свързват с термина шум, който е също вид 
звук, нежелан, необработен, с неопределена и 
непостоянна честота. [2] Нежелани звуци от 
този тип често се свързват с проблеми със 

слуха на изложените на тях, увреда на слухо-
вата система – невросензорна загуба на слух, 
тинитус, влияние върху говора, нервната сис-
тема, производителността на труда, причинява 
умора, главоболие, повишаване на артериал-
ното налягане и др. [3], [4], [5], [6] Такъв шум 
може да бъде произвеждан в работната среда 
при определени професии. [7] Съответно, ако 
този шум е извън определените от наредбите 
стойности, на работещите трябва да бъде оси-
гурена слуховата защита. 

От друга страна фините прахови частици 
(ФПЧ) са друга опасност за работещите в зъ-
ботехническите лаборатории. Размерите на 
тези частици са между 0.01 и 1 µm. Незави-
симо какъв е съставът на възникващия в лабо-
раторията прах, той е изключително опасен за 
работещите. Известна е възможността за раз-
витие на заболяването пневмокониоза, вследс-
твие на инхалация на подобни частици с много 
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малки размери и загнездването им дълбоко в 
долните дихателни пътища и белите дробове 
на изложените на тяхното въздействие. Поз-
нато е развиването и на кожни алергии. 

Целта на настоящото проучване бе да се 
проверят възможностите, които предоставят 
съвременните аспирационни системи в зъбо-
техническите лаборатории, като се оцени ни-
вото на шумовото замърсяване в лаборатори-
ите, филтриращата способност на апаратурата, 
мощност, възможност за изграждане на цент-
рализирани аспирационни системи и др. ха-
рактеристики. 

 
РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЯ 
Аспирационните системи за зъботехни-

чески лаборатории на марката Renfert – SI-
LENT Compact са предназначени за отстраня-
ване на сух, неексплозивен, негорим, негорещ 
прах. Задължително е, подобно на останалата 
апаратура в дентална клиника или лаборато-
рия, спазването на указанията на употреба на 
фирмата производител, както и в случай на не-
обходимост от сервизиране – използването на 
оригинални резервни части. Споменатата ас-
пирационна система не е предназначена за от-
страняване на прах, получен вследствие рабо-
тата на CAD-CAM-системи, както и за засмук-
ване на течности или експлозивни газове, 
прах. Конструирани са аспирационни системи 
на същия производител – Renfert SILENT 
CompactCAM, предназначени специално за 
употреба с CAD-CAM-установки. Производи-
телят е конструирал аспирацията така, че да е 
възможна работата както на едно работно 
място, така и на няколко (две, четири). Гаран-
тиран е до 3 пъти по-дълъг живот на мотора – 
между 1000 и 5000 работни часа (collector-тип 
/ EC turbine, безчетков), като шумът, който 
системата генерира, е намален до 54,3 dB (A) 
за 1 работно място, 55 dB (A) за 2 работни 
места и до 63 dB (A) за 4 работни места на 
пълна мощност. Обемът въздух, който се фил-
трира на минута, е приблизително 4000 l с 
мощност на засмукване от 850 W. Системата 
не използва торбичка за събиране на праха, а е 
снабдена с чекмедже с обем до 7 l, в което той 
се събира. Свързването и стартирането на сис-
темата използва интуитивната технология 
Plug&Play. Налични са 2 степени на сила на 
засмукване, като при изключване и послед-
ващо включване, се стартира с последната из-
ползвана степен. Аспирацията е снабдена със 
звукова сигнализация за момента, в който чек-
меджето за събиране на праха трябва да бъде 

изпразнено. В случай, че силата на засмукване 
не е достатъчно добра, финият филтър за пра-
хови частици трябва да бъде подменен с нов. 
Това трябва да се случва веднъж на всеки 2 го-
дини. Не е препоръчително да се правят опити 
за ръчно почистване на филтъра с компреси-
ран въздух, четка, вода или други способи, тъй 
като това нарушава неговата цялост.  [8] 

Фирмата Schick Dental също предлага по-
добна на Renfert аспирационна система – SI-
LENT Compact, с 2 степени на засмукване на 
праха. Моторът е от типа collector, изцяло кап-
сулован с цел намаляване на генерирания шум. 
Производителите препоръчват употребата на 
аспирацията с микромоторни наконечници на 
същата фирма. [9] 

Друга марка аспирационни системи за зъ-
ботехнически лаборатории са на фирмата 
KaVo – SMARTairtm EVO. Известни са 4 вер-
сии на апаратурата, като всяка е снабдена с 
“plus” вариант. Апаратът притежава тъч-панел 
за лесно управление. Засмукващата способ-
ност е от 18 до 32 l/sec, 4-степенна, автома-
тично настройваща се. Филтърът се сменя 
лесно. Системата е снабдена с 3-слойно филт-
руване – чрез филтърни торбички, много фин 
филтър и карбонов такъв. По данни на фир-
мата, 99,99% от по-едрите частици се задър-
жат във филтърната торбичка, а 99,99% от по-
фините частици (<2 µm) – във финия филтър. 
Осигурена е възможност за елиминиране на 
изпарения от пластмаси с абсорбционния фил-
тър. В празно състояние аспирационната сис-
тема е с приблизително тегло от 18 kg. [10] 

Фирмата Zubler също произвежда аспира-
ционни системи за зъботехнически лаборато-
рии – за единично работно място, за няколко 
работни места, централизирани системи, както 
и за CAD-CAM установки. Производителите 
обещават 1500 работни часа на мотора (с кар-
бонови четки, които могат да се подменят; има 
и варианти за използване на безчетков мотор). 
Аспирацията разполага с филтрационна сис-
тема – за системи за повече от едно работно 
място (вкл. и възможност за инсталация на 
карбонов филтър) или филтърна торбичка, 
като дебита на преминаващия въздух е между 
15 и 50 l/s. Има възможност за употреба на 
контейнери за праха, вместо торбичка (при ас-
пирационни системи за 2 места). Извършва се 
автоматична регулация на засмукващата спо-
собност на системата, без значение от напъл-
неността на филтърната торбичка. Това е оси-
гурено в 4те степени на засмукване, като е на-
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лична и 5та такава – за кратко време на макси-
мална степен. Тежестта на системата за едно 
работно място и за CAD-CAM-установки е 28 
kg, а генерираният шум при работа по данни 
на фирмата-производител, е между 41-57 dB 
(A), като за мултиюнит устройства достига до 
65 dB (A). Осигурена е възможност за Blue-
tooth-свързаност със смарт-устройство (теле-
фон, таблет) за анализ на състоянието на апа-
ратурата. Системата може да се похвали с ви-
сока засмукваща способност и ниско потреб-
ление на електроенергия. Осигурена е и въз-
можност, без необходимостта да се притежа-
ват специализирани инструменти, да се подме-
нят филтрите, мотора или карбоновите четки. 
Гаранционният срок е 3 години. [11] 

Vaniman също предлагат мощни аспираци-
онни системи за зъботехнически лаборатории 
– за едно или две работни места – Stone Vac II, 
в 3 разновидности. Употребяват се за отстра-
няване на гипсов, метален, порцеланов прах. 
Моторите, които задвижват системите, биват 
отново 2 основни типа – четкови и безчеткови. 
По данни на фирмата-производител генерира-
ният шум при работа е в границите на 55 dB 
(A). Поддръжката е лесна, не се използват 
филтърни торбички. [12] 

Фирмата Erio предлага портативна аспира-
ционна система AS.PO, която може да се из-
ползва както в зъботехническа лаборатория, 
така и в зъболекарски кабинет. По данни на 
фирмата-производител генерираният шум при 
работа е в границите на 62 dB (A).  Засмуква-
щата мощност на мотора е 800 W, с гаранти-
рани 2500 часа на работа без подмяна на чет-
ките. Системата разполага с филтърна тор-
бичка и втори филтър, който е с 2 пъти по-го-
ляма площ от торбичката. Осигурени са ре-
жими на ръчно и автоматично включване, като 

при запълване на филтрите, автоматично свър-
заните микромоторни наконечници и аспира-
ционната система се изключват. Фирмите Den-
talfarm, Mestra, Tecnodent, Silfradent също 
предлагат мобилни решения на проблема с ге-
нерирането на прах в зъботехническите лабо-
ратории, като техническите им характерис-
тики се припокриват. [13] 

Roko предлагат аспирационната система 
TORNADO ECO / PRO. Тя се предлага с 3 фил-
търа (99,99 % филтруемост, по данни на фир-
мата-производител), за 3 работни места. Сис-
темата използва филтърни торбички, които се 
подменят лесно. Генерираният шум е в грани-
ците на 55 dB (A), осигурена е добра изолация 
на генериращите шум и вибрации части. [14] 

Wassermann dental-maschinen предлагат ас-
пирационната система SG-10 с карбонов фи-
лтър. Моторът е безчетков, позволяващ про-
дължителна употреба; филтрите се подменят 
лесно. Принципът на засмукване е на базата – 
засмукване на максимално количество въздух 
с много ниска скорост – не се генерира из-
лишно шум. [15] 

CAD BLU DENTAL предлагат аспираци-
онна система IVAC за централизирано инста-
лиране в зъботехническа лаборатория или за 
работа с CAD-CAM установки. Системата поз-
волява продължителна употреба във включено 
състояние. Генерираният шум при работа е в 
границите на 52-55 dB (A). Ефикасността на 
филтрите е 99,97% по данни на фирмата-про-
изводител. Осигурена е и възможност за тях-
ното самопочистване през нощта, когато лабо-
раторията не работи. Моторите на системата 
са от типа exclusive hybrid infinity. [16] 

Обобщената информация за наличните сис-
теми, техните предимства и недостатъци сме 
систематизирали в табличен вид и предста-
вени в табл 1. 

 
Табл. 1 – Обобщена информация от събраните данни в текста. 

Аспирационна система Предимства Недостатъци 
1. Renfert SILENT Com-
pact 

 за едно или няколко работни места, 
 54.3-63 dB (A) генериран шум, 
 дълъг живот на мотор, 
 голям дебит на преминаващия въздух-

4000л/мин, 
 звукова сигнализация при напълване на 

чекмеджето за събиране на прах, 
 филтърните торбички не се използват и 

няма разходи за тях 
 лесно свързване и работа. 

 Не се използва за 
CAD-CAM-
системи 

 не се засмукват 
течности 

 филтърът не се 
почиства ръчно и  
се заменя с нов 
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2. Renfert SILENT Com-
pactCAM 

 използва се за CAD-CAM-системи, 
 54.3-55 dB (A) генериран шум, 
 не се използват филтърни торбички. 

- 

3. Schick Dental SILENT 
Compact 

 аналогично на предходните описани. - 

4. KaVo SMARTairtm 
EVO 

 4 варианта на апаратурата, всяка с 
„плюс“-подвид, 

 тъч-панел за лесно управление, 
 4-степенна, автоматично-настройваща се 

засмукваща способност-18-32л/сек, 
 99.99% задържане на частиците по филт-

рите и филтърните системи. 

 За едно работно 
място 

5. Zubler  контейнер за събрания прах, вместо тор-
бичка, 

 мотор с карбонови четки и възможност за 
лесна подмяна,  

 шум между 41 и 65 dB (A), 
 ниско потребление на електроенергия, 
 възможност за свързване на повече ра-

ботни места. 

- 

6. Vaniman Stone Vac II  55 dB(A) шум,  
 не се използват филтърни торбички, 
 лесна поддръжка. 

- 

7. Erio – AS.PO  2500 работни часа без подмяна на чет-
ките, 

 2 филтъра, автоматично включване на 
системата при включване на микромото-
рен наконечник. 

- 

8. Roko  3 филтъра, 
 99.99% задържане на частиците, добра 

изолация,  
 55 dB (A) генериран шум. 

- 

9. Wassermann dental-
maschinen 

 Лесна подмяна на филтрите, засмуква 
максимално въздух с много ниска ско-
рост – не генерира излишен шум. 

- 

10. CAD BLU DENTAL  Централизирано инсталиране или за 
CAD-CAM-установка, 

 52-55 dB(A) генериран шум,  
 99.97% ефикасност на филтриране, мо-

тори от типа exclusive hydrid infinity. 

- 

 
ИЗВОДИ 
 
Въз основа на направеното проучване, дос-

тигнахме до извода, че фирмите-производи-
тели работят в направлението повишаване на 
засмукващата мощност, с понижаване на гене-
рирания шум и потреблението на електроенер-
гия, добавяне на няколко филтъра, с оглед 
предпазване на работещите в помещението, 
интуитивен начин на работа с апаратурата и 
лесно свързване, лесна поддръжка, подменяе-
мост на частите, включително улесняване на 

процеса на подменяне. Прави впечатление раз-
нообразието на аспирационни системи на па-
зара, традициите на някои фирми в областта и 
обединяването при избор на технология за 
приложение в системите. Наблюдава се и кон-
струиране на подвижни аспирационни сис-
теми, както за зъботехнически лаборатории, 
така и за дентални кабинети.   
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Темата за професионалните болести ши-

роко навлиза в полезрението на специалис-
тите, работещи в среда с потенциално вредни 
условия на труд, било то шумово замърсяване, 
прахово такова, работа с алергогенни и канце-
рогенни субстанции и др. Работещите в съот-
ветните области биват запознавани по-добре с 
потенциалните опасности на работната среда. 
Фирмите-производители работят усилено за 
изучване и намаляване на вредните влияния на 
апаратите. 
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РОЛЯ НА ЦИНКА И АСПЕКТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕТО МУ 
 КАТО ХРАНИТЕЛНА ДОБАВКА  

 
Надя Агова, Станислава Георгиева, Мария Колева, Момчил Ламбев, Пламен Бекяров   

 
ROLE OF ZINC AND ASPECTS OF ITS APPLICATION AS A FOOD SUPPLEMENT 

 
Nadya Agova, Stanislava Georgieva, Maria Koleva, Momchil Lambev, Plamen Bekyaro 

 
ABSTRACT: The role of zinc as a trace element has long been known, but in recent decades, the data on its 

importance is increasing. It is vitally important in countless ways, for a number of functions and processes in the 
human body. Zinc (Zn) is an essential mineral in the body. In fact, it is the second most abundant trace element 
in the body after iron. Zinc is a moderately reactive metallic chemical element belonging to the family of 
transition metals.  

This review examines the main effects of zinc and its importance for the normal course of certain processes 
in the body, as well as the use of dietary supplements containing zinc such as prevention and treatment of 
various diseases. 

Key words: zinc supplement, immune system, minerals, liver injury 
 

Zn е повсеместно разпространен в клетки-
те, открива се в цитоплазмата и в повечето 
органели и е единственият метал, който при-
съства в структурата на всички ензимни кла-
сове. Той е и вторият най-разпространен мик-
роелемент при хората след желязото (Maret, 
Wolfgang (2013). 

Тъй като човешкото тяло не съхранява из-
лишния цинк, той трябва да се приема редов-
но като част от разнообразното и балансирано 
хрнене. Значителни нива цинк се съдържат в 
месото, морските дарове, млечните продукти, 
ядките, бобовите култури и пълнозърнестите 
храни.  

Доставянето на оптимални нива на цинк за 
организма e от съществено значение, тъй като 
цинкът участва в множество аспекти на кле-
тъчния метаболизъм. Необходим е за катали-
тичната активност на приблизително 100 ен-
зима и играе роля в имунната функция, син-
теза на протеини, заздравяването на рани, 
синтеза на ДНК и клетъчно делене. Цинкът 
също така подпомага нормалния растеж и 
развитие по време на бременност, детство и 
юношество и е необходим за правилното 
усещане за вкус и мирис.  От друга страна 
недостигът на цинк може да причини нисък 
ръст, намалена способност за усещане на вкус 
на храната.  

За да бъде избегнат цинков дефицит на па-
зара, се предлагат редица хранителни добавки 
и комбинации от витамини и минерали. Цин-
кът  се предлага на пазара под следните фор-
ми: 

• Цинков глюконат: Като една от най-
често срещаните форми на цинк без рецепта, 
цинковият глюконат често се използва в пре-
парати срещу настинка, като таблетки за сму-
чене и назални спрейове. Препоръчително е 
добавките, съдържащи цинк под формата на 
цинков глюконат да се приемат по време на 
или след хранене, за да се избегне дразнещо-
то действие върху стомашно-чревния тракт. 

• Цинков ацетат: Подобно на цинков 
глюконат, цинковият ацетат често се добавя 
към таблетки за смучене, за да намали симп-
томите и да ускори скоростта на възстановя-
ване. На пазара се среща в комбинация с маг-
незий и калций. 

• Цинков сулфат: Освен че помага за 
предотвратяване на недостиг на цинк, е дока-
зано, че цинковият сулфат намалява тежестта 
на акнето. 

• Цинков пиколинат: Някои изследва-
ния показват, че тялото ви може да усвои тази 
форма по-добре от други видове цинк, вклю-
чително цинков глюконат и цинков цитрат. 
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• Цинков оротат: Тази форма е свързана 
с оротна киселина и един от най-често среща-
ните видове цинкови добавки на пазара. 

• Цинков цитрат: Под тази си форма 
цинковите добавки се абсорбират добре и 
имат по-малко горчив вкус. Включва се в 
комбинации за стимулиране на имунната сит-
тема. Обикновено в подобен тип комбинации 
съдържанието на цинков цитрат е 5 мг., което 
съответства на 50% референтното количество 
за дневен прием. 

 
Роля на цинка върху имунният отговор  
 
Доказан е ефект на различните цинкови 

форми върху имунната система. Имунната 
система е особено чувствителна към промени 
в нивото на цинк.  

Тежкият дефицит на цинк потиска имун-
ната функция и дори леки до умерени степени 
на дефицит на цинк могат да нарушат функ-
циите на макрофагите и неутрофилите, естес-
твената активност на клетките убийци и ак-
тивността на комплемента. Процесът на адхе-
зия на моноцитите към епителните клетки 
също зависи от цинка. Тялото се нуждае от 
цинк, за да развие и активира Т-лимфоцитите. 
Хората с ниски нива на цинк са показали на-
малена реакция на пролиферация на лимфо-
цити. Тези промени в имунната функция мо-
гат да обяснят защо ниските нива на цинк се 
свързват с повишена чувствителност към за-
болявания, включително развитието на бакте-
риални инфекции деца и възрастни хора.  

Много проучвания свързват серумната 
концентрация на йони Zn2 + с концентрация-
та на някои цитокини. Някои проучвания 
обаче показват, че добавянето на цинк увели-
чава секрецията на IL-6, IL-1β и TNF-α, дока-
то други не са потвърдили тази връзка или 
дори са открили обратна корелация. (Driessen 
C, 1994)  

Способността на цинка да действа като ан-
тиоксидант и да стабилизира мембраните 
предполага, че той има роля в предотвратява-
нето на увреждане, предизвикано от свободни 
радикали по време на възпалителни процеси. 

Ролята на цинка в модулирането на ок-
сидативния стрес все още не е напълно изяс-
нена. Оксидативният стрес е важен фактор, 
допринасящ за редица хронични заболявания, 
като атеросклероза и свързани с това съдови 
заболявания, мутагенеза и рак, невродегене-
рация, имунологични нарушения и процес на 
стареене (Castro L, 2001). 

Реактивни кислородни видове (ROS) -  
O2.−, H2O2 и .OH, се произвеждат непрекъс-
нато in vivo при аеробни условия. (Lachance 
PA, 2001). 

NADPH оксидазите са група ензими, свър-
зани с плазмената мембрана, които катализи-
рат производството на O2.− от кислород чрез 
използване на NADPH като електронен до-
нор. Цинкът е инхибитор на този ензим. 

Zn участва в множество аспекти на кле-
тъчния метаболизъм и е неразделна част от 
протеините, участващи в клетъчните структу-
ри и стабилизирането на клетъчните мембра-
ни. (W. Maret 2009) 

Друг тип механизъм на антиоксидантното 
действие на цинка включва неговия антагони-
зъм срещу елементи, участващи в липидната 
пероксидация (желязо и мед). Железни и 
медни йони катализират производството на 
.OH от H2O2. Конкурирайки се с тях цинкът 
намалява производството на нестабилен, но 
силно реактивен хидроксилен радикал .OH 
(Prasad A.S. 1993) (Fridovich I. – 1997) 

Няколко изследователи съобщават, че въз-
палителните цитокини като TNF-α (фактор на 
туморна некроза-α) и IL-1β, генерирани от 
активирани моноцити-макрофаги, също са 
известни с това, че произвеждат увеличени 
количества ROS (Uzzo RG, et al. 2002). Пови-
шаването на тези цитокини е свързано с на-
малени нива на цинк при пациентите.( Jaattela 
M, et al. 1996) 

Цитираните данни показват, че цинкът е 
съществен микроелемент за активиране или 
структурно стабилизиране на голям брой ен-
зими и транскрипционни фактори, участващи 
в имунната и антиоксидантната реакция на 
организма. Хранителните добавки, съдържа-
щи оптимално количество цинк възстановя-
ват нормалния имунен отговор и намаляват 
риска от развитие на инфекция. 

 
Гастроентерит 
Освен описаните вече ефекти върху имун-

ният отговор на организма цинкът е и ефек-
тивна част от лечението на диария  и гастро-
ентерити, сред деца и възрастни. В аптечната 
мрежа цинк предлага и като добавка в раз-
лични пробиотични комбинации с цел по-
бързо възстановяване на нормалната дейност 
на стомашно-чревния тракт след инфекция 
или антибиотично лечение. Цинкът се изчер-
пва в тялото по време на диария и включване 
в терапията на цинк в продължение на 10 до 
14-дневен курс на лечение може да намали 
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продължителността и тежестта на диарийните 
епизоди, и също така да предотврати бъдещи 
епизоди в продължение на месеци. Гастроен-
теритът се отслабва силно от приемане на 
цинк, вероятно чрез директно антимикробно 
действие на йоните в стомашно-чревния 
тракт, или чрез абсорбция на цинка и повтор-
но освобождаване от имунните клетки (всич-
ки гранулоцити секретират цинк), или и две-
те. (Bhutta Z.A, et al. 2000), (Aydemir, 2006). 

Настинка 
Цинкът може също да има ефекти срещу 

вируси. Има данни, че намалява симптомите 
на риновируса, но изследователите все още не 
могат да обяснят как точно действа. Освен 
това има някои доказателства, че цинкът има 
известна антивирусна активност срещу хер-
песния вирус.  

Човешкият риновирус - най-често среща-
ният вирусен патоген при хората - е преобла-
даващата причина за обикновена настинка. 
Хипотезният механизъм на действие, чрез 
който цинкът намалява тежестта и продължи-
телността на симптомите на настинка, е чрез 
потискане на назалното възпаление и директ-
ното инхибиране на свързването на ринови-
русни рецептори и риновирусната репликация 
в носната лигавица. (Science M, et. all 2012).  

Въпреки че проучванията, изследващи 
ефекта от лечението с цинк върху симптомите 
на настинка, са имали до известна степен 
противоречиви резултати, като цяло цинкът 
се определя като полезен при терапията на 
грип и настинка. (Ananda S Prasad. 2008) 

Цинковите хранителни добавки (често 
цинков ацетат или цинков глюконат таблетки 
за смучене) в дози над 75 mg / ден в рамките 
на 24 часа от появата на симптомите намалява 
продължителността на симптомите на нас-
тинка с около 1 ден при възрастни. Неблагоп-
риятните ефекти на цинковите добавки прие-
мани перорално включват лош вкус и гадене. 
Интраназалната употреба на съдържащи цинк 
назални спрейове е свързана със загуба на 
обонянието. В резултат на това подобни ле-
карствени форми не се срещат в аптечната 
мрежа.  

Въпреки че цинкът може да има полза при 
обикновен грип и други инфекции на диха-
телните пътища, няма подробни доказателст-
ва в подкрепа на използването му в терапията 
на COVID-19. 

 
 
 

Локално приложение 
Цинкът е необходим за правилното функ-

циониране на кожната бариера. С оглед на 
това хранителните добавки съдържащи цинк 
намират широко приложение в козметиката, а 
цинк се влага в редица козметични форми. 

Локалните препарати на цинк включват 
тези, използвани върху кожата, където обик-
новено цинка е под формата на  цинков ок-
сид. Цинковите препарати  могат да бъдат 
вложени в минерални слънцезащитни про-
дукти, където да предпазват от слънчево из-
гаряне. Класическа е и употребата на кремове 
съдържащи цинк при бебета и деца при смяна 
на пелена, с цел да предпази от обриви и раз-
дразнения.  

Хелатният цинк се използва в пасти за зъ-
би и води за уста за предотвратяване на лош 
дъх; цинковият цитрат помага за намаляване 
на натрупването на зъбен камък. 

Цинковият пиритион е често включен в 
шампоаните за предотвратяване на пърхот.  

Един от първите симптоми на дефицит на 
цинк в организма е прекомерен косопад, на-
маляване на качеството на косата, крехки и 
чупливи нокти. Прилагането на цинк върху 
ноктите има стимулиращ ефект и възстановя-
ва здравата им структура. Освен това, той е 
известен и с това, че има благоприятен ефект 
върху кожата. Поради тази причина, често се 
използва за лечение на акне. (Brigitte Dreno et. 
all. 2003), (Cherasse et. all. 2017)  

 От друга страна прекомерното приемане 
на цинк под формата на различни хранителни 
добавки крие риск от интоксикация. Токсич-
ността на цинк може да се прояви както в ос-
тра, така и в хронична форма. Острите ток-
сични ефекти резултат от прекомерната упот-
реба на добавки, съдържащи цинк включват 
гадене, повръщане, загуба на апетит, коремни 
спазми, диария и главоболие. Те трябва да се 
имат предвид от пациенти суплементираи с 
цинк съдържащи препарати за продължите-
лен период от време. 
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МНОЖЕСТВЕНА СКЛЕРОЗА - ЕТИОЛОГИЯ И ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОДХОДИ 
 

Станислава Георгиева, Мария Колева 
 

MULTIPLE SCLEROSIS - ETIOLOGY AND THERAPEUTIC APPROACHES 
 

Stanislava Geogieva, Maria Koleva 
 

ABSTRACT: n the central nervous system (CNS), destroying the myelin and the axon in variable degrees. 
Worldwide, approximately 2.1 million people are affected by MS. The disease is seen in all parts of the world 
and in all races, but rates vary widely. 

 Treatment consists oMultiple sclerosis (MS) is an immune-mediated inflammatory disease that attacks 
myelinated axons if immunomodulatory therapy for the underlying immune disorder and management of 
symptoms, as well as nonpharmacologic treatments, such as physical and occupational therapy. 

Key words: Multiple sclerosis, disease-modifying drugs (DMDs),   symptom-management medications  
 
Множествената склероза (МС) е хронично 

имуно-медиирано възпалително заболяване, 
известна още и като Encephalomyelitis 
disseminata и Дисиминативна склероза. Засяга 
централната нервна система (мозък, гръбна-
чен мозък и невроните), което води до нару-
шена сигнализацията между невроните. Раз-
вива се погрешна реакция на имунната систе-
ма към обвивките на нервните влакна, т.н. 
миелин, които се разпознават като чужди и 
биват атакувани. Въпреки че преобладаваща-
та патологична характеристика е загубата на 
миелин със запазване на аксоните, някои изс-
ледвания припомнят класически описания, че 
може да настъпи необратимо разрушаване на 
аксоните, може би дори в ранните стадии на 
заболяването. В следствие на това се наруша-
ва способността на мозъка да контролира ре-
дица жизнени функции, като зрение, двига-
телна активност, координация, сетивност и 
др. Това определя и широката клинична кар-
тина на протичане на заболяването. При по-
вечето хора заболяването се характеризира с 
рецидиви (известни също като обостряния) и 
ремисии на неврологични симптоми и про-
менлива прогресия на увреждането с течение 
на времето. 

В резултат на увреждането и настъпилият 
автоимунен отговор при пациентите първона-
чално се наблюдават следните симптоми: 

• хипестезия (промени в сензитивност-
та) - изтръпване, парестезии 

• мускулна слабост и спазми вследствие 
на спастичността 

• неволеви контракции на мускулите на 
лицето 

• трудности при координация и баланс 
• нистагмус - зрителни проблеми и су-

бективни когнитивни затруднения 
 
Началните симптоми обикновено са пре-

ходни, слаби и ограничени. Те често не са 
повод за търсене на медицинска помощ.  

Тъй като етиологията на заболяването не е 
изяснена се разглежда влиянието на множест-
во фактори, които повлияват протичането и 
тежестта на болестта. Сред тях основно място 
заемат: 

• Фактор на околната среда  
Според проучвания заболяването е по-

разпространено в райони с по-студен климат. 
Има някои доказателства, които показват, че 
витамин D може да играе важна роля,  тъй 
като по-големи количества естествено произ-
веден витамин D може да повиши имунната 
функция и да предпази тялото от автоимунни 
заболявания. [1] 

• Генетичен фактор  
Рискът от МС се увеличава при хора, кой-

то има член на семейството с болестта, но МС 
не се счита за наследствена. Продължава да 
се изучава ролята на генетичните фактори за 
развитието на МС.  

• Инфекциозен фактор  
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Има вероятност вируси и други инфекци-
озни агенти да предизвикат появата на МС. 
Изследване [2] предполага възможността за 
вирус или инициирана от вируса имунопато-
логия при МС. Теорията за вирусна етиология 
се подкрепя от наличието на олигоклонални 
ленти в мозъка и цереброспиналната течност, 
които се запазват през целия живот. Наличие-
то на олигоклонални ленти се открива изклю-
чително при инфекциозни нарушения на 
ЦНС. Приносът на вируса на Epstein Barr към 
причинителя на МС все още не е установен, 
но е на лице ясна връзка. [3,4] 

• Чревен микробиомен фактор 
Предполага се, че стомашно-чревната 

микробиома може да играе важна роля в па-
тогенезата на МС. Според „хигиенната хипо-
теза“, намаленото излагане на инфекции в 
детска възраст може да увеличи риска от 
алергични и автоимунни заболявания. Въпре-
ки това е трудно да се каже със сигурност да-
ли промените в чревната микробиома са при-
чина или последица от МС, тъй като пациен-
тите с МС имат имунологични и микробни 
промени месеци до години преди клиничното 
начало на заболяването. Затова са необходи-
ми допълнителни изследвания, за да се опре-
дели ролята на чревната микробиома и в чув-
ствителността и защитата от МС. [5] 

Неясната етиология и множеството факто-
ри оказващи влияние върху тежестта на забо-
ляването и неговото протичане затрудняват и 
диагностицирането на болестта. Няма единен 
специфичен тест за определяне на заболява-
нето, поради което най често се поставя ди-
ференциална диагноза въз онова на утвърде-
ни медицински тестове. 

• Кръвни тестове, за да се избегнат дру-
ги заболявания със симптоми, подобни на 
МС. Понастоящем се разработват тестове за 
наличие на специфични био маркери, свърза-
ни с МС, които също могат да помогнат при 
диагностицирането на заболяването. 

• Лумбална пункция, при която проба 
се взема проба от цереброспинална течност от 
гръбначния канал за лабораторен анализ. Тази 
проба може да покаже отклонения в антите-
лата, които са свързани с МС. Лумбалната 
пункция също така може да помогне за изк-
лючване на инфекции и други състояния със 
симптоми, подобни на MС. 

• ЯМР, който може да разкрие области 
на МС (лезии) на мозъка и гръбначния мозък. 
След  интравенозно инжектиране на контрас-
тен материал се очертават налични лезии, ко-

ето е ясен белег за активна форма на заболя-
ването. 

• Тест за предизвикан потенциал може 
да използва визуални стимули или електри-
чески стимули. При тези тестове наблюдавате 
движещ се визуален модел или се подават 
кратки електрически импулси към нервите на 
краката или ръцете. Електродите измерват 
колко бързо информацията се движи по нерв-
ни пътища. 

Прогнозата за множествена склероза вари-
ра значително при отделните пациенти и ком-
бинация от клинични, образни и лабораторни 
маркери може да бъде полезна при прогнози-
ране на клиничния ход и оптимизиране на 
лечението при отделни пациенти. Въпреки че 
понастоящем няма лечение за МС редица те-
рапии могат да бъдат използвани за контро-
лиране на състоянието. Лечението, до голяма 
степен зависи от специфичните симптоми на 
отделните пациенти, типа на заболяването и 
нивото на прогресия. Разработват се нови те-
рапевтични подходи и диагностични методи 
за ранно откриване и терапия на множествена 
склероза. По-новите терапии осигуряват по-
голям избор за лекаря и пациента, предлагай-
ки лекарства с по-голяма ефикасност или по-
голяма поносимост от използваните досега 
медикаменти. На лице са окуражаващи данни, 
които показват, че прилагането на вече ут-
върдени терапии за други заболявания могат 
да бъдат използвани за защита на неврони. А 
препаратът бексаротен – синтетичен ретино-
ид от трето поколение - за насърчаване на ре-
миелинизация на нервните влакна. [6] 

Основните групи препарати прилагани в 
терапията включват: 

 
Бета интерферони:  
 
Лекарствата от първа линия - интерферон 

бета-1а (прилаган интрамускулно; Avonex, 
Biogen Idec, Weston, МА, САЩ), интерферон 
бета-1а (прилаган подкожно; Rebif, Merck 
Serono, Женева, Швейцария), интерферон бе-
та-1b (прилаган подкожно; Betaferon, Bayer 
Schering, Leverkusen, Германия) и глатирамер 
ацетат (прилагани подкожно; Copaxone, Teva, 
Petah Tiqva, Израел) - са най-използваните 
лечения за МС. [7,8] 

 
Моноклоналните антитела: 
 
По-ефективни лекарства с по-голяма ток-

сичност - натализумаб (Tysabri, Biogen Idec) и 
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митоксантрон (Novantrone, EMD Serono, 
Rockland, MA, USA) - са били използвани до 
голяма степен като лечения от втора линия 
(прилагани чрез интравенозна инфузия) за 
пациенти, които или не са реагират задоволи-
телно на лекарства от първа линия или не по-
насят инжекции. [9,10] 

Към 2012 г. всички алемтузумаб, дакли-
зумаб и моноклонални антитела като ритук-
симаб, окрелизумаб и офатумумаб са показа-
ли известна полза в терапията на множестве-
на склероза и са били проучени като потенци-
ално лечение. Доколко обаче моноклоналните 
антитела ще имат роля в лечението на заболя-
ването в бъдеще все още не може да се пред-
полага. Смята се, че тяхната роля ще бъде 
малка поради висо-ките  рисковете, свързани 
с тяхната употреба.  

 
Синтетични пуринови нуклеозидни 

аналози: 
 
През 90-те години в първото проучване на 

употребата на кладрибин при пациенти с 
прогресираща МС. То показва значително 
намаляване на прогресията в сравнение с 
плацебо и намаляване на броя на лезии. Па-
рентералните форми на кладрибин са допъл-
нително оценени и резултатите от тези про-
учвания показват значителен ефект върху ак-
тивността на заболяването оценено посредст-
вом ЯМР, независимо от начина на приложе-
ние или режима на дозиране. [11] 

Пероралният кладрибин се оценява в три 
многоцентрови фаза 2b и фаза 3 рандомизи-
рани контролирани проучвания при пациенти 
с рецидивиращи форми на МС. Въпреки че 
резултатите от проучванията с перорален 
кладрибин показват значителна ефикасност, 
лекарството не е получило регулаторно одоб-
рение в САЩ (FDA) и Европа (EMA) Кли-
ничните изпитвания, които са в ход, обаче ще 
продължат. 

 
Антиревматоидни препарати: 
 
Терифлуномид е активният метаболит на 

лефлуномид, който е одобрен за употреба при 
пациенти с ревматоиден артрит. Препаратът 
намалява активността на митохондриалния 
ензим дихидрооротат дехидрогеназа, който е 
от решаващо значение при синтеза на пири-
мидин. Пролиферацията на Т-лимфоцитите 
до голяма степен зависи от синтеза на пири-
мидин. Тъй като обаче лекарството предиз-

виква само малка степен на лимфоцитопения, 
тези процеси само частично отчитат неговите 
ефекти. Резултатите от изпитване във фаза 2 
на терифлуномид при пациенти с рецидиви-
раща МС показват намаляване на активните 
лезии при ЯМР на мозъка. 

Необходимостта от перорални лекарства за 
пациенти с МС е очевидна, тъй като преди 
одобрението на първото перорално лекарство 
за МС през септември 2010 г., всички одобре-
ни терапии модифициращи заболяването 
изискват инжектиране или интравенозна ин-
фузия. Пероралните лекарства предизвикват 
значителен интерес поради удобството на 
приложение. Наличието на орални медика-
менти обаче не означава непременно безо-
пасно и удобно лечение. Необходима е оцен-
ка на профилите за безопасност и проследя-
ване в дългосрочен план, както и внимателно 
наблюдение на пациентите.  

 
Заключение 
 
По-доброто разбиране на основните меха-

низми на заболяването позволява по-
целенасочено разработване на нови терапии. 
Хетерогенността на болестта, индивидуални-
ят отговор на пациента и лекарствената ток-
сичност продължават да бъдат основните 
препятствия пред медицинските специалисти 
в търсенето на ефективно лечение. Тъй като 
етиологията на МС е неизвестна, търсенето 
на подходяща терапия остава предизвикател-
ство. Може би най-важното предизвикателст-
во е дали настоящите одобрени терапевтични 
схеми, самостоятелно или в комбинация, са в 
състояние напълно да подтиснат процесите на 
МС. Нито едно от съществуващите лекарства 
не доказва убедително, че забавя прогресив-
ната невродегенерация, въпреки че резулта-
тите от проучвания показват намалена често-
та на атрофия.  

 
Литература 
 
1. National Multiple Sclerosis Society – 

„Incidence and Prevalence of MS. What-is-MS/Who-
Gets-MS“ - 2014. 

2. Owens GP, Gilden D, Burgoon MP, Yu X, 
Bennett JL. – „Viruses and multiple sclerosis.“ - The 
Neuroscientist. 17(6):659-76. 2011. 

3. Tselis A. – „Epstein–Barr virus cause of 
multiple sclerosis.“ Current opinion in rheumatology. 
1;24(4):424-8.2012 

4. Fernández-Menéndez S, Fernández-Morán 
M, Fernández-Vega I, Pérez-Álvarez A, Villafani-



72 

Echazú J. – „Epstein–Barr virus and multiple 
sclerosis. From evidence to therapeutic strategies.“ 
Journal of the neurological sciences. 15;361:213-9. 
2016 

5. S.K Shahi, S.N Freedman, A.K Mangalam. – 
„Gut microbiome in multiple sclerosis The players 
involved and the roles they play.“ Gut microbes. 
2;6:1-9. 2017. 

6. N.Agova, Sv.Georgieva, S.Stamova -  
“Multiple Sclerosis – Symptoms, Diagnosis And 
Treatment“ – Management And Education -Vol. 15 
(5) pp. 199-203,2019 

7. The IFNB Multiple Sclerosis Study Group 
and The University of British Columbia MS/MRI 
Analysis Group – “Interferon beta-1b in the treatment 
of multiple sclerosis: final outcome of the randomized 
controlled trial.” - Neurology, 45 (1995), pp. 1277-
1285)  

8. Study Group Lancet  - “Randomised double-
blind placebo-controlled study of interferon β-1a in 
relapsing/remitting multiple sclerosis”. PRISMS 352 
(1998), pp. 1498-1504 

9. H.P Hartung, R Gonsette, N Konig, et al. – 
“Mitoxantrone in progressive multiple sclerosis: a 
placebo-controlled, double-blind, randomised, 
multicentre trial Lancet” 360 (2002), pp. 2018-2025)  

10. R.A Rudick, WH Stuart, PA Calabresi, et al. 
Natalizumab plus interferon beta-1a for relapsing 
multiple sclerosis N Engl J Med, 354 (2006), pp. 911-
923 

11. A double-blind, placebo-controlled, 
randomized trial of cladribine in relapsing-remitting 
multiple sclerosis Proc Assoc Am Physicians, 111 
(1999), pp. 35-44) (Cladribine in treatment of chronic 
progressive multiple sclerosis Lancet, 344 (1994), pp. 
9-13 

 
 

 
Магистър-фармацевт Станислава  
Ангелова Георгиева  
Медицински университет “Проф. д-р Параскев 

Стоянов“ Варна 
Факултет по фармация 
Катедра Фармакология, токсикология и фарма-

котерапия 
гр. Варна, п.к. 9000 
ул. "Цар Освободител" 84 
stassy.s@abv.bg 
 
Магистър-фармацевт Мария Колева 
Медицински университет “Проф. д-р Параскев 

Стоянов“ Варна 
Факултет по фармация 
Катедра Фармакология, токсикология и фарма-

котерапия  гр. Варна, п.к. 9000 
ул. "Цар Освободител" 84 
Maria.Koleva@mu-varna.bg  

 
 
 
 
 

mailto:stassy.s@abv.bg
mailto:Maria.Koleva@mu-varna.bg


73 
 

УПРАВЛЕНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ MANAGEMENT AND EDUCATION 
TOM 17 (6) 2021 VOL. 17 (6) 2021 
  

 
 
 

ДЕМОГРАФСКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА БЪЛГАРСКА КОХОРТА ПАЦИЕНТИ С 
КОНКРЕТНА ЛОКАЛИЗАЦИЯ НА ЛЕЗИИ ПРИ МНОЖЕСТВЕНА СКЛЕРОЗА 

 
Явор Граматиков, Невена Филева, Ивайло Търнев 

 
DEMOGRAPHIC CHARACTERISTICS OF A BULGARIAN COHORT OF PATIENTS 

WITH SPECIFIC LESION LOCALIZATION IN MULTIPLE SCLEROSIS  
 

Yavor Gramatikov, Nevena Fileva, Ivailo Tournev 
 

ABSTRACT: Multiple sclerosis (MS) is the most common inflammatory demyelinating disease of the central 
nervous system in young and middle-age adults, but also affects older people. The main diagnostic tool for MS is 
magnetic resonance imaging (MRI) of the brain and spine. There are no studies describing demographic and 
MRI characteristics in Bulgarian population with MS. Therefore, we aimed to portray demographic and MRI 
characteristics of demyelinating lesions in a Bulgarian cohort of patients with MS. Altogether 210 patients with 
MS, in whom MRI was performed, were included between June 2016 - December 2019. The mean age was 41,08 
years and 70% of the patients were female. Cortical lesions were found in 61 patients (29,05%), subcortical le-
sions – 195 patients (92,86%), periventricular lesions – 194 patients (92,38%), infratentorial lesions – 138 pa-
tients (65,71%) and spinal cord lesions – 155 patients (73,81%). The results of our study confirm that the demo-
graphic and the MRI characteristics of demyelinating lesions in a Bulgarian cohort of patients coincide with the 
data established in the literature. 

Key words: multiple sclerosis, magnetic resonance imaging, demographic characteristics, lesion localization 
 

Въведение 
 
Множествената склероза (МС) е хронично 

възпалително заболяване на централна нервна 
система (ЦНС), което се характеризира с ди-
семинирани лезии на демиелинизация в бяло-
то вещество на главния и гръбначния 
мозък.[1] Първичната презентация на заболя-
ването е най-често във възрастовата група 20 
– 40 години.[2] Засяга по-често жени. МС се 
характеризира със специфично географско 
разпространение. Честотата се увеличава с 
отдалечаване от екватора и отново намалява в 
полярните области. Основен образен метод за 
поставяне на диагнозата е магнитно-
резонансното изследване на ЦНС. [3] 

Не бяха открити проучвания описващи 
демографските и магнитно-резонансните ха-
рактеристиките на пациентите с МС в Бълга-
рия.[4] Целта на нашето проучване беше да 
обобщим разпределението на лезиите на де-
миелинизация по пол и възраст на кохорта 
български пациенти с доказана МС, използ-
вайки методите на дескриптивната статисти-
ка.  

 
 

Материали 
 
За периода юни 2016 – декември 2019 в 

клиниката по образна диагностика към Уни-
верситетска многопрофилна болница за ак-
тивно лечение (УМБАЛ) ,,Александровска“ 
са проведени 210 магнитно-резонансни изс-
ледвания на ЦНС на 210 пациенти с крайна 
диагноза МС. Пациентите са на възраст от 
14г. до 70г., средна възраст 41,08г. 
(SD=11.277). Лицата над 18г. или техните ро-
дители/настойници са подписали информира-
но съгласие за провеждане на изследванията. 
Пациентите са разпределени в 6 възрастови 
групи на интервали по 10 години: първа група 
– до 19г.; втора група – 20-29г.; трета група – 
30-39г.; четвърта група – 40-49г.; пета група – 
50-59г. и шеста група – над 60г.  

 
Методи 
 
Всички изследвания са извършени на апа-

рат Magneton Verio, A Tim+ Dot System, Sie-
mens, Germany с напрегнатост на магнитното 
поле 3 Тесла. Използвани са стандартни бо-
бини за глава – 3Т Head MATRIX и шия – 
Spine MATRIX. Приложени са секвенциите 
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Т1, DIR, FLAIR, PD и Т2 в различни равнини, 
включително и в 3D, давайки ни възможност 
за допълнителни реконструкции. 

 
 Магнитно-резонансна характеристика 

на лезиите при МС 
 
Лезия при МС се дефинира като хиперин-

тенсна зона на Т2/FLAIR/PD-секвенциите. 
Типичните лезии са кръгли или овални и ва-
рират от няколко милиметра до повече от 1 
или 2 сантиметра в диаметър. Лезиите могат 
да засегнат и двете хемисфери, но често са 
разпределени асиметрично. Характерна е ло-
кализацията им в 5 анатомични области – 
кортикални, субкортикални, перивентрику-
ларни, инфратенториални и спинални.[5, 6] 

 
Разпределение и общ брой на лезиите 
 
Общите характеристики на изследваната 

от нас кохорта по пол и възраст потвърждават 
известнтие от литературните данни. Половото 
съотношение е 146 жени и 64 мъже 
(М/Ж=1/2,28). На фиг.1 е представено про-
центното съотношение между половете. 

 

 
Фиг. 1 – Полово разпределение на всички па-

циенти с потвърдена диагноза, включени в проуч-
ването  

 
Разпределението по определените от нас 

възрастови групи е графично представено на 
фиг.2. 

 

 
Фиг. 2 – Разпределение на пациентите по въз-

растови интервали 
 
Въпреки че най-честата начална изява е 

във възрастовата група 20-40 години, пациет-
нтие в нашето проучване са с по-висока сред-
на възраст и най-много предстатвители имаме 
в групите 30-39г. и 40-49г., което се дължи на 
факта, че малък процент от тях са с новодиаг-
ностицирано заболяване. Половото съотно-
шение във възрастовите групи се представя 
относително съхранено. 

 
Кортикални лезии 

 
Основна секвенция използвана за открива-

не на кортикални лезии е Double Inversion 
Recovery (DIR). Това е пулсова секвенция, 
при която се потиска сигнала от ликвора и 
бялото мозъчно вещество, осигурявайки мак-
симално добра тъканна диференциация меж-
ду кортекс и подлежащи тъкани.[7] На фиг.3 е 
представена типична кортикална лезия. 

 

 
Фиг. 3 –DIR, аксиална равнина – хиперинтенсна 

кортикална лезия в десен горен фронтален гирус  
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При 61 от изследваните пациенти (n=210) 
бяха открити кортикални лезии съответства-
що на 29,05% от пациентите. 

Разпределението по пол на тези пациенти 
е: 37 жени (60,66%) и 24 мъже (39,34%). Раз-
пределението по посочените по-горе възрас-
тови групи на тези пациенти е: първа група – 
0 пациенти (0%); втора група – 9 пациенти 
(14,75%); трета група – 15 пациенти (24,59%); 
четвърта група – 20 пациенти (32,79%); пета 
група – 14 пациенти (22,95%) и шеста група – 
3 пациенти (4,92%).  

Половото съотношение за всяка възрасто-
ва група е: първа група – 0 жени (0%) и 0 мъ-
же (0%); втора група – 6 жени (66,67%) и 3 
мъже (33,33%); трета група – 9 жени (60%) и 
6 мъже (40%); четвърта група – 14 жени 
(70%) и 6 мъже (30%); пета група – 5 жени 
(35,71%) и 9 мъже (64,29%) и шеста група – 3 
жени (100%) и 0 мъже (0%). (фиг.4) 

 

 
Фиг. 4 – Разпределение на кортикалните лезии 

по пол за всяка възрастова група  
 

Субкортикални лезии 
 

Основна секвенция използвана за открива-
не на субкортикални лезии е Fluid Attenuated 
Inversion Recovery (FLAIR). Чрез използване 
на специална техника се постига модифи-
кациране на Т2 образите до получаване на 
такива с потиснат сигнал от ликвора.[8] На 
фиг. 5 е представена типична субкортикална 
лезия. 

При 195 от изследваните пациенти (n=210) 
бяха открити субкортикални лезии съответст-
ващо на 92,86% от пациентите. 

 
Фиг. 5 – FLAIR, сагитална равнина – хиперин-

тенсна зона, отговаряща на субкортикална лезия 
 
Разпределението по пол на тези пациенти 

е: 137 жени (70,26%) и 58 мъже (29,74%). 
Разпределението по посочените по-горе въз-
растови групи на тези пациенти е: първа гру-
па – 2 пациенти (1,03%); втора група – 31 па-
циенти (15,89%); трета група – 56 пациенти 
(28,72%); четвърта група – 60 пациенти 
(30,77%); пета група – 36 пациенти (18,46%) и 
шеста група – 10 пациенти (5,13%).  

Половото съотношение за всяка възрасто-
ва група е: първа група – 2 жени (100%) и 0 
мъже(0%); втора група – 22 жени (70,97%) и 9 
мъже (29,03%); трета група – 38 жени 
(67,86%) и 18 мъже (32,14%); четвърта група 
– 45 жени (75%) и 15 мъже (25%); пета група 
– 22 жени (61,11%) и 14 мъже (38,89%) и 
шеста група – 8 жени (80%) и 2 мъже (20%). 
(фиг.6) 

 

 
Фиг. 6 – Разпределение на субкортикалните 

лезии по пол за всяка възрастова група 
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Перивентрикуларни лезии 

 
Основна секвенция използвана за открива-

не на перивентрикуларни лезии отново е 
FLAIR. На фиг. 7 са представени типични пе-
ривентрикуларни лезии. 

 

 
Фиг. 7 – FLAIR, сагитална равнина – предста-

вени са характерно разположените перивентрику-
ларни лезии с овоидна форма по хода на венулите, 
образуващи т.н. Dawson’s fingers 

 
При 194 от изследваните пациенти (n=210) 

бяха открити перивентрикуларни лезии съот-
ветстващо на 92,38% от пациентите. 

Разпределението по пол на тези пациенти 
е: 133 жени (68,56%) и 61 мъже (31,44%). 
Разпределението по посочените по-горе въз-
растови групи на тези пациенти е: първа гру-
па – 2 пациенти (1,03%); втора група – 29 па-
циенти (14,95%); трета група – 58 пациенти 
(29,90%); четвърта група – 60 пациенти 
(30,93%); пета група – 35 пациенти (18,04%) и 
шеста група – 10 пациенти (5,15%). (фиг.8) 

 

 
Фиг. 8 – Разпределение на 

перивентрикуларните лезии по пол за всяка 
възрастова група 

 
Половото съотношение за всяка възрасто-

ва група е: първа група – 2 жени (100%) и 0 
мъже (0%); втора група – 20 жени (68,97%) и 
9 мъже (31,03%); трета група – 38 жени 
(65,52%) и 20 мъже (34,48%); четвърта група 
– 44 жени (73,33%) и 16 мъже (26,67%); пета 
група – 21 жени (60%) и 14 мъже (40%) и 
шеста група – 8 жени (80%) и 2 мъже (20%).  

 
Инфратенториални лезии 

 
Основна секвенция използвана за открива-

не на инфратенториални лезии е Proton Densi-
ty (PD). Характерно за тази секвенция е по-
добрата визуализация на структурите в задна 
черепна ямка, където често се откриват мно-
жество артефакти, предизвикани от кръвотока 
във венозните синуси.[9] На фиг. 9 са предс-
тавени типични инфратенториални лезии. 

 

 
Фиг. 9 – PD, аксиална равнина – хиперин-

тенсни зони, отговарящи на инфратенториални 
лезии 

 
При 138 от изследваните пациенти (n=210) 

бяха открити инфратенториални лезии съот-
ветстващо на 65,71% от пациентите. 

Разпределението по пол на тези пациенти 
е: 89 жени (64,49%) и 49 мъже (35,51%). Раз-
пределението по посочените по-горе възрас-
тови групи на тези пациенти е: първа група – 
2 пациенти (1,45%); втора група – 21 пациен-
ти (15,22%); трета група – 40 пациенти 
(28,99%); четвърта група – 46 пациенти 
(33,33%); пета група – 21 пациенти (15,22%) и 
шеста група – 8 пациенти (5,79%).  

Половото съотношение за всяка възрасто-
ва група е: първа група – 1 жена (50%) и 1 
мъж (50%); втора група – 12 жени (57,14%) и 
9 мъже (42,86%); трета група – 27 жени 
(67,50%) и 13 мъже (32,50%); четвърта група 
– 34 жени (73,91%) и 12 мъже (26,09%); пета 
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група – 9 жени (42,86%) и 12 мъже (57,14%) и 
шеста група – 6 жени (75%) и 2 мъже (25%). 
(фиг.10) 

 

 
Фиг. 10 – Разпределение на 

инфратенториалните лезии по пол за всяка 
възрастова група 
 

Спинални лезии 
 

Основна секвенция за откриване на спи-
нални лезии е Т2 в сагитална равнина. При 
необходимост в част от случаите беше из-
вършена допълнителна Т2 секвенция в акси-
ална равнина. Лезиите се описват като хипе-
ринтенсни на Т2 зони, най-често на протеже-
ние по-малко от височината на два цервикал-
ни прешлена. При аксиалните срезове се виж-
да, че засягането почти никога не обхваща 
100% от обема на миелона. Най-често са за-
сегнати задните и латералните колони на бя-
лото мозъчно вещество. На фиг.11 и фиг.12 е 
представена типична спинална лезия. 
 

 
Фиг. 11 – Т2, сагитална равнина - наличие на 

хиперинтенсна зона, отговаряща на спинална ле-
зия в шиен отдел на миелона 
 

 
Фиг. 12 – Кореспондиращ Т2 образ в аксиална 

равнина на лезията от фиг. 11, визуализиращ хи-
перинтенсната зона в дясна латерална колона 

 
 При 155 от изследваните пациенти 

(n=210) бяха открити спинални лезии (съот-
ветстващо на 73,81% от пациентите), което 
категоризира формата на заболяването при 
тях като церебро-спинална (фиг.13). 

 

 
Фиг. 13 – Разпределение на пациентите спо-

ред формата на заболяването, представено с абсо-
лютни и относителни стойности 

 
Разпределението по пол на тези пациенти 

е: 103 жени (66,45%) и 52 мъже (33,55%). 
Разпределението по посочените по-горе въз-
растови групи на тези пациенти е: първа гру-
па – 1 пациент (0,65%); втора група – 23 па-
циенти (14,84%); трета група – 49 пациенти 
(31,61%); четвърта група – 49 пациенти 
(31,61%); пета група – 26 пациенти (16,77%) и 
шеста група – 7 пациенти (4,52%).  

Половото съотношение за всяка възрасто-
ва група е: първа група – 0 жени (0%) и 1 мъж 
(100%); втора група – 15 жени (65,22%) и 8 
мъже (34,78%); трета група – 34 жени 
(69,39%) и 15 мъже (30,61%); четвърта група 
– 34 жени (69,39%) и 15 мъже (30,61%); пета 
група – 14 жени (53,85%) и 12 мъже (46,15%) 
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и шеста група – 6 жени (85,71%) и 1 мъж 
(14,29%). (фиг.14) 

 

 
Фиг. 14 – Разпределение на спиналните лезии 

по пол за всяка възрастова група 
 

Получените резултати от обобщеното раз-
пределението на лезиите според тяхната ло-
кализация са представени графично с абсо-
лютни и относителни стойности на фиг.15. 

 

 Фиг. 15 – Разпределение на пациентите с лезии в 
съответната анатомична област по брой и пол  
 

Не бяха намерени статистически значими 
връзки между възрастта на пациентите и на-
личието на лезии в определени локализации, 
както и асоциация между засягането на ана-
томични области. 

 
Лезионен товар 

 
Освен локализацията на лезиите, друг еле-

мент от проучването беше определяне на ле-
зионният товар (общ брой лезии). Хиперин-
тенсните промени бяха ръчно преброени и 
групирани в следните категории: 1 – до 9 ле-

зии; 2 – 10-14 лезии; 3 – 15-19 лезии; 4 – 20-
24 лезии и 5 – над 25 лези. За целта използва-
ната секвенция бе TIRM DARK FLUID 
(FLAIR с потискане на сигнала от мастната 
тъкан) в аксиална равнина. На фиг. 16 гра-
фично е представено разпределението на па-
циентите във формираните групи спрямо ле-
зионния товар, представени по брой и пол. 

 

 
Фиг. 16 – Разпределение на пациентите по аб-

солютен брой и по пол в групи в зависимост от 
лезионния товар 

 
Не открихме статистическо значимо раз-

личие между броя лезии при жени (среден 
ранг 102.84) и мъже (среден ранг 106.66), 
U=4502.0, p=0.668, r=0.03. Доказахме наличие 
на положителна корелация между възрастта и 
общия брой лезии, rho(210)=0.27, p<0.001. 
 

Заключение 
 

Общите характеристики на пациентите с 
множествена склероза в България потвържда-
ват описаните в литературата. По отношение 
на локализациите на лезиите не се откриха 
връзки между отделните локализации и поло-
вата принадлежност на пациентите. Най-
висока честота на лезии като локализация е 
докладвана в литературата по отношение на 
перивентрикуларните и субкортикалните. Ре-
зултатите от нашето проучване са с потвър-
дителен характер и откриване в над 95% от 
нашите пациенти. Не бяха намерени статис-
тически значими различия по отношение на-
личието или липсата на лезия в съответната 
област в зависимост от пола и възрастта на 
пациентите.  
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ABSTRACT: Epidemiological data show that obesity is one of the most important public health issues now-

adays. Obesity is a multifactorial pathology and chronic disease. It is a risk factor for many chronic non-
communicable diseases such as type 2 diabetes, hypertension, coronary heart disease, various cancers, diseases 
of the musculoskeletal system, mental illness, etc. For this reason, a wide range of medical professionals are 
involved in the treatment and control of overweight and obesity - general practitioners, endocrinologists, 
nutritionists, psychologists, health care professionals, bariatric surgeons, pediatricians, etc. Communication 
plays an essential role in both prevention and treatment of obesity. Patient centered care involves understanding 
the needs and values of the patient, which could be achieved through the application of various communication 
techniques. 

Key words: overweight, obesity, risk communication, health professionals  
 
Въведение 
 
Затлъстяването като обществено-

здравен проблем 
 
Световната здравна организация (СЗО) оп-

ределя затлъстяването като една от най-
сериозните заплахи за здравето през XXI век. 
Броят на хората с наднормено тегло и затлъс-
тяване нараства в целия свят. Епидемиоло-
гичните данни са категорични, че затлъстява-
нето придобива размерите на пандемия и се 
нарежда сред най- важните обществено- 
здравни проблеми. По данни на СЗО затлъс-
тяването е една от водещите предотвратими 
причини за смърт в света (WHO: Obesity and 
Overweight, 2015). По данни на СЗО през 2016 
г. над 1,9 милиарда възрастни в световен ма-
щаб са с наднормено тегло. От тях над 650 
милиона са със затлъстяване. За същата годи-
на  41 милиона деца под 5-годишна възраст са 
били с наднормено тегло или затлъстяване и 
повече от 340 милиона деца и юноши на въз-
раст между 5 и 19 години са с наднормено 
тегло. (WHO: World Health Statistics, 2015) В 
САЩ, една от най-засегнатите страни, ста-
тистиката сочи, че един на трима възрастни и 
едно на шест деца са със някаква степен на 
наднормено тегло или затлъстяване (Kass, 
Hecht, Paul, Birnbach, 2014).  

Проблемът засяга не само страни с висок 
доход, а и страни с нисък и среден доход, 
особено в градска среда.  

По данни от Европейското здравно интер-
вю (European Health Interview Survey) между 
8% и 25% от възрастните в различните дър-
жави-членки на ЕС са със затлъстяване. Както 
при мъжете, така и при жените на възраст над 
18 години най-нисък дял на затлъстяването 
през 2008-2009г. е наблюдаван в Румъния 
(8.0% за жените и 7.6% за мъжете), Италия 
(съответно 9.3% и 11.3%), България (съответ-
но 11.3% и 11.6%) и Франция (съответно  
12.7% и 11.7%). Най-висок процент жени със 
затлъстяване са регистрирани в Обединеното 
кралство (23.9%), Малта (21.1%), Латвия 
(20.9%) и Естония (20.5% през 2006-2007г.), 
Великобритания (22.1%), Унгария (21.4%) и 
Чехия (18.4%). (EVROSTAT, 2011). По данни 
на Националния център по обществено здраве 
и анализи (НЦОЗА) наднорменото тегло и 
затлъстяването са сериозен проблем и у нас, 
като 5% от децата до 4- годишна възраст са с 
наднормено тегло, а при учениците този про-
цент достига до 30. Между 12 и 15% от деца-
та са със затлъстяване. (Natsionalen tsentar po 
obshtestveno zdrave i analizi, 2017) 

Затлъстяването е съпътстващо заболяване 
и рисков фактор за някои хронични незаразни 
заболявания- захарен диабет тип 2, хиперто-
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ния, ИБС, различни ракови заболявания, бо-
лести на опорно-двигателния апарат, психич-
ни заболявания и др. (Kass et al., 2014) Това е 
причината превенцията и контролът на зат-
лъстяването да са теми на интерес на полити-
ческо, здравеопазно и изследователско рав-
нище. (Dimitrov, Yanakieva, Traykovska, 2012) 
Всичко това налага пациентите да получават 
достъпна и надеждна информация във връзка 
със съществуващите или бъдещи рискове за 
здравето им, дължащи се на наднорменото 
тегло и затлъстяването. (Petkova, 2007) 

 
Значение на медицинската комуника-

ция 
Отдавна е известно, че комуникационните 

умения при грижата за пациента са необхо-
дими не само при снемане на анамнезата, но и 
за създаване на доверие в процеса на общува-
не. Тук се включва разбиране на гледната 
точка на пациента във връзка със състоянието 
му, установяване на желанията, целите и мо-
тивацията му за справяне с болестта, както и 
конкретните му очаквания към лекаря и ме-
дицинския екип. 

Емпатията може да бъде изразена чрез 
вербализиране на чувствата и уважението към 
болния. Оценяват се както предварителните 
нагласи и предпочитания, така и последвали-
ят 

 емоционален отговор. Съвместното взи-
мане на решения включва обсъждане на ал-
тернативите за лечение. Споделеното вземане 
на решения се определя като „подход, при 
който клиницистите и пациентите обсъждат 
най-добрите налични доказателства, когато са 
изправени пред задачата да се вземе решение. 
При този модел на взаимоотношение пациен-
тите  получават подкрепа да осмислят въз-
можностите и да направят информиран из-
бор.“ (Elwyn, Frosch, Thomson et al., 2012) 
Концепцията за споделено взимане на реше-
ния е отдавна известна, но все още се диску-
тират уменията на лекуващите лекари при 
прилагането на този подход.  

Elwyn et al. (2012) предлагат модел в три 
стъпи за споделено вземане на решения в 
клиничната практика, който да е лесен и удо-
бен за употреба. Стъпките включват: 

1. Предоставяне на възможност 
за избор; 

2. Описание на вариантите меж-
ду които може да се избира; 

3. Подпомагане на пациента да 
анализира предпочитанията си и да вземе ре-
шение. (Elwyn et al., 2012) 

Пациент центрираната грижа предполага 
разбиране на нуждите и ценностите на паци-
ента, което би могло да се постигне чрез при-
лагане на различни комуникационни техники. 
Засягането на деликатни теми, каквато е и 
наднорменото тегло, изисква емпатия и липса 
на стигма и дискриминация. 

Комуникацията на риска при пациенти с 
наднормено тегло и затлъстяване най-често се 
реализира посредством пряка комуникация, 
но за това може да се организират и групови 
беседи и да се разпространяват брошури. (Ki-
rov, Ivanov, 2012) 

 
Цел и методология на научното изслед-

ване 
Целта на статията е въз основа на обстоен 

преглед на литературата да се формулират 
някои общи насоки за етично отношение към 
пациенти със затлъстяване при комуникиране 
на рисковете при това заболяване. 

За постигане на целта на изследването са 
използвани общонаучни и частнонаучни ме-
тоди и подходи, сред които документален ме-
тод, анализ и синтез, сравнителен метод, ин-
дукция и дедукция. Изброените методи вза-
имно се допълват. 

 
Насоки за етично отношение към паци-

енти с наднормено тегло и затлъстяване и 
намаляване на негативните последици от 
затлъстяването  

Широк кръг от медицински специалисти 
са ангажирани в лечението на наднорменото 
тегло и затлъстяването– общопрактикуващи 
лекари, ендокринолози, специалисти по хра-
нене и диететика, психолози, професионалис-
ти по здравини грижи, хирурзи, практикува-
щи бариатрична хирургия, педиатри и т.н. На 
фигура 1 схематично е представен модела на 
терапия на наднорменото тегло и затлъстява-
нето, от който е видно, че основно място зае-
мат комуникацията (чрез мотивационно ин-
тервю) и обучението на пациента. 
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Фиг. 1. Мениджмънт на наднорменото тегло и затлъстяването (Durrer & Schutz, 2019) 

 
Затлъстяването е недостатъчно диагности-

цирано и недолекувано състояние. (Andonova, 
2017) Трудно е терапевтичните гайдлайни 
при наднормено тегло/затлъстяване да бъдат 
унифицирани за лекари от различни  специ-
алности, тъй като те в различна степен се ан-
гажират с този здравен проблем и съпътства-
щите го заболявания. Освен това трябва да се 
вземат предвид неравенството и културните 
особеностите на хората в различните страни. 
Въз основа на прегледа на литературата по 
темата, формулирахме някои общи насоки за 
етично отношение към пациенти с наднорме-
но тегло и затлъстяване, с които да бъдат за-
познати лекарите и здравния персонал в прак-
тиките за първична, извънболнична и бол-
нична медицинска помощ у нас.  

Множество научни и професионални орга-
низации, в т.ч. и Българско дружество по ен-
докринология препоръчват постигането на 
реалистична редукция на тегло като първа 
стъпка при лечението при затлъстяване. Ця-
лостната програма за корекция на теглото 
следва да се ръководи от квалифициран пер-
сонал. Поведенческата терапия като елемент 
на специализираните програми следва да 
включва индивидуални сесии, съобразяващи 
личностните характеристики на пациента. 
Терапията за поведенческа промяна може да 
се провежда не само от психолог или психиа-
тър, но и от лекар, диетолог или физиотера-
певт (Ministerstvo na zdraveopazvaneto, 2019). 
Особен подход изисква лечението на затлъс-
тяването при хора в напреднала старческа 
възраст и бременни жени. 

Значението на медицинската комуникация 
е добре известно. За съжаление, организация, 
практика и традиции в клиничната комуника-
ция в България до момента няма. В общата 
медицинска практика групата на комуника-
тивните методи и техники има особено зна-
чение. Това е така, защото, както констатират 
проф. Г. Иванов и проф. Л. Киров (2012г.), те 
се прилагат сравнително просто, но притежа-
ват голям потенциал за получаване и преда-
ване от пациента на лекаря и обратно на най-
голямо количество фактическа, смислово-
съдържателна и емоционална информация. 
Чрез медицинската комуникация освен обмен 
на информация се осъществява и въздействие 
върху болния. (Kirov, Ivanov, 2012) 

 
Терапевтична комуникация с пациент с 

наднормено тегло/затлъстяване 
 

Комуникацията има съществена роля как-
то при профилактиката, така и в терапията на 
затлъстяването. Чрез комуникативните тех-
ники може да се определят, както субектив-
ната картина на здравния проблем, така и 
психо-емоционалното състояние на пациента 
и отношението му към заболяването. При ин-
формиране на пациента лекарят използва две 
комуникативни техники – съобщаване на 
мнение, оценка и обясняване. Мнението не 
трябва да съдържа изрази и оценки с обиж-
дащ характер. По-важна тук се явява мотива-
цията с подходящи аргументи. Обясненията 
трябва да са разбираеми за пациента, да съ-
държат факти и изрази, които ще се възприе-
мат при съответното психо-емоционално със-
тояние. 
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Комуникацията с пациент с наднормено 
тегло/затлъстяване трябва да се опира на 
следните основни моменти: 

1. Прилагане на Модел на партньорство 
във взаимоотношението „лекар-пациент“. 
В съвременната литература е добре известна 
концепцията за личната отговорност за здра-
вето. (Vodenicharova, Popova, 2019) Мотива-
цията на пациента е ключова за неговото съ-
действие и получаването на добри терапев-
тични резултати. Чрез мотивационно интервю 
може да се оцени готовността за промяна на 
пациента в дългосрочен план. Партньорство-
то е удачен модел на взаимоотношенията „ле-
кар-пациент“ при пациенти с ХНЗ, особено в 
общата практика, където семейният лекар е 
добре запознат с болния и неговата среда. 
Конкретни препоръки при консултацията на 
пациент със затлъстяване включват: 
• Да се посрещне пациента с емпатия и без 

никакви негативни преценки или пристра-
стие; 

• Да се има предвид, че пациентът е бил 
хронично изложен на отрицателни прежи-
вявания при общуването със здравни спе-
циалисти, породени от излишното му тег-
ло; 

• Да се признава многофакторната етиоло-
гия на заболяването (индивидуални и 
външни фактори); 

• Да се внимава да не се използват неподхо-
дящи или обидни думи, за да се поддържа 
положителна и конструктивна връзка с па-
циента; 

• Да се попита пациента дали е готов да го-
вори за телесното си тегло като предвари-
телно се въведе в темата за затлъстяването, 
особено ако пациентът не е дошъл за този 
конкретен проблем; 

• Семантично е важно да се говори за паци-
ент „със затлъстяване“, а не за „затлъстял“ 
или „дебел“ пациент, като се счита, че това 
ще е по-малко стигматизиращо за пациен-
та. Също така при адресирането на про-
блема се предпочита да се говори за „тег-
ло“ и „индекс на телесна маса“, отколкото 
за „затлъстяване“. 
Два са аргументите, които лекуващите ле-

кари обикновено прилагат относно инертното 
си отношение към пациенти със затлъстяване 
– невъзможността да се мотивира пациента и 
честотата на рецидивите след отслабване. 
Мотивационното интервю е много ефективна 
комуникационна техника, която е неосъди-

телна, чрез дискусия, целяща да засили собс-
твената мотивация на пациента и да го сти-
мулира за участие в промяна в поведението. 
Мотивацията е изключително важна за пости-
гане на дългосрочен резултат и избягване на 
йо-йо ефекта. Обсъждат се както хранителни-
ят режим на пациента, така и физическата 
активност и психологическите аспекти на 
проблема, коментира се необходимостта от 
фармакотерапия и бариатрична хирургия. 
Емпатията е задължителен елемент. 
(Moorhead, Coates, Gallagher, Nolan, Murphy, 
Hazlett, 2013) Оценяват се позитивите и нега-
тивите от поведенческата промяна за всеки 
отделен пациент и се градират спрямо него-
вите възприятия. Както подчертават доц. Св. 
Гаров и съавт. (2017) най- съществено в здра-
вата комуникация е да се избегне комуника-
ционната пропаст между аудиторията и пос-
ланието. (Garov, Goranova-Spasova, Enchev, 
2017) 

2. Избягване на стигмата и дискрими-
нацията. Стигматизирането е често явление, 
което има за резултат влошаване на храни-
телните нарушения, повишаване степента на 
затлъстяване, депресия и други негативни 
последици. (Goranova- Spasova, 2018) Проуч-
вания сочат, че за нещастие се среща и сред 
ОПЛ, специалисти по хранене и педиатри. 
Изследване върху студенти по медицина по-
казва, че пациентите със затлъстяване често 
са обект на негативно отношение и унизите-
лен хумор от страна на състуденти (63%), 
здравни професионалисти и (65%) и препода-
ватели (40%). (Frühbeck, Toplak, Woodward, 
Halford, Yumuk, 2014) Лекарят може да изра-
зи подкрепа към пациента, като използва не-
вербални и вербални сигнали и средства – 
жестове, движения на ръцете или главата, из-
рази като: “това не бива да Ви смущава” и др. 
Потенциалните рискове от стигматизирането 
на пациенти със затлъстяване са следните: 
• Повишен риск от депресия 
• Ниско самочувствие 
• Лошо възприятие на тялото 
• Повишен риск от хранителни разстройства 

и преяждане 
• Избягване на физически упражнения 
• Последващо наддаване на тегло 
• Избягване на медицинска консултация 
• Самоубийство (Durrer &. Schutz, 2018) 

3. Адресиране на психологическите ас-
пекти на заболяването в т.ч. създаване на 
групи за взаимопомощ. Подобряване на 
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самооценката и качеството на живот. 
Затлъстяването е с множествена етио-
патогенеза и психологическите аспекти не 
трябва да бъдат пренебрегвани. Затлъстяване-
то може да е вид зависимост, поради което в 
света съществуват специализирани групи за 
взаимопомощ като Compulsive Eaters 
Anonymous (анонимна група на компулсивно 
хранещите се). Насочването към специалист 
осигурява цялостен обхват на проблема. 

4. Участие на мултидисциплинарен 
екип. Препоръчва се лекуващият лекар да си 
сътрудничи със специалист по хранене и дие-
тетика, психолог или психиатър, медицинска 
сестра, семейството на пациента. Комбинаци-
ята от индивидуален диетичен режим, физи-
ческа активност, поведенческа програма и 
лечение на съпътстващите заболявания е 
възможна чрез съвместните усилия на мулти-
дисциплинарен екип. 

5. Добър личен пример от страна на ме-
дицинските специалисти. Самите медицин-
ски специалисти с наднормено тегло и 
затлъстяване са уязвими към негативна 
нагласа от пациентите. Наднорменото тегло 
на лекаря може да повлияе негативно възпри-
ятията на пациента, понижавайки доверието и 
съдействието при лечение. (Puhl, Gold, Lued-
icke, DePierre, 2013) В световен мащаб има 
инициативи, целящи повишаване на физиче-
ската активност на населението по примера 
на семейните лекари. „Walk with Your Doc“ е 
отличен пример за проста програма, която 
насърчава редовните упражнения както при 
лекари, така и при пациенти и позволява на 
лекарите да служат като здравни ролеви мо-
дели в своята общност. (Shtereva- Nikolova 
2019) 

Изводи и заключение 
В Европейския съюз (ЕС) има изградена 

„Платформа на ЕС относно диетата, физиче-
ската активност и здравето“, която обхваща 
пет области на действие, сред които: инфор-
мация за потребителите и образование.  

Тъй като затлъстяването е мултифакторно 
заболяване, мениджмънтът на този здравен 
проблем включва различни подходи, като 
централно място заема комуникацията с па-
циента. По отношение на обучението и кли-
ничната практика на здравните специалисти- 
се препоръчва към висшите учебни заведения 
разработване и внедряване на програми за 
мениджмънт на наднорменото тегло и 
затлъстяването за студенти от различни ме-
дицински специалисти, включващи ком-

плексни модули за подобряване знанията, 
нагласите и практиките при работа с пациен-
ти със затлъстяване. 
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ETHICAL ASPECTS OF PROFESSIONAL DUTY- STUDY IN HOSPITALS  
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ABSTRACT: In clinical practice, ethical codes are rational control mechanism for professional groups. 

They reduce the chance of taking a moral risk and therefore have a preventive role. The ethical guidance of 
good medical practice helps medical staff to improve professionalism; to ensure the quality of medical services 
and to reduce the risk for the patient. In our survey we study the knowledge of healthcare professionals from 
inpatient medical care about ethical dimensions of professional duty. 

Key words: professional duty, health care professionals, ethical guidance for good medical practice, ethical 
code  
 

Въведение 
 
Медицинската етика е форма на приложна 

нормативна етика, която включва универсал-
ни етични принципи и правила при справяне-
то със специфични морални проблеми, въз-
никващи в медицинската практика при осигу-
ряването на медицинска помощ и в биомеди-
цинските изследвания. (Aleksandrova, 2010; 
Vodenicharov&Popova, 2010) 

Етичните кодекси на различни групи и 
общности отразяват и ключовите за тях цен-
ности и принципи. В клиничната практика 
етичните кодекси се явяват рационален меха-
низъм за контрол в дадена група. Те снижават 
вероятността за поемане на морален риск и в 
този смисъл имат превантивна роля. Етичните 
кодекси засилват моралната отговорност на 
медицинския персонал. (Shtereva- Nikolova, 
N., R. Goranova-Spasova. 2014; Vodenicharova, 
Popova, 2010) 

Известно е, че правата на пациента се явя-
ват като реципрочни отговорности на меди-
ците при изпълнение на професионалния им 
дълг. (Shtereva- Nikolova, 2015; Peycheva, Go-
ranova, Gradinarova, Chakarova, 2017) Устано-
вяването на ясен баланс е предпоставка за 
създаването на отношения на доверие в диаг-
ностичния и лечебния процес. (Pravila za do-
bra meditsinska praktika na lekarite v 
R.Balgariya) 

Професионален дълг 

Деонтологията (от гръцкото deon– дълг и 
logos- наука) е наука за задълженията и свър-
заните с тях права и отговорности на работ-
ниците при упражняване на тяхната профе-
сия. Медицинската деонтология включва 
принципите на поведение на медиците, насо-
чени към максималното повишаване на ефек-
тивността на медицинската дейност и отстра-
няване на вредните последствия от непълно-
ценната работа. Медицинската деонтология 
дава насоки за правилно поведение в профе-
сионалната дейност, в която възникват слож-
ни ситуации, конфликти и отговорности, за 
разрешаването на които не са достатъчни са-
мо разум и ценности. Разликата между етика 
и деонтология е, че за неспазване на етичните 
норми наказанието е гузна съвест, а за нес-
пазването на деонтологичните норми меди-
цинските работници носят юридическа отго-
ворност (Radanov, 1992). Отговорностите са 
нещо по-широко от това да се действа според 
предписани задължения, което може да е част 
от договор. Да се действа отговорно означава 
да се действа свободно в името на доброто и 
правилното. Да се носи професионална отго-
ворност означава да се вземат решения за то-
ва кое е добро, кое е зло, правилно, неправил-
но като се вземе под внимание крайният ре-
зултат от действията - най-голяма полза за 
пациента. (Chakarova, 2011; Petrova, Petrova- 
Geretto, 2014; Peycheva, Goranova, 
Gradinarova, Chakarova, 2017) 
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Етични кодекси и Правила за добра ме-
дицинска практика в медицинските про-
фесии 

Етичните кодекси представляват списък от 
правила за поведение и указания за разсъжде-
ние, насочени към членовете на определена 
професионална група. (Vodenicharova, 
Popova, 2019; The WMA International Code of 
Medical Ethics) Етичните указания в действи-
телност се стремят да опишат идеала на даде-
ната професионална група. Целта на кодекси-
те е да се очертаят ясно отговорностите, а не 
да се диктуват конкретните действия. Следо-
вателно те корелират с отговорностите. Етич-
ните принципи дават широка рамка за нравс-
твени разсъждения, които водят мисленето до 
етично правилни решения. 

Правилата за добра медицинска практика 
на различните професионални групи способс-
тват за укрепване на техния професионали-
зъм; за постигането на ефективно упражнява-
не на професията; за осигуряване на качество 
на медицинските услуги и намаляване на рис-
ка за пациента. Правилата за добра медицин-
ска практика отразяват етичните аспекти и 
дължимото поведение на медицинските про-
фесионалисти. (Pravila za dobra meditsinska 
praktika na lekarite v R. Balgariya; Pravila za 
dobra meditsinska praktika po zdravni grizhi) В 
главите посветени на взаимоотношенията с 
пациентите неизменно фигурират задължени-
ята за запазване на медицинската тайна, дове-
рието, уважението на личността и автоном-
ността, безпристрастност, компетентност и 
почтеност. (Shtereva- Nikolova, N., R. 
Goranova-Spasova. 2014) 

 
Цел и методика на изследването 
Целта  на нашето проучване е да се изс-

ледват етичните измерения на професионал-
ната отговорност на лекари, професионалисти 
по здравни грижи и друг персонал в лечебни 
заведения за болнична медицинска помощ. 

За реализиране на поставената цел бяха 
дефинирани някои основни отговорности на 
медицинския персонал, въз основа на етични-
те кодекси и правилата за добра медицинска 
практика на различните съсловни групи. Беше 

съставен въпросник за пряка индивидуална 
анкета и формулярът беше разпространен он-
лайн.  Използваните методи са: 

Социологически методи:  
• документален метод- анализ на документи, 

теоретични постановки, етични кодекси, 
нормативни документи и правила за добра 
медицинска практика; 

• анкетен метод- пряка пощенска (онлайн) 
анкета;  
Математико- статистически методи – 

дескриптивни и аналитични за обработка на 
индивидуалната социологическа информация 
и превръщането й в съвкупна. 

Използвани са още общи и частни научни 
методи и подходи- анализ, синтез и др. 

Обект на изследването са лекари и профе-
сионалисти по здравни грижи в лечебни заве-
дения за болнична медицинска помощ на те-
риторията на гр. София. Отговор беше полу-
чен от 122 медицински лица.  

Получените резултати са обработени с по-
мощта на математико-статистическия пакет 
SPSS 13 и онагледени графично чрез продук-
тите на Microsoft Office. 

 
Резултати и дискусия 
Социо-демографските характеристики 

(пол, възраст, населено място, семейно поло-
жение) често са обвързани с нагласите и раз-
биранията на хората, което неминуемо се от-
разява на тяхното отношение и работа с паци-
ентите.  

В проучването взеха участие лекари и 
професионалисти по здравни грижи, като 
разпределението по пол е равно. Преоблада-
ват анкетираните в младите възрастови групи, 
като най- голям дял са тези между 31-40г. 
(34,5%), следвани от тези между 41 и 50г. 
(24,1%) (фиг. 2). Най-малко са участниците 
над 60г. (12,1%). Малко над половината анке-
тирани са семейни (50,9%). (табл. 1) Извадка-
та включва разнообразни специалисти от 
болничната медицинска помощ (фиг. 1). Пре-
обладават лекарите със специалност анесте-
зиология и интензивно лечение, хирургия и 
специалистите по кинезитерапия. 
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Таблица 1. Демографски характеристики на анкетираните 
 

 N=122 
% 

Възраст 
20-30г. 15,5% 
31-40г. 34,5% 
41-50г. 50,8% 
51-60г. 13,8% 

Над 60г. 12,10% 
Пол 

Мъж 49,2% 
Жена 50% 

Населено място 
Град 98,3% 
Село 3,4% 

Семеен статус 
Женен/Омъжена 50,9% 

Обвързан/а 31,6% 
Необвързан/а 10,5% 

Разведен/а 10,5% 
Вдовец/а 1,8% 

18%

10%

4%

4%

8%

4%

2%

2%

2%

2%

2%

4%

2%

26%

8%

6%

4%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

Анестезиология и интензивно лечение

Хирургия

Ревматология

Кардиология

Вътрешни болести

Физиотерапия

Офталмология

Ендокринология и болести на обмяната

Неврология

Урология

Микробиология

Обща медицина

Нефрология

Кинезитерапевт

Медицинска сестра

Рехабилитатор

Рентгенов лаборант

 
 
Фиг. 1. Специалност на анкетираните (в %) 
 

На фигура 1 са представени специалности-
те на участниците в проучването.  

Професионална отговорност- изследва-
не на етичните измерения 

Във връзка с професионалните отговор-
ности на лекарите и специалистите по здрав-
ни грижи бяха проучени редица теоретични 
постановки, етични кодекси, нормативни до-
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кументи и правила за добра медицинска прак-
тика, в резултат на което бяха формирани 
твърдения и въпроси към изследваните лица.  

Близо всички анкетирани потвърждават, че 
са запознати с етичния кодекс на професията, 
която упражняват (93,1%). 5,2% остават неут-

рални и едва 1,7% са несъгласни с твърдение-
то. (фиг. 2) Познаването на етичните норми е 
гарант за упражняване на професията съглас-
но общоприетите принципи и правила на ме-
дицинската професия. 

 

93.1%

5.2% 1.7%

Съгласен Неутрален Несъгласен

 
 

Фиг. 2. Отговори на твърдението „Запознат съм с етичния кодекс на професията, която 
упражнявам.“ (в%) 

 
По- малък процент посочват, че са запоз-

нати с правилата за добра практика на профе-
сията (91, 4%). Правилата за добра медицинс-
ка практика на лекарите в Р. България съот-
ветстват на етичните принципи от Хелзинска-
та декларация, Европейската харта за правата 

на пациента, Кодекса за професионална етика 
на българските лекари и други международно 
признати документи за автономност, безвред-
ност и справедливост. (Carrese & Sugarman, 
2006)

91.4%

8.6%

1.7%

Съгласен Неутрален Несъгласен

 
Фиг. 3. Отговори на твърдението „Запознат съм с правилата за добра практика на профе-
сията, която упражнявам.“ 

 
Прави впечатление, че всички респонден-

ти се стремят да създават доверителни отно-
шения с пациентите си, съгласявайки се с 
твърдението „Стремя се да създавам отноше-
ние на доверие у пациентите си.“. Доверието 
е основа за сътрудничество и подобряване на 
ефективността на лечебния процес. В Меж-

дународния кодекс на медицинската етика, 
приет на 3-та Генерална асамблея на Светов-
ната медицинска асоциация, Лондон, Англия, 
октомври 1949 г., изменен от 22-та Световна 
медицинска асамблея, Сидни, Австралия, ав-
густ 1968 г. и от 35-та Световна медицинска 
асамблея, Венеция, Италия, октомври 1983г. 
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пише: „Лекарят трябва да зачита правата на 
пациентите, … и да охранява доверието на 
пациента.“ В Кодекс на професионалната 
етика на БЛС в чл. 12 е посочено, че „Лекарят 
може да откаже лечението и консултацията, 

когато е убеден, че между него и пациента 
липсва необходимото доверие…“ ( 

Казаното до тук потвърждава колко голя-
мо е значението на доверието в клиничната 
практика. 

94.7%

0% 5.3%

Да Не Не мога да преценя

 
 

Фиг. 4. Отговори на твърдението „Запознат съм с процеса на взимане на информирано 
съгласие като процес на комуникация с пациента.“

 
Концепцията за информираното съгласие 

се счита за крайъгълен камък в съвременната 
медицинска етика. Разбирането на същността 
на този процес и функциите му при прилага-
нето на автономния модел на взаимоотноше-
нията "лекар-пациент“ са базови за медицин-
ските професионалисти. Като рутинна прак-
тика във всички лечебни заведения за бол-
нична медицинска помощ, този процес е поз-
нат на всички участници в медицинския екип. 
Практиката обаче показва, че разписването на 
формуляр за информирано съгласие не изчер-
пва необходимостта от комуникация и изчис-
тване на неясни термини и конкретни за слу-
чая въпроси. Доц. Щерева- Николова подчер-
тава съществуването на известно несъответс-
твие между комуникационните и клиничните 
умения. (Щерева-Николова, 2015) Лекарят е 
лицето, отговорно за информирането на па-
циента и не бива да прехвърля това задълже-
ние. (Други изследвания- от моно на Натали) 
Въпреки това 94, 7% от нашите респонденти 
посочват, че са запознати с взимането на ин-
формирано съгласие като процес на комуни-
кация с пациента. Едва 5,3% отговарят, че не 
могат да преценят и няма такива които да по-
сочват, че не са запознати. (фиг. 4) 

Предоставянето на информация на паци-
ента е начален и много съществен етап в ин-
формираното съгласие. Информираността на 
пациента е негово право и съответно отговор-
ност на медицинския екип, съобразно компе-
тенциите на всеки участник в него. В днешно 
време комуникацията изисква от лекарите да 
предоставят на пациента цялата информация, 
необходима за взимане на решение; да 
включва обяснения на достъпен език, пот-
върждаване или коригиране на информация, 
която пациентите са получили на друго мяс-
то; уверение, че пациентът разбира лечебните 
алтернативи, предимствата и недостатъците 
има. На твърдението  „Предоставям на паци-
ентите си пълна информация за тяхното със-
тояние съгласно моите компетенции.“ 67, 2% 
отговарят „винаги“, 17,2%- „да, ако пациен-
тът е в състояние да я понесе“; 13,8% отгова-
рят „не винаги“. Съобщаването на така извес-
тната в литературата „лоша новина“ се из-
вършва от лекуващия лекар, като за това по 
света има утвърдени протоколи. Препоръчва 
се участието на клиничен психолог и 1,7% от 
нашите анкетирани ангажират такъв в своята 
работа (фиг. 5). 
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67.2%
1.7%

17.2%

13.8%
Да, винаги

Да, с участието на клиничен 
психолог, когато е необходимо

Да, ако пациентът е в 
състояние да я понесе

Не винаги

 
 

Фиг. 5. Отговори на твърдението „Предоставям на пациентите си пълна информация за 
тяхното състояние съгласно моите компетенции.“ 
 

Медицинската тайна и нейното опазване е 
отговорност на всички, имащи достъп до ме-
дицинска информация. В Закона за здравето 
чл. 28в е посочено „Медицинските специа-
листи и служители в лечебните заведения ня-
мат право да разгласяват информация за па-
циента, която е получена при изпълнение на 
служебните им задължения.“ В Кодекса за 
професионална етика на лекарите в България 
(загл. изм. - ДВ, бр. 85 от 2013 г.) има глава 
посветена на „Лекарската тайна“. На въпроса 

„Опазвате ли конфиденциална информацията 
за Вашите пациенти?“ 62,1% от анкетираните 
отговарят, че го правят винаги и 32,8%- отго-
варят, че да, с изключение на случаите, рег-
ламентирани от закона, за което не носят на-
казателна отговорност. Въпреки това има, 
дори и минимален дял  от респондентите 
(6,9%), които отговарят, че не винаги опазват 
информацията за пациента конфиденциална. 
(фиг. 6) 

62.1%

32.8%

6.9%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

Да, винаги Да, с изключение на 
случаите, 

регламентирани от 
закона

Не винаги

 
 

Фиг. 6. Отговори на въпроса „Опазвате ли конфиденциална информацията за Вашите па-
циенти?” 
 

Конфликтните ситуации са неизбежни в 
ежедневната работа, още повече в емоцио-
нално натоварени професии, изискващи себе-
отдаване и емпатия. Отговорност на всеки 
участник в медицинския екип е да уважава 

пациентите и колегите си. Като посочва доц. 
Н. Щерева-Николова (2014) „професионалис-
тите са подложени на голям риск и това се 
дължи на тяхната двойна роля (професионал-
на и организационна), както и на стремежът 
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им да балансират човешките и финансови ас- пекти на медицинската професия.“ 
(Shtereva- Nikolova, 2015)

 
Фиг. 7. Отговори на въпроса „Попадали ли сте в конфликтни ситуации с…“ 
 

Всеки конфликт крие риск от последици- 
загуба на доверие, уронване на престиж на 
лечебното заведение, злепоставяне на меди-
цински специалист и т.н. В нашето проучване 
се поинтересувахме колко често респонден-
тите са попадали в конфликтни ситуации с 
пациенти, техни близки и колеги. От изброе-
ните най-често конфликт съобщават с паци-
енти. 69% са попадали в конфликт с пациент, 

63,8%- в конфликт с близки на пациента и 
67,2% в конфликт с колеги (фиг.7) 

Тревожен е фактът, че 43, 1% от изследва-
ните лица съобщават, че по време на изпъл-
нение на служебните си задължения са попа-
дали в ситуация, която пряко заплашва здра-
вето и живота им. (фиг. 8) Изпълнението на 
професионалните отговорности е компроме-
тирано от работата в конфликтна, още повече 
заплашваща среда. 
 

 
 

Фиг. 8. Отговори на въпроса „По време на изпълнение на служебните си задължения по-
падали ли сте в ситуация, която пряко заплашва здравето и живота Ви?“

Изводи и заключение  
Анализирайки етичните измерения на 

професионалната отговорност на лекари и 
професионалисти по здравни грижи в лечебни 

заведения за болнична медицинска помощ, 
стигнахме до следните изводи: 
 Медицинските специалисти са запоз-

нати със съдържанието на етичните кодекси 
на професията, която упражняват, както и с 
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правилата за добра медицинска практика. 
Познаването на тези документи не е гарант за 
нравственост, но е предпоставка за правилна 
оценка и анализ при възникване на морален 
конфликт в медицинската практика. 
 Всички медицински лица в извадката 

осъзнават значението на доверието в работата 
с пациента и се стараят да създават отноше-
ния на доверие, което на свой ред е гарант за 
по-добра комуникация и ефективен лечебно-
диагностичен процес. 
 Информираността на пациента е отго-

ворност на лекуващия лекар. Информираното 
съгласие е утвърдено и се прилага от меди-
цинските специалисти съобразно професията 
и компетенциите им. 
 Концепцията за медицинската тайна и 

конфиденциалността на информацията са 
всепризнати. 
 Значителен дял от медицинските про-

фесионалисти са попадали в конфликтни си-
туации, най-вече с пациенти и колеги, което е 
пречка за изпълнение на професионалните им 
отговорности в достатъчен обем. 

В заключение, нашето проучване дава ос-
нование да се твърди, че медицинските спе-
циалисти са добре запознати с професионал-
ните си отговорност, в т.ч. техните етични 
аспекти.  

Повишаването на знанията и опитността за 
справяне с конфликти би допринесло за по-
добри взаимоотношения с пациента и колеги-
те в медицинския екип,  и от там удовлетво-
реността от работата и ефективността на ле-
чебния процес. 
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ABSTRACT: The purpose of this study was to examine and compare job satisfaction and turnover intentions 

of workers in the Health care sector with those from other sectors of the economy in Bulgaria, during COVID-
19. Cross-sectional study was conducted. The results found that those working in the health sector are signifi-
cantly more dissatisfied with their current job as well as the payment they receive during this period. However, 
their turnover intentions do not differ from those working in other sectors of the economy. 

Key words:  job satisfaction, turnover intentions, COVID-19. 
 
Увод 
 
COVID-19 е ново силно заразно инфекци-

озно заболяване, което в рамките на година 
причини значителни щети на общественото 
здраве в световен мащаб, както и финансови 
и икономически загуби в почти всички страни 
по света.   

Значителна част от работещите в сектор 
Здравеопазване са на първа линия в борбата с 
тази пандемия, поради което са подложени на 
по-интензивни натоварвания [1]-[3], по-
високи рискове от инфекции [4], тежък физи-
чески [5]-[7] и психически стрес [8]-[11]. В 
редица проучвания е доказано, че тези факто-
ри оказват силно влияние върху удовлетворе-
ността от работното място [12].  

Според резултати от предишно наше про-
учване последиците от непрекъснат стрес в 
професионален план, се свързват с влошаване 
на психичното благополучие на служителите, 
намаляване на индивидуалната ефективност и 
ефикасност на труда, чести отсъствия от ра-
бота поради отпуск по болест, понижена мо-
тивация и намерения за напускане на работ-
ното място. От друга страна основни социал-
но-икономически фактори, които оказват 
влияние върху удовлетвореността и практи-
куването на дадена професия са заплащането, 
продължителността на работното време, ин-
тензивността на работният процес и иконо-
мическата стабилност [13]. 

 

Целта на настоящото проучване е да изс-
ледва и сравни удовлетвореността от труда и 
нагласите за напускане на работещите в сек-
тор Здравеопазване с тези от други сектори в 
икономиката в условията на COVID-19. 

 
Материал и методи 
Дизайнът на проучването е крос-

секционен. Базира се на анкетно проучване 
сред работещи лица, използвайки собствен 
инструментариум. Проучването е проведено в 
периода ноември 2020 до февруари 2021 го-
дина. Използвано е пряко анонимно допитва-
не с помощта на онлайн анкетна карта, съ-
държаща десет въпроса, от които три свърза-
ни с удовлетвореността от работното място и 
намеренията за напускането му и седем, свър-
зани с демографски характеристики, като 
възраст, пол, семейно положение, брой деца в 
семейството, сфера на дейност, общ трудов 
стаж и стаж на последното работно място. 
Използвана беше 5-степенна Ликертова скала 
при въпросите оценяващи удовлетвореността 
от работното място и намеренията за напус-
кане. В проучването взеха участие 685 рабо-
тещи лица. 

За обработка на данните беше използван 
софтуерен продукт SPSS 17.0 и Excel for 
Windows. Използвани са дескриптивен ана-
лиз, вариационен анализ и корелационен ана-
лиз за изследване и оценяване на зависимости 
в наблюдаваните обекти. 
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Резултати 
Средната възраст на анкетираните лица е 

47.67±11.824 години. Средно респондентите 
имат общ стаж 23.01±11.265 години, а на пос-
ледното си работно място са средно от 
13.96±8.324 години. 

Значителна част от анкетираните лица ра-
ботят в сектор Здравеопазване 73.7% (n=505). 
Преобладават семейните 60.6% (n=415), кои-
то средно имат под 1 дете под 18 годишна 
възраст.  

На фигури от 1 до 3 са представени разп-
ределенията на отговорите на респондентите, 
относно трите въпроса, свързани с удовлетво-
реността от работното им място и намерения-
та им за напускането му. 
 

   
   

 

 
 

Както е видно от диаграмите значителна 
част от респондентите са удовлетворени от 
работното си място в условията на глобална 
пандемия, но не са удовлетворени от запла-
щането, което получават. Въпреки влошава-
щият се пазар на труда през последните месе-
ци и нарастващия брой на безработните лица 
[14], имаме изравняване на отговорите при 
лицата, които обмислят да напуснат настоя-
щото си работно място и тези които не биха 
го напуснали. 

Непараметричният анализ установи, че 
съществува статистически значима разлика в 
отговорите на работещите в сектор Здравео-
пазване и работещите в другите сектори, от-
носно удовлетвореността им от работното 
място (Р=0.034) и заплащането в условията на 
COVID-19 (P=0.000). Значителен брой от ли-
цата работещи в сектор здравеопазване 30,3% 
(n= 153) не са удовлетворени от настоящото 
си работно място, докато в другите сектори те 
са 21,1% (n= 38).  

Аналогични са и резултатите за удовлет-
вореността от заплащането в условията на 
пандемия. Повече от половината от работе-
щите в сектор Здравеопазване не са удовлет-
ворени от заплащането, което получават 
(61.0%, n= 308), докато в другите сектори те 
са 47.7% (n=86). Въпреки това не беше уста-
новена статистически значима разлика в от-
говорите на респондентите, относно намере-
нията им за напускане на работното място и 
сферата на дейност (P=0.358). 

Относно връзка между демографските ха-
рактеристики и изследваните въпроси, ста-
тистически значима разлика в отговорите на 
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респондентите имаше единствено от гледна 
точка на техния пол. Жените са по-
неудовлетворени от работното си място 
(P=0.003), от заплащането, което получават 
(P=0.000) и по-голяма част от тях са обмисля-
ли да напуснат работното си място през пос-
ледните 6 месеца (P=0.004). 
 

Изводи 
 

В условията на пандемия, работещите в 
сектор Здравеопазване са значително по-
неудовлетворени от настоящото си работно 
място, както и от заплащането, което получа-
ват през този период. Въпреки това техните 
нагласи за напускане на работа не се различа-
ват от тези на работещите в други сектори на 
икономиката. 
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ATTITUDES OF STUDENTS IN "MANAGEMENT OF MEDICAL AND SOCIAL 
ACTIVITIES AND PUBLIC HEALTH" AT THE MEDICAL UNIVERSITY OF PLOVDIV, 

ON THE ROLE OF MEDICAL AND SOCIAL SERVICES IN THE STRUGGLE WITH 
ADDICTIONS IN BULGARIA 

 
Rumyana Stoyanova 

 
ABSTRACT: The purpose of this article is to study the attitudes of students in "Management of medical and 

social activities and public health" at the Medical University of Plovdiv, on the role of medical and social ser-
vices in the struggle with alcoholism in Bulgaria. A qualitative research method was used. The study found a 
positive attitude of the participants to the activities of informal organizations in the struggle with addictions in 
our country and a negative assessment of the state's participation in the whole process. They are aware of the 
importance and role of medical and social services in this struggle, which should influence their future work as 
social workers. 

Key words:  medical and social services, addictions, public health. 
 

Увод 
 

Социалните работници и работещите в 
сферата на социалните грижи би следвало да 
имат  ключово значение в намаляването или 
предотвратяването на последствията, свърза-
ни с развитието на различни зависимости 
сред хората, които използват или биха могли 
да използват техните услуги. Това налага 
необходимостта от по-ефективно образова-
ние, водещо до повишаване на техните зна-
ния, относно ролята им в борбата със зависи-
мостите, както и различните практически 
подходи, които трябва да прилагат в ежед-
невната си дейност, за да може да се проме-
нят нагласите и отношението на уязвимите 
групи към тяхната работа и те да започнат да 
използват с по-голямо доверие техните услу-
ги. 

Според редица изследователи, инструмен-
ти насочени към превенция на зависимости, 
като например неформални мрежи за подкре-
па, трябва да станат основен елемент от прак-
тиката на социалния работник [1] - [3]. 

Други доказано ефективни превантивни 
мерки са директна социална подкрепа от 

професионалистите с медицински и немеди-
цински профил, здравно образование сред 
уязвимите групи, както и морална подкрепа 
от връстниците или семейството, които също 
трябва да бъдат подпомагани от работещите 
професионалисти в сферата на медико-
социалните грижи [3] – [6]. 

Целта на настоящата статия е да проучи 
мнението и нагласите на студенти от специ-
алност “Управление на медико-социалните 
дейности и общественото здраве“ към Меди-
цински университет Пловдив, относно място-
то и ролята на медико-социалните служби в 
борбата с алкохолизма в България. 
 

Материал и метод  
 
Дизайн на проучването 
 
Използван е качествен метод (фокус гру-

па) при проучване на мнението и нагласите на 
студентите, относно мястото и ролята на ме-
дико-социалните служби в борбата с алкохо-
лизма в България. Дизайнът е гъвкав и дава 
възможност за по-задълбочено проучване на 
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тяхното отношение и мнение по изследваната 
тематика [7]. 
 

Участници 
 

Участници в проучването са студенти 2 
курс от специалност “Управление на медико-
социалните дейности и общественото здраве“ 
към Медицински университет Пловдив. Във 
фокус групата взеха участие 7 от общо 10 
обучаващи се по тази специалност студента, 
всичките жени с инициали С.И., Г.Б., Д.К., 
М.Г., М.Р., Д.Ж., С.К. 
 

Инструмент на проучването и събиране 
на данни 

 
Използван беше полуструктуриран въп-

росник, по който се проведе дискусия със 
студентите, след като предварително им беше 
предоставено да изгледат разследващ филм за 
дейността на неправителствена, неформална 
организация подпомагаща хора в борбата им 
с алкохолната зависимост. Основните въпро-
си, по които трябваше да дискутират респон-
дентите след изгледания материал, бяха свър-
зани с ролята на държавата и на медико-
социалните служби в подпомагането и/или 
колаборацията с подобни сдружения. 

Продължителността на срещата беше в 
рамките на два часа, като отговорите на сту-
дентите се документираха от водещия фокус 
групата изследовател.  
 

Резултати 
 

Общото мнение на участниците във фокус 
групата беше, че поради липсата на нацио-
нална стратегия и конкретен план за действие 
в борбата с алкохолните зависимости в Бъл-
гария, превантивните дейности в тази област 
са некоординирани и недостатъчни по обем и 
интензивност. Те се извършват предимно, 
като елемент на някои други програми за 
промоция на здравето или профилактика на 
болестите в отделни общини, училища или 
общности. 

Освен това лечението на зависимости, 
според респондентите, е слабо застъпено в 
образователните програми на медицинските 
университети, като несериозното отношение 
на държавните институции е в основата на 
това пренебрежение.  

Значителна част от респондентите смятат, 
че държавата трябва да преосмисли пасивната 

си политика и да се намеси активно в превен-
цията и промоцията на алкохолните зависи-
мости. По-долу е изведено мнението на един 
от студентите:  

С.И.: Важно е държавните институ-
ции да поемат отговорността си и да пред-
приемат мерки за изграждането на система 
за обхват на зависимостите..... Не е решен и 
проблемът с разпределение на отговорнос-
тите на различните ведомства по отноше-
ние на зависимостите.  

Както се вижда от изказването на участни-
ка от фокус групата, ролята на държавата в 
решаването на този проблем трябва да е зна-
чителна, като под държава обаче не става 
ясно кои точно институции се визират. 

Следващите коментари на студентите бяха 
конкретно насочени към ролята на медико-
социалните служби и медико-социалните 
работници в борбата с алкохолните зависи-
мости. Тук критиките и/или препоръките бяха 
доста по-градивни и ясни.  

Д.К.: Ролята на медико-социалните 
работници трябва  да бъде значителна в 
борбата срещу зависимостите. Те трябва да 
проучат начина на мислене на определената 
личност и зависимост, за да се опитат да 
решат проблема. 

Г.Б.: Работата на медико-социалния 
работник се състои в това да помогне на 
зависимия да стане независим, от социално 
неприемливо поведение да премине в социално 
приемливо. Така ще се избегне социалното му 
изключване и ще се подобри качеството му 
на живот. 

С.И.: В своята професионална дейност 
социалните работници непрекъснато се 
сблъскват с проблеми, свързани с различни 
форми на зависимости. ...... Социалните 
служби трябва по-активно да съдействат за 
настаняване на пациента в специализирана 
институция след изписване от болница, ко-
гато няма къде да отиде и живота му е зас-
трашен. Мястото на социалния работник е 
да „придружи” потребителя в борбата му с 
алкохола....Именно подкрепа оказана навреме 
е от съществено значение.   

М.Р.: Една от основните трудности, с 
която най-често се сблъсква системата за 
медико-социални грижи е свързана с недос-
татъчния човешки ресурс. Това често пъти 
налага да се работи по много случаи навед-
нъж или по спешни и нуждаещи се от неза-
бавно действие обстоятелства. Доста чес-
то случаи, които могат да се разрешат 
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единствено с мерки по превенция, се опреде-
лят като „маловажни“, но само няколко 
месеца след това могат да станат много 
комплексирани и да изискват много по-
сериозна работа, време и ресурси. 

Като цяло, респондентите се обединяват 
около мнението, че в борбата срещу зависи-
мостите медико-социалните работници имат 
много важна роля. Те трябва да се стремят да 
помогнат на рисковите лица да преминат от 
зависимо към независимо поведение; от со-
циално  неприемливо към социално приемли-
во, като в крайна сметка всеки един такъв 
човек да заживее в синхрон със себе си, със 
семейството, с приятелите си и с обществото. 
В тази връзка основните медико-социални 
дейности, които социалните работници тряб-
ва да прилагат за една по-ефективна борба 
със зависимостите в обществото, според 
участниците във фокус групата са: 

 Провеждане на психотерапия (ин-
дивидуална или групова) с нуждаещите се 
лица; 

 Предписване на лекарства или на-
сочване към специалист за намаляване симп-
томите на абстиненция и предотвратяване на 
зависимостта; 

 Оказване на адекватна медицинска 
помощ, целяща детоксикация на организма; 

 Провеждане на психо-обучение, 
като важен инструмент за прекратяване на 
алкохолната зависимост; 

 Провеждане на общо образовател-
ни програми в училище. 

Нагласите и мненията на участниците от 
фокус групата, относно ролята и значимостта 
на неправителствени, доброволни сдружения 
или общества в борбата със зависимостите, са 
позитивни. Те ги определят, като иновативен 
инструмент за социално подпомагане и мо-
дерно лечение, основано на сходство в общи-
те затруднения. В много отношения, според 
тях, тези доброволни организации са по-
компетентни от лекарите и другите медицин-
ски лица по специфични въпроси, като до-
машно обслужване на зависими лица, психо-
социална рехабилитация и др. 

В повечето случаи тези сдружения се дис-
танцират от държавата, защото основния 
принцип, който се задължават да спазват е 
принципа на анонимността. Той гарантира на 
членовете на групата безопасно пространство, 
в което да могат да разкриват своите пробле-
ми пред хора със същите проблеми и заедно 
да се опитват да извървят трудния път към 

промяната. Тези групи се сформират на де-
мократичен принцип и достъпа до тях е доб-
роволен.  

Според С.К., ролята на подобен вид сдру-
жения в борбата със зависимостите е изклю-
чително голяма, защото: „Все още в нашето 
общество е много трудно да си в позицията 
на „различния“, на този, който осъзнато или 
не търси подкрепа, за да възвърне пълноцен-
ния си начин на живот. Дистанцирането на 
тези сдружения от държавните институ-
ции е в следствие на емоционалната лабил-
ност на присъединилите се към тях зависими 
лица, породена както от самия проблем, та-
ка и от неадекватното поведение на „нор-
малните“ хора, егоистично подхождащи към 
специфичното поведение на определени инди-
види или групи лица“. 

Мнението на респондентите е, че може да 
се създаде успешна колаборация между по-
добни сдружения и медико-социалните служ-
би. Медико-социалните работници биха мог-
ли да стимулират проблемните лица да се 
свързват с подобни сдружения, както и да 
организират провеждането на информацион-
ни кампании, насърчаващи подкрепа и съп-
ричастност към хората със зависимости. Това 
от своя страна ще даде стимул на зависимите 
да продължат да се борят с проблемите си, ще 
ги направи по-открити към тези от „външния“ 
свят и  ще им помогне да живеят по-
пълноценно. 

 
Заключение 

 
Проучването установи позитивни нагласи 

на участниците във фокус групата към дей-
ността на неформалните организации в бор-
бата със зависимости у нас и негативна оцен-
ка за участието на държавата в целия този 
процес. Респондентите осъзнават важността и 
ролята на медико-социалните служби в тази 
борба, което би следвало да се отрази върху 
тяхната бъдеща работа, като социални работ-
ници.  
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INTEGRATING THE POSSIBILITIES OF TELEMEDICINE IN THE PARAMEDICS’ 

PROFESSIONAL DUTIES AND OPERATIONAL ACTIVITY 
 

Stoyanka Petkova-Georgieva, Teodora Petrova 
 

ABSTRACT: The article presents strategic approaches in modern medicine in terms of what the possibilities 
of telemedicine can help the operative activity of paramedics. In countries such as the United States and Germa-
ny, there have long been examples of successful practices in integrating telemedicine opportunities into para-
medics' professional duties. The conditions in the Bulgarian public health directly correspond to the demograph-
ic problem of growth in an aging and chronically ill population and the relatively small number of practicing 
doctors and paramedics on the territory of the country. One of the ways to minimize this problem is to create 
conditions for the integration of high-tech medical equipment, adaptable to transport and field working condi-
tions, as are inherent in paramedics and doctors in emergency centres and to provide the most modern means of 
communication. In telemedicine these advantages and conditions are combined and thus a higher rate of effec-
tive service of the number of patients in need of emergency care per unit time is achieved. 

Key words: telemedicine, paramedic, Bulgarian public health system  
 

Въведение 
 
В практиката на съвременната телемеди-

цина се интегрират технологии и високо тех-
нологична апаратура, чрез които могат да се 
лекуват пациенти посредством консултантска 
диагностика на принципа на отдалечена ко-
муникация, т.е. на принципа на т. нар. „теле-
комуникация“. Това е технологията на отда-
лечен пренос на данни, на глас, на образ, пос-
редством различни, без кабелни и вълнови 
носители. В статията се представят стратеги-
чески подходи в съвременната медицина по 
отношение на какви възможности на телеме-
дицината могат да са в помощ на оперативна-
та дейност на парамедика. В страни като 
САЩ и Германия отдавна има примери за 
успешни практики на интегриране на въз-
можностите за телемедицина в професионал-
ната дейност на парамедиците. Условията в 
българското обществено здравеопазване пря-
ко кореспондират с демографския проблем, 
изразяващ се в повишаване на относителния 
дял на застаряващото и хронично болно насе-
ление и сравнително малкия брой, практику-
ващи лекари и парамедици на територията на 
страната [10]. Един от начините за миними-
зиране на този проблем е да се създадат усло-

вия за интегриране на високотехнологична 
медицинска техника, адаптивна за транспорт-
но- полеви условия на работа, каквито са  
присъщи на парамедиците и лекарите в спеш-
ните центрове и да се обезпечат с най-
съвременни комуникационни средства. В те-
лемедицината се комбинират именно тези 
предимства и условия и така се постига по-
висок темп на ефективно обслужване на брой 
пациенти, нуждаещи се от спешна помощ, за 
единица време. Създава се нов, съвременен и 
ефективен облик на „неприсъствената“ теле-
медицина, мониторинг на спешните грижи за 
нуждаещи се пациенти и качествени услуги в 
оказването на първа помощ. 

 
Изложение 
 
1. Кратко представяне на възможности-

те в телемедицината. 
Телемедицината е съвременен подход в 

медицината, при който се използват телеко-
муникационни и информационни технологии, 
ориентирани към мониторинг, предаване и 
обработка на данни. Системата за наблюде-
ние е частично или напълно автоматизирана. 
Обикновено, системата за отговор е високо 
експертна. 
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Самата медицинска интервенция (реакция) 
се изразява или в действия на пациента, или в 
дистанционно предприети действия от лека-
ря, или и двете. Целта на телемедицината е 
гарантиране на достъп на пациента до отда-
лечени, но унифицирани и качествени меди-
цински услуги и лечебно-оздравителни дей-
ности, които могат да се практикуват само от 
тясно профилирани медицински специалисти, 
често с признати умения в световната практи-
ка. 

Телемедицината може да бъде разделена 
на три основни категории: 

• медицински консултации; 
• здравен мониторинг; 
• дистанционни лечебно – оздравителни 

услуги. 
Телемедицината е направление, включва-

що медицина, телекомуникации, информаци-
онни технологии и образование с цел диаг-
ностика, лечение, консултации и обучение. Тя 
позволява получаване на квалифицирана ме-
дицинска помощ на всяко място и по всяко 
време, а по същество представлява медицина, 
практикувана от разстояние. 

Основните задачи на телемедицината са: 
• профилактично медицинско обслужване, 
• намаляване на цената на медицинските 

услуги, 
• обслужване на отдалечени обекти, воде-

що до отстраняване на изолацията, 
• повишаване на нивото на медицинското 

обслужване. 
Освен медицинските организации с техни-

те професионални ресурси, в телемедицинс-
ките системи влизат технически средства за 
достъп до телекомуникационните системи, 
комуникационни канали и средства, датчици 
и други преобразуватели на медицинската 
информация в цифрови сигнали за предаване-
то й по комуникационните канали. Във вре-
мена като пандемията от КОВИД – 19, в кои-
то достъпът до здравна помощ е затруднен, 
телемедицината е най-лесният и достъпен 
начин да се получава своевременна и високо 
квалифицирана лекарска помощ. Има много 
примери от световната практика, при които 
именно благодарение на това, че в дадена 
държава е интегриран ефективен модел на 
телемедецина в оперативната дейност на па-
рамедиците, това е спасявало човешки живо-
ти. В оперативната организация на системата 
на здравеопазването участват специалисти, 
които могат да помогнат на пациенти без 
спешна нужда от болнично лечение, както и 

на такива, които не са изпаднали в спешни 
състояния, но същевременно усещат здравос-
ловни проблеми. 

 
2. Кратко представяне на професията 

„парамедик“. 
Въвеждането на световната практика за 

по-голямо масовизиране на професията „па-
рамедик” за нуждите на спешната медицинс-
ка помощ в България ще даде възможност да 
се подобри качеството на здравното обслуж-
ване при внезапно възникнали инциденти и 
спешни случаи и ще допринесе за по-
оптимално използване на лекарите при спеш-
ни случаи. Според Наредба 1 в България за 
професионална квалификация „парамедик от 
първа до четвърта степен“ преминава обуче-
ние за усвояване на умения и компетенции 
относно: „Транспортиране на пострадали и 
болни хора, оказване на първа помощ и асис-
тиране на лекаря в спешната помощ“. 

 Двете професии – на медицински асис-
тент и на лекар са известни още от древни 
времена. Дълго време парамедиците са възп-
риемани за лекари, които лекуват, въпреки че 
нямат специално образование и в процеса на 
обучаването им са получавали знанията си от 
опитни лекари. В исторически план, лечебни-
ят процес се е основавал на знания, получени 
от предшественици, които са описвали и пре-
давали своя опит от поколения на поколения. 
Хипократ е първият човек, който е започнал 
официално да документира познанията си за 
болестите и методите за тяхното изцеление. 
Той е считан за първи свободно-практикуващ 
лекар. С появата на неговите научни произве-
дения за анатомията на човека и различните 
болести, лечението им започва бързо да се 
развива. С развитието на медицината се раз-
вива и професията „парамедик”. 

 Парамедикът е здравен работник, който е 
специално обучен да оказва първа помощ при 
инциденти и да поддържа живота на пациент 
до предаването му на медиците в спешните 
медицински центрове и настаняването му в 
лечебно заведение. Важни качества, които 
парамедикът трябва да притежава, са отворе-
ност към човешките проблеми, готовност за 
работа в екип, отговорност, благонадеждност, 
честност, дискретност и съобразителност. Ра-
ботата е отговорна, понеже парамедикът 
трябва да стабилизира пострадалия, което 
често се оказва животоспасяващо за пациен-
та. Оперативната дейност на професионално 
работещия парамедик е свързана с напреже-
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ние и развиване на стабилна интуиция за 
трезва реакция в условия на неопределеност и 
риск. Пармедик означава „заедно с медик", 
успоредно с медицинско лице. Дейностите, 
които извършва парамедикът са свързани с 
дейността на медицинския специалист. Те са 
обучени правилно да подпомагат и оказват 
квалифицирана помощ на медицинския спе-
циалист. Парамедикът работи в сферата на 
спешната помощ – в линейки, спасителни от-
ряди и др. Работата на парамедика е да окаже 
животоспасяваща помощ и да стабилизира 
състоянието на пострадалия /пациента/ доста-
тъчно бързо, за да бъде извозен до подходящо 
специализирано лечебно заведение. Параме-
дикът осъществява дейности по оказване на 
спешна помощ, свързани с първоначална 
оценка и поддържане на основните жизнени 
функции и осигуряване на специализиран 
транспорт до лечебно заведение [12]. 

 Парамедиците в България са с различни 
степени на компетентност в уменията и пра-
вата си в работния процес. Например, пара-
медикът с 4-та степен на професионална ква-
лификация трябва да умее да: 

- асистира на медицинските специалисти 
при оказване животоспасяваща помощ на па-
циенти в критично състояние на мястото на 
инцидента, по време на транспортирането и в 
спешното отделение; 

- контролира екип от парамедици; 
- транспортира пациент в критично състо-

яние до лечебно заведение; 
- следи жизнените функции на пациента по 

време на транспортирането му и оказва съот-
ветното обслужване в рамките на своите ком-
петенции; 

- транспортира болни, ранени или други 
нуждаещи се от помощ пациенти, дори и да 
не са в критично състояние; 

- познава и работи с превозните средства и 
медицинското оборудване; 

- осъществява контакт с районните коор-
динационни централи и лечебните заведения. 

 
3. Телемедицината в спешната помощ и 

при подпомагане оперативната дейност на 
парамедика. 

 Високо технологичната медицинска тех-
ника, която се използва в телемедицината 
позволява в реално време предаване на ин-
формация за състоянието на пациента до ле-
кари, които са в здравно заведение, в спешно 
приемно отделение или в районна координа-
ционна централа на централна спешна меди-

цинска помощ. Жизнените показатели, които 
се регистрират и предават чрез апаратури за 
телемедицина са: 12-канално ЕКГ; насищане 
на кръвта с кислород и въглероден двуокис; 
артериално налягане; електронно измерване 
на температура и дистанционно предаване на 
данни за измененията в температурните пока-
затели, както и предаване на сведения относ-
но извършването на дефибрилация и какъв е 
ефектът от нея. Преносът на данни се осъ-
ществява чрез интернет връзка, която може да 
предаде сигнала в комуникационно-
информационната система на спешна помощ 
и болничната информационната система на 
всяка една болница, както и до смартфона на 
всеки един парамедик, свързан със системата. 

 Телемедицината позволява участие на 
лекар-специалист от разстояние при диагнос-
тика, стабилизиране и транспорт на пациенти 
от всички възрасти при всички спешни състо-
яния [9]. Например, спешните кардиологични 
състояния при деца са рядкост, но са истинс-
ко изпитание за педиатри и детски кардиоло-
зи, а за парамедиците са стрес и нечовешка 
отговорност за живота на едно дете. С по-
мощта на телемедицината спешният екип от 
парамедици може в реално време да се свър-
же със специалист, който да дава точни ука-
зания за действията му, следейки показатели-
те за състоянието на сърдечната дейност и 
дишането на пациента в реално време. Голям 
проблем в практиката на парамедиците е 
спешността на случаи с пациенти с политрав-
ма, защото те са непредвидими и състоянието 
им може много бързо да се влоши. При връз-
ка с т. нар. „травма-център“, чрез апарата за 
телемедицина, специалистът от болничната 
помощ може да даде ценни указания на пара-
медиците за вида на вливанията, за ранна ин-
тубация, за кръвоспиране или за торакоценте-
за при животозастрашаващ пневмоторакс. Не 
са редки случаите на усложнени раждания, 
при които консултация с гинеколог би спасил 
живота и на майката, и на новороденото. Не 
малко са примерите от практиката на параме-
дици в държави с интегрирана система на те-
лемедицина, която се е оказвала изключител-
но полезна при поддържането на пациенти 
при транспортирането им до лечебно заведе-
ние, които са изпаднали в състояния на диха-
телна и сърдечна недостатъчност, нарушения 
на съзнанието, възникващи при сърдечносъ-
дови, мозъчносъдови заболявания, кървене от 
гастроинтестиналния тракт, отравяния, изга-
ряния, удавяния, различни шокови състояния 
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и др.. При животозастрашаващо състояние 
никога не е излишно още едно по-
компетентно мнение и колкото повече меди-
ци се борят за живота на спешния пациент, 
толкова по-голяма е вероятността той да оце-
лее. 

 В България е характерно, че не расте 
броят на долекарските екипи и парамедиците 
в доболничната спешна помощ. Един от на-
чините за справянето с този проблем е да бъ-
дат въведени апарати за телемедицина и у 
нас. Така многозначно ще се увеличи шансът 
на пациента, отдалечен от болница, да дос-
тигне жив до нея, „обгрижван“ в реално вре-
ме от спешен екип и болничен лекар-
специалист. Също така, това ще гарантира на 
пациента своевременна лекарска помощ, а на 
екипа от парамедици по-качествена помощ и 
споделена отговорност с по-опитен лекар. За 
парамедиците никога няма да бъде излишно 
да разполагат с по- удобна и достъпна апара-
тура за правилно диагностициране на заболя-
ванията на пациента. Хубаво би било, ако 
България също разполага с ресурс да поддър-
жа една подобна система. 

 
4. Примери за успешни практики на ин-

тегриране на възможностите на телемеди-
цината в оперативната дейност на параме-
диците. 

 При проучване на успешните практики в 
тази област по света попаднахме на следния 
пример в Германия: при тестване от медиците 
на подобна система, която подпомага опера-
тивната дейност на парамедиците, се въвежда 
в експлоатация ново- изобретен апарат като 
мини ЕКГ. Той се носи прикрепен към гърди-
те на пациента с малки вендузи. Удобството 
при този апарат е, че може да предава 24 часа 
в денонощието непрекъснат сигнал към спе-
циалистите - медици, които са лекуващите 
отговорни за пациента, но следят показатели-
те на мини- ЕКГ апарата от дистанция в само-
то лечебно заведение и същевременно изпъл-
няват професионалните си ангажименти на 
работното си място [11]. Тестването на апара-
та е обхванало пациенти с хронични увреж-
дания по сърдечно съдовата система с дока-
зана диагноза и на възраст от 16 до 70 години, 
като най- малкият пациент е с вродена анома-
лия на сърцето. При най-чувствителното отк-
лонение в показателите на тези хронично 
болни пациенти се изпраща линейка, като 
удобството е, че апаратът има и допълнителна 
полезна функция да показва местоположени-

ето им. Спешният екип от парамедици реаги-
ра своевременно на сигнала на апарата, отива 
и транспортира съответния пациент до лечеб-
ното заведение, преди да е станало късно за 
спасяването на живота му. В много от случа-
ите, в резултат на телефункциите на този апа-
рат се е стигало до спешно опериране на па-
циенти от изследваната група, благодарение 
на което са спасени и отново върнати в се-
мейната среда живи и до колкото е възможно 
здрави [8]. 

 Друг случай на успешна практика по све-
та по отношение на интегриране на възмож-
ностите на парамедицината в оперативната 
дейност на парамедците - този път от Вели-
кобритания [13]: бременна в началото на 9-ти 
месец жена е в пълна загуба на съзнание след 
тежка верижна катастрофа. Парамедиците 
нямат време да транспортират пациентката, 
защото болницата е много далеч и тя няма да 
издържи едночасов транспорт. Чрез видео 
връзка екипът се свързва с дежурен лекар в 
родилното отделение на най-близката болни-
ца, за да спасят бъдещата майка и нероденото 
й дете. Чрез наставления и видео разговор в 
реално време парамедиците извършват спеш-
на операция чрез цезарово сечение в линейка-
та. Изваждат бебето живо и прилагат на ро-
дилката медикаменти, които по принцип са 
противопоказни за бременна жена. Именно, 
поради тази причина се е наложило спешно 
да „извадят“ бебето от утробата на майката, и 
затова е бил единствения начин да й спасят 
живота. Спасителните действия са включвали 
интубиране, операция чрез цезарово сечение, 
без да я зашиват и така я транспортират до 
болницата, вливайки интравенозно медика-
менти, следвайки указанията чрез телемеди-
цинска връзка с лекаря в спешното АГ отде-
ление. Заедно с това, се дават препоръки и 
упътвания на парамедиците как да поддържат 
живота и състоянието на бебето в линейката 
до  момента на края на транспортирането му 
и пристигането на екипа в лечебното заведе-
ние. Два месеца по- късно майката и бебето са 
изписани от болницата живи и здрави за пос-
ледващо домашно лечение и наблюдение 
[7,14]. 

 В САЩ почти всяка една линейка е като 
„мини болница“. Оборудвани са с мини робо-
тика за телемедицина и апаратура за диагнос-
тика, която е идентична по полезност с тази в 
отделенията в лечебните заведения. Разпола-
гат с компютър с изкуствен интелект, който, 
когато впишеш симптомите на пациента, ти 
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дава, както диагноза, така и достъп до всички 
лекари, отделения на лечебното заведение и 
информация за наличие на свободни легла в 
лечебните заведение, които са в обсег. Насто-
ящият вариант в България на наличие само на 
спешен телефонен номер 112, не е най-
оптималният за създаване на условия на вза-
имопомощ между лекари и парамедици, тъй 
като при включването на „посредник“, се по-
вишава риска от грешки и най- ощетени от 
това са пациентите и техния живот се поставя 
в риск. 

 Може да се каже, че динамичните про-
мени в нашето съвремие налагат гъвкаво ин-
тегриране на възможностите на телемедици-
ната в практиката на съвременната система на 
здравеопазване. В бъдеще това ще е неизме-
нен подход и стандарт на характеризиране на 
здравеопазването като качествено. Според 
известен лекар в САЩ, „Телемедицината е 
медицината на бъдещето, която ще дава на 
който е необходимо каквото е необходимо, 
колкото, както и където е нужно. Тя ще е ме-
дицината, която ще подобрява качеството на 
живот, без да смущава естествените процеси. 
Медицината, която почти няма да усещаме и 
да ни притеснява и ще ни накара да забравим 
вечните асоциации за досада и болка, когато 
се сетим за необходимостта от лечение. Звучи 
твърде хубаво, за да е истина? Може би, но не 
е и невъзможно.“ [5] 

 България има безспорен и значителен 
национален интерес от внедряване на телеме-
дицината. Трябва да се положат усиля към 
изграждането на ефективна национална теле-
медицинска мрежа, която да покрива терито-
рията на цялата страна, да е съвместима с по-
добни системи на страните от Европейската 
общност, да е изградена посредством съвре-
менни технологии, да е достъпна за всички 
граждани и да гарантира сигурността на лич-
ните данни на пациентите, като ги предпазва 
от „преднамерени зловредни“ действия. 

 
Заключение 
 
От изложеното до тук, по естествена логи-

ка, могат да се направят следните изводи: 
1. Телемедицината е област, в която вза-

имно се обвързват научните високо техноло-
гични постижения в областта на съвременни-
те медицински техника и оборудване с най-
съвременните постижения в областта на ме-
дицинската диагностика. Тези й характерис-
тики потвърждават, че за да се осигурят на 

българския парамедик качествени работни 
условия за професионално и ефективно уп-
ражняване на оперативни ежедневни дейнос-
ти, то в системата на спешна помощ е важно 
да се интегрират възможностите на телеме-
дицината; 

2. Развиването на телемедицината се ха-
рактеризира с изключителна динамичност и 
може да се каже, че е съизмерим с един свое-
образен медицински „бум“. Това налага неп-
рекъснато да се следят новостите в тази об-
ласт. В резултат, телемедицината се откроява 
като едно сериозно предизвикателство в све-
товен мащаб за учените (лекари и инженери), 
както в научните им изследвания, така и в 
работата им като университетски преподава-
тели, за да се осигурява нужното качество в 
непрекъснатото възпроизвеждане и развитие 
на научния потенциал; 

3. Изграждането на една глобална система 
за телемедицина е едно от предизвикателст-
вата на новото столетие. Такъв проект е в съ-
ответствие не само с общата тенденция за 
глобализация в обществото и с бурното раз-
витие на информационните технологии, но и 
в съответствие със стремежа за все по-високо 
качество на медицинското обслужване. Бъл-
гария има необходимия научен потенциал за 
решаване на подобна задача и при наличие на 
необходимата обществена нагласа, това би 
могло да бъде факт. Стъпка в тази посока е 
установяването на неформални постоянни 
контакти с Европейския институт по телеме-
дицина на ниво университети. Една сериозна 
обществена подкрепа в тази насока би могла 
да осигури качествено ново равнище на здра-
веопазването у нас.  
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PROCESS MANAGEMENT MODELS INTEGRATION IN THE INTERNATIONAL 
MEDICAL TOURISM 

 
Teodora Petrova, Stoyanka Petkova-Georgieva 

 
ABSTRACT: For the last several years, Bulgaria has been discussing options for effective integration of a 

working model for the export of medical services for large groups of foreign consumers, but still a unified ap-
proach to integrating national resources into the global medical tourism market has not yet been developed. 
Four models of process management in international medical tourism there are analyzed in the present re-
search. In order to develop an effective approach to integrate medical centers into the international medical 
tourism system in order to attract an influx of medical tourists, it is necessary the efforts to be focused on more 
successful models for the process management of medical tourism. Knowing well the market infrastructure in 
Bulgaria, the authors reasonably recommend the third and fourth models for process management of medical 
tourism, which are described in detail in the article. 

Key words: international market of medical tourism, process management models, medical tourism destina-
tion, models for the development of medical tourism  
 

Въведение 
 

През последните години се забелязва тен-
денция на превръщане на медицинският тури-
зъм в изключително популярно явление в со-
циалния живот на много страни по света. То-
зи процес става обект на изследване и пови-
шен интерес от страна на много учени, които 
причисляват медицинския туризъм към кате-
горията „икономическа дейност“, която се 
откроява с висок ръст в генерирането на при-
ходи [1, 2, 3, 4, 5, 6].  

В специализираната справочна литература 
и при търсене в интернет на дестинации за 
медицински туризъм сред европейските стра-
ни са водещи Германия, Австрия, Швейцария, 
Унгария, сред страните от американския кон-
тинент са САЩ, Аржентина, Бразилия, Ко-
лумбия, Коста Рика, Куба, Мексико и Ямайка, 
в Азиатско-Тихоокеанския регион (АТР) во-
дещите страни са Индия, Израел, Малайзия, 
Филипините, Тайланд, Йордания и в Африка 
е Южна Африка, Тунис. В допълнение, спи-
съкът на държавите, които, за да привлекат 
международни медицински туристи, са прис-
пособили своите здравни системи към своите 
потребности се увеличава всяка година в све-
та и към днешна дата могат да се откроят 

страните дестинации, които имат нарастващи 
пазари за медицински туризъм в света, като 
Китай, Латвия, Литва, Обединените арабски 
емирства, Полша, Сингапур, Саудитска Ара-
бия, Турция, Естония, Южна Корея и много 
други [7, 8, 9].  

Диверсификацията на услугите в областта 
на международния медицински туризъм при-
нуждава специалистите по-ясно да дефинират 
сегментите на видовете медицински туризъм 
в зависимост от специфичните потребности 
на туристите. Днес могат уверено да се отде-
лят такива пазарни сегменти или ниши като, 
Check-up-туризъм, т.е. профилактичен тури-
зъм за диагностициране на състоянието на 
пациента [10], Dental-туризъм, стоматологи-
чен туризъм [11], Cosmetic surgical-туризъм 
или Cosmetic plastic surgery-туризъм, т.е. ту-
ризъм с цел пластична хирургия [12] и 
Transplant-туризъм, т.е. туризъм с цел транс-
плантация на органи и тъкани [13, 14]. Това 
се дължи на факта, че в много страни по света 
сложни диагностични изследвания, стомато-
логични грижи, както и процедури за козме-
тична пластична хирургия не са обхванати от 
застрахователни програми, поради което тези 
области съставляват значителна част от на-
растващия пазар на медицински туризъм. 
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Изложение 
 
1. Методология на изследването и фор-

мулиране на проблема. 
Въпросите за експорт на медицински услу-

ги за големи групи чуждестранни потребите-
ли се обсъждат в страната и региона от ня-
колко години, но все още не е разработен 
единен подход за включване на националните 
ресурси в световния пазар на медицински ту-
ризъм. Анализът на потенциала на нашата 
страна в областта на медицинския туризъм 
позволява да се говори за наличието на най-
големите публични и частни медицински 
центрове с различни профилни клинични 
направления за изпълнение на диагностични, 
терапевтични, хирургични дейности, както и 
санаторни и рехабилитационни комплекси и 
рекреационни центрове за предоставяне на 
възстановителни и превантивни видове меди-
цинска помощ.  

Въпреки, че съществува интерес на чуж-
дестранни медицински туристи към тези ус-
луги, към днешна дата в България не са съз-
дадени механизми за осъществяване на орга-
низиран входящ поток от туристи с цел меди-
цински туризъм. Към настоящия момент, тази 
дейност обикновено е спонтанна инициатива 
и понякога дори случайна. Този вид дейност 
няма идеологическо ядро и синхронизирани 
форми и структури на подкрепа нито от дър-
жавни органи, нито от професионалните 
браншове, традиционно ангажирани в тази 
сфера (туризъм, хотелиерство, застраховка, 
транспортни компании), поради което много 
клиники, медицински центрове и санаториу-
ми, със съществуващите значителен потенци-
ал и търсене на техните услуги, са принудени 
да се оттеглят от този процес, тъй като не са 
готови да поемат пълния цикъл на организи-
ране на „медицински тур“ за входящи турис-
ти.  

Очевидно е, че това направление, което се 
оказва пресечната точка на здравеопазването 
и туризма, се нуждае от адекватна система за 
управление с прехода от предимно оператив-
но управление към решаване на стратегичес-
ки задачи в развитието на този вид дейност. 
Вярваме, че разгледаните в статията модели 
за развитие на медицински туризъм ще по-
могнат при разработването на механизми за 
изпълнение на организирани и синхронизи-
рани дейности на всички заинтересовани 
страни (клиники, туристически агенции, хо-
тели, застрахователни и транспортни компа-

нии), участващи в организацията на входящи 
медицински турове и популяризирането на 
България на външния пазар като нов между-
народен център за медицински туризъм в све-
та. 

2. Модели за процесно управление на 
медицинския туризъм и световния опит. 

Дестинациите за медицински туризъм се 
конкурират активно помежду си за всеки ме-
дицински турист, предлагайки атрактивни 
цени, условия за настаняване, контролирайки 
качеството на медицинските услуги, създа-
вайки ефективни канали и технологии за 
улесняване на медицинските туристи. Разви-
тието на медицинския туризъм по света улес-
нява появата на голям брой разнообразни ме-
дицински медиатори и координатори между 
международни пациенти и медицински цент-
рове. Според проучването на GB за 2016-2017 
г. [19] почти 38% от медицинските туристи се 
обръщат към посреднически компании, 16,4% 
от медицинските туристи в търсене на меди-
цинско лечебно заведение се обръщат към 
застрахователни компании, 13,1% към турис-
тически агенции, 13% към застрахователни 
агенти или застрахователни брокери и кон-
султанти, 3,3% - към лекуващия лекар. В мо-
мента списъкът на медиаторите на медицинс-
кия туризъм е систематизиран, като са иден-
тифицирани и описани над 25 категории и 
под категории медиатори (фасилитатори). 
Най-широкият класификатор с техните крат-
ки характеристики е представен в междуна-
родния справочник за медицински туризъм за 
туристи [15]. Медицинските посредници в 
дестинациите акумулират целия процес, за-
почвайки от избора на клиника, създавайки 
условия за приемане и лечение на пациент 
(например осигурявайки му личен мениджър, 
преводач) и предоставяйки му сервизна под-
дръжка в „24 часа/7 дни в седмицата”, до 
оценка на критичните резултати от лечението, 
организиране на процедура „второ мнение“, 
обработка на резултатите от лечението (ка-
чество на проведеното лечение, удовлетворе-
ност на клиентите, оценка на обслужващия 
персонал, обслужващ компонент в клиниката, 
туристически желания и др.). 

В „Медиатори на медицинския туризъм: 
модели на диференциация на услугите“ [16], 
основните играчи на пазара на медицинския 
туризъм са описани на примера на САЩ, ка-
то: 

- вътрешни посредници за медицински ту-
ризъм; 
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- чуждестранни медиатори на медицински 
туризъм; 

- местни доставчици на медицински услу-
ги; 

- чуждестранни доставчици на медицинс-
ки услуги (болници, медицински диагностич-
ни и рехабилитационни центрове и др.); 

- национални застрахователни компании; 
- чуждестранни застрахователни компа-

нии; 
- местни работодатели (публични или час-

тни компании в региона). 
 Експертите по медицински туризъм 

идентифицират четири модела за процесно 
управление на медицинския туризъм, 
включващи основните категории посредници. 

Първи модел. Директен медицински ту-
ризъм. В еволюционен план това е най-
ранният модел за развитие на медицински 
туризъм и представлява пряк контакт на па-
циент с чуждестранна болница. 

Втори модел. Медицински туризъм, орга-
низиран от местни или чуждестранни посред-
ници. В този случай медицинските туристи 
прибягват до услугите на специални туристи-
чески агенции (от родния или чуждия реги-
он), които са специализирани в намирането на 
подходящи чуждестранни клиники и могат да 
формират пълен пакет от медицински турове 
за организиране на лечение, транспорт и ре-
зервиране на настаняване за периода на лече-
нието, рехабилитация или възстановяване 
след операция. Този модел е широко разпрос-
транен в дестинации като Израел, Индия, 
Литва, Китай, Полша, Южна Корея и други 
страни.  

Трети модел. Медицинският туризъм като 
част от държавната здравна политика. Съг-
ласно този модел чуждестранните доставчици 
на здравни грижи стават оторизирани достав-
чици на здравни услуги както за отделни па-
циенти, така и за служители на публични или 
частни компании в собствения си регион, ко-
ето значително намалява разходите за здраве-
опазване. Този модел е приложен за първи 
път в САЩ и в момента се използва в Канада, 
Великобритания и някои европейски страни. 
В същото време националните и чуждестран-
ните застрахователни компании участват ак-
тивно в прилагането на тази политика, които 
формират партньорства с чуждестранни дос-
тавчици на медицински услуги. Такъв меха-
низъм е много разпространен в Швейцария, 
където е създадена уникална система от ме-
дицински грижи със задължителна застрахов-

ка за граждани и лица, които живеят на нейна 
територия повече от три месеца. Според 
швейцарското законодателство работодатели-
те са длъжни да плащат на служителите за 
възможността да получат качествена меди-
цинска помощ. Това е причината много 
швейцарски застрахователни компании и 
здравни каси да развиват партньорства с чуж-
дестранни клиники в други европейски стра-
ни, например в Унгария, Литва, Полша, Че-
хия, където лечението е по-евтино [17]. Въп-
росът за включването на чуждестранна кли-
ника в застрахователната програма за меди-
цински туризъм се решава въз основа на по-
лучаването на сертификат за акредитация от 
застрахователна компания (например, така 
работи застрахователната компания Swiss 
Health). 

 През юли 2018 г. Израел приема Закон за 
входящия поток от желаещи за  медицински 
туризъм, който представлява набор от прави-
ла и разпоредби, уреждащи отношенията 
между израелската система за обществено 
здравеопазване, частната израелска медицина 
и израелските медицински посредници, спе-
циализирани в предоставянето на медицински 
услуги на чуждестранни пациенти. Повечето 
чуждестранни клиники, които участват в 
програми за медицински туризъм, имат раз-
лични акредитации и международни серти-
фикати, които потвърждават качеството на 
медицинските услуги, които предоставят. 
Един от най-престижните и обективни серти-
фикати, който осигурява участие на медицин-
ски центрове в международни туристически 
програми, се издава от международната орга-
низация JCI (Joint Commission International). 
Този механизъм за включване на медицински 
заведения в глобалната международна систе-
ма за медицински туризъм се използва от 
клиники в Полша, Унгария, Литва, Латвия, 
Южна Корея, Обединените арабски емирства 
и др. В Саудитска Арабия този механизъм е 
поставен, като основа за развитието на вхо-
дящия международен медицински туризъм. В 
Кралство Саудитска Арабия всички болници, 
участващи в приемането на чуждестранни 
пациенти, са акредитирани от JCI [18].  

Четвърти модел. Медицински туризъм, 
който е формиран на базата на партньорства 
между доставчици на медицински услуги 
(клиники, диагностични центрове, лекари) от 
„местния регион“ с доставчици на медицинс-
ки услуги (болници, медицински центрове и 
частни лекари) от чужда дестинация. В рам-
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ките на такова партньорство националните 
клиники практикуват възлагане на медицинс-
ки услуги на чуждестранни клиники, но в съ-
щото време споделят „протоколи за лечение“ 
с чуждестранни партньори, предоставят про-
фесионални консултации с помощта на тех-
нологии за професионална телемедицина, ор-
ганизират професионално развитие на специ-
алисти от чуждестранни медицински парт-
ньорски клиники. Този модел е типичен за 
САЩ и Германия и има сериозни перспекти-
ви за развитие в други страни.  

 По този начин, описаните модели трябва 
да се разглеждат като възможни насоки за 
формиране на систематичен подход в разви-
тието както на входящия, така и на вътреш-
ния (в рамките на държавата) медицински 
туризъм, особено в онези страни, които те-
първа правят първите стъпки в развитието на 
тази посока, което е особено важно днес за 
България. 

 
Заключение 
 
За да се конкурираме в областта на меди-

цинския туризъм, както с новите лидери - 
страните от Азиатско-тихоокеанския регион, 
така и с традиционните европейски клъстери 
между туроператори и собственици на лечеб-
ни заведения, е необходимо активно да се ан-
гажираме в тази сфера на дейност. Този про-
цес трябва да започне с формирането на инф-
раструктурата на пазара на услуги за входящ 
и вътрешен медицински туризъм, разширява-
не и подкрепа на специален набор от “фаси-
литатори” на медицински туризъм. Освен то-
ва, за да се разработи систематичен подход за 
интегриране на медицинските центрове в 
международната система за медицински ту-
ризъм с цел привличане на входящ поток от 
медицински туристи, е необходимо усилията 
да се съсредоточат върху по-успешните мо-
дели за процесно управление на медицинския 
туризъм, а именно върху третия модел „Ме-
дицинският туризъм като част от държавната 
политика в областта на здравеопазването“ и 
модел 4 „Медицинският туризъм, формиран 
от партньорства на доставчици на здравни 
услуги от „местния регион“ с болници, меди-
цински центрове и лекари от чужда дестина-
ция“. Също така, трябва да се обърне голямо 
внимание на обучението на медицински пер-
сонал, който трябва да владее чужди езици, за 
да се ускори разработването на регулаторни 
решения за уреждане на визовите въпроси за 

чуждестранни пациенти, за да участват в 
програмата за международен медицински ту-
ризъм, да стимулира областите на работа с 
всички фасилитатори, за да се подобри качес-
твото на медицинските услуги, прилагане не 
само на международни „протоколи за лече-
ние“, но и на протоколи за обслужване на ме-
дицински туристи. Необходимо е да се разра-
ботят икономически преференции за лечеб-
ните заведения за получаване на междуна-
родни сертификати за клиники, което им поз-
волява да бъдат включени в глобалните меж-
дународни програми за медицински туризъм.  
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ABSTRACT: Modern health systems aim to provide patient-centered care that is efficient, effective, safe, 
timely and affordable. In recent decades, improving the quality and safety of patients has become a priority for 
hospitals around the world. Effective communication between members of the healthcare team is one of the 
distinguishing features of safe and high-quality patient care. The aim of the present study was to identify the 
factors for effective communication between a nurse and a doctor and the possible differences in the perceptions 
of these two groups. Methods: A sectional study was conducted among nurses and doctors working in medical 
institutions in the Plovdiv region. Data were collected using an original questionnaire. Results: The level of 
satisfaction with the communication between the nurse and the doctor says that more than a third of the nurses 
(41%) and the same number of the doctors (40%) describe it as "poor". Only 3% of nurses and none of the 
doctors rated it as "excellent". Age and organizational factors are statistically significant predictors of 
perceived respect and satisfaction. Conclusion: The successful communication in the nurse-doctor team is 
realized through professional transmission of information about the patient and shared respect. Inaccurately 
reported and misunderstood information about patient care increases tensions among members of the health 
care team. There is a need to develop and implement strategies to improve communication between nurse and 
doctor to improve the quality of patient care. 

Key words: nurse-physician communication, factors, quality of health care 
 

Въведение 
 

През последните десетилетия повишаване-
то на качеството и безопасността на грижите 
за пациентите стана приоритет в цял свят. 
Съвременните здравни системи се стремят да 
осигурят пациент- центрирани грижи, които 
да са ефикасни, ефективни, безопасни, своев-
ременни и достъпни [12]. Ефективната кому-
никация между членовете на здравният екип е 
една от важните черти на безопасното и ка-
чествено обслужване на пациентите. В бързо 
променящи се социални и здравни условия, 
подобряването на комуникацията между чле-
новете на здравния екип става все по-важно 
[1]. 

Медицинските сестри и лекарите са сред 
най-важните групи в лечебните заведения. Те 
изпълняват отделни и различни роли в кли-
ничната практика, но се очаква да комуники-
рат ефективно, за да предоставят ефективни 
услуги на пациентите [17].  

Ефективната комуникация е двупосочен 
процес, който включва изпращане на правил-
но съобщение от един субект, което да бъде 

получено и разбрано от друг субект [16]. Ко-
муникацията медицинска сестра-лекар е мно-
го повече от обмен на информация и стои в 
основата на ефективният здравен екип. Тя 
включва професионално взаимодействие, 
съвместна работа, споделено вземане на ре-
шения по здравни проблеми и формулиране 
на план за грижа за пациентите [8,14]. Ефек-
тивната екипна работа изисква информацията 
да се предава по ясен и надежден начин с 
уважение и удовлетворение, като важна е не 
само вербалната, но и невербалната комуни-
кация между здравните професионалисти 
[15]. 

Причините за неефективната комуникация 
в грижите за пациентите са многостранни - 
фактори, свързани с работната среда, придо-
бити знания и умения, личностно - поведен-
чески и организационни фактори [5,6]. Много 
проучвания изследват и влиянието на факто-
ри като организационна култура, стресова 
среда, липса на обучение за работа в екип, 
лоши комуникативни умения, липса на точно 
дефинирани роли и отговорности, и разлики в 
работните графици [17,18]. Индивидуални 
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характеристики като възраст, ценности и 
очаквания, ниво на образование и квалифика-
ция, могат да допринесат също за неефектив-
на комуникация между здравните професио-
налисти [8,10]. 

Лошата комуникация между медицинска 
сестра и лекар може да доведе до неудовлет-
вореност от работата и липса на автономност 
сред медицинските сестри [4]. Подобни ра-
ботни взаимоотношения са причина меди-
цински сестри да напускат професията и пра-
вят задържането и набирането на този персо-
нал все по-трудно [4,7]. Неясната комуника-
ция допринася и за значителна неудовлетво-
реност и работна демотивация и сред лекари-
те [2]. Тези влияния от своя страна се отразя-
ват върху качеството на грижите и може да 
компрометират безопасността на пациентите 
и да увеличат разходите за здравеопазване 
[13]. 

При преглед на научната литература могат 
да се обобщят основните компонентите на 
един успешен модел за работа в екип (виж 
таблица 1). 

 
Таблица 1. Компоненти на успешната 

работа в екип [10] 
Ясна комуникация 
Позитивен работен климат 
Ясна посока 
Ясни и разписани роли и отговорности на чле-
новете на екипа 
Уважителна атмосфера 
Споделена отговорност за успеха на екипа 
Подходящ баланс в участието на членовете при 
изпълнение на задачите 
Признаване и управление на конфликтите 
Зачитане на авторитета и отговорността 
Ясни и точни процедури за вземане на решения 
Редовно и рутинно споделяне на информация 
Подкрепяща среда, включително достъп до 
необходимите ресурси 
Механизъм за оценка на резултатите и при не-
обходимост коригиране 

 
Проучвания установяват, че ефективната 

комуникация между медицинска сестра и ле-
кар има положителни ефекти върху качество-
то на оказваната медицинска помощ, повиша-
ва удовлетвореността на пациентите, съкра-
щава болничния престой и редуцира нежела-
ните събития [3,11]. 

Целта на проучването е да установи фак-
торите за ефективна комуникация между ме-
дицинска сестра и лекар и възможните разли-

ки във възприятията на тези две професио-
нални групи. 

 
Материал и методи 

 
Проведено беше срезово проучване чрез 

пряка анонимна анкета сред медицински сес-
три и лекари, работещи в лечебни заведения 
на територията на Пловдив област. Данните 
бяха събрани с помощта на оригинален инст-
рументариум. Въпросникът включваше две 
части: 1) социо-демографски характеристики 
на участниците; 2) елементи за неефективна 
комуникация. 

За обработка на данните беше използван 
специализиран софтуерен продукт SPSS вер-
сия 23.0. 

 
Резултати и обсъждане 
 
Общо 71 участници бяха поканени да 

участват в проучването, от тях 66 върнаха 
попълнени анкетни карти. По-голямата част 
бяха жени (85.8%), семейни (73.7%) и рабо-
тещи в болнични лечебни заведения (78.7%) 
(виж фигура 1). Възрастта на медицинските 
сестри варираше от 21 до 67 години - средна 
възраст 49.3 +11.1години. Възрастта на лека-
рите варираше от 29 до 65 години -средна 
възраст - 40.75 + 10.11 години. По-голямата 
част от анкетираните бяха в активна трудова 
възраст - 41 до 50 години. 

 

 
 

Фиг 1. Разпределение по пол и професия 
на участниците в проучването 

 
 По отношение степента на образование 

близо половината участници имаха магистър-
ска степен (48%), следвани от бакалавърска 
такава (32%) и 20% са професионални бака-
лаври. Повечето медицински сестри имат 
трудов стаж под 10 години, докато половина-
та от лекарите имат стаж между 11 и 20 годи-
ни. 
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Нивото на удовлетвореност от комуника-
цията между медицинска сестра и лекар по-
казва, че повече от една трета от медицински-
те сестри (41%) и също толкова от лекарите 
(40%), я определят като „лоша“. Като“ отлич-
на“ комуникацията е оценена само от 3% от 
медицинските сестри и при нито един лекар 
(Виж фигура 2). 

 

 
 

Фиг 2. Ниво на удовлетвореност сред ме-
дицинските сестри и лекари за качеството на 

междупрофесионалната комуникация  
 
Тези резултати показват, че нито медицин-

ските сестри, нито лекарите са доволни от 
работата си в екип. Обратен резултат е полу-
чен в проучване проведено в Норвегия -по-
голямата част от медицинските сестри и ле-
карите смятат, че междупрофесионалната ко-
муникация между тях е добра и много добра. 
Възможни причини за тази разлика може да 
се търси в социално-икономическия статус на 
професиите в двете страни, който се отразява 
на възприятията както на индивидуално ниво, 
така и на организационно ниво [18] 

Средните оценки за възприето „професио-
нално уважение и удовлетворение“ между 
медицинска сестра и лекар бяха 50.88 ± 19.7% 
и 48.52 ± 19.7% за „възприемана откритост и 
споделяне на информация за пациента“. Въз-
растта и организационните фактори са ста-
тистически значими предиктори за възприето 
уважение и удовлетворение. 

На фигура 3 са дадени най-често цитира-
ните комуникационни проблеми според учас-
тниците. Според възприятията на медицинс-
ките сестри основните причини за лоша ко-
муникация в екипа се дължат на: междулич-
ности фактори, ограничения с времето и лип-
са на сестрински персонал. Други важни фак-
тори според тази професионална група са 
липса на споделено виждане за екипна работа 
и неблагоприятно отношение към сестринс-

ката професия. Възприятията на лекарите за 
лоша комуникация класират на първо място 
несподеляне на медицинска информация, 
следвано от междуличностни фактори и ви-
соко натоварване от пациентите. Други фак-
тори според тях са свързани с недостиг на 
клинични знания в специализирани области и 
липса на практически опит при новодипло-
мираните сестри. 

 

 
 

Фиг. 3. Най-често цитирани комуникаци-
онни проблеми според участниците 

 
Ефективната комуникация в здравният 

екип е важна стратегия за съвместна грижа за 
пациентите. Това води до намаляване на ос-
новните рискови фактори за безопасността на 
пациентите, като липса на критична инфор-
мация, погрешно тълкуване на медицинска 
информация, грешки в лечението и други [9, 
19].  

Иницииране и развитие на взаимно уваже-
ние в междупрофесионални отношения меди-
цинска сестра- лекар може да бъде постигна-
то чрез образователни промени. Изследовате-
ли предлагат обогатяване на учебните прог-
рами на студенти по медицина и медицински 
сестри за междупрофесионално образование. 
Това ще позволи да се популяризира споде-
лен опит и да се постигне по-добро разбиране 
за ролите на лекаря и медицинската сестра в 
грижите за пациентите. Подобно разбиране 
ще насърчи взаимното уважение, ефективната 
комуникация и професионалните взаимоот-
ношения между двете групи [8]. Споделеното 
образование и общият опит могат да проме-
нят и социално предписаните стереотипни 
роли.  

Добрата комуникация и сътрудничество в 
здравният екип е не само в полза на пациен-
тите, но и допринася за трудовата мотивация 
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и удовлетвореност на доставчиците на здрав-
ни услуги. 

 
Заключение 

 
Успешната комуникация в екипа медицин-

ска сестра-лекар се реализира чрез професио-
нално предаване на информация за пациента 
и споделено уважение. Медицинските сестри 
и лекарите споделят обща програма за здрав-
на грижа, но двете професионални групи чес-
то не успяват да разберат допълващите си 
роли. Ето защо комуникативната компетент-
ност е една от основните неща, които трябва 
да се овладеят от медицинските професиона-
листи по време на тяхното обучение. Ефек-
тивната комуникация лекар-медицинска сест-
ра е в основата на екипната работа и профе-
сионалното сътрудничество, като подобрява 
качеството на здравните грижи, повишава 
ефективността на екипа и спестява разходи за 
здравеопазване.  
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СПЕЦИАЛИЗИРАНАТА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ (СИМП) 
 В БОРБАТА СРЕЩУ КОВИД-ПАНДЕМИЯТА 

 
Галинка Павлова, Ралица Златанова-Великова 

 
SPECIALIZED OUTPATIENT MEDICAL CARE (SOMC)  
IN THE FIGHT AGAINST THE COVID-19 PANDEMIC 

 
Galinka Pavlova, Ralitsa Zlatanova-Velikova 

 
ABSTRACT: The aim of this research is to analyze the challenges for the performance of medical activities 

in SOMC in the conditions of the pandemic and in particular in the COVID-19 zones. Material and methods: A 
documentary and sociological method was used. 138 former Coronavirus patients and 74 physicians working in 
SOMC were surveyed. Results and discussion: Throughout the illness, 38.1 % of the subjects were examined by 
a lung disease specialist, 54.5 % had an X-ray examination of the lungs, and 17.6 % had a blood test. 67.3 % had 
not used the so-called “green corridors”. The impossibility to see a physician increases the stress in 71.3 % of the 
patients under home treatment and could lead to a delay in the modification of treatment (38.9 %) and the 
hospitalization (11.4 %). 79.4% of the surveyed physicians maintain that the role and importance of the activities 
in SOMC are severely underestimated. According to 52.7 % of the physicians, the patients have no timely access 
to them. Findings: The structuring of the COVID-19 zones is delayed in time. There are regulatory, infrastructural 
and personnel obstacles to the activity of these structures. The fragmented schedule of the so-called “green 
corridors” for COVID-19 patients hinders the timely access to a specialist, and delays the diagnosis and treatment 
of these patients. Conclusion: The COVID-19 pandemic put the medical institutions in new conditions, which 
require the health managers' adequacy, flexibility and determination from the health managers, in order to achieve 
an effective change in the activity on the different levels of the healthcare system, incl. the SOMC. 

Key words: COVID-19 zones, examination by a pulmonologist, COVID-19 pandemic and outpatient care 
specialists 
 

Увод 
 
СИМП представлява второ ниво от органи-

зационната пирамидална структура на здрав-
ната система и като такава участва в регули-
ране достъпа на пациентите до лечебните заве-
дения (ЛЗ) за  болнична помощ (БП). При из-
черпване възможностите за диагностика и ле-
чение в първичната извънболнична медицин-
ска помощ (ПИМП) и СИМП, заболелите се 
насочват за хоспитализация [1, 2].  

Повече от една година, здравеопазването в 
страната функционира при нови непознати ус-
ловия, наложени от пандемията Ковид-19. 
Това наложи промяна в изпълнението на част 
от дейностите, в организацията и взаимовръз-
ките между изпълнителите на медицинска по-
мощ.  

Продължилият дълго време  натиск върху 
болниците, премина през различни етапи  - от 
умерена натовареност до степен на макси-

мална такава, често пъти с недостиг на легло-
вия фонд и дефицит на човешки ресурси.  
Ежедневно увеличаващите се примери за за-
губа на човешки животи, поради системни 
грешки, дадоха основание за съмнение в  ефек-
тивността на ИБМП, в т.ч. СИМП. Пример в 
това отношение е мнението на д-р Петър Мос-
ков, бивш Министър на здравеопазването, из-
разено в медиите.  

Целта на настоящата разработка е да се 
анализира предизвикателствата за изпълнени-
ето на медицинските дейности в СИМП, в ус-
ловията на пандемията. Задачите за решаване 
на целта, са свързани с  идентифициране на 
трудностите във функциониране на ЛЗ за 
СИМП и обособяване на Ковид - зони, преч-
ките пред достъпа на пациентите до консулта-
ции със специалисти и възможност за извърш-
ване на изследвания. 

Материал и методи: При проучването е 
използван документален и социологически ме-
тод. Направен е преглед на нормативната база, 
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уреждаща дейността на ЛЗ в СИМП и в част-
ност Ковид –зоните в тях, както и заповеди на 
МЗ във връзка с извънредното положение по 
време на Ковид пандемията.  

Обект на анкетното проучване са 138 паци-
енти, преболедували Корона вирус и 74 ле-
кари, работещи в СИМП. Изследването е про-
ведено в периода март-април 2021г.  

Пациентите са анкетирани в „ДКЦ5 Варна- 
Св. Екатерина“ ЕООД при посещение в ЛЗ, по 
повод консултации и изследвания, включени в 
общинска програма за проследяване на пост-
ковитната симптоматика. Допитването сред 
лекарите е проведено в общински ЛЗ за СИМП 
във Варна. 

Резултати и обсъждане:  Липсата на опит 
в лечение на заболяването предизвикано от ко-
рона вирус, пандемичните размери на инфек-
цията, задълбочаващите се в последните го-
дини организационно - структурни деформа-
ции и кадрови дефицит, разбираемо фокуси-
раха вниманието на управляващите здравната 
система върху БП. Със заповеди на Министъ-
рът на здравеопазването, за определени пери-
оди, бяха спрени плановите операции и разк-
рити допълнителни легла, в повечето болници, 
за лечение на пациенти с корона вирус [4].  

По време на пандемията почти всички об-
щопрактикуващи лекари (ОПЛ) комуникират 
дистанционно със своите пациенти. Те диаг-
ностират и предписват лечение за Ковид забо-
ляването, без реално извършен преглед. Спо-
ред Националното сдружение на общопракти-
куващите лекари в България (НСОПЛБ) нато-
вареността на ПИМП е значителна, тъй като 
всеки от личните лекари (ЛЛ), средно месечно 
проследява, чрез разговор по телефон,  състо-
янието на 30-40 заболели, провеждащи до-
машно лечение [7].  

По време на извънредното положение, в 
следствие на Ковид пандемията, значителна 
част от пациентите, поради страх от заразя-
ване, отложиха прегледите при специалист [8]. 
По тази причина обема дейност в ЛЗ от СИМП 
значително намаля. Във същото време рязко се 
увеличи посещаемостта на определени специ-
алисти. Не малка част от пациентите с оплак-
вания, суспектни за Ковид инфекция, такива с 
положителен PCR или антигенен тест се обръ-
щат за преглед най-често при пулмолог и ото-
риноларинголог, както и за рентгенография на 
бял дроб и кръвни изследвания. Въпреки, че 
пациентите на домашно лечение следва да 
спазват карантина, много от тях при  влоша-
ване на състоянието им, ползват медицинска 

помощ в лечебните заведения на СИМП укри-
вайки информация за Ковид заболяването си. 
Това, създава предпоставка за разпостранение 
на вирусната инфекция сред останалите паци-
енти и медицинските специалисти, работещи в 
структурите за СИМП.     

Осем месеца по-късно от обявяването на 
извънредното положение, считано от края на 
ноември 2020г., МЗ разпореди разкриване на 
Ковид – зони в ЛЗ за СИМП. Обособените, 
нови звена включват преглед от специалист 
(без значение на клиничната специалност), но 
задължително работещ в структурата по дого-
вор с НЗОК; възможност за извършване на 
бърз антигенен тест; образна диагностика и 
клинико-лабораторни изследвания. Финанси-
рането на тези структури е осигурено чрез под-
писване на анекс към НРД [6]. Липсата на въз-
можност в повечето ЛЗ за разделяне на потока 
пациенти и осигуряване на отделен вход и ко-
ридор за изчакване на Ковид инфектираните, е 
причина за промяна в организацията на дей-
ността. Регламентираният почасов „зелен ко-
ридор“ в определени дни от седмицата, в които 
се извършват необходимите специализирани 
консултации и изследвания, практически зат-
рудняват болните и забавят своевременното 
диагностициране на влошеното им състояние 
и евентуална хоспитализация.  

Желанието и действията на някои от упра-
вителите на ЛЗ от СИМП за монтиране на пре-
носим рентгенов апарат в Ковид –зоната, 
който да се ползва временно  и само за Ковид 
пациенти, е блокирано от нормативни пречки. 
В Наредбата № 30/31.10.2005 г. за условията и 
реда за осигуряване защита на лицата при ме-
дицинско облъчване, не е посочено ползването 
на преносим апарат за образна диагностика в 
ЛЗ от СИМП [5].  

От друга страна, изискването (посочено в 
анекса към НРД) за работа в Ковид-зоните 
само на лекари – специалисти, които са вклю-
чени поименно в договора на структурата със 
здравната каса и спазването на работно време, 
извън посоченото за работа в специализирания 
кабинет с други пациенти, създава трудности 
в осигуряване на медицински екип за Ковид-
зоната [6]. 

В анкетното проучване, сред преболеду-
вали пациенти от Ковид, участват 138 лица. 
Разпределението по възрастова структура и 
пол е както следва: 49.2%  над 55 години, 
30.5% между 45 - 55 години и 20.3% под 45 го-
дини; 68.3% мъже и 31.7% жени. Приблизи-
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телно една трета от допитаните (29.6%) съоб-
щават за наличие на хронични заболявания. 
По-голямата част от респондентите са провеж-
дали домашно лечение (71.6%), като над една 
четвърт (28.4%) от тях са настанени в болница. 
Връзката с ЛЛ е осъществявана само по теле-
фон в  87.9% от анкетираните. 38.4% от рес-
пондентите са осъществили консултация при 
специалист по време на карантинния период 
на заболяването, а 25.8% са имали желание за 
това, но не са имали възможност, а за 35.8% 
това не е било необходимо. Разпределението 
на потърсили консултация със специалист ка-
рантинирани болни, е посочено на фиг.1.  
                                                         

 
Фиг. 1 По време на провеждане на до-
машно лечение от Ковид инфекция, Вие 
сте получили медицински преглед в каби-
нет/ изследване по образна диагностика/ 
клинико-лабораторни изследвания при: 

 
От резултатите е видно, че малко над една 

трета (38.1%) от респондентите са прегледани 
от специалист по белодробни болести, но в съ-
щото време повече от половината ( 54.5%) са 
направили рентгеново изследване на бял дроб. 
Най-малък е броя на пациентите, на които са 
направени изследвания на кръвни показатели 
(17.6%), имащи отношение към здравното със-
тояние в резултат на вирусната инфекция. При 
68.3% консултациите и изследванията са пре-
поръчани от ОПЛ,  31.7% сами са преценили 
необходимостта от преглед при специалист. 

Повече от половината анкетирани (67.3%) 
са извършили посочените медицински дей-
ности в часове и дни различни от тези на т.н. 
„зелен коридор“, не спазвайки изискванията за 
организационно разделяне на двата потока па-
циенти. 

По-голямата част от провеждащите домаш-
ното лечение са на мнение, че без преглед от 
лекар и своевременна възможност за консул-
тация със специалист, както и извършване на 
изследвания са причина за следното:  (виж 
фиг. 2)  

 
Фиг. 2 В случай, че сте на домашно лече-
ние от Корона вирус, посочете до какво 
води невъзможността за извършване на ре-
ален преглед при лекар и необходимите из-
следвания (възможен е повече от един отго-
вор).  

 
Невъзможността за преглед при лекар по-

вишава стреса и напрежението в 71.3% от па-
циентите на домашно лечение. Приблизително 
една четвърт (22.5%) от респондентите са при-
теснени от това, че тяхната преценка за състо-
янието им е субективна и вероятно необек-
тивна. Това би довело до грешна информация 
в разговор с ОПЛ, съответно забава в промя-
ната на лечението (38.9%) и хоспитализация 
(11.4%). Според 23.8% от респондентите, лип-
сата на възможност за извършване на реален 
преглед е без значение за протичане на заболя-
ването им. 

В анкетното проучване се включиха 74 ле-
кари, работещи в  общинските лечебни заведе-
ния за СИМП във Варна. Сред респондентите 
има лекари от различни специалности, като 
пулмолозите са 7 (9.5%), рентгенолози 5 ( 
6.7%), оториноларинголози 10 (13.5% ) на 
брой. Освен това, в анкетата  участват и 6 
(8.1% ) управители на здравни структури.  

Според 78.4% (51.8% ДА + 26.6% по-скоро 
ДА) от допитаните, лекарите в ЛЗ за СИМП са 
увеличили натовареността си за сметка на на-
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растване броя на пациентите с Ковид-оплаква-
ния. 21.6% дават отрицателен отговор (17.2% 
НЕ + 4.4% по-скоро НЕ) на този въпрос. Почти 
всички (79.9%)  са на мнение, че най-често 
контакт с инфектирани пациенти имат работе-
щите в пулмологичен, оториноларингологи-
чен кабинет, както и в сектора по образна диаг-
ностика и клинична лаборатория.  

 
Фиг. 3. Според Вас, подценена ли е дей-
ността на СИМП, в битката с Ковид-19? 

 
Почти всички респонденти (79.4% = 46.1% 

ДА +33.3% по скоро ДА) са на мнение, че ро-
лята и значението на дейността в СИМП е 
силно подценена от управляващите. Едва 
17.1% са на противното мнение. 

Почти всички от допитаните лекари 96.9% 
споделят, че условията на Ковид пандемията 
води до увеличаване в значителна степен на 
професионалния стрес, в резултат на риска от 
заразяване [3]. 

Мнението на анкетираните лекари за дей-
ността на Ковид- зоните е видно от графиката 
на  фиг. 4. 

Фиг. 4. Начинът по който е организирана 
дейността на Ковид - зоните, осигурява ли 
своевременен достъп на пациентите до 
СИМП? 

Отговорите на този въпрос се разделят 
почти по равно - положително (45.2%) и отри-
цателно (52.7% ). Макар с малко, превес имат 
отговорилите с твърдо НЕ (29.9%) пред тези 
отговорили твърдо ДА (25.8%) по отношение 
достъпността на пациентите до специализи-
рани консултации и изследвания. 

Причините за отрицателните отговори са 
посочени в графиката на фиг. 5. 

Според респондентите най-значителна 
пречка (88.2% ) пред работата на Ковид – зо-
ните е системното подценяване труда на рабо-
тещите в СИМП и конкретно в борбата с Ко-
вид пандемията. Израз на това е факта, че уп-
равляващите регламентираха допълнителен 
финансов стимул само за работещите в 
ПИМП, БП и спешна помощ. Недостигът на 
лекари  (43.1% ) от най-натоварените специал-
ности в СИМП, във връзка с типичните оплак-
вания на пациентите с Ковид, създава същест-
вени трудности в осигуряване на специализи-
раната дейност. 
 

Фиг. 5. Какви са причините за предизвика-
телствата в дейността на медиците от 
СИМП и Ковид - зоните? (възможен е повече 
от един отговор) 

 
В повечето лечебни структури от СИМП 

няма работещи пулмолози и инфекционисти. 
Сградният фонд на лечебните заведения 
(24.8%) не позволява осигуряване на отделен 
вход и коридор за изчакване на пациенти със 
заболяване от Корона вирус. Според 17.6% съ-
ществуват и нормативни пречки, свързани 
осигуряване на отделен апарат за образна ди-
агностика само  пациенти с Ковид инфекция 
или с наемане на нови специалисти за работа в 
Ковид-зоните.   
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От проведеното проучване се оформиха 
следните изводи: 

Въпреки, че пациентите на домашно лече-
ние следва да спазват карантина, много от тях 
при  влошаване на състоянието им, ползват ме-
дицинска помощ в лечебните заведения на 
СИМП, укривайки информация за Ковид забо-
ляването си. Най-често обръщаемостта е към 
пулмолог и извършване на рентгеново изслед-
ване на бял дроб. 38.4% от респондентите са 
осъществили консултация при специалист по 
време на карантинния период на заболяването, 
а 25.8% са имали желание за това, но не са 
имали възможност.  

Структурирането на Ковид-зоните е същес-
твено закъсняло във времето. Съществуват 
нормативни, инфраструктурни и кадрови 
пречки в осигуряване дейността в тези струк-
тури. Разпокъсаният график на т.н. „ зелени 
коридори“ за Ковид-пациенти, затруднява сво-
евременния достъп до специалист и забавя ди-
агностиката и лечението на тези пациенти.   

Заключение: Ковид пандемията постави 
лечебните заведения в нови условия, които 
изискват от здравните мениджъри адекват-
ност, гъвкавост и решителност, с цел пости-
гане на ефективна промяна в дейността на раз-
личните нива в здравната система, в т.ч. и 
СИМП. 
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HEALTHCARE PROFESSIONALS’ ATTITUDE AND LEVEL OF AWARENESS OF 

MEDICAL AROMATHERAPY PRACTICE 
 

Denitsa Grozdeva, Elena Ivanova 
 
ABSTRACT:  Nowadays, there is an rising interest in the field of unconventional medicine. There are 

numerous methods in existence including Aromatherapy -  an ancient holistic system  following a natural, evidence 
based way of healing а pearson`s body, mind and soul. This survey aims to investigate the level of awareness of 
healthcare professionals to medical aromatherapy practice. Most of the participants share a readiness to 
incorporate medical aromatherapy in their practice but first they need more education.  

 
Въведение 
 
В последните години се наблюдава нараст-

ващ интерес към неконвенционалните методи 
за въздействие върху индивидуалното здраве. 
Причините за това биха могли да се търсят в  
изчерпването на възможностите на конвенци-
оналната медицина за справяне с хроничната 
болест и в личната мотивация на пациентите и 
здравните специалисти за превенция на здра-
вето.  

Неконвенционалната медицина разполага с 
разнообразие от методи и средства за цялостно 
повлияване на организма в здраве и болест. 
Тяхното приложение е регламентирано в За-
кона за здравето и Наредба №7 от 01.03.2005 г. 
за изискванията към дейността на лицата, ко-
ито упражняват неконвенционалните методи 
за благоприятно въздействие върху индивиду-
алното здраве.  (1,2). Ароматерапията – древна 
холистична система за въздействие върху тя-
лото, ума, духа и емоциите намира приложе-
ние във всички сфери на живота и медицината. 
Основен инструмент на ароматерапията са 
етеричните масла, които се  извличат от раз-
лични части на растенията. Съгласно раздел II, 
чл. 9 и 10 и 11 от наредба № 7, лицата, които 
предписват или прилагат неконвенционални 
методи за въздействие върху индивидуалното 
здраве с използване на нелекарствени про-
дукти от органичен  произход могат да изпол-
зват извлеци от растения (етерични масла) за 
външно приложение  или прием през устата. 

Практикуващите приложение на нелекарст-
вени продукти от неорганичен произход са 
длъжни да предоставят подробни писмени 
указания за съдържанието, дозата, начина на 
приложение на съответното средство на  ли-
цата, които ще го използват. Прилагането на 
метода по чл. 9 на лица, които същевременно 
приемат и лекарствени продукти се допуска 
само след изрична консултация с лекаря, наз-
начил лечението (1). Това поражда потреб-
ността от квалифицирани медицински специа-
листи, с оглед  безопасното и ефективно меди-
цинско приложение на ароматерапията и внед-
ряването  ѝ в правно регулирани практики. Въ-
веждането на този неконвенционален метод в 
системата за следдипломното обучение на Ме-
дицински университет – Варна е възможност 
за придобиване на теоретични познания и 
практическите умения по  медицинска арома-
терапията в  съответствие с индивидуалните 
нужди на пациента. 

 
Изложение 
 
Настоящата статия има за цел да изследва 

нивото на информираност и отношението на 
медицинските специалисти към приложението 
на Ароматерапията в медицинската практика. 
Проучено е мнението на участниците в първия 
курс „Въведение в Аромaтерапията“,  органи-
зиран от Университетски център по източна 
медицина към Медицински университет 
„Проф. д-р Параскев Стоянов“- Варна. За 
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целта е изработена собствена анкетна карта. В 
курса взеха участие 7 лекари, 3 рехабилита-
тори, 3 кинезитерапевти, 5 акушерки и 2 спе-
циалисти по медицинска козметика. Средната 
възраст на анкетираните е 45 години. Инфор-
мация за курса са получили от интернет прос-
транството (15%) и от колеги (85%). 

Запитахме участниците в курса познават ли 
същността на ароматерапията. Половината от 
тях (55%) са на мнение, че не са достатъчно за-
познати с възможностите на ароматните масла 
за превенция и лечение на заболяванията и 
тяхното въздействие върху психо-емоционал-
ното състояние на организма. Само 15% от тях 
дават положителен отговор на въпроса (фиг. 
1).  

 
Фиг. 1 Познаване същността на Ароматерапия 

 
Това е една от причините медицинските спе-
циалисти да заявят участие в  курса „Въведе-
ние в Ароматерапията“. Респондентите са мо-
тивирани да обогатят знанията си относно 
приложението на етеричните масла, за да ги 
включат в своята практика (фиг. 2). 

 

 
Фиг. 2 Причини за избор на курса 

 
Повече от половината анкетирани (70%) 

не познават нормативната уредба регламенти-
ращи практикуването на неконвенционалните 
методи за благоприятно въздействие върху ин-
дивидуалното здраве.  

Всички участници в курса (100%) са на 
мнение, че ароматерапията има място в комп-
лексното лечение на пациентите и лично са 

ползвали етеричните масла за подобряване на 
своето здраве. Според анкетираните практику-
ването на този неконвенционален метод на ле-
чение от лечители без медицинско образова-
ние може да бъде опасно за здравето (фиг. 3).   

  
Фиг. 3 Практикуване на ароматерапията 

Участниците в анкетното проучване са на 
мнение, че ароматерапията трябва да се прак-
тикува от медицински специалисти преминали 
задълбочен курс на обучение в медицинско 
училище – лекари, рехабилитатори, медицин-
ски сестри, акушерки, фармацевти и медицин-
ски козметик. Според респондентите само ле-
кари трябва да предписват вътрешния прием 
на етеричните масла. 

След приключване на курса, 85% от анке-
тираните имат готовност и се чувстват уверени 
в себе си да включат ароматните масла в сво-
ята практика. Малка част (15%) от тях се коле-
баят и не могат да преценят. 

 95% от участниците в курса са удовлетво-
рени от знанията, които са получили от прове-
деното обучение. Имат желание да се включат 
в следващи обучения, организирани от Уни-
верситетски център по източна медицина и 
биха ги препоръчали на своите колеги (фиг. 4).  

 
Фиг. 4 Удовлетвореност от курса по ароматерапия 

Изводи 
 
1. Според получените данни, по – голя-

мата част от анкетираните не са достатъчно за-
познати с въздействието на етеричните масла 
и закона, регламентиращ тяхното приложение. 

2. Половината от участниците в проучва-
нето са на мнение, че ароматерапията може да 
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бъде част от комплексното лечение на пациен-
тите. 

3. Според участниците в курса аромате-
рапията трябва да се практикува от медицин-
ски специалисти. 

4. Въпреки че медицинските специа-
листи, взели участие в курса Въведение в Аро-
матерапията не са добре запознати с норматив-
ната уредба, тяхното отношение  и нагласа за 
практическотото ѝ приложение кореспонди-
рат с изискванията към дейността на лицата, 
упражняващи неконвенционалните методи за 
благоприятно въздействие върху индивидуал-
ното здраве, указани в  Наредба №7. 

 
Заключение 
 
Нарастващият интерес към ароматерапията 

доказва необходимостта от  повишаване ин-
формираността и квалификацията на здрав-
ните специалисти относно медицинското при-
ложение на метода и правната регулация на  
ароматерапевтичната практика. Това може да 
се постигне чрез организиране на курсове за 
следдипломно обучение, ориентирани към 
професионалното направление на медиците, с 
повишено внимание както към възможностите 
на ароматерапията за превенция, така и към 
вътрешно приложение на етерични масла и ин-
тегрирането им в комплексната терапия на 
хроничната болест. Участието на  лекарите в 
обучителни модули по  ароматерапията е 
предпоставка за безопасното ѝ и ефективно 

практическо приложение в сътрудничество с 
фармакотерапията и други методи на конвен-
ционалната медицина. 
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PROPOLIS IN API-PHYSIOTHERAPY 
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ABSTRACT: Propolis has an ancient history of being used medicinally by humans. Poplar propolis is the 
most widespread type of propolis in Bulgaria. Its specific quantitative chemical characteristics have been recently 
standardized. The administration of propolis using electrical currents and therapeutic ultrasound (api-physiother-
apy) is less investigated. There is no evidence of propolis bioavailability in synovial fluid as a result of api-phys-
ioterapy. The aim of the article is to present a comparison of two different modalities of joint api-physiotherapy. 
The results show greater propolis bioavailability as galvanic current is used which is a fundament of further 
studies in the field of pharmacokinetics of propolis physiotherapy. 

Key words: apitherapy, propolis bioavailability, api-physiotherapy.  
 

Въведение 
 
Пчелните продукти са добре известни на 

медицината от най-древни времена и се изпол-
ват и до днес за благоприятно въздействие 
върху здравето, удължаване продължител-
ността на живота, профилактика и лечение на 
редица заболявания (апитерапия). Прополисът 
е едно от средствата на апитерапията, прила-
гано само с лечебна цел [2]. Неговото терапев-
тично приложение се определя от географския 
район, химичния състав и вида на растенията, 
от които пчелите събират суровините [8]. В 
България преобладава тополовият тип пропо-
лис, при утвърдени стандарти за качество въз 
основа на химичния анализ [5]. Известни са 
над 300 прополисови съставки – естери, али-
фатни киселини, въглеводороди, алдехиди, 
аминокиселини, кетони, халкони, дихидрохал-
кони, терпеноиди, витамини, неорганични 
субстанции. Основите химични съединения, 
характерни за тополовия тип прополис са: фе-
нолни киселини и естери, флавони и флаво-
ноли, флаванони и дихидрофлавоноли [6,9]. 

В резултат на многобройни научни изслед-
вания са открити доказателства за терапевтич-
ните свойства на прополиса – антибактери-
ално, противовирусно, фунгицидно, антипро-
тозойно, обезболяващо, противовъзпалитено. 
Други установени биотерапевтични ефекти на 
прополиса са  регенериращо (хрущяли, кости, 
стави, зъбна пулпа и емайл), хепатопротек-

тивно, дектоксикиращо, антиоксидантно, иму-
номодулиращо. Начините на приложение са  
чрез вътрешен, външен прием и физиотерапев-
тични процедури - апифизиотерапия, за целите 
на която се използват галваничен ток (елект-
рофореза) и терапевтичен ултразвук (фонофо-
реза) [2]. Изработена е методология за oпреде-
ляне бионаличност на флавоноли и флавоно-
иди, но липсват литературни данни  относно 
наличност на прополисови компоненти в си-
новиална течност след апифизиотерапевтични 
процедури [12]. 

 
Изложение 
 
Настоящата статия има за цел да изследва 

възможностите на физикалните методи и 
средства за въвеждане на прополис. Пред-
ставя се собствено изследване на биона-
личност на прополисови субстанции след 
въвеждане с галваничен ток и ултразвук. 
Материал: 6 експеримeнтални овце, на ко-
ито са приложени еднократно електрофо-
реза и фонофореза с прополис. Методоло-
гия: документално-съдържателен анализ 
на научни статии, библиографски описа-
ния и научни съобщения за приложението 
на физикални фактори в апитерапията. 

Апиелектрофорезотерапита използва 
постоянен електрически ток (най-често 
галваничен) за въвеждане на 30 процентен 
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воден разтвор на прополис в тъканите, при 
което се оказва съчетано въздействие 
върху организма от електрическия ток и  
биологично активните съставки на пропо-
лиса. Пчелните продукти са многокомпо-
нентни системи и се въвеждат с двата по-
люса, като изборът на полярност е в зави-
симост от целта на въздействието  - пости-
гане на дразнещ или успокояващ ефект. 
Апиелектрофорезата с прополис се при-
лага по класическата методика – локално 
за въздействие върху стави или  клонове на 
периферни нерви и рефлекторно – в био-
логично активни точки (микроелектрофо-
реза). Прополисът може да се въведе в би-
ологично активни точки или в засегнати 
стави и с помощта на ултразвукова енер-
гия (апифонофореза) [1,2,3].  Липсата на 
данни за установена бионаличност на про-
полисови съставки в тъканите след въвеж-
дане с помощта на физикални средства 
(електрически ток и ултразвук) провокира 
научно-изследователския интерес на ака-
демичния състав на Катедра Консерва-
тивно Зъболечение и орална патология 
към ФДМ на МУ-Варна. В сътрудничество 
с Катедра “Ветеринарна хирургия”, Ка-
тедра “Фармакология, физиология на жи-
вотните и физиологична химия” към ТУ – 
Стара Загора и Института по органична 
химия и фитохимия към БАН, бе прове-
дено изследване и сравняване на биона-
личност на прополисови компоненти в си-
новиална течност, след еднократна апие-
лектрофиреза и апифонофореза на експе-
риментални животни.  

Етапи на експеримента: 
1. Подготовка на три паралелни 

проби и ГХ-МС качествен и полуколчест-
вен анализ с определяне на процента бал-
сам. 

2. Количествено спектрофотомет-
рично отчитане на тотални феноли, то-
тални флавони и флавоноли, тотални фла-
ванони и дихидрофлавоноли чрез валиди-
рани методи за тополов тип прополис [11]. 
За определяне на тоталните феноли е из-
ползван методът Folin –Chiocalteu, при 
стандарт пиноцембрин:галангин 2:1. За 

определяне на тоталните флавони и флаво-
ноли е използван методът с алуминиев 
трихлорид при стандарт галангин.  

3. Еднократна електрофореза и фо-
нофореза с 30 % прополисова тинктура, 
приготвена от анализираните проби и при-
ложена  на тарзалните стави на 6 експери-
ментални овце в следната последовател-
ност: 

a. електрофореза с постоянен галва-
ничен ток по напречна методика, 6-16 мА, 
15 мин. 

b. фонофореза по стабилна методика 
в дозировка  1 MHz, 50 Hz, DF50%, 5 кв.см 
апликатор, 15 мин. 

4. Аспириране на синовиална течност 
на 15-тата минута след края на процеду-
рата. Съхранение на пробите до извърш-
ване на анализа (екстракция на флавоно-
иди с ацетонитрил,  по метода на Zhang et 
al, 2016) – в хепаринизирани контейнери 
на -70ºC.  

5. Получените екстракти бяха подло-
жени на повторен спектрофотометричен 
анализ по методиката описана в етап 2, мо-
дифицирана отношение на малкото коли-
чество изходна проба и концентрацион-
нния интервал на стандартите.  

 
 
Резултати и обсъждане 
 
Спектрофотомеричният анализ уста-

нови, че прополисовата проба отговаря на 
утвърдените стандарти за качество [10], 
(табл. 1), при съществени разлики в биона-
личностите на прополисовите компоненти 
в полза на апиелектрофорезата (табл. 2). 

 
Таблица 1. Тотални феноли, тотални флава-
нони и дихидрофлавоноли в 70% етанолов ек-
стракт 
 

Химичен състав Екстракт Стандарт 
тотални феноли 56±1% 24% 
Тотални флавони 
и флавоноли 

8,4±0,6% 7% 

Тотални флава-
нони и дихидроф-
лавоноли 

8,7±0,7% 5,4% 
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Таблица 2. Тотални феноли, тотални флава-
нони и дихидрофлавоноли в екстракт от сино-
виална течност (µg/ml). 
 

Проба№ тотални 
феноли 

тотални фла-
вони и фла-

воноли 
контрола 1 без следи без следи 
контрола 2 без следи без следи 
контрола 3 без следи без следи 
контрола 4 без следи без следи 
1.фонофореза  <4 <1 
1а.електрофореза  <4 <1 
2.фонофореза <4 <1 
2а.електрофореза 4.26 <1 
3.фонофореза <4 <1 
3а.електрофореза 7.91 2.86 
4.фонофореза 4.78 1.28 
4а.електрофореза 7.49 <1 
5.фонофореза 4.70 1.24 
5а.електрофореза 4.89 2.86 
6.фонофореза <4 1.28 
6а.електрофореза 5.21 1.24 

 
Въз основа на получените резултати, 

допускаме, че галваничният ток е очаква-
ното средство на избор за въвеждане на 
прополис в тъканите. Съществуващите из-
вестни ограничения в приложението на 
галваничен ток, оосбено в личево-челюст-
ната област, свързани с директното драз-
нене на възбудмите тъкани (зрителен, слу-
хов, равновесен анализатор) – световър-
теж, шум в ушите, зрителни нарушения) 
пораждат необходмостта от научна и кли-
нична обосновка на подбора на физикални 
средства с оглед постигане на терапевтич-
ните цели в индивидуалния подход към па-
циента.    В изследване, сравняващо фо-
нофорезата и електрофрезата с прополис, 
Пейчев (1980) наблюдава значително по-
изразена тъканна регенерация в резултат 
на фонофорезата. Н. Горанов в собствени 
проучвания (2010) установява, че терапев-
тичният ултразвук подобрява вискозитета 
на синовиалната течност,   подпомага по-
вишаването на мускулна маса, стимулира 
калусообразуването [7].   

 
Заключение 
 
Апифизиотерапията с прополис оказва 

своя терапевтичен ефект чрез съчетаното 

действие на прополисовите биокомпонен-
тите в синовиалната течност и физикал-
ните фактори (електрофореза и фонофо-
реза). Въпреки установената по-висока би-
оналичност  в резултат на еднократна 
електрофореза, ултразвукът притежава ре-
моделиращ ефект върху ставните струк-
тури и би могъл да се предпочете пред гал-
ваничният ток в комплексната физиотера-
певтична програма за лечение на ставни 
заболявания, поставяйки основата на по-
нататъшни сравнителни фармакокине-
тични проучвания и клинични проучвания 
на ефективността на двете процедури, про-
ведени  в 10 – дневен терапевтичен курс .  
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ABSTRACT: At the moment of global health insufficiency in almost every aspect, a very pressing issue is 
the challenge for everyone - both doctors and patients to work to improve individual and public health, respec-
tively health literacy. The current pandemic situation requires innovative measures to address the problem of 
non-communicable communicable diseases. For this reason, we can boldly point to Health Promotion as a lead-
ing concept for achieving social health well-being. The purposeful action to eliminate the risk factors, the 
maintenance and development of the elements leading to the building of better health and immunity represent a 
kind of foundation in the described development. 
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Въведение 
 
Здравната промоция и в частност Промо-

цията на здраве представлява една мултиде-
менсионална наука, която съчетава в себе си 
множество други клонове, както на медици-
ната така и на неклиничните специалности. 
Като основна отправна точка ние ще вземем 
Профилактиката на заболяванията, която 
подсилена посредством специфични марке-
тингови подходи може да доведе до положи-
телен здравно-социален ефект. За да бъде 
постигнат този ефект е задължително да са на 
лице два основни фактора – качествена пър-
вична медицинска помощ и компетентно изг-
раден маркетингов подход. 

Една от основните градивни единици на 
първичната медицинска помощ е общопрак-
тикуващият лекар. Естествено и той трябва да 
отговаря на конкретни изисквания – като ос-
новната е да е компетентен в различни кли-
нични дисциплини. Освен това той трябва да 
притежава освен умения за идентифициране 
на проблемите на своите пациенти, а също и 
способности за тяхното разрешаване посредс-
твом подходяща стратегия и план за осъщест-
вяване. Тук идва и мястото на правилния и 
компетентен маркетингов подход.  

Заедно с изброените по-горе компетенции, 
общопрактикуващия лекар трябва да прите-

жава още знания и в поведенческите, физио-
логичните и управленските науки.  

Трябва да се знае, че основно място при 
вземането на решения и последващото им 
спазване до голяма степен зависи от здрави-
ната във връзката между лекар и пациент. 
Определящи тук са комуникативните способ-
ности и създаването на коректни отношения 
на партньорство с пациентите. Не на заден 
план остават и мениджърските способности 
на общопрактикуващия лекар. Важна особе-
ност тук са познанията и опита в областта на 
управленските функции на ОПЛ. Когато той е 
водещ в групова или индивидуална практика, 
общопрактикуващия лекар трябва да може да 
– организира, - да контролира, - да координи-
ра и да мотивира. 

 
Теоретични аспекти на промоцията на 

здраве в съвременната медицинска дейност 
 
1.  Определение за промоция и социална 

медицина  
От маркетингова гледна точка, промоцията 

представлява всяка форма на комуникация, 
използвана от организацията или институция-
та за информация, създаване на отношение,  
убеждение или напомняне на хората по повод 
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на дадени продукти, услуги, образ, идеи, об-
ществена дейност или влияние в обществото.1 

Формирането на промоционална  политика 
изисква внимателен, планомерен и системен 
анализ и оценка на възможните варианти, 
като се подбере такава комбинация от тях, 
която осигурява максимален   маркетингов 
ефект при минимални разходи на финансови 
средства и усилия. Промоционалната  поли-
тика е само елемент от по-общата маркетин-
гова политика. 

Някои от по-важните функции на промо-
цията са:  

• да създава образ и престиж на органи-
зацията, на нейните стоки или услуги;  

• да информира за характеристиките на 
продукта;  

• да поражда интерес към новите стоки 
или услуги; 

• да запазва популярността на същест-
вуващите стоки или услуги; 

• да може да измени образа или прило-
жението на губещите стоки или услуги;  

• да създава ентусиазъм в каналите за 
пласмент; 

• да обяснява къде могат да се купят 
стоките или извършат услугите;  

• да оказва помощ на потребителите, 
като ги информира за най-рационалните на-
чини за употреба на стоките;  

 
2.  Същност на здравната промоция в 

системата на съвременната медицинска 
дейност 

Промоцията на здраве е процес, при който 
хората получават възможност да увеличат 
контрола върху своето здраве, чрез повиша-
ване на личната си и обществена отговорност.   

Редица правителства и частни организации 
по света възприеха предизвикателството на 
тези програми и декларираха като най-висока 
цел на здравната политика - промоцията на 
здравето. Преводът на термина „промоция" 
съдържа няколко синоними: укрепване, по-
вишаване, подпомагане, утвърждаване на 
здраве. Това е нов подход, пренасочващ гри-
жите за здравето към хората, към личните и 
социалните ресурси - т. е. промоцията обеди-
нява личния избор със социалната отговор-
ност за здраве. (Шипковенска, Е. и кол. Мо-
дерна епидемиология с медицина на здравео-

                                                           
 

пазване, базирана на доказателства, София, 
2008, стр. 122) 

Промоцията на здраве отразява идеята за 
преодоляване на пасивния подход към здра-
вето (лечение на появило се заболяване), чрез 
промяна на личността в ценностното й отно-
шение към здравето, чрез: 

-  повишаване на здравната култура и 
-  чрез самомотивация за по-добро здраве. 
Затова фокусът на промоцията на здравето 

е ориентиран не към лечебните заведения, а 
към хората и към институциите, които биха 
осигурили условия за по-здравословен начин 
на живот. 2На хората се дава възможност да 
не бъдат пасивни консуматори на здравните 
услуги, а да осъществяват по-добър самокон-
трол върху собственото си здравно поведение 
като шанс за по-добро здраве.( Борисов,  В., 
К. Шопова, Концепция за промоция на здра-
вето - същност и развитие,  В: Ново общест-
вено здравеопазване, Акваграфикс -ООД, 
София, 1998, с. 470-471). 

 
3. Корелация между промоция, скри-

нинг и профилактика  
Основното значение на профилактиката е 

промяната в начина на живот на хората и 
преди всичко ограничение на действието на 
негативните рискови фактори. (Василевски,  
Н.,  Промоцията на здраве и профилактиката 
на болестите — едно цяло. Социална медици-
на, 2000, с  3:8.) 

Независимо, че здравето и болестта на чо-
век са биологични явления (наследственост, 
изменчивост, адаптивност), те не са водещи, а 
се пречупват и проявяват чрез условията и 
стила на живот. 

В този смисъл, целите на профилактиката 
са: 

• Да увеличи продължителността на живот 
без заболяване; 

• Да подобри качеството на жи-
вот.(Шипковенска, Е.,   и кол.  Модерна епи-
демиология с медицина и здравеопазване, 
базирани на доказателства, София, 2008, с 
142-143); 

Профилактиката има четири основни  фо-
куса: 

• Профилактика, намаляваща риска от 
възникване на болестен процес (имунизации 
или употреба на противозачатъчни средства 
за избягване на нежелана бременност). 
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• Профилактика, намаляваща прогреси-
ята на болестния процес (скрининг за фенил-
кетонурия при новородени деца и т. н.). 

• Профилактика на предотвратими ус-
ложнения при възникнал болестен процес или 
нежелано състояние - напр. лечение на арте-
риална хипертония. 

• Профилактика на рецидиви - напр. 
физическа, психическа и социална рехабили-
тация при мозъчен инсулт. 

 
В много малко лечебни заведения в Бълга-

рия има развита маркетингова функция, ма-
кар, че в някои работят външни консултанти 
и се създават нови длъжности, като например 
отговорник за връзките с обществеността и за 
комуникацията. 

 
4. Маркетинг 
Маркетингът е сравнително нова наука, 

която се развива в тясна връзка и зависимост 
от практиката. Маркетингът е една сложна 
дейност и се налага висок професионализъм 
при нейното провеждане. Днес с провеждане-
то на здравната реформа, все повече нараства 
необходимостта от маркетинг на здравните 
заведения. Когато пациентите са освободени 
от твърдо обвързване със здравното заведение 
за обслужване и те имат възможност за избор, 
то потребността от извършване на маркетин-
гова дейност се появява както за пациентите, 
така и за лекарите. Пациентът трябва да нап-
рави своя избор на обслужващ лекар или ле-
чебно заведение, а практикуващите лекари и 
лечебни заведения трябва да привлекат паци-
енти. 

Медицинският преглед е действие с два 
участника: лекарят разпознава и тълкува 
признаците в проблемите на пациента; паци-
ентът е отговорен в известна степен за своето 
неразположение или подобрение т.е. здравна-
та услуга е съвместна и едновременна дей-
ност на производителя и потребителя. Тя е 
неосезаема и следователно не може да се 
складира нито превозва. Извършването й 
изисква наличието на висококвалифициран 
персонал. Качеството не е трайно, то варира 
според извършителя на услугата и момента. 
Тежестта на регулирането и контрола от 
страна на правителството е голяма. 

Настъпилите фундаментални промени в 
системата на българското здравеопазване и 
икономика  изискват прилагането на нови 
подходи за тяхното управление. Като един от 
най-важните и адекватни на пазарното разви-

тие на съвременната ни икономическа систе-
ма можем да посочим маркетинговия под-
ход или т.нар. маркетинг-мениджмънт. 

 
5. Маркетинг в здравеопазването 
Разглеждат се проблемите свързани със 

ситуационният анализ на маркетинговата 
система при производството на здравни услу-
ги, включващ: анализ на състоянието на паза-
ра на здравните услуги и здравното законода-
телство в България; маркетинг-микс на бол-
ничното заведение и проблеми свързани с 
управлението на търсенето на здравните ус-
луги. 

Включени са също въпроси свързани с из-
готвянето на маркетинговия план на здравни-
те заведения. 

Целта е да се разкрият и анализират въз-
можностите за приложение на съвременния 
маркетинг, да се разработят практически под-
ходи и фази на маркетинговото планиране и 
да се разкрият възможностите за бъдещо усъ-
вършенстване приложението на маркетинго-
вия подход в здравеопазването като е необхо-
димо да се имат в предвид следните задачи: 

I.  Разкриване ролята и значението на 
маркетинга в здравеопазването. 

II. Анализ на състоянието на пазара на 
здравните услуги и здравното законодателс-
тво в България, включващ: 

 Характеристика и регулиране на па-
зара на здравните услуги; 

 Законова и нормативна уредба на 
здравеопазването в България; 

III. Анализ на приложението на марке-
тинговия подход в дадено лечебно заведение: 

 
 Проучване спецификата на марке-

тинга на лечебните заведения за болнична 
помощ; 

 Кои са клиенти на лечебните заведе-
ния ; 

 Необходимост от разработване на 
адекватен маркетинг-микс; 

IV. Специфика на представянето (промо-
ция) на лечебното заведение: 

 
 Определяне, същност и значение; 
 Съставни елементи и ролята на все-

ки от тях 
V. Разработване на практически подходи 

за маркетингов план на лечебното заведение; 
 Същност и фази на маркетинговото 

планиране; 
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6. Характеристика и регулиране на па-
зара на здравни услуги  

Необходимостта от провеждането на 
здравната реформа в България е категорична 
и безусловна. Тази необходимост е породена 
от влошеното здравословно състояние на на-
цията, от недостатъците на старата здравна 
система, както и от потребностите от усвоя-
ване на правилата и структурите в областта 
на здравеопазването, приети от западно-
европейските страни. 

Стоково-паричните отношения – навлизат 
във всички сфери на националното стопанст-
во, включително и в здравеопазването. Те 
имат разнообразни форми на проявление – 
платени медицински услуги и такси, частна 
медицинска практика, а следователно и неед-
накви последици за обществено благополу-
чие. 

В икономиката, обикновено се изхожда от 
идеалната форма на пазарна структура – съ-
вършена конкуренция, при която са спазени 
следните изисквания на свободния пазар:  

 много на брой, независими произво-
дители и потребители; 

 наличие на прозрачност и информи-
раност за състоянието на пазара; 

 еднородност на предлаганият про-
дукт, свободен достъп за нови участници; 

 свободно ценообразуване; 
 и други. 

Изискванията на свободния пазар при съ-
вършена конкуренция и проблемите за тяхно-
то прилагане в здравеопазването, могат да 
бъдат разгледани в сравнителен анализ ( 
табл.1). 

 
Таблица 1 

Изисквания на свободния пазар 
при съвършена конкуренция 

Проблеми на тяхното прилагане в здравеопаз-
ването  

1.  Добре информиран, рационален и 
независим купувач. 
2. Много независими и конкуриращи се 
продавачи, от които никой не влияе сил-
но върху цените. 
3. Предлага  се  хомогенен продукт. 
4. Цената се определя свободно от па-
зарните сили. 
 5. Свободен достъп до пазара за нови 
участници, свободно преливане на ре-
сурси. 

1. Слабо информиран, нерационален и зависим 
пациент. 
2. Някои видове здравна помощ се оказват моно-
полни или олигополни структури. Финансовите 
органи ограничават икономическата свобода. 
3. Здравните услуги са разнообразни, трудно ди-
ференцуеми и лесно се диверсифицират. 
4. Тарифите обикновено са фиксирани или силно 
регулирани. Наличие на непазарни (публични 
услуги). 
5. Разрешение за практикуване в рамките на със-
ловието; ресурсите са специализирани. 

 
7. Цел, методика и задачи на проучване-

то.  
Целта на описаното проучване е да се  ус-

танови доколко общопрактикуващите лекари 
използват методите на здравната промоция 
при своята комуникативна дейност с пациен-
тите и съобразена ли е тя с маркетинговите 
подходи.  Ето защо е проведена анкета, в град 
София, сред пациентите на общопрактикува-
щи лекари,. 

Анкетирани са на анонимен принцип 100 
лица, като тяхното разпределение по пол и 
възраст е представено на графиката по долу. 

 
 
 

 
 
Фиг. 1 

Мъже
28%

Жени
72%

Разпределение по пол
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Фиг. 2 
 
Видно от фигурата представена по-горе, в 

най-малък процент са представени лицата във 
възрастта 18 – 30 години. Принципно това се 
отчита, като сериозен недостатък на изслед-
ването, поради факта, че промоционалните 
дейности в този възрастов диапазон са най-
важни, не само за здравето на посочените 
индивиди, но и за детското здраве като цяло. 
Съответно това предполага по-мащабно изс-
ледване (в Национален мащаб), който да обх-
ване социума като цяло. В посочената възрас-
това граница също има и най-много лица от-
казали да попълнят анкетната карта, изтък-
вайки липсата на време. В световен мащаб, 
както и към конкретния случай, този факт се 
описва и като небрежност и неглижиране към 
състоянието и на собственото здраве. 

За постигане на конкретната цел бяха  пос-
тавени три основни задачи: 

 Използват ли в своята практика об-
щопрактикуващите лекари здравната промо-
ция ? 

 Дали те са в основните направления, 
посочени от Промотивната наука ? 

 Изградена ли е връзка на доверие 
между ОПЛ и техните пациенти ? 

 
8. Резултати и обобщения.   
След осъществяване на анкетното проуч-

ване е видно, че на въпроса – 
„Удовлетворен ли сте от професионалните 

компетентности на личният Ви лекар” поло-
жителен отговор дават 69%, не са доволни 11 
% от анкетираните а 20 % не могат да преце-
нят. 

На въпроса – „Имате ли доверие на личния 
си лекар като професионалист” 64 % отгова-

рят с „да”, 16 % отговарят, че не са убедени 
или по конкретно с „не” и отново 20 % от тях 
не могат да преценят. 

На следващия въпрос „ Спазвате ли стрик-
тно предписанията на личния си лекар” – със 
„да” отговарят 73 % от анкетираните, 14 % от 
респондентите отговаря че не винаги изпъл-
няват точно заръките на лекаря а само 13 % 
от запитаните не могат да преценят. 

По отношение на въпроса – „Смятате ли, 
че личния ви лекар ви дава насоки за здра-
вословен начин на живот”  75 % отговарят, че 
ОПЛ им предоставя коректни предписания, 
12 % се съмняват в това, а 13 % не са в състо-
яние да преценят това. 

На въпроса – „Често ли се консултирате и 
с други лекари по обща медицина” - 29 % от 
запитаните лица отговарят, че за по-голяма 
сигурност търсят и второ мнение от специа-
лист, 51 % от респондентите докладват, че 
мнението на техния лекар е достатъчно за тях, 
а само 20 % не могат да преценят това дали е 
достатъчно. 

На база посоченото по-горе отговори, мо-
гат да се направят кратки заключения - пре-
обладаващо мнение на пациентите е че одоб-
ряват професионалните действия на своя ли-
чен лекар. Съществуващият процент на лица-
та, които дават отрицателен отговор не е го-
лям, въпреки това, буди тревога поради фак-
та, че за ефективна работа между лекаря и 
пациента задължително трябва да има дове-
рие във възможностите на лекаря; 

• -по аналогичен начин следва да се 
третира и отговора на следващия въпрос; 

• преобладаващо / 73%/ от пациентите 
спазват предписанията, издадени им от лека-
ря. Отново следва да се посочи, че макар и 
относително малък/ 14 %/, броят на лицата, 
които не го правят буди тревога; 

• видно е, че нивото на консултация с 
други медици е ниско, въпреки това, същест-
вуващите 29 % е основание за анализ на съ-
ществуващите процеси на недоверие между 
пациенти и лекари. 

За промотиране на здравето, доверието 
между лекар и пациент има кардинално зна-
чение, което предполага, че е необходима 
работа и аналитична дейност по отношение 
на лицата, които са дали отрицателен отговор 
на въпросите, свързани с доверие и оценка на 
работата на лекаря.  

 
 
 

34%

25%

24%

13%
4%

Разпределение по възраст

41 - 50 год. 
възраст
51 - 60 год. 
възраст
31 - 40 год. 
възраст
60 год. 
възраст
18 - 30 год. 
възраст
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Заключение 
Европейската фондация за подобряване 

условията на живот и труд извежда 12 облас-
ти на живот (Life domains) в следната после-
дователност: здравно състояние, образова-
ност, заетост, доходи, социално обслужване, 
транспорт, жилищни условия, семейство, 
отдих, околна среда, сигурност и удовлетво-
рение от живота. 

Докато максималната продължителност на 
живота е генетично обусловена, то вероят-
ността за постигане на тази продължителност 
в състояние на добро здраве е до голяма сте-
пен определено от околната среда и стила на 
живот, което налага значението на здравната 
промоция като един от основните начини за 
повишаване на качеството и продължител-
ността на живота при отделните лица.  Така 
или иначе, здравната  промоция е: 

• Средство за подобряване на общото 
здравно състояние на нацията; 

• Елиминиране на рисковете от редица 
полово или  генетично предавани болести и 
подобряване на знанията за предпазване от 
такива; 

• Повишаване на качеството на живот; 
• Намаляване на личните или индиви-

дуалните разходи за здраве; 
• Повишаване на  личната отговорност 

на индивида към  собственото му здраве. 
Здравната промоция трябва да се провежда 

на всички равнища на общественото здравео-
пазване. В разработката бяха разгледани ня-
кои въпроси, свързани с промотирането като 
техника и приоритет на общопрактикуващия 
лекар. Разбира се, за да се формулират по –
добри изводи е необходимо мащабно, нацио-
нално такова проучване,  но и от направеното 
могат да се обобщят следните изводи: 

Първо, общопрактикуващия лекар е близо 
до пациента, което му позволява да изготви 
реално действащата промоционална програ-
ма; 

Второ, лекарят може да промотира здраве-
то сред редица групи –ученици, деца, възрас-
тни пенсионери, роми и пр; 

Трето, лекарите  трябва да спазват прин-
ципа на партньорството, за да подобрят ефек-
та от промоцията -  като партньорството може 
да бъде сред други лекари, сред обществе-
ността, училищата, дори местните органи на 
самоуправление.   
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ABSTRACT: Globalization, the progressive development of information and communication technologies, 

the progress of science, are objective phenomena that have significantly changed the face of relations in the 
modern information society. The benefits for humanity from the appearance and development of these 
phenomena is incontestable, but at the same time with this positive trend new threats to citizens' fundamental 
rights have emerged. For example, in recent decades, the international community has faced a number of serious 
challenges in ensuring effective protection of the right to personal data. 

Today, the world is facing one of the greatest health crises in human history, caused by the infectious disease 
COVID - 19. The current pandemic has disrupted the normal functioning of all areas of public life and has had 
significant socio-economic consequences for the global and European economies. In the fight against the new 
global threat, the international community, the European Union and sovereign states have introduced a number 
of measures that have led to a drastic restriction of a number of fundamental human rights. The protection of the 
highest values, namely the life and health of citizens, has become a key priority for public authorities and the 
European Union. Undoubtedly, guaranteeing these values is a fundamental task of any democratic society. 
However, in this dynamic and complex situation, people should also receive effective protection of their other 
fundamental rights, such as: the right to free movement, the right to work, the right to education and other 
inalienable human rights. In this sense, especially relevant and important in the context of the COVID - 19 
pandemic is the issue of guaranteeing the right to protection of personal data of citizens, including their 
personal health data, which will be analyzed in this report. 

Key words: personal data, data concerning health, COVID-19, pandemic, infectious diseases, health risk, 
public health, European Union, legal acts 

 
Въведение 
 
Глобализацията, прогресивното развитие 

на информационните и комуникационните 
технологии, напредъкът на науката, са обек-
тивни явления, които съществено измениха 
облика на отношенията в съвременното ин-
формационно общество. Предимствата за 
човечеството от появата и развитието на по-
сочените явления е безспорна, но едновре-
менно с тази положителна тенденция възник-
наха нови заплахи за пълноценното реализи-
ране на основните права на гражданите. Така 
например, през последните десетилетия меж-
дународната общност е изправена пред реди-
ца сериозни предизвикателства във връзка с 
осигуряването на ефективна закрила на пра-
вото на личните данни.  

Днес, светът е изправен пред една от най-
сериозните здравни кризи в историята на чо-

вечеството, предизвикана от инфекциозното 
заболяване COVID – 19. Настоящата панде-
мия наруши нормалното функциониране на 
всички области на обществения живот и на-
несе значителни социално-икономически 
последици за световната и европейската ико-
номика. В борбата срещу новата глобална 
заплаха, международната общност, Евро-
пейският съюз и суверенните държави въве-
доха редица мерки, които доведоха до драс-
тично ограничаване на редица основни чо-
вешки права. В основен приоритет за дър-
жавните власти и ЕС се превърна закрилата 
на най-висшите ценности, а именно: животът 
и здравето на гражданите. Безспорно, гаран-
тирането на тези ценности е основна задача 
на всяко демократично общество. В тази ди-
намична и сложна ситуация обаче, хората 
следва да получат ефективна закрила и на 
останалите си основни права, каквито са нап-
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ример: правото на свободно придвижване, 
правото на труд, правото на образование и 
други неотменими човешки права. В този 
смисъл, особено актуален и важен, в условия-
та на пандемията от COVID – 19, е въпросът 
за гарантиране на правото на защита на лич-
ните данни на гражданите, включително на 
данните, свързани със здравословното им 
състояние. 

 
Изложение 
 
В международноправната доктрина, много 

често правото на закрила на личните данни се 
разглежда в контекста на правото на непри-
косновеност на личния живот. Този подход 
намира основание в „сходните ценности, 
които закрилят двете основни права, а 
именно: независимостта и човешкото дос-
тойноство, като им предоставят лично 
пространство, в което те могат свободно 
да развиват личността си, да мислят и да си 
създават собствено мнение“[1]. Въпреки 
тясната връзка, която съществува между пра-
вото на неприкосновеност на личния живот и 
правото на защита на личните данни, те са 
отделни, самостоятелни субективни права, 
които се отличават в материалния си обхват 
[1, с.21]. Посоченото становище е застъпено и 
в трайната юриспрудениция на Съда на Евро-
пейския съюз [10, 11,12, 13]. 

В международната система за закрила на 
правата на човека и в правото на Европейския 
съюз, посочените две основни права са прог-
ласени в редица правнообвързващи актове. 
Изключително важно значение за реалното 
им гарантиране има юриспруденцията на Ев-
ропейския съд по правата на човека (нар. по-
нататък ЕСПЧ, Съда в Страсбург) и Съда на 
Европейския съюз (СЕС). 

От историческия преглед се установява, че 
в международното право закрила получава 
първо правото на неприкосновеност на лич-
ния живот. Така например, посоченото субек-
тивно право е изрично прогласено в най-
важните универсални международни актове, 
приети от Организацията на обединените 
нации (ООН), а именно: 

- във Всеобщата декларация за правата 
на човека (ВДПЧ) от 1948г., която в чл. 12 
изрично постановява, че „никой не може да 
бъде подлаган на произволна намеса в личния 
му живот, семейството, жилището и ко-
респонденцията, нито на посегателства 
върхy неговата чест и добро име. Bсеки човек 

има право на закрила от закона срещу подоб-
на намеса или посегателства.“ [28]. 

- в Международния пакт за граждански и 
политически права (МПГПП), който в чл. 17, 
ал. 1 регламентира, че „Никой не може да 
бъде обект на своеволно и незаконно вмеша-
телство в личния му живот, семейството 
му, дома или кореспонденцията му, нито на 
незаконно накърняване на неговата чест и 
добро име“[29]. 

С напредъка на технологичния процес, 
ООН приема и други незадължителни актове, 
които имат за цел да регламентират различни 
аспекти на неприкосновеността на личния 
живот [6,7].  

Освен в универсалните международни ак-
тове, правото на лична неприкосновеност 
получава признание и в най-значимия правен 
инструмент, приет от Съвета на Европа: Ев-
ропейската конвенция за защита на правата 
на човека и основните свободи (ЕКЗПЧОС) 
от 1950г.[16]. Посоченият международен до-
говор, който има правнообвързващ характер 
за държавите-страни по него, изрично регла-
ментира в чл. 8, ал. 1, че всеки човек има пра-
во на зачитане на личния и семейния му жи-
вот, на жилището и тайната на кореспонден-
цията му. Намесата на държавните власти в 
упражняването на това субективно право е 
недопустима „освен в случаите, предвидени в 
закона и необходими в едно демократично 
общество в интерес на националната и об-
ществената сигурност или на икономичес-
кото благосъстояние на страната, за пре-
дотвратяване на безредици или престъпле-
ния, за защита на здравето и морала или на 
правата и свободите на другите (чл. 8, ал. 2 
ЕКЗПЧОС).  

В рамките на ЕС, закрилата на правото на 
зачитане на личния и семейния живот, на 
жилището и на тайната на съобщенията, е 
регламентирана в чл. 7 от Хартата на основ-
ните права на Европейския съюз [23]. 

Правото на защита на личните данни, за 
разлика от правото на неприкосновеност на 
личния живот, не е изрично уредено в разпо-
редбите на ЕКЗПЧОС. Под влияние на ево-
лютивното тълкуване на Съда в Страсбург, 
днес правото на защита на личните данни е 
утвърдено като част от правата, закриляни по 
силата на чл. 8 от ЕКЗПЧОС. [19, 20, 21] 

Впоследствие, Съветът на Европа (СЕ), ка-
то се позовава на чл. 8 от ЕКЗПЧОС 
[1,с.28,14,15], приема две резолюции относно 
защитата на личните данни, а през 1981г. 
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държавите-членки на посочената регионална 
организация приемат Конвенцията за защита 
на лицата при автоматизираната обработка на 
лични данни (Конвенция № 108)[17]. Посоче-
ният акт дълго време е „единственото прав-
но обвързващо многостранно споразумение в 
областта на защитата на личните данни, 
чиято цел е да се защити правото на непри-
косновеност на личния живот, признато в 
член 8 от ЕКЗПЧОС“ [5]. Конвенцията № 
108 беше модернизирана с приемането на 
Протокол за изменение CETS No. 223. [18]. 

В рамките на ЕС, правото на защита на 
личните данни е изрично прогласено като 
самостоятелно субективно право в чл. 16 от 
Договора за функциониране на Европейския 
съюз (ДФЕС) [22] и в чл. 8 от Хартата на ос-
новните права на Европейския съюз[23]. Това 
обективно положение е резултат на продъл-
жилата дълги години положителна тенденция 
в развитието на европейското законодателст-
во в областта на закрилата на личните данни.  

Закрилата на личните данни е уредена за 
първи път през 1995г., когато ЕС приема Ди-
рективата 95/46/ЕО на Европейския парла-
мент и на Съвета от 24 октомври 1995г. за 
защита на физическите лица при обработва-
нето на лични данни и за свободното движе-
ние на тези данни (Директивата за защита на 
личните данни) [2]. Прогресивното развитие 
на информационните и комуникационните 
технологии и тяхното навлизане във всички 
области на обществения живот подтикват ЕС 
да си постави за цел осигуряване на адекватна 
правна рамка за защита на личните данни, 
която да отговоря на съвременните предизви-
кателства. В изпълнение на тази цел, Общ-
ността приема редица важни правни инстру-
менти, като например: Регламент (ЕО) № 
45/2001 на Европейския парламент и на Съве-
та от 18 декември 2000 година относно защи-
тата на лицата по отношение на обработката 
на лични данни от институции и органи на 
Общността и за свободното движение на та-
кива данни [8]; Директива 2002/58/ЕО за пра-
вото на неприкосновеност на личния живот и 
електронни комуникации [3]; през 2016г. са 
приети Регламент (ЕС) 2016/679 на Евро-
пейския парламент и на Съвета от 27 април 
2016 година относно защитата на физически-
те лица във връзка с обработването на лични 
данни и относно свободното движение на 
такива данни и за отмяна на Директива 
95/46/EО (Общ регламент относно защитата 
на данните) [9] и Директивата 2016/680 за 

защита на данните, обработвани от полицейс-
ките и наказателноправните органи [4] и дру-
ги актове. 

Към настоящия момент, основните прави-
ла в ЕС по отношение на защитата на физи-
ческите лица във връзка с обработването на 
личните данни, както и правилата по отноше-
ние на свободното движение на такива данни, 
са разписани в Общия регламент за защита на 
личните данни (ОРЗД), който се прилага в 
държавите-членки от май 2018г.  

Днес, в условията на една от най-тежките 
глобални здравни кризи, предизвикана от 
разпространението на коронавируса SARS-
CoV-2, особено важен е въпросът за закрила-
та на личните данни. И най-вече на закрилата 
на данните, свързани със здравословното със-
тояние на физическите лица, определени в 
ОРЗД като „специални категории лични дан-
ни“. Този въпрос придоби актуалност, тъй 
като от началото на пандемията от COVID – 
19, а и към настоящия момент, в почти всички 
държави-членки в ЕС бяха наложени редица 
мерки за ограничване разпространението на 
новия вирус, които могат да засягат и обра-
ботването на личните данни (включително на 
здравните данни) на гражданите. В тази връз-
ка, всички правни субекти (държавни органи, 
юридически лица, публични и частни органи-
зации) следва да спазват стриктно утвърдени-
те в международното и европейското право 
принципи и правила, гарантиращи законосъ-
образно обработване на личните данни на 
физическите лица.  

Важно е да се отбележи, че „правото на 
защита на личните данни не е абсолютно 
право, а трябва да бъде разглеждано във 
връзка с функцията му в обществото и да 
бъде в равновесие с другите основни права 
съгласно принципа на пропорционалност“ 
(т.4 от преамбюла на ОРЗД). В тази връзка, 
следва да се има предвид чл. 52, параграф 1 
от ХОПЕС, който постановява, че „Всяко 
ограничаване на упражняването на правата 
и свободите, признати от настоящата Хар-
та, трябва да бъде предвидено в закон и да 
зачита основното съдържание на същите 
права и свободи. При спазване на принципа на 
пропорционалност ограничения могат да 
бъдат налагани, само ако са необходими и 
ако действително отговарят на признати 
от Съюза цели от общ интерес или на необ-
ходимостта да се защитят правата и сво-
бодите на други хора“, т.е. в правото на ЕС 
са въведени определени обстоятелства, при 
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наличието на които правото на защита на 
личните данни може да бъде ограничено. 

В системата на ЕКПЧ упражняването на 
правото на личните данни, закриляно от чл.8, 
може да бъде ограничено, когато това е необ-
ходимо за преследване на законна цел [1, 
с.43]. 

По отношение на обработването на лични-
те данни, свързани със здравословното състо-
яние на лицата, приложение намира чл. 9 от 
ОРЗД. В посочената разпоредба е въведена 
забрана за обработването на тази категория 
специфични лични данни. Следва да се отбе-
лежи, че съгласно разпоредбите на ОРЗД 
личните данни за здравословното състояние 
обхващат „всички данни, свързани със здра-
вословното състояние на субекта на данни-
те, които разкриват информация за физи-
ческото или психическото здравословно със-
тояние на субекта на данните в миналото, 
настоящето или бъдещето. Това включва 
информация относно физическото лице, съб-
рана в хода на регистрацията за здравни 
услуги или тяхното предоставяне, както е 
посочено в Директива 2011/24/EС на Евро-
пейския парламент и на Съвета, на същото 
физическо лице; номер, символ или характе-
ристика, определени за дадено физическо 
лице с цел уникалното му идентифициране за 
здравни цели; информация, получена в резул-
тат от изследването или прегледа на част 
от тялото или на телесно вещество, вклю-
чително от генетични данни и биологични 
проби; и всякаква информация, например за 
заболяване, увреждане, риск от заболяване, 
медицинска история, клинично лечение или 
физиологично или биомедицинско състояние 
на субекта на данните, независимо от из-
точника на информация, като например ле-
кар или друг медицински специалист, болни-
ца, медицинско изделие или ин витро диаг-
ностично изследване.“ (т. 35 от Преамбюла на 
ОРЗД във вр. с чл.  4, т.15 от ОРЗД). 

Изключенията от забраната за обработване 
на данните, свързани със здравословното със-
тояние на физическите лица, са изчерпателно 
изборени в чл. 9, § 2 от ОРЗД, като например:  

- когато субектът на данни е дал своето 
изрично съгласие за обработването на тези 
лични данни за една или повече конкретни 
цели, освен когато в правото на Съюза или 
правото на държава членка се предвижда, че 
забраната не може да бъде отменена от субек-
та на данни (чл. 9, пар. 2, б. „а“); 

- обработването е необходимо по причини 
от важен обществен интерес на основание 
правото на Съюза или правото на държава 
членка, което е пропорционално на преслед-
ваната цел, зачита същността на правото на 
защита на данните и предвижда подходящи и 
конкретни мерки за защита на основните пра-
ва и интересите на субекта на данните (чл. 9, 
пар. 2, б. „ж“); 

- обработването е необходимо за целите на 
превантивната или трудовата медицина, за 
оценка на трудоспособността на служителя, 
медицинската диагноза, осигуряването на 
здравни или социални грижи или лечение, 
или за целите на управлението на услугите и 
системите за здравеопазване или социални 
грижи въз основа на правото на Съюза или 
правото на държава членка или съгласно до-
говор с медицинско лице и при условията и 
гаранциите, посочени в параграф 3 (чл. 9, пар. 
2, б. „з“); 

- обработването е необходимо за целите на 
изпълнението на задълженията и упражнява-
нето на специалните права на администратора 
или на субекта на данните по силата на тру-
довото право и правото в областта на социал-
ната сигурност и социалната закрила, дотол-
кова, доколкото това е разрешено от правото 
на Съюза или правото на държава членка, или 
съгласно колективна договореност в съответ-
ствие с правото на държава членка, в което се 
предвиждат подходящи гаранции за основни-
те права и интересите на субекта на данните 
(чл. 9, пар. 2, б. „б“); 

- обработването е необходимо от съобра-
жения от обществен интерес в областта на 
общественото здраве, като защитата срещу 
сериозни трансгранични заплахи за здравето 
или осигуряването на високи стандарти за 
качество и безопасност на здравните грижи и 
лекарствените продукти или медицинските 
изделия, въз основа на правото на Съюза или 
правото на държава членка, в което са пред-
видени подходящи и конкретни мерки за га-
рантиране на правата и свободите на субекта 
на данните, по-специално опазването на про-
фесионална тайна (чл. 9, пар. 2, б. „и“) и др. 

Последните две изключения, посочени по -
горе, намират широко приложение в условия-
та на пандемия от COVID-19. Изложеното 
становище намира подкрепа и в изявлението 
на Европейския комитет по защита на данни-
те от 19 март 2020г., в което е посочено че 
„ОРЗД е широкоспектърен законодателен 
акт, който урежда правилата, които се при-
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лагат за обработването на лични данни в 
контекст като този, свързан с COVID-19. 
ОРЗД позволява на компетентните здравни 
органи и работодателите да обработват 
лични данни в контекста на епидемия, в съ-
ответствие с националното законодателст-
во и в условията, определени там. Например, 
когато обработването е необходимо поради 
причини от съществен обществен интерес в 
областта на общественото здраве. При тези 
обстоятелства не е необходимо да се разчи-
та на съгласието на отделните лица.” [24]  

По-нататък в изявлението си Европейският 
комитет по защита на данните (ЕКЗД) допъл-
ва, че „при обрабоването на специални кате-
гории данни от компетентните органи 
(напр. здравните органи), членове 6 и 9 от 
ОРЗД дават възможност за обработване на 
лични данни, когато то попада в обхвата на 
законовите правомощия на публичния орган, 
предвидени в националното законодателство 
и условията, залегнали в ОРЗД.“ [24]. 

ЕКЗД също така подчертава, че „В кон-
текста на трудовите правоотношения, об-
работването на лични данни може да е необ-
ходимо за спазването на правно задължение, 
което се прилага спрямо работодателя, ка-
то напр. задължения, свързани с осигурява-
нето на здравословни и безопасни условия на 
труд или с обществен интерес, напр. конт-
рол на заболявания и други заплахи за здра-
вето“[24]. При наличие на последната хипо-
теза, обработващият личните данни (т.е. ра-
ботодателят) е длъжен да спазва принципа на 
пропорционалност и на свеждане на данните 
до минимум, както и всички свои задължения 
по ОРЗД (напр. задължението му по чл. 13 от 
ОРЗД да предостави информация на субекта 
на данни, т.е. служителя си и др.). 

На 21 април 2021г. ЕКЗД прие още два до-
кумента, които предоставят допълнителна 
информация за законосъобразното обработ-
ване на личните данни по време на пандемия-
та от COVID-19, а именно: „Насоки 03/2020 
относно обработването на данни за здравос-
ловното състояние за целите на научните изс-
ледвания в контекста на пандемията от 
COVID-19“ [25] и „Насоки 04/2020 относно 
използването на данни за местоположението 
и инструменти за проследяване на контактите 
в контекста на пандемията от COVID-19“ 
[26]. 

Към настоящия момент, въпросът за оси-
гуряването на адекватна закрила на личните 
данни възникна и във връзка с предложението 

на Европейската комисия за създаването на 
„цифров зелен сертификат“, който ще улесня-
ва безопасното свободно движение на граж-
даните в ЕС по време на пандемията от 
COVID-19 [27]. Европейската комисия пред-
лага оперативно съвместимият цифров зелен 
сертификат да позволява издаването и транс-
граничната проверка и приемане на някой от 
следните сертификати:  

1. сертификати за ваксинация - за лица, 
които са се ваксинирали срещу COVID-19 в 
държавата-членка, която издава сертификата; 

2. сертификат за тест - за лица, които пре-
доставят датиран отрицателен резултат от 
тест NAAT или бърз антигенен тест, изброени 
в общия и актуализиран списък на тестове за 
бърз антиген COVID-19, създаден въз основа 
на Препоръка 2021 / C 24/01 33 на Съвета; 

3. сертификат за възстановяване - за лица, 
които са се възстановили от инфекция с 
SARS-CoV-2 след положителен тест NAAT 
или положителен бърз антигенен тест, избро-
ени в общия и актуализиран списък на тесто-
ве за бърз антиген COVID-19, създаден въз 
основа на Препоръка 2021 / C 24/01. 

Всеки от изборените по-горе серитификати 
ще съдържа лични данни за съответното фи-
зическо лице, включително данни, свързани 
със здравословното му състояние (напр. дан-
ни за името на лицето, датата на раждане на 
лицето, инфорамция за ваксината, която му е 
поставена, информация за направения му тест 
NAAT или бърз антигенен тест, данни удос-
товеряващи, че лицето е преболедувало ин-
фекция с SARS-CoV-2 и др.). Отговорността 
за закрилата на всички данни за здравослов-
ното състояние на лицето ще се носи от дър-
жавата-членка, която е издала съответното 
„цифрово зелено удостоверение“[30]. Пред-
вид изложеното, и в случай че бъде прието 
предложението на Европейската комисия, 
държавите-членки следва да създадат подхо-
дящи и реални гаранции за закрилата на лич-
ните данни, свързани със здравословното 
състояние на европейските граждани, при 
издаването на посочените серитификати. 

 
Заключение 
 
Пандемията на COVID - 19 е едно от най -

сериозните съвременни предизвикателства в 
историята на Обединена Европа. За кратък 
период от време, коварното заразно заболява-
не отне живота на хиляди европейски граж-
дани, постави пред сериозен риск функцио-
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нирането на здравните системи на държавите-
членки, оказа отрицателно въздействие върху 
икономическата и финансововата стабилност 
на ЕС. Европа претърпя тежки загуби. Пан-
демията от COVID-19 оказа изключително 
негативно въздействие и върху упражняване-
то на редица основните права на гражданите, 
а други, като правото на защита на личните 
данни, постави в сериозна опасност. По от-
ношение на последното, анализът показва, че 
международната и европейската общност са 
приели не малко на брой универсални и реги-
онални актове за неговата закрила. Тези акто-
ве съдържат основните принципи и правила 
за гарантиране на анализираното основно 
човешко право, които следва да бъдат съблю-
давани от страна на задължените правни су-
бекти. Днес, в условията на пандемията от 
COVID - 19, когато хората са най-уязвими, 
отговорните национални и европейски органи 
и институции, трябва да положат още повече 
усилия за гарантиране на основните човешки 
права, сред които е и правото на защита на 
личните данни. 
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ABSTRACT The article discusses the importance of exercise in antiquity for a healthy lifestyle and treatment. 
The purpose of this article is to study the contribution of ancient civilizations to the emergence and development 
of therapeutic gymnastics. According to the discovered historical data, the exercises as a therapeutic tool were 
applied in India, China, Greece and Rome thousands of years ago. The ancient roots of exercise clearly show that 
ancient physicians and philosophers were convinced that the effects of therapeutic gymnastics would lead to phys-
iological changes that strengthen health.  
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Въведеие 
 
През XX век лечебната гимнастика се 

усъвършенства и се превръща в наука осно-
вана на доказателства. Въз основа на съвре-
менните физиологични и клинични концепции 
са разработени теоретичните основи и са опре-
делени методологичните принципи за нейното 
прилагане. Научно обосновано се прилагат 
различни методики на лечебната гимнастика 
при заболявания и травми, както и за превен-
ция, профилактика и подобряване качеството 
на живот. Лечебната гимнастика е комплекс от 
физически и дихателни упражнения, които 
имат общ или локален профилактичен или те-
рапевтичен ефект върху човешкия организъм. 

Ето защо се насочихме към проучване на 
приносът на древните цивилизации за възник-
ване и развитие на лечебната гимнастика. 

Според откритите исторически сведения 
(живопис и писмени източници), упражнени-
ята като терапевтично средство са били прила-
гани в Индия, Китай, Гърция и Рим преди хи-
ляди години. Древни лекари като Хиродик, 
Хипократ и Гален препоръчват упражненията, 
като панацея и здравословен живот в древно-
стта. 

 
Индия 
 
Индийската цивилизация датира от преди 

10 хиляди години. Според древните източници 
упражнението (Vyayama) е един от важните 
аспекти в начина на живот на хората в древна 
Индия. То е основен компонент от профилак-
тиката, лечението и рехабилитация. Подпо-
мага подмладяването и дълголетието [2]. Спо-
ред Аюрведа човекът е комбинация от тяло, ум 
и душа - за тялото тя прилага Vyayama (упраж-
нения) и Krida (спорт). За ум и душа предлага 
техники на йога: Асана, Пранаяма и Медита-
ция и др. Vyayama произлиза от vy (специ-
фично) + aa (конкретно) + yam (контрол) + 
ghamg (чрез което се прави) и в пълен смисъл 
означава специфичен и конкретен контрол на 
тялото[23,17]. 

Аюрведа е наука за дълъг и здравословен 
живот. Има три основни аюрведични текста 
Карака Самхита (Caraka Samhita), Сусрута 
Самхита (Susruta Samhita) и Астанга Хрдаям 
(Astanga Hrdayam) [23]. Свещените книги на 
Ведите описват значението на пасивните и ак-
тивни движения, дихателните упражнения и 
масажа при лечението на различни заболява-
ния, т.е. забелязва се профилиране на отдел-
ните средства на физическата култура за пре-
одоляване последствията от различни заболя-
вания.  

 Повече от три хиляди години писмена ис-
тория сочи, че упражненията са от съществено 
значение за всеки човек, за да поддържа своето 
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здраве и за целта е необходимо да се изпълня-
ват ежедневно [29]. Установено е, че индусите, 
живеещи в древността, са обръщали внимания 
върху въпросите за личната хигиена, общест-
веното здраве и санитарните условия. В Ка-
рака Самхита текста е разделен на осем раз-
дела и се забелязва, че във всяки от тях има 
специално посочени упражнения. Набляга се 
на поддържането на здравето, което включва 
подходяща диета, сън, почивка, занимания, ре-
довни физически упражнения и т.н. Посочва 
се и отрицателното въздействие на прекомер-
ното прилагане на упражненията като – преу-
мора, изтощение, жажда, кървене от различни 
части на тялото, диспнея, кашлица, треска, 
повръщане и т.н. Противопоказанието и харак-
теристиката на правилното упражняване също 
са споменати в Карака Самхита. В текста се 
описава практиката на Vyayama според раз-
личните сезони. През горещото лято и по 
време на проливния дъждовен сезон упражня-
ването трябва да се преустанови. Есента е под-
ходяща за плуване и трябва да се прибягва до 
Vyayama през пролетния сезон [27]. Карака 
Самхита е най-старото доказателство за опи-
сани в литературата упражнения за лечение, 
предписвани за двадесет вида болести и други 
заболявания, които могат да се излекуват или 
да се минимизират последиците им. Там се го-
вори за две много често срещани заболявания 
вследствие начина на живот: захарен диабет и 
затлъстяване, които могат да бъдат лекувани 
чрез Vyayama.  Карака Самхита предлага 
упражнение за тялото и йога за ума и душата 
[18]. 

През 600 г.пр.н.е. лекар на име Сусрута е 
бил защитник на доктрината за трите „доши“, 
и включва нейните концепции в своето препо-
даване на медицина и хирургия в университет 
в Бенарес, Индия [10].  Той е първият лекар, 
предписвал упражнения на своите пациенти и 
е посочил, че за да са ефективни тези упражне-
ния трябва да се прилагат всеки ден, но да се 
прилагат с по малка дозировка [23, 5]. При из-
готвяне на лечебната програма, за него било от 
съществено значение да вземе предвид 
възрастта, силата, телосложението, терена къ-
дето ще се правят упражненията и диетата на 
пациента [5]. Сусрута препоръчва упражнени-
ята, защото те правят тялото стегнато и леко, 
увеличават силата на мускулите, подобряват 
храносмилането и физическата активност, 
предотвратяват бездействието, намаляват се-
нилността, като същевременно са благопри-
ятни за запазване на добро здраве [4].  

Сусрута пише, че „болестите си отиват от 
човек, привикнал към редовно физическо на-
товарване“[5]. Той споделя, че хората, които 
консумират много храна, спят твърде дълго и 
остават обездвижени, стигат до състояние, 
което той свързва с различни заболявания. И 
прави заключение, че физическите упражне-
ния трябва да бъдат включени в терапията на 
затлъстяването [4], защото активността е до-
принася за намаляване на кафа „доша“ 
[20]. Сусрута предписва диета и упражнения 
при диабет [5].  Според него участието в пре-
комерни физически упражнения, тълкувани 
като значителна или тежка физическа актив-
ност, би причинило множество заболявания и 
потенциално би довело до смърт [20].   

 
 Китай 
 
 В Китай упражненията за здраве се 

използват от хилядолетия. Най-ранните ръко-
писи, в които се говори за лечебните ефекти на 
движенията и масажа датират от 3000–2000 г. 
пр.н.е. Например в древен Китай престъпни-
ците били поставяни в малки килии, където 
човек можел само да седи или да лежи. След 
няколко месеца той отслабвал толкова много, 
че не можел да избяга, дори и да имал такава 
възможност, тъй като при бездействие муску-
лите на крайниците атрофират [3].   

За първи път в книгата „Кунг фу“, чието 
име може да се преведе като „трудният път 
към съвършенството“ се споменава за прило-
жението на упражненията с лечебна цел. Тя е 
написана през 2500 г. пр. н. е., през 1776 г. е 
преведена на английски език.  

В древен Китай са създадени училища по 
медицинска гимнастика за обучение и прила-
гане на лечебна гимнастика и масаж. В тях са 
се изучавали пасивните движения, упражнени-
ята със съпротивлиние и дихателните упраж-
нения за лечение на сърдечни и белодробни за-
болявания, изкривяване на гръбначния стълб, 
костни фрактури и луксации.  

През VI век. н. е. в Китай  за първи път в 
света е създаден държавен медицински инсти-
тут, където гимнастиката и масажът са вклю-
чени като задължителни дисциплини в учеб-
ния план.  

За основател на китайската хигиенна гим-
настика, се приема известният древно китай-
ски лекар Хуа Туо (2500 пр.н.е.), който 
написва книгата "Игpaтa нa пeттe живoтни". B 
cвoятa дългoгoдишнa пpaĸтиĸa Xya To нe caмo 
пpaĸтиĸyвa тeзи yпpaжнeния, нo и oбyчaвa 
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cлaби и бoлни xopa c цeл дa бъдe yĸpeпeнo 
здpaвeтo им, дa ce пoвишaт cъпpoтивитeлнитe 
им възмoжнocти и в ĸpaйнa cмeтĸa дa ce 
yдължи живoтa им [32]. Cпopeд иcтopичecĸи 
cвeдeния неговите пocлeдoвaтeлитe У Πy и 
Фaн A eжeднeвнo ca пpaĸтиĸyвaли тези упраж-
нения и ca били в oтличнo физичecĸo 
cъcтoяниe до 90-гoдишнa възpacт (14). 
Упpaжнeниятa, вĸлючeни в ĸнигaтa ca 
пoдxoдящи зa нaчинaeщи и мoгaт дa ce 
пpaĸтиĸyвaт от 4 дo 60-гoдишнa възpacт.  

Изминали са две хиляди години от смъртта 
на Xya To, но принципът на китайската физи-
ческа култура все още е един и същ - търсенето 
на здраве чрез физическа активност.  В осно-
вата на почти всички методики/подходи на 
съвременната китайска гимнастика са вклю-
чени елементи от бойните изкуства. Упражне-
нията, предназначени за невъоръжена битка, 
се превръщат в една от най-съвършените си-
стеми за психо-физическо въздействие.  

Това показва, че от древни времена на хо-
рата е било известно значението на физиче-
ската активност по отношение на здравето. 

Малко по-късно природните фактори и уп-
ражненията започват също да се използват в 
Япония като лечебни средства. 

 
 Гърция 
 
 Използването на физически упражнения за 

терапевтични цели е широко разпространено в 
Древна Гърция. Питагор (570–490 г. пр. н. е.) 
препоръчва използването на ежедневни 
упражнения при  здравословни проблеми. В 
неговото училище, описано като „философски 
медицински център“, той съветва последова-
телите си да се придържат към режим на хра-
нене, упражнения, музика и медитация. Пита-
гор вярва, че болестите са възникнали поради 
липса на хармония между елементите на 
тялото, и за да се възстанови тя и да се по-
стигне здравословно състояние, се изисква 
дневен режим, който включва дълги разходки, 
бягане, борба, хвърляне на диск и бокс [30]. 

Древногръцкият философ Платон (около 
428-347 г. пр. н. е.) нарича движението - „ле-
чебната част на медицината“. От неговите фи-
лософски трактати получаваме сведения за 
древногръцкия лекар Херодик (484–425 г. пр. 
н. е.), който се счита за основател на лечебната 
гимнастика [13]. За него Платон пише: „Хиро-
дик беше учител по гимнастика и когато се 
разболя, прилагаше гимнастически техники за 
лечение. В началото той измъчваше основно 

себе си, а след това и останалата част от чове-
чеството". За първи път пациентите започват 
да търсят помощ не в храмовете, а в гимнази-
ите - институции, в които се преподава гимна-
стика. Самият Хиродик, според Платон, е 
страдал от нелечимо заболяване (вероятно ту-
беркулоза), но занимавайки се с упражнения, е 
доживял почти сто години, преподавайки и на 
пациентите си терапевтична гимнастика. Той 
използвал за лечение дозирани разходки, 
бягане, гимнастика и масаж [13].   

Един от учениците на Херодик е древно-
гръцкият лекар и философ, основател на съв-
ременната медицина Хипократ (459–377 г. пр. 
н. е.). В своите трудове той нарича умереният 
начин на живот, разумната гимнастика, чи-
стият въздух и разходките „храна за цял жи-
вот“[3, 23]. Хипократ описва действието и ме-
тодите за използване на физическите упражне-
ния при някои заболявания на сърцето, белите 
дробове, ендокринната система и хирургич-
ните заболявания. Въвежда в гръцката гимна-
стика определени хигиенни познания и разби-
ране за „терапевтична доза“ на физическите 
упражнения при болния човек“[21]. Хипократ 
смята, че упражненията са едно от най-важ-
ните лекарства. Той предоставя подробно пис-
мено предписание за упражнение с ходене за 
пациенти със затлъстяване [11]. Един от уче-
ниците на Хипократ е лекарят Диокъл (375–
300 г. пр. н. е.) [1]. Той приема, че диетата, 
упражненията и ваните са от съществено зна-
чение за здравословния начин на живот. Пре-
поръчва децата да посещават гимназията 
два пъти дневно, заради ползите от упражне-
нията. Възрастните хора насърчава да правят 
умерени разходки, за да подпомогнат хранос-
милането, като същевременно избягват 
дългите и бързи преходи поради опасност от 
лошо храносмилане и стомашни разстройства 
[28].  

Древногръцкият лекар Еразистрат (310–250 
г. пр. н. е.) предписва режим, който включва 
умерени упражнения, гимнастически дейно-
сти, диети, къпане и ограничени лекарства 
[19]. 

 
Рим  
 
След завладяването на древна Елада  от 

Римската империя, множество гръцки роби 
сред които е имало учени, лекари и гимнас-
тици, били отведени в Римската империя. Те 
разпространили там своите знания за лечеб-
ната гимнастика, които били напълно приети 
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от лекарите и философите на Древен Рим.  
Древногръцкият лекар в Рим Асклепиад 

(128 г. –56 г. пр . н. е.) препоръчвал въздържа-
нето от храна и напитки. Назначавал активни 
и пасивни движения като най-ефикасно ле-
чебно средство при различни заболявания и 
особено при болести, свързани с нарушения в 
обмяната на веществата [24, 25].  

Римският енциклопедист и лекар Авл Кор-
нелий Целз (25 г. пр . н. е. - 50 г. сл . н. е. ) в 
своя трактат „Осем книги за медицината“ под-
робно описва активните и пасивните упражне-
ния и тяхното лечебно приложение [6]. 

Древноримския лекар, хирург и философ 
Клавдий Гален (129 – 210 г. сл .н.е) създава ос-
новите на медицинската гимнастика - за 
възстановяване на здравето и хармоничното 
развитие на човека. Той препоръчва на своите 
пациенти гимнастически упражнения, гре-
бане, конна езда, лов, събиране на плодове, 
разходки и масаж. Гален е първият спортен ле-
кар, който първоначално е лекувал гладиато-
рите в древен Рим. Популяризира здравослов-
ната гимнастика, осъждайки необмислената 
страст към спорта и въвежда трудотерапията 
като лечебен метод. В своите трудове Гален 
обобщава опита си при прилагането на меди-
цинската гимнастика след инциденти, 
настъпили по време на ежедневна трудова дей-
ност или в резултат на военни конфликти. Той 
класифицира упражненията като бавни, бързи, 
атонични, енергични, нежни и насилствени и 
когато се предписват те по здравословни при-
чини, трябва да бъдат умерени [26]. 

В своя труд „Изкуството за запазване на 
здравето“ Гален съветва: „Дишайте чист 
въздух, яжте и пийте правилните храни и 
напитки, правете гимнастика, имайте здраво-
словен сън, изпразвайте ежедневно дебелото 
черво и контролирайте емоциите си“ [9]. 
Упражнения той предписвал на пациенти 
страдащи от заболявания, свързани с артрит, 
депресия, воднянка, епилепсия, подагра, ту-
беркулоза [15]. Неговото влияние върху 
използването на упражненията в меди-
цинската практика на арабските и европей-
ските страни е продължило приблизително 1 
400 години или до края на Средновековието 
[31].  

Лекарят и философ от Централна Азия Абу 
Али Ибн-Сина (Авицена) (980 — 1037 г.) в 
"Канон на медицината" широко популяризира 
физическите упражнения като важен елемент 
от лечебната и превантивна (профилактична) 
медицина. Единственото място, където 

продължават да се усъвършенстват човешките 
познания за отделните науки в епохата на фе-
одализъм е Арабската държава. Там се 
въвежда за първи път използването на фи-
зикалните методи на лечението – слънце, 
въздух и вода, заедно с масаж и пр. От тогава 
съществуват и понятията дозировка и индиви-
дуален подход при лечение. 

В Средновековието, през периода на гос-
подството на Църквата и Светата инквизиция 
в Европа, рязко се забавя и се възпрепятства 
развитието и на биологичните науки, на меди-
цината, включително и на терапевтичната гим-
настика. 

 
Заключение  
 
От проследяването на античните корени на 

физическите упражнения става ясно, че лечи-
телите в древността са знаели, че редовните 
упражнения ще доведат до физиологични про-
мени, укрепващи здравето. Забележително е, 
че те са изготвяли методични указания включ-
ващи показания, противопоказания и конк-
ретна дозировка на натоварването според за-
боляването и състоянието на пациента за всеки 
етап от неговото лечение.  
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ABSTRACT Measures during a pandemic have an impact on physical activity, which has already been 

reduced due to the modern way of life. The aim of the report is to raise awareness of the impact of reduced physical 
activity on the human body and to offer opportunities for its improvement. Stagnant lifestyle has a negative impact 
not only on physical condition and motor functions, but also on a psycho-emotional level.  
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ВЪВЕДЕНИЕ 
 
Пандемията формира среда, която създава 

предпоставки за понижаване на обичайната 
физическа активност поради самоизолацията и 
изискванията за карантина. Физическата ак-
тивност (ФА) е един от основните фактори за 
първична здравна профилактика. Тя включва 
всяко движение на тялото, коeто повишава 
разхода на енергия, превишаващ този в покой 
[5]. Води до намаляване рисковете от възник-
ване на множество болести, и е от полза за об-
ществото чрез увеличаване на социалното вза-
имодействие и ангажираност. Терминът „на-
малена двигателна активност“ (НФА) описва 
живота на хората, които не извършват доста-
тъчно физически дейности, необходими за 
поддържане на добро здравословно състояние 
и за понижаване на рисковите фактори.  

 
ИЗЛОЖЕНИЕ 
 
Целта на настоящия обзор е да представи 

информация относно влиянието на НФА върху 
психическото и физическо здраве на човека и 
да се предложат възможности за подобрява-
нето им в условия на изолация. 

Съгласно определението на Центъра за 
контрол и превенция на заболяванията в САЩ 
(което е възприето и от СЗО), за липса на фи-
зическа активност говорим, когато се извърш-
ват за по – малко от 2,5 часа седмично умерено 
интензивни или 1 час седмично енергични фи-
зически дейности [26].  

Препоръки на СЗО [26]: 
Децата и юношите oт 5 до 17 години трябва 

да се занимаватс физическа активност с уме-
рена и висока интензивност средно 60 минути 
на ден. Физическата активност с продължи-
телност над 60 минути носи допълнителна 
полза за здравето им. 

Хората на възраст между 18 и 64 години 
трябва да се занимават с физическа активност 
с умерена интензивност не по-малко от 150 
минути на седмица и 75 минути с интензивно 
натоварване. Всяко занимание с физическа ак-
тивност трябва да продължава не по-малко от 
10 минути. 

Основните препоръки към възрастните 
хора над 65 години остават същите. Тези, ко-
ито са с ограничена подвижност трябва да се 
занимават с физическа активност за подобря-
ване на равновесието и предотвратяване на па-
данията в три и повече дни от седмицата. При 
условие, чесъстоянието им не позволява да уп-
ражняват физическа активност в препоръчи-
телните обеми, е необходимо да практикуват 
толкова, колкото им позволяват възможнос-
тите [29]. 

Фактът, че ФА подобрява физическите ха-
рактеристики и ефективността, е добре извес-
тен. Той е потвърден многократно в множес-
тво експерименти и изследвания. НФА в усло-
вията на съвременния живот, от една страна, и 
недостатъчното развитие на масовите форми 
на физическа култура сред населението, от 
друга страна, водят до влошаване на различ-
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ните функции и появата на негативни после-
дици в човешкият организъм. Съвременният 
живот има особено негативно влияние върху 
ФА. Факторът НФА в днешно време е един от 
основните, водещи до болестите на техничес-
ката цивилизация [23].  

 
Факти за физическата активност (СЗО): 
1. Обездвижването се нарежда сред основ-

ните рискови фактори, водещи до заболяване 
и смърт. В глобален мащаб 6 % от смъртните 
случаи се свързват с ниската физическа актив-
ност. По значимост този фактор отстъпва само 
на високото артериално налягане (13 % ) и тю-
тюнопушенето (9 %). Липсата на физическа 
активност е основна причина за 21-25 %от за-
боляваниятана рак на млечната жлеза и рак на 
дебелото черво. 

2. Редовната физическа активност влияе 
благотворно на здравето. Физически актив-
ните хора рискуват в по-малка степен да забо-
леят от исхемична болест на сърцето, хиперто-
ния, диабет, рак на дебелото черво и млечната 
жлеза, както и депресия; изложени са на по-
малък риск от счупване на шийката на бедре-
ната кост и гръбначните прешлени; поддържат 
здравословно тегло. 

3. Физическата активност не се свежда до 
спорт. Под физическа активност се разбира 
всяко движение, извършвано от скелетните 
мускули, което изисква разход на енергия. Фи-
зическата активност включва спорт, физи-
чески упражнения и други действия като игри, 
работа в къщи и в градината, танци. 

Според проучване на “Евробарометър” 
40 % от гражданите на ЕС спортуват поне вед-
нъж седмично, 65 % практикуват физически 
упражнения, а 25 % не се занимават почти ни-
кога с такава дейност. Ирландия и скандинав-
ските страни имат най-сериозно отношение 
към спорта. Едва 3 % от гражданите на Гърция 
и Италия заявяват, че спортуват редовно. 82 
%от населението на България не практикува 
никакви спортни занимания или го прави вед-
нъж месечно. Нараства делът на учениците с 
ниво на физическа активност под препоръчи-
телното за тази възраст. Налице е ниско ниво 
на информираност на населението за ползата 
от физическата активност при профилактиката 
и лечението на заболяванията. Едва 7% от па-
циентите получават информация и индивиду-
ално адаптирани препоръки за физическа ак-
тивност от лекар или друг медицински персо-
нал [29]. 

Фактори, които водят до НФА са: 

 Продължителен престой пред ком-
пютъра 

 Използването на електроника и тех-
ника в ежедневните дейности 

 Използването на лични превозни 
средства – автомобили, електрически скутери, 
тротинетки и др. 

 Широкото използване на мобилни 
устройства в ежедневието 

Според проучване на Института за соци-
ални изследвания и маркетинг, други причини 
за възникване на НФА могат да бъдат и [1]: 

 Недостатъчно свободно време (50%) 
 Невъзможността за допълнителни 

финансови разходи (14%) ? 
 Липса на близко/удобно място за 

спорт до дома/работното място (12%) 
НФА води до сериозни вреди върху здра-

вето като: диабет тип 2 - 27%, рак на дебелото 
черво 21-25%, исхемична болест на сърцето 
приблизително 30%, рак на гърдата 21-25% и 
други хронични незаразни болести [2].  

В резултатите от надлъжно проучване, про-
ведено в САЩ върху 68 132 жени след диаг-
ностициране на диабет тип 2, се установява 
увеличаване на ФА и намаляване на заседна-
лия начин на живот [24, 10]. Направените изс-
ледвания показват значението и ефектив-
ността на ФА при прилагане на програми за 
предотвратяване на диабет при лица в риск 
или с установен диабет тип 2 [16,28,11]. 

Eкип от изследователи провежда проуч-
ване, което доказва, че по-високото ниво на 
обща ФА е свързано с по-нисък риск от въз-
никване на рак на гърдата и дебелото черво, 
диабет и исхемична болест на сърцето. Повече 
ползи за здравето се наблюдават при обща ак-
тивност около 6 часа седмично. Резултатите 
показват, че общото физическо натоварване 
трябва да бъде няколко пъти по-високо от пре-
поръчаното минимално ниво от 150 минути на 
седмица, за да се намали рискът от тези забо-
лявания [13]. Тези резултати се потвърждават 
и от множество автори в други изследва-
ния[14, 18, 8, 19]. 

НФА е причина за повече от 5,3 милиона 
предотвратими смъртни случаи годишно или 
9% от преждевременната смъртност поради 
хронични незаразни болести (ХНБ) и се прев-
ръща в един от водещите проблеми на общес-
твеното здравеопазване [15]. 

Съществуват множество връзки между 
липсата на ФА и затлъстяването. Повишената 
ФА намалява риска от затлъстяване, може да 
повлияе благоприятно върху разпределението 
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на телесното тегло и предоставя разнообразни 
ползи, свързани със здравето, дори при липса 
на загуба на тегло. ФА е важна за постигане на 
правилен енергиен баланс, който е необходим 
за предотвратяване или намаляване на затлъс-
тяването. Освен, че се изразходва енергия по 
време на ФА, тя има положителен ефект и 
върху скоростта на метаболизма в покой, и 
може да подобри телесния състав. Правилно 
разработените програми за ФА могат да запа-
зят или дори да увеличат чистата мускулна 
маса по време на отслабване[31]. 

Изразената НФА и заседналият начин на 
живот обикновено се свързват с влошаване на 
физическото и психическо здраве, повишен 
риск от смъртност [3]. Направени са изследва-
ния, които доказват, че ФА може да бъде ефек-
тивна за подобряване на психичното благосъс-
тояние и има потенциал да предотврати симп-
томите на психични разстройства като депре-
сия и тревожност [6, 7, 20, 25]. 

В кратките периоди, в които не се поддър-
жат препоръчителните здравословни нива на 
ФА, могат да възникнат неблагоприятни пос-
ледици. Например, при намаляване на днев-
ните стъпки от около 10 000 до около 1500 в 
рамките на 2 седмици, водят до нарушена чув-
ствителност към инсулино-липидния метабо-
лизъм, увеличаване на висцералните мазнини 
и теглото, влошаване на сърдечно-съдовото 
здраве при възрастни и стари хора [12]. 

Представена е информация за влиянието на 
новите, установени мерки за безопасност на 
населението върху НФА. Фактът, че ФА по-
добрява физическите характеристики и ефек-
тивността, е добре известен. Той е потвърден 
многократно в различни експерименти и наб-
людения. НФА в условията на съвременния 
живот, от една страна и недостатъчното разви-
тие на масовите форми на физическа култура 
сред населението, от друга страна, водят до 
влошаване на различните функции и появата 
на негативни последици в човешкият органи-
зъм [17]. 

Последиците от НФА според проучените 
научни статии са рисков фактор, който може 
да доведе до възникване на:  

 Намалена плътност на костите 
 До повишаване на кръвното налягане 

и стесняване на артериите 
 До намаляване на ензима липопро-

теин липаза, който спомага за горенето на маз-
нини 

 До отслабване насухожилията и став-
ните връзки, нарушение на позата и развитие 
на плоски стъпала; 

 До хипотония, което значително на-
малява физическата и умствената способност 
на човека; 

 До понижаване на максималната бе-
лодробна вентилация, витален капацитет, дъл-
бочината и обема на дишането; 

 Затлъстяване и нарушен метаболи-
зъм 

  Хипертония / хипотония 
  Нарушени функции на жлези с вът-

решна секреция 
  Намалена сила и еластичност на мус-

кулите 
  Бързина на реакцията и координаци-

онните способности 
  Повишеното нервно-мускулно нап-

режение 
 Хронични заболявания характерни за 

възрастните, като неврози, хронични сто-
машно-чревни заболявания, хронични сър-
дечно-съдови заболявания, гръбначни изкри-
вявания [21, 4, 22]. 

Висок е и процентът на децата ( 3-6 го-
дишни ) с регистрирано статично плоскостъ-
пие – 44,9%. Гръбначните изкривявания зачес-
тяват в предучилищна и ранна училищна въз-
раст, където са регистрирани 33,9% сколиози 
и 65% отклонения в стойката. Слабата муску-
латура и лошата поза са причини за функцио-
нални отклонения, които с течение на времето 
стават структурни и необратими, което причи-
нява много проблеми в зряла възраст [9, 27]. 

 
ПРЕПОРЪКИ – ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА 

ПОДОБРЯВАНЕ НА ФА 
  
 При наличието на двигателна активност, 

независимо под каква форма се изпълнява 
(спорт на открито, йога вкъщи, джогинг), ние 
помагаме на тялото да увеличи производст-
вото на важните за нас хормони. Те изпълня-
ват ролята на невротрансмитери, като през си-
напсите пренасят необходимата за ЦНС ин-
формация. Известни са още като хормони на 
щастието: серотонин, допамин, норадреналин, 
фенилетиламин, окситоцин, ендорфин. Всеки 
един от тях има важно значение и изпълнява 
различна функция. Синтезират се в организма 
при наличието на активно физическо движе-
ние и натоварване. 

Когато сме щастливи, ние излъчваме енер-
гия на по - добри, по - здрави и уверени хора, 
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като по този начин привличаме вниманието на 
другите към нас. Тонусът и настроението са 
приповдигнати, както и желанието да творим 
и откриваме себе си. Стимулираме мотиваци-
ята си за постигане на нови цели и осъществя-
ване на мечти.Биомеханичната формула на 
щастието е движението. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
Застоялият начин на живот оказва влияние 

не само на физическото ни състояние и двига-
телните функции, но и на психо - емоционал-
ното ни равнище. За да има баланс между тях 
ние трябва ежедневно да правим опити да под-
държаме нашият социален и енергиен статус. 
Един от най лесните и прости начини за това е 
движението, от което всички имаме толкова 
голяма нужда, без да подозираме за нея. Ко-
гато практикуваме това което ни харесва и 
обичаме, съчетано с полезното за нас, целият 
процес се превръща в удоволстиве.  

Спортът е удоволствие, а движението е 
здраве. 
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ABSTRACT: The article discusses the need for programs for physical fitness development and methods for 
assessment in school age children that foster motivation and challenge for students to actively participate in the 
planning and selection of tools that will contribute to increasing and maintaining their physical capacity, as well 
as maintaining their interest and motivation to be active enough to lead a healthy lifestyle. The aim of our study 
is to review the literature and develop a model for a complex methodology that meets modern requirements for 
the development of motor skills and to select a suitable test battery to assess the level of physical fitness of students. 
The applied model and the Fitnessgram test battery can be used as an assessment of physical fitness for future 
research with students from different age groups. 
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 Физически активният начин на живот е из-
точник на добро здраве и предотвратява въз-
никването на рискови фактори. Научните изс-
ледвания сочат, че значителен процент от де-
цата и подрастващите не са ангажирани с ре-
гулярни физически занимания. Ниската физи-
ческа активност от друга страна се асоциира с 
редица болестни състояния на организма като 
в детска възраст тя забавя нормалното физи-
ческо и психическо развитие, води до появата 
на затлъстяване и други състояния. В средната 
и напредналата възраст – съдейства за разви-
тие на редица хронични болести: сърдечно-съ-
дови, рак, метаболитни нарушения-затлъстя-
ване, диабет тип 2, дегенеративни заболявания 
и други. Като социален ефект – увеличаване на 
разходите в здравеопазването 
[1,2,15,18,22,26]. Активността на децата през 
периода на израстване подобрява тяхното 
здраве, което е предпоставка за възпитание в 
активен начин на живот и добро здраве в зряла 
възраст. Децата, които са физически активни 
през периода на израстване се превръщат във 
физически активни възрастни, което намалява 
риска от заболявания, за разлика от тези, които 
не са физически активни. Наблюдава се тен-
денция за увеличаване на затлъстяването в 
детска възраст, което поставя този проблем 
като един от приоритетните по отношение на 

общественото здраве, тъй като затлъстяването 
в детска възраст с  голяма вероятност води до 
затлъстяване в периода на израстване [8,9,17]. 

Едни от основните задачи на обучението по 
физическо възпитание от 5-10 клас са укреп-
ване на здравето, намаляване на хиподинами-
ята, повишаване на функционалната годност и 
хармонично развитие на двигателните качес-
тва, стимулиране на правилното физическо 
развитие на учениците, изграждане на пра-
вилно телодържане и навик за неговото запаз-
ване, възпитаване на потребност и траен инте-
рес към системни занимания с физически уп-
ражнения и възпитаване на положителни лич-
ностни качества [25,9,11]. 

 
Цел 
Целта на нашето проучване е да се направи 

преглед на литературата и да се разработи мо-
дел за комплексна методика, която да отговаря 
на съвременните изисквания за развитие на 
двигателните качества както и да се селектира 
подходяща тестова батерия за оценка на ни-
вото на физическа дееспособност на учени-
ците.    
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Методология 
Програмите за физическо възпитание и ме-

тодиките за тяхното изпълнение са насочени 
да осигуряват на децата и подрастващите ус-
ловия да участват, колкото е възможно по-
често, в  часове по физическо възпитание 
[12,13]. Изследванията показват, че добрите 
програми за физическо възпитание оказват 
влияние върху физическата активност на де-
цата, подобряват  равнището на двигателните 
им качества, създават навици за системни фи-
зически упражнения, стимулират информира-
ността на децата за здравословния начин на 
живот и възпитават у тях качества като упори-
тост за достигане на поставените цели. Учеб-
ните програми по физическо възпитание 
включват планиране на три вида задачи. Обу-
чение в двигателни навици, което включва на-
чално разучаване, непосредствено обучение, 
затвърдяване, усъвършенстване и контрол, 
развитие на двигателните качества на ученика 
и възпитаване на личността. [19]. 

Учебната програма е насочена към комп-
лексно развитие на двигателните качества, 
формиране на положително отношение към 
двигателната активност и здравно-хигиенни 
навици при спортуване, овладяване на дос-
тъпни за възрастта знания за терминологията, 
техническото изпълнение и приложението на 
физическите упражнения. Учениците  трябва 
да придобият и определени теоретични позна-
ния как да подготвят организма си за дадена 
дейност и как да го възстановяват след ней-
ното приключване, какъв е краткосрочният и 
дългосрочният ефект от приложението на фи-
зическите упражнения върху различните сис-
теми на тялото и тяхното влияние за поддър-
жане на здравето им, както и знания за прави-
лата на изучаваните спортни дисциплини и 
игри [29,16,21]. 

Приложението на упражнения с еластични 
ленти и Швейцарски топки в урока по физи-
ческо възпитание като част от учебната прог-
рама в българските училища е ограничено. Не-
зависимо от широкото приложение на елас-
тичните ленти и швейцарските топки в об-
ластта на физикалната терапия, фитнеса и 
спорта повече от 30 години много училища в 
Италия, скандинавските страни, САЩ, Канада 
и др. ги използват като едно от средствата в 
урока по физическо възпитание. Включването 
на упражнения с швейцарска топка и елас-
тични ленти може да допринесе за увелича-
ване на координацията, равновесието, мускул-
ната сила и издръжливостта както и да тренира 

проприорецепцията. Използването на упраж-
нения с швейцарска топка може да бъде  и ал-
тернатива за аеробна тренировка [3,7,24]. 

Съчетаването на упражненията с швейцар-
ска топка и еластични ленти с леки гирички, 
медицински топки или баланс бордове улес-
нява, подпомага или стимулира работата на 
мускулите на горните и долните крайници 
както и на гръбната и седалищната мускула-
тура. Използването на упражнения за стречинг 
с швейцарска топка спомага за подобряване на 
гъвкавостта, мускулният баланс и позата което 
от своя страна осигурява възможност за пости-
гане на добра подвижност в ставите,  която е 
важен елемент от превенцията на мускулните 
травми. Упражненията с еластични ленти оси-
гуряват постоянно напрежение на мускулату-
рата, позволяват оказване на съпротивление в 
различни посоки, дават възможност за разно-
образие, подобряват координацията, стойката 
посредством включване на мускулите на трупа 
които стабилизират. С увеличаване на обема 
на движение се увеличава и съпротивлението, 
включват се повече мускулни влакна и респек-
тивно се увеличава силата [10,23,27,28]. 

Проблемът за  физическото натоварване на 
подрастващите – респективно учениците, с ак-
цент върху измерването, оценяването и конт-
рола на равнището на физическата дееспособ-
ност е  от най-обсъжданите в  научноизследо-
вателската дейност и практиката на физичес-
кото възпитание като специфична учебна дис-
циплина [13,14] и е естествен резонанс от 
целта и съдържанието на учебните програми 
по физическо възпитание.  

Най-често в практиката за оценяване на фи-
зическата дееспособност се използват т.нар. 
спортно-педагогически тестове, групирани в 
тестови батерии за различни възрастово-по-
лови групи и с отчитане на някои допълни-
телни критерии, подбирани според целта на 
изследването. Батериите със стандартизирани 
тестове за оценка на физическата дееспособ-
ност осигуряват една добра алтернатива - те 
дават възможност да се изследват повече хора 
и изискват по-малко разходи и време за про-
веждане [4,5,6]. Такива тестови батерии са: Ев-
рофит, Алфа-фит тестова батерия, Фитнесграм 
и Активитиграм, Батерията на Президентският 
съвет за фитнес на Американската асоциация 
за Здраве, Физическо възпитание и рекреация, 
Младежки фитнес тест и др. Тестовата батерия 
Еврофит е приета и използвана в повечето ев-
ропейски страни, както и в страни извън Ев-
ропа. Основавайки се на информацията можем 
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да кажем, че  се оценява физическата дееспо-
собност на децата и младите хора във връзка 
със тяхното здраве. Фитнесграм е система за 
контрол и оценка на физическата дееспособ-
ност чрез хетерогенна батерия от тестове за 
оценяване на индивидуалните параметри на 
физическото и функционалното състояние на 
изследваните на базата на свързани със здра-
вето обективни критерии-стандарти за карди-
ореспираторна годност, мускулна сила, мус-
кулна издръжливост, гъвкавост и телосложе-
ние. В резултат на множество изследвания и 
оценки на валидността на тестовете в продъл-
жение на години, тези стандарти са били съоб-
разени с пола и възрастта на децата и подраст-
ващите и се основават на предварителна 
оценка за това,  колко активни  и физически 
дееспособни трябва да бъдат те, за да бъдат 
здрави. 

 
Резултати  
 
Направената литературна справка ни даде 

основание за съществуваща проблемна област 
за научни изследвания относно необходи-
мостта от разработването на програми, които 
да стимулират комплексното развитие на дви-
гателните качества, да предоставят възмож-
ност на учениците да участват активно в пла-
нирането и подбора на средствата, които ще 
допринесат за увеличаване и поддържане на 
физическата им дееспособност, както и ще 
поддържат интереса и мотивацията им да бъ-
дат достатъчно активни за да водят здравосло-
вен начин на живот. Разработената от нас ком-
плексна методика за развитие на двигателните 
качества при ученици от 6, 7 и 8 клас, ще доп-
ринесе за подобряване на тяхната физическа 
дееспособност, ще ги мотивира и стимулира 
да бъдат физически активни не само в учи-
лище, но и  през свободното им време.  

   Модела за комплексната методика за раз-
витие на двигателните качества включва мно-
гообразни и интересни средства и методи за 
развитие на двигателните качества, оценка и 
самооценка,  да се провокира мотивация и да 
се създадат стимули за подобряване на физи-
ческата  дееспособност на учениците. 

Разработихме три станции с разнообразни 
комплекси от упражнения, което създава усло-
вия за специализирана работа за развитие и 
усъвършенстване на кардиореспираторната 
издръжливост, мускулната сила, гъвкавостта и 
координацията. Методът на кръговата трени-
ровка и игровият метод създават възможност 

за поддържане на вниманието и по-добра мо-
тивация за изпълнение на отделните упражне-
ния. Метод на индивидуалния подход в часо-
вете по физическо възпитание -  разнообрази-
ето на упражненията и възможността за работа 
в отделните станции с упражнения с различна 
степен на трудност стимулира учениците с по-
висока физическа дееспособност да изпълня-
ват упражнения с по- голяма трудност, а тези 
с по-ниска степен на физическа дееспособност 
- да бъдат по-активни и мотивирани и също 
така да работят за усъвършенстване на двига-
телните си качества. Индивидуален подход 
при оценката, планирането и целенасочената 
работа за развитие на индивидуалните двига-
телни качества.  

 
Пилотен модел за комплексна методика 

за развитие и оценка на двигателните ка-
чества: 

 
За развитие на кардиореспираторните въз-

можности на учениците използвахме  бягане с 
умерено темпо 800-1000м или подвижни игри 
с висока интензивност и методиката на  наци-
оналната новозенландска фондация за здраво 
сърце със съдействието на новозенландската 
асоциация за здраве и физическо възпитание и 
рекреация „Да скачаме за здраво сърце“. 

За развитие на силата координацията и рав-
новесието използваме статични и динамични 
физически упражнения от различни изходни 
положения с и на уреди: Използваме упражне-
ния с фитбол, еластични ленти, баланс бор-
дове, леки гирички и медицинска топка. 

За развитие на гъвкавостта и координаци-
ята използваме упражнения за стречинг на то-
ничните мускули на горен и долен крайник и 
гръбна мускулатура с фитбол и упражнения за 
стречинг  или автостречинг посредсвом пох-
вата от ПНМУ „Задържане - отпускане“ на то-
ничните мускули на горен и долен крайник и 
гръбната мускулатура с партньор.  

От тестовата батери Фитнесграм вклю-
чихме следните тестове: за измерване на ае-
робната издържливост – бягане 1 миля и со-
валково бягане -20м отсечки до отказ; състав 
на телесната маса – ръст, тегло, индекс на те-
лесната маса,; мускулна сила и издръжливост 
– канадски коремни преси, лицеви опори, пов-
дигане на трупа; гъвкавост – седни и докосни. 

Експерименталното приложение на Фит-
несграм/Активитиграм в нашето изследване 
показа следните по-важни предимствата на 
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тази система за оценяване: възможност за със-
тавяне на индивидуални доклади с оценка, ко-
ито могат да помогнат на децата и техните ро-
дители да бъдат по-информирани, колко е 
важна физическата дееспособност за здравето, 
както и да се насърчават учениците да са фи-
зически активни и да имат добри нива на фи-
зическа дееспособност; докладът-оценка дава 
обратна връзка – т.нар. индивидуални препо-
ръки за положително стимулиране на подрас-
тващите и насоки за включване на упражне-
ния, дейности, спортове, които да увеличат 
физическата им  активност и дееспособност;. 
Това е един разбираем и лесен за интерпрета-
ция софтуерен продукт, който дава възмож-
ност за проследяване на резултатите на учени-
ците през годините, както и за оценка на физи-
ческото състояние и физическата дееспособ-
ност на цели класове, училища, райони и др. 
Базата данни позволява на учителите да доку-
ментират и лесно да организират информаци-
ята за постиженията на учениците. Използва-
нето на свързаните със здравето обективни 
критерии подчертава значението на личното 
постижение във връзка със здравето и нама-
лява стимулирането за високи резултати. 
Програмата дава възможност на ученици и 
учители да планират индивидуални програми 
за стимулиране на развитието на физическите 
качества (за влизане във форма в рамките на 6 
седмици).  

 
Дискусия 
 
След пилотно приложение на модела за 

комплексната методика за развитие на двига-
телните качества като част от урока по физи-
ческо възпитание с ученици от 6 клас от Ан-
гло-Американското училище в гр .София през  
трите триместъра/периода на обучение и оце-
няване през учебната година можем да отбеле-
жим следните важни етапи при приложението 
на методиката. 

Запознаване и обучение на учениците в ап-
робираните и избрани за изследването тестове 
от програмата Фитнесграм. 

Провеждане на тестуването. 
Оценка на резултатите и планиране на за-

дачи за усъвършенстване през учебната го-
дина. 

Развитие на кардиореспираторната издръж-
ливост- бягане 800-1000м и подвижни игри с 
висока интензивност. 

Обучение на учениците в изпълнението на 
загрявка и стречинг. 

Запознаване и обучение в различни видове 
скокове с въже според Новозенландската асо-
циация за здраве и физическо възпитание и 
рекреация „Да скачаме за здраво сърце“.   

Запознаване и обучение с упражненията за 
развитие на силата, силовата издръжливост, 
координацията и гъвкавостта с фитбол, елас-
тични ленти, баланс бордове, леки гирички и 
медицинска топка. 

Запознаване и обучение с упражненията за 
стречинг и автостречинг   с партньор. 

Контролно тестуване. 
Развитие на самооценката и мотивацията - 

изработване на индивидуални програми спо-
ред възможностите и предпочитаните групи 
упражнения за развитие на двигателните ка-
чества. 

Разработване на формуляр за ретроспек-
тивна оценка на физическата дееспособност на 
учениците през трите периода. 

Критичен анализ на индивидуалните резул-
тати с акцент върху индивидуалните постиже-
ния, сравнени със здравословните стандарти 
на програмата фитнесграм за оценка на физи-
ческото развитие на учениците. 

Изработване на индивидуални програми и 
стимули за развитие на физическа дееспособ-
ност на учениците през свободното им време. 

Тестуване в края на експеримента.  
Независимо от добрите възможности на ба-

терията от тестове на Фитнесграм, резултатите 
от тестовете трябва да бъдат внимателно об-
съждани, тъй като процесите на регрес, физи-
ческото развитие и степента на половото съз-
ряване могат да се отразят съществено върху 
резултатите от тестуването. Трябва да се има 
предвид, че нивото на физическата дееспособ-
ност има генетична обусловеност, поради ко-
ето някои деца ще подобрят резултатите си по-
бързо от други, а някои  ще могат да постигнат 
значително по-високи резултати, независимо 
от прилаганата стандартна тренировъчна 
програма. Стандартите за оценка на охране-
ността се основават на измерване на кожни 
гънки и на БМИ. Когато се интерпретират ре-
зултатите е важно да се има предвид, че около 
3 до 5% е стандартната грешка при измерва-
нето на кожните гънки. БМИ може да доведе 
до лъжливо негативни резултати при деца със 
силно развита мускулатура, която ще отчете 
твърде високо тегло или при деца с ниско 
тегло и със слабо развита мускулатура, но с го-
лям процент на телесни мазнини. Резултатите 
от аеробният капацитет могат да зависят от 
мотивацията на тестувания в деня на теста, 
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лоши атмосферни условия при провеждането, 
навлизането на учениците в пубертета, телес-
ното тегло и др.  

 
Заключение 
 
Пилотното приложение на модела за комп-

лексна методика за развитие и оценка на дви-
гателните качества с ученици от 6 клас показа 
добро възприемане на програмата и ни дава 
основание да направим заключение, че прило-
женият модел може да бъде използван за бъ-
дещо научно изследване и при ученици от 
седми и осми клас като тестовата батерия  на 
програмата Фитнесграм, може да се прилага 
като контролно-оценителна част към учебната 
програма по физическо възпитание и в други 
възрастови групи за оценяване на физическата 
дееспособност. 
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МЕТОДИ ЗА ОЦЕНКА В УРОКА ПО ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ ОКАЗВАЩИ ПО-
ЛОЖИТЕЛНО ВЛИЯНИЕ ВЪРХУ МОТИВАЦИЯТА, УЧАСТИЕТО, ОЦЕНКАТА И 

ЗДРАВЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ 
 

Пенка Минчева-Болгурова 
 

ASSESSMENT METHODS IN THE PHYSICAL EDUCATION LESSON THAT HAVE A 
POSITIVE IMPACT ON THE MOTIVATION, PARTICIPATION, ASSESSMENT AND 

HEALTH OF STUDENTS  
 

Penka Mincheva-Bolgurova 
 

ABSTRACTThe physical education teacher has to overcome a number of challenges in the process of teaching. 
It is obligatory that along with teaching the content for physical education and leading the students through the 
process of acquiring the skills and the methodology the physical education teacher has to assess the progress and 
the development of the skills and to register any difficulties that might arise which can prohibit the students from 
performing at their best when graded. The purpose of the study is to research different assessment method used, 
to analyze the role of the self-assessment methods, the standards based and rubrics based methods for grading 
and to define the benefits from using different assessment strategies for assessment and grading. Conclusion: The 
grade in physical education has different functions and in the process of assessment there are different goals that 
are set to support the process of teaching and student’s learning. The assessment is focused on the end product, 
the achieved result and the individual progress of the students. It is important to set a transparent goals for clear 
expectations when grading, which is to help students develop self-assessment strategies which will reflect on their 
individual progress and a higher performance when graded. Standards based assessment helps students to be 
clear with the expectations, the rubrics used for each unit reflect on the active participation, motor skills develop-
ment end the knowledge and understanding of the unit content.Thus is stimulating the students to be self-monitor-
ing their performance during practice and when assessed and leads to better performance when graded.  

Key words health, assessment, standards for grading, education 
 

Въведение 
 
Оценяването е систематичен и непрекъснат 

процес на събиране, описване и анализ на ин-
формация за напредъка и постиженията на 
учениците във връзка с очакванията на учеб-
ната програма. Целта на оценяването е да по-
добри обучението на учениците и планирането 
на програмата. Ползата за учениците относно 
мотивираното им участие в урока както и при 
оценяването е значителна когато теса инфор-
мирани и разбират напълно какви са изисква-
нията по време на обучението и има ясни кри-
терии за оценка. Оценяването и оценяването 
на напредъка на учениците са неразделни ком-
поненти на процеса на преподаване и обуче-
ние. Оценката е основата за добър комуника-
ционен процес, който е ясен и смислен както 
за учениците така и за родителите. Оценката 
според [15] трябва да е насочена да обучава за 
да се постигнат по добри резултати, а не да 

оценява постигнатите резултати. Оценката по 
физическо възпитание има различни функции, 
а в процеса на оценяване се поставят различни 
задачи. Те се намират в единство и са неот-
менна част от процеса на обучение. Оценява се 
крайният продукт, постигнатият резултат, но и 
индивидуалният напредък на учениците. 
Важно е да се заложи „прозрачен“ механизъм 
от ясно формулирани критерии за оценка, 
който да развива тяхната самооценка, чрез съ-
поставка на резултатите от обучението. 

 
Цел и задачи на изследването 
 
Целта на изследването е да се проучат раз-

личните използвани методи за оценка, да се 
анализира ролята на алтернативните методи 
за оценка като методи за самооценка, методи 
за оценяване базирани на стандарти и руб-
рики и и да определят ползите от използва-
нето на различни стратегии за оценка върху 
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мотивацията, участието и крайният резултат 
от обучението. Според М. Андреев [2]оцен-
ката има важна роля в процеса на обучение и 
доказва дали учениците усвояват необходи-
мия учебен материал. Тя е насочена към овла-
дяване, последователно подобряване на зна-
нията и разбирането на уменията и тяхното 
прилагане . Оценката е информативна - по-
казва нивото на овладяване на уменията, 
грешките и дали приложените методи за обу-
чение са подходящи за учениците. Оценката е 
и образователна - помага на учениците да раз-
вият самочувствие и личността си. Оценката 
също така дава възможност за прогноза за ни-
вото на развиване на уменията и знанията, а 
също така и за бъдещото им развитие. Оцен-
ката се основава на доверието на ученика и 
води до формиране на критерии за самоконт-
рол за развитие на уменията на учениците и 
ги мотивира сами активно да работят за по-
добрение в областите където могат да постиг-
нат по добри резултати. 

Целите, свързани със здравето, са насо-
чени към физическото развитие на учениците, 
тяхното здравословно състояние, тяхната 
стойка, функционален капацитет, тяхната фи-
зическа подготовка и възможностите за пос-
тигане на по-високо ниво. Целите на оценка 
по физическо в възпитание са тясно свързани 
с рамката на учебната програма и крайните 
резултати от обучението. 

Примери за критерии за оценка на знани-
ята в урока по физическо възпитание могат да 
бъдат: демонстрират знания и разбиране на 
концепциите в учебната програма по физи-
ческо възпитание; използват теории и прин-
ципи относно самоусъвършенстването, под-
държането на тялото; споделят и използват 
правилно терминологията в урока по физи-
ческо възпитание; демонстрират прогрес от-
носно развитието на двигателните качества и 
нивото на фитнес; демонстрират умения и 
прилагат индивидуални и отборни тактики в 
игрови и състезателни ситуации [11]. 

 
Методи 
 
Има установени критерии за контрол и 

оценка на физическата годност на учениците 
от 10 до 19 години, създадени от Министерст-
вото на образованието в България, които са за-
дължителни и са разделени в четири основни 
групи: оценка на физическата годност, двига-
телни умения в избрания от ученика спорт с 

цел постигане на изключително високи пости-
жения през годината и за активно участие в 
учебната програма по Физическо възпитание в 
програмите след училище. 

Учителите са длъжни да информират уче-
ниците за критериите, които трябва да се из-
ползват при оценяване, а учениците трябва да 
разбират образователните и здравните цели и 
задачи на учебната програма по физическо 
възпитание. [12] 

Оценката е мостът между преподаването и 
ученето. Според [16]има три ключови процеса 
в обучението – какво е конкретното ниво на 
ученика в момента, какъв е напредъка които 
бихме постигнали и как ще се постигне очак-
ваният резултат. 

 
Резултати 
 
Ролята на оценката се разглежда от редица 

изследователи и образователни институции 
[2,612,11] , защото чрез нея се събират доказа-
телства за наученото от ученика. Чрез нея се 
дава обратната връзка за ефективността от 
преподаването и овладяването на знанията. Тя 
е от значение за самите ученици, за учителите, 
за родителите и не на последно място и за учи-
лищата. Оценяването и оценката ни дават ин-
формация както за ефективността на препода-
ването, така и за силните и слабите му страни. 
Чрез нея се проверяват способностите на уче-
ниците да овладяват заложения учебен мате-
риал; в каква степен се усвояват предвидените 
в учебната програма знания, а в контекста на 
училищното физическо възпитание и на двига-
телните умения и навици и нивото на развитие 
на двигателните качества. Освен установяване 
на моментното ниво на развитие, чрез оцен-
ката могат да се предвижда и прогнозира по-
нататъшното развитие на учениците. Тя служи 
и за селекция, има регулиращи и стимулиращи 
функции. Можем да обобщим, че чрез нея уче-
ниците формират умения за самооценка с по-
мощта на учителите и изграждат самоконтрол 
– създават собствени критерии за оценка на 
грешките и възможност за прогрес [2]. Чрез 
оценяването се насърчава и самият обучителен 
процес, насърчава се ученето, като в същото 
време учители и образователни институции 
наблюдават техния напредък. 

Както се посочва в [11], оценяването на 
учениците е важно и на макро-ниво (училища, 
образователни системи, правителства, висши 
учебни заведения, работодатели).Ролята ѝ в 
този случай е по отношение на улесняването 
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на решенията за подбор, чрез определени стан-
дарти. Чрез нея се осигурява достъпа до по-ви-
сока образователна степен и обучение, както и 
възможност за намиране на работа. Един вид 
оценката до някаква степен определя профила 
на учениците. 

В педагогическата теория и практика оце-
няването се разглежда като формиращо оценя-
ване или оценяване по време на обучителният 
процеси сумарно оценяване или оценяване 
след приключване на обучителният процес. 
Независимо, че става въпрос за една и съща 
дейност, е необходимо да се направи разграни-
чение между тях. Оценяването по време на 
обучителният процеси оценяването след прик-
лючване на обучителният процес имат раз-
лични цели. 

 
Формиращо и сумарно оценяване 
 
Формиращото оценяване е критерийно и 

текущо докато сумарното е констатиращо и 
резултативно. От педагогическа гледна точка 
е важно формиращото оценяване да не оказва 
влияние върху сумарното оценяване [6,11]. 
Според актуализирания доклад на HKSARG 
[11]., относно оценяването на учениците, 
целта на формиращото оценяване е получава-
нето на обратна информация, касаеща както 
преподаването, така и ученето като се постига 
оптимизиране на процеса на обучение, чрез 
ежедневно оценяване. Това е един вид неофи-
циална оценка за постиженията на ученика. 
Сумарната оценка от своя страна определя ця-
лостния напредък на учениците и обобщава 
постигнатите резултати. За разлика от форми-
ращото оценяване този вид оценяване се из-
вършва периодично – в края на срока, в края 
на годината. Разглеждането на видовете оце-
няване показва и важността на обратната 
връзка, която учениците трябва да имат в про-
цеса на обучение. При редовно формиращо 
оценяване, когато учениците са запознати с 
критериите и изискванията към тях, ще се по-
добри както формиращото така и сумарното 
оценяване. В съвременните условия, в практи-
ката за оценяването постиженията на учени-
ците, се използва и портфолио оценяване. 

 
Оценяване чреа портфолио 
 
Efe [4] изказва предположението, че чрез 

портфолио оценката, учителите получават 
един ефикасен начин да видят цялостният про-

цес, чрез който се оценяват знанията и умени-
ята на учениците. Получава се по-пълна об-
ратна връзка, касаеща преподаването и уче-
нето, подпомага се самото преподаване. Чрез 
това оценяване се дава възможност и на са-
мите обучавани активно да се включват в про-
цеса на оценяване, като по този начин учени-
ците имат възможността да развиват техните 
собствени умения по отношение на самооце-
няването и собствения им напредък. Учени-
ците се ангажират активно, развиват мисле-
нето си. Положителното значение е както за 
учениците, така и за учителите, като чрез пор-
тфолио оценката може да се направи сравне-
ние и с традиционните техники за оценяване. 

 
Стандарти за оценяване 
 
Използването на стандарти при оценката се 

базира на оценките върху владеенето на конк-
ретни стандарти, като се елиминират факто-
рите на поведение от академичните оценки и 
имам множество възможности за достигане на 
изискваните умения [9]. При оценяването , 
чрез стандарти оценките се определят въз ос-
нова на уменията на учениците по предвари-
телно определен набор от умения с цел по-
ясно съобщаване на академичните силни и 
слаби страни на учениците на ученици, роди-
тели и други преподаватели [8,13]. Оценяват 
се само на академични фактори [10]. Учите-
лите се насърчават да спрат да увеличават или 
намаляват академичната оценка на ученика 
поради неакадемично поведение, присъствие, 
точност, участие в клас, академична почтеност 
и др. [5]. 

Често училищата, прилагащи стандарти за 
оценка, предоставят отделен доклад с оценка 
за такова поведение [7] като разделят акаде-
мичните и поведенческите фактори. Привър-
жениците на тази практика твърдят, че оцен-
ките стават по-валидни, като предоставят ин-
формация, която родителите, учениците и учи-
телите могат да използват за подобряване на 
обучението и поведението [1,3].; тази прак-
тика също създава условия за мотивиране и по 
активно участие на учениците в процеса на 
обучение. Пример за използване на стандарти 
за оценка в Англо – Американското училище в 
София. 

Стандарт за активно участие - от учениците 
се очаква да покажат уважение, като си сът-
рудничат, играят честно, следват указанията и 
са в безопасност. 
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Стандарт за развитие на двигателните уме-
ния - изпълнява двигателни умения, необхо-
дими при физически дейности 

Стандарт за развитие тактики и стратегии – 
демонстрира, разбира и прилага правила и 
стратегии въз основа на прилагане на умения 
и стратегии по време на игровата ситуация. На 
таблицата по долу са представени критериите 
за оценка на стандартите като се използва че-
тири степенна скала за оценка. Примерна 
скала за оценка, чрез използване на стандарти: 

Оценка 4 – самостоятелно покрива стан-
дарта, винаги, пример е за останалите, лидер и 
инициативен. 

Оценка 3 – до голяма степен покрива стан-
дарта, в повечето случаи, както се очаква, про-
явява лидерски качества, но само понякога. 

Оценка 2 – доближава се до стандарта и 
покрива понякга с помоща на връстниците си 
или учител стандарта и се нуждае от помощ за 
да демонстрира уменията си. 

Оценка 1 – не покрива стандарта, нуждае се 
от постоянна помощ за да демонстрира умени-
ята си. 

 
Дискусия 
 
За да се създаде култура на оценяване за 

учене и ефективно преподаване и учене, учи-
телите трябва да определят начална точка при 
обучението чрез диагностична оценка, да 
предвидят програми и да предоставят възмож-
ности, които да задоволяват индивидуалните 
нужди на учениците, да гарантират, че учени-
ците и родителите разбират фокусът върху 
ученето и очакванията за техните постижения. 
Използването на не традиционниметоди за 
оценка осигуряват множество и разнообразни 
възможности за учениците да демонстрират 
своите умения, стимулира ангажираноста и 
мотивацията за по добро и целенасоченоучас-
тие в процеса на обучение и развитие на уме-
нията [14].  

 
Заключение 
 
Оценката предоставя обратна връзка на 

ученици, учители и родители. Тя е информа-
тивна за учениците по отношение на това къде 
се намират в процеса на обучение и придоби-
ване на нови умения, нивото на техните пости-
жения, индивидуалния им напредък и ги моти-
вира за активно участие в процеса. Учителите 
използват оценката, за да модифицират, кори-

гират и актуализират методологията на препо-
даване. Родителите са информирани за това 
как детето им напредва в процеса на обучение. 
Прилагането на успешни практики за оценка 
също може да се сблъска с редица предизвика-
телства но е важно да се гарантира, че стандар-
тите, включени в оценката, са в съответствие с 
цели на учебната програма и има доказателс-
тва за надеждност и стабилност на метода за 
оценяване. 
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СТРЕСЪТ ПРИ СТУДЕНТИ И СТАЖАНТИ ОТ РАЗЛИЧНИ МЕДИЦИНСКИ 
СПЕЦИАЛНОСТИ В ЦЕНТЪР ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ –  

ЕЖЕДНЕВИЕ  И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО 
 

Петя Христова, Албена Андонова, Деяна Тодорова,  
Димитър Михайлов, Христо Христов, Магдалена Платиканова 

 
STRESS IN STUDENTS AND TRAINEES FROM DIFFERENT MEDICAL SPECIALTIES IN 

A CENTER FOR EMERGENCY MEDICAL CARE - ROUTINE AND CHALLENGE 
 

Petya Hristova, Albena Andonova, Deyana Todorova,  
Dimitar Mihaylov,  Hristo Hristov, Magdalena Platikanova 

 
ABSTRACT: Stress is an integral part of our daily lives. Therefore, its importance is huge in 

various activities, especially in the field of medicine, in particular the central nervous system. An 
anonymous survey of 40 students (21 men and 19 women) from different specialties of Medical 
Faculty, Trakia University - Stara Zagora, during their internship at the Center for Emergency Medical 
Care - Stara Zagora. The survey data are processed mathematically and graphically with Microsoft 
Office Excel 2003.ink. The analysis of the obtained data shows that the stress in the emergency 
medical centers turns out to be permanent for the medical workers and they often have a feeling of 
fatigue, exhaustion, memory loss, lack of energy, concentration difficulty  and more frequent mistakes. 
New and more effective strategies and measures are needed to combat stress in emergency medical 
centers. These measures will lead to more motivated and calm work for healthcare providers, as well 
as a sense of security. The stress in the emergency medical centers should be a subject of interest of 
more future studies, which from a challenge and everyday life will turn it into a solution to the 
problem and an optimal working environment. 

Key words: stress, healthcare providers, students, predictors, Emergency Medical Center 
 

Въведение 
 

Стресът представлява вид промяна, която 
причинява физическо, емоционално или пси-
хологическо напрежение. Според Световната 
здравна организация (СЗО) стресът, свързан с 
работното място, е реакцията, която хората 
проявяват, когато им се поставят възложат 
професионалните задачи и изисквания за ра-
бота, както ангажименти, които не съответ-
стват на техните компетентности [1,2]. В та-
кива ситуации нивата на стрес се повишават 
драстично. В динамична работна среда, как-
вато са центровете за спешна медицинска по-
мощ, стресът се оказва ежедневие. Той влияе 
на физическото и психоемоционалното със-
тояние на работещите и стажуващите там 
студенти.  

Високите нива на стреса могат да се об-
вържат с  многобройните инциденти, стресо-
ви ситуации и непредсказуеми събития, които 
се базират на тежкото състояние при голяма 

част от пациентите, спешните и своевременни 
мерки, които медицинския персонал трябва 
да вземе, както и неблагоприятения изход в 
някои от случаите. Всички тези фактори съз-
дават допълнителен стрес, който  рефлектира 
върху физическото и емоционалното състоя-
ние на медиците [9,16]. 

Поради широкото разпространение на този 
проблем и все по-стресиращите обстоятелства 
на работа в центровете за спешна медицинска 
помощ са необходими повече проучвания, 
които да търсят предиктори на стреса с цел 
по-ранното му установяване и по-добри въз-
можности за ограничаването му [3,7]. Профи-
лактирането на стреса е важно, за да се пре-
дотвратят неговите късни последствия и отк-
лючването на различни заболявания [15].  Ак-
туално е и проучването на различни страте-
гии за справяне със стреса, използвани сред 
медиците в ЦСМП [5,8,10]. 

Целта на настоящото проучване е да се от-
крият предиктори за стреса по време на рабо-
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Допускане на грешки

Рядко

Понякога

Често

Концентрация

Рядко Понякога Често

та на студенти от медицинските специалнос-
ти в ЦСМП. 
 

Материал и методи 
 
Проведено е анонимно анкетно проуч-

ване на 40 студенти  (21 мъже и 19 жени)  от 
различни специалности на Медицински фа-
култет, Тракийски университет – Стара Заго-
ра, по време стажа им в Център за спешна 
медицинска помощ - Стара Загора. Данните 
от проучването са обработени  математически 
и графично с Microsoft Office Excel 2003.ink.  
 

Резултати 
 
Много често оплакване, което ни насочва 

към повишено ниво на стрес на работното 
място, е умората. 60% от респондентите в 
нашето проучване посочиха, че понякога 
усещат умора по време на работа в ЦСМП, 
10% от тях имат този проблем често, а за 30% 
умората се оказва рядко явление (фиг.1)  

 

Умора

Рядко Понякога Често
 

 
Фиг. 1 Разпределение по прояви на умора 
 

 
Друг важен фактор за предсказването на 
стреса е концентрацията. Известно е, че при 
повишени нива на стрес тя е силно понижена 
и работещите изпитват трудност да се кон-
центрират. Според данните 70% от анкетира-
ните понякога изпитват трудност да се кон-
центрират, при 10% това е постоянно явле-
ние, което се проявява често, а при 20% - в 
редки случаи (фиг.2) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Фиг. 2 Разпределение според наличието на 

трудности с концентрациятa 
 
По отношение на въпроса дали изпитват нуж-
да от по-честа и продължителна почивка, 60 
% от работешите в ЦСМП студенти посочват 
, че понякога имат такава потребност, 25% 
категорично имат нужда от повече почивка, а 
за 15% почивката се оказва достатъчна и ня-
мат нужда от допълнителна. 
Важен фактор, който също може да служи за 
предиктор за наличието на стрес, е дали се 
допускат грешки в работния процес. 50 % от 
респондентите отчитат, че грешат понякога, 
10% - често, а 40% считат, че рядко допускат 
грешки (фиг.3). 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Фиг. 3 Разпределение според честотата на 

допускане на грешки 
 

Респондентите бяха попитани дали им е 
трудно да започнат някаква дейност тяхната 
практика. 50% от тях понякога изпитват така-
ва трудност, 45% не се затрудняват и само 5% 
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Памет

Влошаване Обичайно По-добра

категорично отговарят, че имат трудности в този 
процес. По-задълбочено разглеждане на този ас-
пект показва, че от тези, които започват лесно но-
ва задача в практиката си 20% усещат много скоро 
след това умора, 50% понякога се чувстват измо-
рени скоро след началото на работния процес и 
30% нямат проблеми с чувството на умора. 

Друг значим предиктор за стреса е енергията, 
която работещите влагат в работата. При 60% от 
респондентите понякога се наблюдава липса на 
такава, при 25% това се случва често и при 15% - 
само в редки случаи. 
В хода на проучването беше акцентирано и 
върху самооценката на паметта на анкетира-
ните. Висок процент от тях - 70% я оценяват 
като обичайна, 25% като по-добра, което би 
могло да се обясни с необходимостта от изос-
трено внимание и концентрираност поради 
интензивността на работата и само 5% нами-
рат паметта си за влошена вследствие на ра-
ботата в ЦСМП (фиг.4). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Фиг. 4 Разпределение според личната 

оценка на паметта 
 

Сред част от респондентите се наблюдава 
и загуба на интерес към обичайните задълже-
ния, което също може да се приеме за пре-
диктор на стреса. 15% от анкетираните спо-
делят, че често се случва да изгубват интерес 
към работата си, 60% само понякога и 25%  -
рядко.  

Поради психоемоционалното напрежение 
и динамичното естество на работата, голяма 
част от работещите в спешната помощ имат 
оплаквания като отпадналост. Това е често 
явление при 20% от респондентите, случва се 
понякога при 60% и рядко – също при 20 
процента. 

 
 

Обсъждане 
 
Резултатите от нашето проучване са в под-

крепа на много данни от световната литера-
тура. Стресът в центровете за спешна меди-
цинска помощ се оказва ежедневие за рабо-
тещите в тези условия. В проучване на ир-
ландски и американски учени се докладват 
значително повишени нива на работещи в 
центрове за спешна медицинска помощ като 
част от тях съобщават за различни здравос-
ловни проблеми, предимно свързани със сър-
дечно-съдовата система [6,13]. В друго изс-
ледване от шотландски учени се докладва, че 
при 75% от включените участниците, пре-
димно спешни медицински сестри съобщават 
за поне един вторичен симптом на стрес през 
последната седмица.  Установява се, че ос-
новните стъресори са професионални стресо-
ви фактори като необходимост от реанимация 
или смърт на пациент [12,14]. Според друго 
проучване сред основните стресови фактори 
при работа в спешно отделение са насилието 
над служителите. Този проблем набира все 
по-голяма популярност поради глобалното си 
разпространение и сериозността. Работата в 
несигурна среда Тази ситуация оказва силно 
отрицателно въздействие върху удовлетворе-
ността на служителите. Затова са необходими 
актуални и ясни мерки за справяне с този 
проблем, които да осигуряват спокойна среда 
на работещите в ЦСМП и да се предотврати 
масовото напускане на персонал и липсата на 
кадри в тези звена на медицинската помощ 
[4,11]. 

 
Заключение 
 
В заключение, можем да кажем, че стресът 

сред медицинските специалисти, работещи в 
центровете за спешна медицинска помощ е 
глобален проблем. Той се нуждае от задълбо-
чено проучване с цел откриване на предикто-
ри за стреса, които да спомагат за по-ранното 
му откриване и справяне с него. Необходими 
са нови и по-ефективни стратегии и мерки за 
борба със стреса в спешната помощ. Тези 
мерки ще доведат до по-мотивирана и спо-
койна работа за медиците, както чувство за 
сигурност.  

Стресът в центровете за спешна медицин-
ска помощ трябва да бъде обект на интерес на 
все повече бъдещи проучвания, които от пре-
дизвикателство и ежедневие да го превърнат 
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в решение на проблема и оптимална работна 
среда. 
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ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОДИТ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ В ЗДРАВНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ 
 

Светлана Радева 
 

INDICATORS OF HUMAN RESOURCES AUDIT IN A MEDICAL ORGANIZATION 
 

Svetlana Radeva 
 

ABSTRACT: Medical institutions operate in an extremely dynamic environment, in accordance with the 
legal framework, through the organization and management of resources and processes, often in an emergency 
situation. The main element of a health organization is its human resources. Health facilities operate in an 
extremely dynamic environment, in accordance with the regulatory framework, through the organization and 
management of resources and processes, often in an emergency situation. The main element of a health 
organization is its human resources. The development of staffs, their motivation, and training in a number of 
competencies are also developed by the organization itself. For its stability, the organizational structure, 
communication channels and people, as well as their capabilities (knowledge and skills), are important. The 
selection and development of personnel depends on the management. For a specific field, such as health care, 
the competence of employees is important. Through various methods, management must constantly emphasize its 
personnel (selection, development, certification, audit) in order to be able to adequately perform its activities. 

This study aims to analyze the importance of human resources audit in the health organization and to find 
out its need for each medical institution to fulfill its mission and provide quality services. The questions 
concerning motivation of work, workload, problems accompanying the working process are considered. The 
main conclusions relate to the necessity and advantages of using audit in healthcare organizations. 

Key words: audit, human resources, health organization, indicators, management 
 
Въведение 
 
Одитът на човешките ресурси е нова об-

ласт на знанието, която се свързва с контро-
лиране на параметрите на качеството на този 
ресурс и възможностите за тяхното постоянно 
подобряване в съответствие с потребностите 
на организацията [11]. Изясняването на същ-
ността на одита в специфична сфера [9], как-
вато е здравната, както и неговите основни 
правила и принципи дава възможност да се 
подобри качеството на извършваната работа и 
да се повиши потенциала на човешкия фактор 
в болничните структури [18]. Правилното 
дефиниране на насоките на одита е опреде-
лящо условие за позициониране ролята на 
човешките ресурси [8] за лечебните структу-
ри в процеса на повишаване на тяхната кон-
курентоспособност и качество на дейностите 
[14]. 

Одитът на човешките ресурси е система-
тичен процес, чрез който се събира, анализи-
ра, съпоставя информация, по предварително 
установени критерии предоставя на заинтере-

сованите лица независима оценка относно 
състоянието на дейността по управление на 
човешките ресурси (Пейчева, 2014). Одитът е 
насочен преди всичко към правилното изг-
раждане на Системата за управление на чо-
вешките ресурси [12,13], за нейното функци-
ониране, способства за предотвратяване на 
проблеми в управлението на персонала [10]. 
Одитът на персонала подпомага за ефективно 
управление на човешките ресурси, изгражда-
нето и оптимизирането на кадровата полити-
ка, инвестирането в хора [16], диагностика на 
кадровия потенциал, непрекъснато обучение 
и развитие [15], изграждането на корпоратив-
на култура. Одитът на човешките ресурси е 
насочен върху 3 ключови области: Хората; 
Процесите; Комуникациите [19]. 

Управлението на човешките ресурси (ЧР) 
е функция към административния процес, 
която има за цел да създаде система, които да 
надзирава служителите [24] и да ограничава 
мениджмънта по отношение на минималния 
брой осигуреност с кадри по отношение на 
специалностите в Лечебното заведение и 
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оказваните медицински услуги [22]. Настоя-
щето изисква по отношение на политиката на 
лечебното заведение за дейността на ЧР да 
създава стойност за служителите, потребите-
лите и инвеститорите. 

 
Показатели 
Системата за управление на човешките ре-

сурси непрекъснато се влияе от факторите на 
външната и вътрешната среда. Здравната сис-
темата (лечебното заведение) има вход и из-
ход. На входа на системата постъпват ресурси 
с определени количествени и качествени ха-
рактеристики, които чрез съвкупност от дей-
ности се трансформират в резултати. На из-
хода, чрез принципа на обратната връзка, се 
анализира ефективността на системата. Всич-
ки процеси се осъществяват и зависят от хо-
рата, от компетенциите от мотивацията им от 
наличието на достатъчен брой специалисти 
по съответните специалности. 

Ключови показатели, които се използват в 
одита на човешките ресурси, са: текучество, 
инвестиции в обучение, продължителност на 
времето за попълване на вакантна позиция, 
текучество на резервите, среден размер на 
възнагражденията спрямо средния размер на 
възнагражденията за здравеопазването в раз-
личните му направления и номенклатурни 
длъжности. 
Компоненти при изграждане на системата за 
управление на човешките ресурси се отнасят 
до: 

1. Прогнозиране на потребностите, плани-
ране на потребностите, набиране, подбор и 
назначаване на човешките ресурси; 

2. Оценяване на трудовото представяне на 
човешките ресурси: текущо-ежемесечно или 
тримесечно, годишно-атестиране на персона-
ла; 

3. Обучение, професионално и кариерно 
развитие; 

4. Управление на възнагражденията - па-
рични възнаграждения и придобивки; 

5. Създаване на здравословни и безопасни 
условия на труд. 

Важен показател е текучеството на квали-
фицирани кадри, което може да се окаже фак-
тор за дестабилизиране на определени струк-
тури и дейности. Трите основни потока на 
движение на хора са: 

а) От външната среда (трудовия пазар) към 
организацията – при вакантни места.  

б) Вътре в организацията - статусът на хо-
рата в организацията е променлив – те се 

движат “хоризонтално” и “вертикално” в 
компанията.  

в) От организацията обратно към външна-
та среда - освобождаване от работа (поради 
несправяне с работата/ поради навършване на 
определена възраст), напускане, по лично 
желание на служителите.  

 
Нормативна обусловеност на структу-

рите 
Подборът в лечебните заведения се осъ-

ществява на базата на нормативно обуслове-
ни изисквания [1,2], съобразно спецификата 
на дейност на структурите. Водещи са зако-
нови и подзаконови нормативни актове 
[4,5,6], медицински стандарти за дейност [2], 
действащия за дадения период Национален 
рамков договор за дейности [7]. Компетент-
ност означава, че служителите притежават 
знанията, уменията и способностите за работа 
в бъдещето, не в миналото [17]. Тези компе-
тенции могат да дойдат по линия на тяхното 
закупуване (наемане на нови служители), 
изграждане [21] (обучение или развитие на 
настоящия персонал), заемане (формиране на 
стратегически съюзи за използването на та-
ланти), отхвърляне (освобождаване на непри-
годния персонал) и обвързване [23] (задържа-
не на най-добрите служители). 

Подходът в управлението на човешките 
ресурси има за основен приоритет дефинира-
не на елементите (дейностите, процесите) в 
отделните структури, връзките помежду им и 
взаимодействието им със заобикалящата ор-
ганизацията среда – външна и вътрешна. 
Дейностите изискват познаване на процесите 
протичащи съобразно профила на лечебната 
структура (специалност и извършвани дей-
ности по отношение на лечебно-
диагностичния процес), документиране (про-
токоли, алгоритми и правила на поведение).  

Настоящото проучване има за цел да изс-
ледва значението и потребностите от провеж-
дане на одит на човешките ресурси в здрав-
ните организации и прилагане на стандарти за 
професионална отговорност, да изведе необ-
ходимостта и ползите от прилагането на одит 
в здравните организации.  

 
Резултати и обсъждане 
Проведено е проучване сред 389 медицин-

ски специалисти, работещи в 10 болнични 
структури от 6 града. Разпределението на 
респондентите в лечебни заведения по градо-
ве е показано на Фиг.1 
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Фиг.1. Разпределение на респондентите по градове. 

 
Над половината от анкетираните опреде-

лят високо натоварването на работната среда 
(Фиг.2). В свободните отговори голяма част 
от тях споделят, че основните трудности се 
отнасят до спецификата на работата и дей-
ностите по секторите, усвояването на нови 

умения, многото задължения и големия обем 
информация. Най-интензивни и натоварени са 
секторите в хирургичния блок, родилните 
зали, интензивните неонатологични отделе-
ния, интензивни отделения, Ковид структури. 

 
Фиг. 2. Степен на натовареност на работното място. 

 
Промените в нормативната база превръщат 

медицинските грижи в администриране на 
дейности и остава все по-малко време за об-
щуване с пациентите. Медицинската профе-
сия е комуникативна, изисква умения за гово-
рене и слушане, умения за разбиране и анали-
зиране. В своята работа медиците и здравните 
специалисти се сблъскват с редица хора, с 
различни разбирания, субективни усещания, 
агресия или липса на комуникация. Често не 
разполагат с пълна информация, която да 
способства бързото прилагане на лечебни и 
диагностични мероприятия. 

Подтикнати от нуждата от самоусъвър-
шенстване, 267 (68,64%) от респондентите 
споделят, че имат нужда от обучения в рабо-
тата си (Фиг. 3). Обучението като средство за 
повишаване на квалификационните умения 
може да е нормативно изискване или появила 
се необходимост. То е насочено съобразно 
нуждите на структурата и обезпечава дейнос-

тите. Обуславя се от качество на знанията и 
уменията: квалификация, дефинирана нужда 
от обучение, прилагане на въвеждащо обуче-
ние на работното място (специфика на здрав-
ния труд), продължаващо обучение. 

Фокусът на необходимите обучителни 
курсове се поставя от анкетираните по отно-
шение на: техники за сработване с екипа при 
38,15%, за специални практически колегиуми 
при 32,94%, курсове за подобряване на кому-
никацията при 18,5% и учене на чужди езици 
при 10,41%. С такива курсове работещите 
медицински специалисти в болничните 
структури поставят акцент върху желанието 
за подобряване на своите умения и професио-
нални качества. Това показва, че продължа-
ващото обучение е необходимо както за осъв-
ременяване на квалификационното равнище, 
така и за приобщаване към професионалното 
съсловие. 
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Фиг. 3. Необходимост от допълнителни обучения. 

 
Различните форми на следдипломно обу-

чение, които представят новостите и развити-
ето на различните сфери в здравните грижи, 
помагат да придобиване на специфични поз-
нания, имащи значение за израстването на 
организацията като цяло. Необходимо е да се 
разберат потребностите на здравните специа-
листи и да се предприемат дейности за при-
общаване на работещите към натоварването и 
отговорностите на работната среда. В процеса 
на обучението могат да се изясняват целите, 
които е необходимо да бъдат постигнати. 
Всяка длъжност има определена схема от 
обучения, която трябва да се следва и прилага 
за постигане на добри резултати и добро зап-
лащане. Обучението на работното място и 
извън него дава възможност на всеки служи-
тел да развива своя потенциал и потенциала 
на структурата, в която работи.  

Проблемите на работното място се отнасят 
до:  

- системата на заплащането – 378 
(97,17%) от анкетираните определят като во-

дещ проблем ниското заплащане и липсата на 
механизми за неговото повишаване. Законо-
дателно на браншово ниво са определени 
прагове на заплащане на труда на медицинс-
ките специалисти, което не е адекватно на 
отговорностите и натоварването. Някой спе-
циалности имат възможност за реализация на 
няколко работни места, поради дефинирана 
недостатъчност на конкретните специалисти; 

- липса на екипност (за 71,72%) от рес-
пондентите); 

- конфликти и напрегната обстановка - 
отношението, с което медиците се сблъскват 
от страна на вътрешни и външни фактори, 
микроклимата в отделенията, конфликтите и 
грубото отношение, оказва негативно влияние 
и затрудняват приспособяването им към ра-
ботната среда; 

Дефинираните проблеми съпътстват из-
пълнението на ежедневните дейности и до-
пълнително затруднява осъществяването на 
професионалната им дейност (Табл. 1). 

 
 

Таблица 1. Проблеми на работното място за работещите в болница акушерки 
№ Дефинирани проблеми Брой анкетирани Отн. дял 

1 Липса на обратна връзка с ръководството 102 26,22% 
2 Неясно определени задължения 298 74,29% 
3 Неясно поставени задачи 214 55,01% 
4 Липса на екипност в работата 279 71,17% 
5 Липса на система на заплащане 378 97,17% 

6 Конфликтна и напрегната обстановка 312 80,21% 

7 Друго 45 11,57% 
Сумата от процентите е повече от 100%, защото запитаните са давали повече от един отговор.

Анкетираните изказват мнение, че е необ-
ходимо да се подобри микроклимата на ра-
ботното място, да се създаде възможност за 
добра хигиена на човешките взаимоотноше-
ния, чрез провеждането на ранна медиация 
при възникнали проблеми и конфликти, което 

ще доведе до сплотяване на екипите и ще 
повиши удовлетвореността и мотивацията им 
за работа. Липсата на материално технически 
средства, апаратура и възможност за работа 
според компетенциите предизвиква напреже-
ние и задълбочават условията, при които се 

0,00% 10,00%20,00%30,00%40,00%50,00%60,00%70,00%

да

не

не мога да преценя

68,64%

19,28%
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осъществява работният процес. От тях се 
изисква и очаква непрестанно да се самоусъ-
вършенстват, тъй като в процеса на работа 
изпълняват различни роли. Тези обстоятелст-
ва закономерно водят до недостиг на меди-
цински специалисти в системата на здравео-
пазване, особено за практикуване в болнични 
условия. От това най- облагодетелстван е 
частният сектор, поради предлаганите по- 
добри условия на работа и заплащане.  

 
Фокус върху одита на ЧР 
Прилагане на елементите на одита на ЧР 

ще подпомогне за извършване на промяна в 
управлението на ЧР, за преминаване от адми-
нистративната работа към тази, която създава 
стойност за служители, а фокусът на управ-
лението следва да се промени от действията 
към способностите. Действията акцентират на 
практики за управление на ЧР като набор, 
подбор, обучение, възнаграждение, комуни-
кации и работа в екип. Способностите на пер-
сонала са резултат от тези действия и са клю-
чов елемент от онова, което болницата и ней-
ните отделни структури правят добре. Изг-
раждането на способности става в три стъпки: 

Стъпка 1: Дефиниране на желаните спо-
собности: според профила на медицинските 
дейности и технологичната обезпеченост. 
Тези способности представляват дейности, в 
които болницата трябва да е добра, за да се 
осъществи стратегията си и за да се добие 
конкурентоспособност. Всички елементи със-
тавляват бизнес плана и бизнес ориентацията 
на болницата сред своите конкуренти и пот-
ребители (тези способности описват в какво 
трябва да е добра и предпочитана болницата, 
за да успява да осъществява стратегията си с 
постоянство, както и да се създава стойност 
за служителите, потребителите и инвестито-
рите). 

Важните елементи, имащи отношение към 
провеждане на одит в лечебните структури са 
показани на Табл.2. 

 
Таблица 2. Елементи на одита на болнич-

ната организация. 
 

Елементи на Организационна структура 
Индикато-

ри/показатели 
Процеси 

Развитие позициониране на нови пазари; въз-
можности да се променя и адаптира 
според ситуацията. 

Позициониране предлагани услуги, качество на  обс-

лужване, да изграждаме близост с 
целевите групи потребители (търсе-
не/предлагане); 

Организация на 
процесите и 
доставки 

организиране на подпомагащите дей-
ности, логистика; стил на работа, ори-
ентиран към резултатите; способност за 
работа съгласно най-високите професи-
онални стандарти 

Култура формиране и утвърждаване на култура, 
която да бъде разпознаваема марка в 
очите на клиенти, служители и парт-
ньори; 

Иновации създаване на нови дейности, нови 
бизнес модели за развитие, админист-
ративни иновации, продуктови инова-
ции; 

Управление на 
знанието 

развитие на хората, на материалните 
ресурси, на комуникациите; 

Управление на 
технологиите 

внедряване на нови методи и техноло-
гии за лечение, съобразно научните 
постижения; 

Лидерство идентифициране и създаване на лидер-
ска позиция сред другите болници; 
инвестиране в способите; 

Качество / 
Непрестанни 
подобрения 

осигуряване качество за всичко, което 
болничните структури предлагат; да се 
инвестира в качеството на процеси и 
продукти; 

Сътрудничество с различни институционални и непра-
вителствени структури, имащи отноше-
ние към функционирането на болница-
та; 

Ефикасност действия за намаляване  на разходите 
чрез продуктивност, инвестиции в 
капитал и процеси; 

Човешки ресурси подбор и обучение на компетентен и 
съпричастен персонал по всички нива 
на организацията; развитие и мотиви-
ране; 

Това са основните индикатори за стой-
ността и приноса на служители, потребители 
и инвеститори, което са част от процеса на 
акредитация на дейността и отделните струк-
тури. Одит може да се приложи както за бол-
ницата като цяло, така и за отделни нейни 
елементи - отделения/клиники, бизнес едини-
ци или функционални направления навсякъ-
де, където става дума за прилагане на страте-
гията на организацията. Болничните ръково-
дители, които следят тези показатели следва 
да създават организация, която носи стойност 
за служители, потребители и инвеститори.  

Стъпка 2: Провеждане на организационен 
одит: Идентифициране на ключови способ-
ност и регулярно одитиране, за да се гаранти-
ра, че болницата е в състояние да постигне 
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бъдещите си цели (идентифициране на клю-
човите способности, от които болницата се 
нуждае, за да е успешна; проследяване състо-
янието на тези способности към настоящия 
момент, за да се види в каква степен тези спо-
собности са внедрени и присъщи за нея). 
Стъпка 3: Карта за оценка на човешките ре-
сурси (атестация): Фокус върху измерване и 
проследяване на онези способности, които са 
критично важни за успеха на болницата. 

 
Приложения на одита на човешките ре-

сурси 
Одитът на ЧР, фокусиран върху изгражда-

нето на способности, променя облика и роля-
та на прилагането на методи за развитие на 
ресурсите. Всяка рутинна, стандартна дей-
ност, която се извършва с помощта на техно-
логии, следва да бъде подробно протоколира-
на и разхода, по изпълнението ѝ сведен до 
минимум (на време, на ресурси). Админист-
ративните елементи като набор и подбор на 
персонал, обучение, оценка и възнагражде-
ние, администриране и управление следва да 
бъдат максимално облекчени чрез техноло-
гични и иновативни средства. 
Ръководителите от различните нива заедно с 
човешките ресурси трябва да работят в тесни 
връзки с линейните мениджъри, за да се по-
добри общото изпълнение на работата (създа-
ване на работещи планове; минимизиране на 
ресурсите; материална и технологична обез-
печеност).  
В ръцете на линейните мениджъри лежи от-
говорността да използват резултатите от оди-
тите на човешките ресурси, за да изградят 
способности и за да осъществят стратегиите 
на болничните структури и организацията 
като цяло. Мисиите, визиите и ценностите 
могат да се използват, за да се оформи работ-
ното поведение на служителите чрез непрес-
танно изграждане и надграждане на органи-
зационните способности. Технологиите, кои-
то налагат реинженеринг на редица процеси и 
дейности, могат да добавят стойност, когато 
способностите вътре в организацията са в 
унисон със стратегията ѝ.  

 
Изводи 
 

Определянето на потребностите от човешки 
ресурси е в основата на планирането. Общите 
потребности показват колко и какви хора са 
необходими на организацията за да гарантира 
стабилност и развитие на структурата. Те се 

представят във вид на длъжностно разписа-
ние, където за всяко структурно звено се 
описват колко хора са необходими, за каква 
длъжност, с каква квалификационна степен. 
Когато от общите потребности извадим на-
личния персонал, получаваме допълнителни-
те потребности. Необходимо е да се прецени 
дали задачите на организацията могат да се 
изпълняват от наличните хора, когато това е 
невъзможно се стига до т.нар. реални потреб-
ности от човешки ресурси- новият персонал, 
който трябва да бъде назначен. 
Действия на мениджъра при недостиг на 
персонал: реорганизация на работата; използ-
ване на извънреден труд; механизира-
не/технологизиране на работни дейности; 
реорганизиране на работното време; възлага-
не на част от работата на подизпълнители; 
наемане на временен персонал /временна зае-
тост/; 
Действия на мениджъра при излишък на пер-
сонал: редуциране на персонала чрез насоч-
вани по приоритет/необходимост; пенсиони-
ране на придобилите право по стаж и възраст; 
въвеждане на гъвкаво работно време; въвеж-
дане на диференцирано заплащане; въвежда-
не на мотивиращо заплащане за прино-
си;съкращения-като краен вариант в случай 
на неизбежност. 

 
Заключение 
 
Редица фактори влияят върху формиране-

то на работната среда и компетентността на 
човешките ресурси, но ролята на мениджмън-
та е безспорна по отношение на кадровата 
политика по подбор, развитие и обучение на 
персонала с различни методи, които да пови-
шат тяхната мотивация и удовлетвореност.  
Одита на здравните кадри дава ясна инфор-
мация на мениджмънта за състоянието на 
човешките ресурси, за необходимостта от 
тяхното развитие, за да отговори на стратеги-
ята и мисията на здравната организация в 
сектора. Показва аспектите върху които ле-
чебното заведение трябва да акцентира и раз-
вива своите кадри. Одита на кадрите ще изве-
де структурата като водеща на пазара на 
здравните услуги прилагайки различни, под-
ходящи за дадения момент, техники за тяхно-
то развитие и усъвършенстване. Чрез тях се 
развиват не само човешките ресурси, но орга-
низацията, услугите и комуникационните 
канали. 
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DEVELOPMENT OF MEDICAL SPECIALISTS IN THE MATERNITY WARD 

STRUCTURES FOR MOTIVATION AND TRAINING 
 

Svetlana Radeva 
 

ABSTRACT: The staff of each hospital structure must meet the knowledge and skills of the constantly 
evolving environment, technological progress and the growing demands of society. Competition in the field of 
medical services is strong and determined by health professionals who are driving force of the medical 
institution. In order to meet the requirements of the environment, legal regulation, healing structure policy, 
health professionals must develop their skills and build their knowledge, which leads to increased satisfaction 
with the profession. 

Undoubtedly, the leading role is played by the policy of healing structure, which should evaluate the desire 
and efforts of employees to train and improve their competence. Management should use their experience to 
conduct on-the-job training and improve the professional ability of other employees. Training also requires 
additional knowledge about medical and diagnostic procedures, building stereotypes about behavior in crisis 
and emergency situations, communication skills, working a safe work environment and etc. 

A study was conducted among 389 medical specialists from 10 hospital obstetric structures in 6 cities in 
terms of motivation to work and problems accompanying the work process. The importance of training for staff 
development was established The management should define the learning objectives in terms of knowledge and 
is determined according to the needs of the structures. Motivation and training are important for retaining 
highly qualified specialists, in the face of a shortage of personnel and scarce resources in the health care system. 
By developing their staff, hospital structures ensure stability and guarantee the provision of high-quality medical 
care.  

Key words: training, hospital, staff, motivation, development. 
 

Въведение 
 
Функционирането на лечебните структури 

зависи от начина на използване на човешките 
ресурси и извършване на дейностите, необхо-
дими за постигане на поставените цели [7]. 
Основен акцент във всяка болнична структу-
ра са нейните ресурси, които се явяват ключ 
към изграждането на стабилна система за 
организация на медицинската помощ [3], на 
всички нива, която да отговори на новите 
изисквания и предизвикателства на средата, 
които произтичат от нея. Следователно тряб-
ва да се гледа на осигуреността, развитието и 
мотивирането на човешките ресурси като на 
важен елемент за успеха на здравните струк-
тури, в зависимост от поставените цели.  

Всяко лечебно заведение, за да осъществя-
ва своята дейност, е необходимо да има добре 
подготвени и знаещи кадри. Управлението им 

изисква не само ръководене [1,2], но и обуче-
ние за подобряване на дейностите по оказване 
на акушерски услуги в различните направле-
ния [5,15]. Стресът, натоварването и високите 
отговорности са фактор, който пречи на пъл-
ноценното осъществяване на работните за-
дължения [4,12] и изисква механизми за спра-
вяне и намаляване на тези влияния. Трудови-
те задължения се приемат, ако са разбираеми 
и с определена отговорност при изпълнение 
[6,8,9]. 

Различни системи за професионални обу-
чения в Европа и добрите практики показват, 
че обучението има ключова роля [12,13]. В 
днешно време при оскъдност на ресурси в 
здравния сектор прякото обучение [11]. играе 
голяма роля за въвеждането на нов служител 
в професията и служебните му задължения 
[15]. Обучението, ориентирано към практика-
та, е от изключителна важност за формиране 
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на успешни екипи в здравния сектор[14], кои-
то развиват структурата и осигуряват конку-
рентно предимство на здравната организация 
[10]. Връзката между практичните и теоре-
тичните умения стои в центъра за повишава-
нето на качеството на предлаганите здравни 
услуги и привличане на клиенти (пациенти) 
от нови пазарни ниши.  

Успехът на продължаващото образование 
е реално постижим когато бъде осъзната 
връзката между индивидуалната мотивация и 
обучение [11], в работна среда. Доброто пла-
ниране, организация и провеждане на тези 
процеси и разнообразието в обхвата на из-
пълняваните задачи оказва влияние върху 
степента на мотивация в динамичната среда 
на акушерските болнични структури [10,11]. 

 
Цел 
 
Да се дефинира необходимостта от непре-

къснато обучение и развитие на медицински-
те специалисти, като адаптивен механизъм в 

условията на динамично променяща се вът-
решна и външна среда на болничната струк-
тура. 

 
Материали и методи 
 
Проведено е наблюдение и анкетно проуч-

ване сред 389 медицински специалисти (155 
лекари и 234 здравни специалисти) от аку-
шерски структури за периода август 2019 – 
юни 2020 г. в лечебни структури на 10 бол-
ници от 6 града. Приложени са следните изс-
ледователски методи: контент анализ, участие 
в наблюдение, анкетно проучване на удовлет-
вореността, описателен анализ  

Наблюдението е извършено върху служи-
тели с различен трудов опит и йерархично 
ниво. 

 
Резултати и обсъждане 
 
Разпределението на респондентите по гра-

дове е показано на фиг.1. 
 

 
 

Фиг.1. Разпределение на респондентите по градове. 
 

Изследването е проведено в 10 лечебни за-
ведения от различни градове, които имат раз-
лична структура и нормативна уредба според 
обхвата си. В България болничното лечение 
се урежда от Закона за здравето, а неговият 
вид се регламентира от Закона за лечебните 
заведения. 

В анкетното проучване са участвали 7 
многопрофилни, 1 специализирана и 2 уни-
верситетски многопрофилни болници 
(фиг.2.). 
 
 
 

1. Обучение 
Интензитетът на болничните медицински 

лечебно-диагностични дейности е изключи-
телно висок. Независимо добрата подготовка, 
която получават по време на своето обучение, 
като служители в трудово правни отношения, 
новите кадри се нуждаят от въвеждащо, под-
крепящо обучение, съобразно което да навля-
зат в спецификата на работата и да съблюда-
ват законови и други нормативни изисквания 
за изпълнение на професионалните задълже-
ния.  

А) Въвеждащо обучение  
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Всеки нов служител се нуждае от насоч-
ващо обучение за дейностите на работното 
място. Редица добри практики показват добри 
резултати по отношение на адаптацията на 
служителите в началото на трудовата им ка-
риера, което повишава тяхната съпричастност 
към целите на болничната структура. 

В началото на трудовата си кариера 
92,17% от анкетираните са имали въвеждащо 

обучение, свързано с работното място. Целта 
на въвеждащото обучение е не само усвоява-
не на спецификата на работното място, съоб-
разно сектора, но и ускоряване на процеса на 
адаптация. Стресът е основен фактор, който 
пречи за адекватно справяне със задължения-
та, и породената несигурност в знанията и 
уменията е резултат от високата отговорност 
на длъжността в съответния сектор.  

 

 
Фиг.2. Разпределение на медицинските специалисти по болнични структури и професионално направле-

ние. 

Б) Продължаващо обучение  
Обучението като средство за повишаване 

на квалификационните умения може да е 
нормативно изискване или появила се необ-
ходимост. То е насочено съобразно нуждите 
на структурата и обезпечава дейностите. 
Обуславя се от качество на знанията и умени-
ята: квалификация, дефинирана нужда от 
обучение, прилагане на въвеждащо обучение 
на работното място (специфика на здравния 
труд), продължаващо обучение. 

Динамиката на  нормативната база прев-
ръщат медицинските грижи в администрира-

не на дейности и остава все по-малко време за 
общуване с пациентите. Въвеждането на 
електронно здравеопазване (електронно до-
сие, електронна рецепта, електронен регистър 
– за ваксинирани, лаборатория, записване за 
прегледи и др.) изисква редица умения от 
страна на медицинските специалисти (ком-
пютърна грамотност, работа с електронни 
платформи и др.). За да отговорят на проме-
ните, 267 (68,64%) от респондентите споде-
лят, че имат нужда от обучения в работата си 
(Фиг. 3).  

 
Фиг. 3. Необходимост от допълнителни обучения. 

 
Фокусът на необходимите обучителни 

курсове се поставя от анкетираните по отно-
шение на: техники за сработване с екипа при 
38,15%, за специални практически колегиуми 
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при 32,94%, курсове за подобряване на кому-
никацията и повишаване на компютърната 
грамотност при 18,5% и учене на чужди ези-
ци при 10,41%. С такива курсове работещите 
медицински специалисти в болничните 
структури поставят акцент върху желанието 
за подобряване на своите умения и професио-
нални качества. Това показва, че продължа-
ващото обучение е необходимо както за осъв-
ременяване на квалификационното равнище, 
така и за приобщаване към професионалното 
съсловие. Различните форми на следдиплом-
но обучение, които представят новостите и 
развитието на различните сфери в здравните 
грижи, помагат да придобиване на специфич-
ни познания, имащи значение за израстването 
на организацията като цяло. Необходимо е да 
се разберат потребностите на здравните спе-
циалисти и да се предприемат дейности за 
приобщаване на работещите към натоварва-
нето и отговорностите на работната среда. В 
процеса на обучението могат да се изясняват 
целите, които е необходимо да бъдат постиг-
нати. Всяка длъжност има определена схема 
от обучения, която трябва да се следва и при-
лага за постигане на добри резултати и добро 
заплащане. Обучението на работното място и 
извън него дава възможност на всеки служи-
тел да развива своя потенциал и потенциала 
на структурата, в която работи.  

Медицинската професия е комуникативна, 
изисква умения за говорене и слушане, уме-
ния за разбиране и анализиране. В своята 

работа медиците и здравните специалисти се 
сблъскват с редица хора, с различни разбира-
ния, субективни усещания, агресия или липса 
на комуникация. Често не разполагат с пълна 
информация, която да способства бързото 
прилагане на лечебни и диагностични мероп-
риятия. 

Повишаването на знанията и уменията на 
здравните специалисти на различни нива е 
основна задача на ръководството и е част от 
стратегическото управление на организация-
та. Повишаване на информираността е воде-
ща философия на развитието на кадрите и 
цели да подобри не само уменията, но и осъз-
наване на отговорностите и приноса към 
структурата. Продължаващото обучение на 
работното място е насочено към всички кате-
гории длъжности, независимо трудовия стаж 
и професионален опит. Приложеният модел 
(Фиг. 4) включва периодични срещи между 
ръководителите и служителите от лечебните 
структури на различни нива и протичане на 
непрекъсната обратна връзка за поставените 
за изпълнение задачи, изпълнение на предпи-
сания, набелязване и реализиране на нови 
задачи. Поставя се периодична оценка на по-
лучените резултати, която кореспондира с 
извършената работа и предприетите коректи-
ви, заедно със съвместно решаване на проб-
леми, възникващи в хода на лечебно-
диагностичния процес, чрез пряко ангажира-
не на всички в йерархичната структура на 
отделението или сектора. 

 

 
Фиг. 4. Модел на обучение 
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2. Мотивация 
Проучване на удовлетвореността на рабо-

тещите болнични специалисти по отношение 
на различни фактори, служи на ръководите-
лите на здравните грижи като отправна точка 
за идентифициране на мотивиращите елемен-
ти, което е от значение за повишаване качест-

вото на работа в полза на потребителите на 
медицински услуги. По отношение на моти-
виращите ги фактори респондентите посочват 
на първо място добрия ръководител, следвано 
от личната удовлетвореност от работата и 
възможността за кариерно развитие и обуче-
ние на работното място (Фиг. 5). 

 
 

 
Фиг. 5. Ранжиране на мотивиращи фактори за работа според болничните специалисти 

(Сумата от процентите е повече от 100%, защото запитаните са давали повече от един отговор.) 
 

Гарант за качеството на обучението на 
младите професионалисти е прилагането на 
придобитите знания (теоретични и практи-
чески умения) в хода на работата под ръко-
водството на наставник, съвместно с екипа от 
отделението. Служителите на болницата 
трябва не само успешно да изпълняват своята 
работа, но и да бъдат готови за получаване на 
нови знания и умения, които ще позволят на 
лечебните структури да се развиват: да търсят 
и създават нови решения, да бъдат гъвкави, да 
могат да извличат ползи от сложни ситуации.  

Мотивацията трябва да се оценява от две 
противоположни страни - да се анализират 
както позитивно мотивиращите фактори, така 
и негативно влияещите. Медицинските спе-
циалисти сами посочиха най-важният моти-
виращ за тях фактор, свързан с работното 
място. 

Данните от анкетното проучване показват 
определена професионална неудовлетворе-
ност, която понижава мотивацията за активна 
дейност и професионално развитие у част от 
младите специалисти (при 168 от 389 общо 
анкетирани). Неудовлетвореността се пораж-
да от факта за ограничената възможност за 
хирургична дейност и липсата на пряк ръко-
водител-наставник при усвояване на профе-
сионалните умения и поведение при осъщест-
вяване на акушеро–гинекологична помощ. 

Чести демотивиращи фактори са ролевата 
неяснота и ролевите конфликти в ежедневна-
та професионална дейност при 186 (47,81%) 
от респондентите. Анкетираните медици из-
казват мнение, че непрекъснато променящата 
се нормативна уредба затруднява изпълнени-
ето на ежедневните дейности по лечебно-
диагностичния процес. Критериите за оценка 
се детерминират от действащия НРД, който 
определя критериите и на вътрешно норма-
тивната уредба, по която се осъществява ле-
чебно-диагностичният процес и последващи-
ят контрол от Националната здравноосигури-
телна каса (НЗОК), респективно Районната 
здравноосигурителна каса (РЗОК), Регионал-
ната здравна инспекция (РЗИ), Министерст-
вото на здравеопазванто (МЗ) и др. Голяма 
част от тях (242 – 62,21%) искат да има длъж-
ностно лице, което да осъществява своевре-
менно последващ контрол на медицинската 
документация и ясно осъзнават нуждата от 
обучение, и ежедневен инструктаж за това.  

Ролевата неяснота е причина за различни 
нежелателни явления - стрес, конфликти, 
демотивация, ниска ефективност на работата 
и др. Най-честите конфликти възникват пора-
ди недостатъчното дискутиране на поставе-
ните задачи според 219 (56,29%) от анкетира-
ните и поставянето на спешни и непланирани 
задачи при 284 (73,01%), конкуриращи са с 
други рутинни задачи или реализиращи се в 
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условията на дефицит на време. Демотивиращ 
фактор е наличието на конфликти в колекти-
вите и с пациенти и техните близки при над 
половината от анкетираните.  

Лечебните заведения трябва да поставят на 
водеща позиция своите човешки ресурси, 
съобразно своите бизнес интереси, чрез които 
успешно ще осъществяват своя политика, 
мисия и цели (фиг. 6.) 

. 

  
Фиг. 6. Модел на мотивация на медицинските специалисти 

 
3. Развитие 
Развитието на човешките ресурси в бол-

ничните структури, е обвързано с принципи-
те, които организацията прилага в своите 
дейности по управление на човешките ресур-
си. Необходимо е да се разработят и приемат 
процедури за набиране на персонал в лечеб-
ното заведение; да се създадат и развият стра-
тегически връзки с университетите и меди-
цинските колежи; да се прави ежегоден текущ 
анализ върху състоянието и тенденциите на 
пазара на труда в сферата на здравеопазване-
то; да се разработят процедури за повишаване 
на квалификацията, възнагражденията и обра-
зователния ценз на работещите в различните 
сектори здравни специалисти. Политиката, 
насочена към развитието на кадрите, цели 
прозрачно и в съответствие с най-добрите 
практики, да служи на мениджмънта и на 
служителите на лечебните заведения, като 
инструмент в практическата им работа, свър-
зана с професионалните им функции, управ-
лението на трудовите отношения, мотивация-
та и съпричастността на персонала към из-
пълнение на стратегическите и оперативни 
задачи на организацията.  

Всяка организация трябва да може да 
предвижда състоянието на човешките си ре-

сурси, за да може адекватно да отговори на 
своите нужди или породени обстоятелство 
(реорганизация поради COVID 19; служители 
във временна нетрудоспособност и др.). Раз-
лични фактори водят до текучество на персо-
нала, което може да се отрази на функциони-
рането на отделенията. Текучеството на пер-
сонала трябва да се разглежда в два аспекта - 
реално и потенциално (като намерение или 
нагласа). Често подценявано в реалността е 
потенциалното текучество, което е неизявено 
и скрито на пръв поглед. Потенциалното те-
кучество е важно за управлението, тъй като е 
индиректен показател за удовлетвореността 
на лекари от конкретните условия на работ-
ното място. Това е показателно и за степента 
на интегрираност в конкретните колективи на 
болничната акушеро-гинекологична помощ.  

Мениджмънтът на болничните структури 
трябва да е насочен към повишаване на моти-
вацията и организация на трудовите си ресур-
си, да разработи политика за развитие и при-
общаване на кадрите си към организацията. 
Според анкетираните, е необходимо: 

– да се признават успехите на подчинени-
те; да се отдава нужното уважение; 

– да се проявява отговорност и разбиране 
към служителите; да се зачита мнението им, 

Мотивацие за 
развитие на 
структурата

Мотивация за 
професионално 

развитие

Участие в 
проекти и 

сътрудничество.

Мотивация за 
организиране и 
ръководене на 
самостоятелни 

дейности

Развитие на 
мениджманта, 

развитие на 
дейността

Финансова 
мотивация
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да се изслушат, като се приобщават към 
структурите и се отдава значимост на прино-
са им; 

– да се създава позитивна работна атмос-
фера; 

– да се насърчават и им се дават нови въз-
можности за развитие - хората са склонни да 
останат по-дълго на дадено работно място, 
ако имат конкретен план за кариера и обуче-
ние, финансирано от работната структура. 

За ръководителите е от полза и целесъоб-
разно да въвличат служителите във вземането 
на решения, които се отнасят до получаването 
на важни за тях придобивки. По този начин 
ще се поддържа убеждението, че ръководст-
вото се отнася справедливо. 

 
Изводи 
 
Мотивацията и продължаващото обучение 

на служителите са гаранция за качество на 
предоставените здравни грижи, чрез което се 
постигат поставените цели, усвояват се и се 
осъвременяват знанията и новостите, имащи 
отношение към работния процес; подобрява 
се организацията и хигиената на работния 
процес, тъй като здравните грижи се потребя-
ват на момента, а ефектът се констатира след 
време. Служителите се приобщават с отго-
ворности и приноси към организационната 
среда и култура на лечебното заведение. Уп-
равлението на процесите свързани с обучени-
ето и ежедневната адаптацията на служители-
те изисква редовна информация за протича-
нето ѝ. Това се постига чрез непрекъсната 
обратна връзка между отделните компоненти 
на средата (вътрешна и външна среда на ЛЗ; 
динамика на нормативна уредба; разпоредби 
на контролните органи; изисквания на потре-
бителите – пациенти, контрагенти и др.) и 
субектите – ръководителите на адаптиращите 
се, от наставниците, от самите адаптиращи се 
(чрез провеждане на контрол и оценка на 
обучението, провеждане на теоретични и 
практико-приложни дейности за усвояване на 
дадени компетенции и др.). 
 

Заключение 
 

Управлението на здравната организация се 
осъществява чрез хората, чрез техните компе-
тенции, знания и умения, а средата и проце-
сите изискват непрекъснато развитие, незави-
симо от натоварването и естеството на труда. 
В този процес ключов фактор е непрекъсна-

тото обучение на работното място (за нови 
технологии, нови методи на лечение и диаг-
ностика, промени в нормативната уредба, 
гадлайни и стандарти за поведение и добра 
медицинска практика) за качествено изпълне-
ние на дейностите по оказване на медицинс-
ките услуги.  

Служителите осъществяват определени 
действия в съответствие с водещите ги моти-
ви от вътрешни и/или външни по отношение 
на него сили. Факторите на средата и самата 
организация спомагат да се развива и адапти-
ра служителя към работата и работното мяс-
то. Необходимо е да се извършва управление 
на адаптацията на човешкия фактор при рабо-
та в болнични условия чрез използването на 
мотивиращите механизми на поведението и 
съвременните методи на управление. 

Новите реалности, бързоразвиващите се 
технологии и взаимоотношения, без съмнение 
изискват да се отдаде първостепенно значе-
ние на човешкия фактор в организацията. 
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УВРЕДИ НА КОЛЕННИЯ КОМПЛЕКС 
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KINESITHERAPY IN LATE RECOVERY PERIOD OF SOFT TISSUE INJURY IN THE 
KNEE COMPLEX 

 
Nora Taneva, Ruska Paskaleva 

 
ABSTRACT: Soft tissue injuries of the knee joint with injuries of the musculoskeletal system of greater 

social importance due to its high proportion of traumatic injuries. The high percentage of the population leading 
an active lifestyle, practicing professional or amateur sports activities increases the risk of injury to the knee 
complex. This, in turn, offers the expansion and continuous updating of individual rehabilitation programs, 
which are prepared both in conservation and in the surgical approach to treatment. The aim of the present study 
is to monitor the recovery process in users with soft-tissue traumatic devices on the knee occurs in the late 
recovery period. Subject of study with 70 users in the late period of recovery with traumatic devices of the soft 
tissues in the network of the knee. The following methods were performed: survey, reflecting the subjective 
feelings of patients, increasing their capabilities, strength and type of pain through a high-analog scale (visual 
analog scale), anthropometric measurements for subsequent actuation of the screen, available subsequent 
increase in trauma, angle agrometry of the joints, manual-muscular testing, tests for knee instability.The study of 
registration achieved a fully functional recovery of the affected limb. Motor abilities for a significant percentage 
of patients increase and increase to pre-trauma limits. They are trained in independent travel and eliminated use 
of walking aids. Gradually with renewed amateur and professional sports. Since the implementation of a 
rehabilitation program in the late recovery period, it has been improved that the application of synergistic 
means for treatment of knee injuries leads to maximum recovery in the movement and gait of patients. Patients 
are protected from subsequent complications and motor deficits. The quality of life, return to previous motor 
abilities and resumption of sports is improved. 

Key words: stifle joint, soft tissue injuries, late recovery, rehabilitation 
 

Въведение 
 
Едни от най-честите травми на опорно-

двигателния апарат са мекотъканните увреди 
в областта на колянната става. Този факт се 
обуславя от значителния процент от населе-
нието, водещо любителски и професионални 
спортни дейности и активен начин на живот. 
Различните увреди на коляното често водят 
до преждевременно прекратяване на спортна-
та кариера [11]. В случаите, при които се 
прилага оперативно лечение на мекотъканни-
те увреди на коляното е неизбежна появата на 
хипокинезия, имобилизация, придвижване с 
помощни средства и патологична локомоция 
[6]. Рехабилитацията притежава широк спек-
тър от научно обосновани клинични умения, 
които могат да се интегрират в оперативното 
или консервативно лечение на различни ме-
котъканни травми [3]. Високият относителен 

дял на травматичните увреди на коленния 
комплекс налагат непрекъснато разработване, 
адаптиране и обновяване на рехабилитацион-
ните алгоритми за лечение в отделните пери-
оди на възстановяване и превенция на трав-
матичните моменти. Засягат се хора между 13 
и 69 години и оперативния подход за лечение 
е често предпочитан, заради възможността за 
съкращаване на възстановителния период и 
прилагане на ранна рехабилитация.  

Основна задача на рехабилитационните 
мероприятия е борба с последиците от хи-
покинезията и връщане на пациентите към 
ежедневни двигателни дейности и спортни 
занимания. Цели се пълно възстановяване на 
нормалната артрокинематика на коляното, 
елиминиране на отока, мускулния дисбаланс 
и ограничения обем на движение, както в за-
сегнатата, така и в съседните стави на долния 
крайник. Необходимо е изграждане на подхо-
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дящ възстановителен алгоритъм, който да 
оказва прецизно дозиран стрес върху заздра-
вяващите тъкани, възвръщане на подвиж-
ността и силата, характерни за ежедневните 
дейности на пациента [10]. Важно условие за 
преодоляване на последиците на хипокинези-
ята, като нарушаване на кръво и лимфообра-
щението, развитието на мускулна слабост и 
контрактури е правилното съчетаване на раз-
личните рехабилитационни средства. Пълни-
ят синергизъм между тях осигурява превен-
ция от усложнения и съкращаване на възста-
новителния период. Осигуряват се условия за 
ранно възобновяване на спортните занимания 
и интензивни двигателни активности. Връща-
нето към високо ниво на спортна активност е 
показател за успех на лечението [11]. 

 
Цел на настоящата разработка е прос-

ледяване на възстановителния процес при 
пациенти с мекотъканни травматични 
увреждания на колянната става в късен 
възстановителен до  връщането на паци-
ентите към предишното ниво на двига-
телни възможности.  

 
Материал и методи 

 
Обект на изследването са 70 пациенти в 

късен възстановителен период на мекотъкан-
ни увреди в колянната област. При 77% от 
тях е приложено оперативен подход на лече-
ние, а при 23% - консервативен. Значителен 
процент от пациентите упражняват системна 
любителска спортна дейност (42%), а водещи 
активен начин на живот са 20%. Професио-
налните спортисти заемат 13%, а 25% опре-
делят начина си на живот с ниска двигателна 
активност. Най-висок процент пациенти с 
мeкотъканна увреда на коленния комплекс, 
заема увредата на ПКВ - 37%, увреда на ме-
диален и латерален менискус - 35%, капсуло-
лигаментарни увреди - 3%, триадна увреда – 
9% и неуточнени мекотъканни травми 16%. 
Спортовете, които най-често благоприятстват 
травматизъм на колянната става са футбол 
(51%), фитнес (16%),  бягане и народни танци 
по 7% (фиг. 1.). 

Така разграничените групи дават възмож-
ността за проследяване и сравняване на ре-
зултатите в края на лечебния процес. Изслед-
ването е проведено в Център за рехабилита-
ция „Кинези-3“, гр. Стара Загора. Лечебните 
курсове са извършвани веднъж дневно с про-
дължителност между 60-90 мин., като се спа-

зен индивидуалният подход за всяка травма-
тична увреда.  
 

 
 
Фиг. 1. Съотношение на спортните занима-

ния на изследваните пациенти 
 
Метод на изследването 
 
За определяне на изходното състояние и 

рехабилитационния потенциал на всеки паци-
ент е извършена диагностика в началото и в 
края на ранния възстановителен период, коя-
то включва попълване на специално разрабо-
тена анкетна карта, даваща ориентация в су-
бективните усещания на пациента, за наличи-
ето на рискови фактори, както и за очаквани-
ята на пациента след приключване на възста-
новителния период. Диагностика е извършена 
отново след приключване на късния възста-
новителен период, което предостави възмож-
ността за проследяване и анализ на постигна-
тите резултати от приложената рехабилита-
ция.  

Приложени са функционални-
диагностични методи и тестове за изследване 
и измерване на долните крайници: 
  1. Изследване и анализ на болката с 
визуално-аналогова скала (visual-analog scale) 
от 0 до 10, вид и локализация; 
  2. Антропометрични измервания на дол-
ните крайници – сантиметрия (обиколки и 
дължини на крайниците); 
  3. Ъглометрия на ставите по SFTR мето-
дика; 
  4. Мануално-мускулно тестуване на мус-
кулите в областта на колянната става; 
  5. Изследване за хипертонични и скъсени 
мускули; 
  6. Изследване на пасивни и активни дви-
жения - движение на пателата, обем на дви-
жение, наличие на болка, причина за ограни-
чаване обема на движение при активни дви-
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жения. Пасивни движения – следи се за огра-
ничаване по капсулен модел [16]; 
  7. Тестуване на лигаментите (тестове за 
колянна нестабилност) - медиална и латерал-
на, предна и задна, предно-медиална и пред-
но-латерална ротаторна, задно-медиална и 
задно-латерална нестабилност [16]; 
  8. Анализ на походката – движения на 
пателата, нетипичен стереотип на движение 
на тибията спрямо фемура, движение на таза, 
тазобедрените и глезенните стави [16]. 

При започването на рехабилитационната 
програма в ранния период 46% от пациентите 
използваха помощно средство при ходене. 
Резултатите от измерванията показват, че 
значителен процент от тях се характеризира с 
изразен оток на колянната става (37%), а при 
37% има наличие и в областта на глезена. По 
отношение на болката при 80% от травмите е 
силно изразена с точна локализация и 84% 
посочват в анкетното изследване, че се зат-
рудняват при извършване на ежедневни дей-
ности. При анкетното проучване бяха отразе-
ни очакванията на пациентите (фиг. 2.) спря-
мо крайния резултат на късния рехабилита-
ционния период. При 63% от тях са високи и 
са насочени към пълното им възстановяване, 
а едва 10% посочват, че не очакват оздравя-
ване. Останалите 27% посочват, че очакват 
само частично повлияване. 

 

 Фиг. 2. Очакванията на пациентите от възс-
тановителните процедури 

 
През този период се наблюдава изразена 

мускулна хипотрофия на m. quadrices femoris 
и m. triceps surae, мускулна слабост на флек-
сорите и екстензорите на колянна става и ад-
дукторите на тазобедрена става, контрактури 
и ограничени движения - последици от хи-
покинезията. Загубата на подвижност на па-
телата (особено след реконструкция на пред-
на кръстна връзка) може да има различни 

причини, включително прекомерно срастване 
по медиалните и страничните сухожилия [19].  

Целта и задачите на приложеното лечение 
се определят спрямо наличните оплаквания и 
клиничната картина на пациентите и се 
обобщиха към пълно елиминиране на отока и 
болката, при пациенти, при които все още са 
налични, обучение в самостоятелно ходене, 
осигуряване на независимост на пациента и 
постепенното му връщане към двигателни  
дейности. При спортистите се цели да връща-
не към спорта на нивото на двигателно въз-
можности преди нараняването с минимален 
риск от повторен травматизъм [4]. Основна 
задача е повишаване на мускулната сила, 
преодоляване на мускулния дисбаланс и уве-
личаване обема на движение. По време на 
рехабилитацията особено внимание се фоку-
сира върху психологическите фактори при 
пациентите, тъй като те са от съществено зна-
чение за връщането им към спорта [17]. Възс-
тановителната програма, която се изготвя па-
циентите, упражняващи любителски или 
спортни дейности, следва да бъде строго ин-
дивидуално изготвена и основана на особе-
ностите на спорта и стресът, който понасят 
меките тъкани [8]. 

Комплексния рехабилитационен алгори-
тъм, приложен в късния възстановителен пе-
риод на мекотъканните увреди, изцяло е съ-
образен с вида, механизма и лечението на 
травмата, възрастта, общото състояние и дви-
гателните възможности на всеки пациент и не 
на последно място с придружаващите заболя-
вания,  налични при 40% от изследваните, 
които са ключови при определяне на  необхо-
димото време до пълно възстановяване. Въз-
растта е фактор, с който рехабилитационната 
програма се съобразява, поради намалената 
биомеханичната здравина на лигаментите, 
което е предпоставка за увредата им. Намале-
ната стабилност, дегенеративни изменения, 
деформации, влошен невро-мускулен контрол 
и проприорецепция са други особености, кои-
то допринасят за повишения риск от травма-
тизъм [5] . Спазен е задължителният индиви-
дуален подход при лечението, а натоварване-
то е съобразено с степента на наличната став-
на нестабилност [15].  

Средствата, приложени в този период 
включват: избирателен масаж, активна кине-
зитерапия, мускулна релаксация и стречинг и 
обучение в самостоятелно ходене. Придвиж-
ването без помощни средства, започва след 
установяване на достатъчна мускулна сила, 

63%
27%

10%

Очаквания
Пълно 
възстановяване

Частично 
възстановяване

Без очаквания
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нервно-мускулен контрол и стабилност на 
крайника, необходими за безопасно преодо-
ляване на препятствия, качване и слизане по 
стълби и др. [12]. Активната кинезитерапия 
акцентира на упражнения подобряващи ба-
ланса, координацията и проприорецепцията. 
Работи се в насока за засилване на екстензо-
рите и флексорите на коляното, които ще оси-
гурят неговата стабилност [2]. Сложността на 
равновесните упражнения (фиг. 3.) постепен-
но се усложнява чрез елиминиране на опора-
та, смяна на стабилната опора с нестабилна, 
изключване на зрителния анализатор и из-
важдане на пациента от равновесие [7]. 

 

 
Фиг. 3. Упражнение за равновесие с неста-

билна опора 
 
Като нова концепция на движение са 

включени упражнения на fit-ball топка (фиг. 
4.), поради разнообразния си терапевтичен 
ефект, като подобряване на равновесните ре-
акции, дихателната дейност, подвижността на 
гръбначния стълб и ускоряване на регенера-
тивните процеси на тъканите [14]. 
 

 
 Фиг. 4. Упражнения върху fit-ball топка 
 

За подобряване на нервно-мускулния контрол 
се включват разнообразни клекове и напади 
(фиг. 5.), които се усложняват постепенно с 
увеличаване градусите на флексията. Упраж-
ненията в затворена кинетична верига насър-
чават по-добър субективен резултат [1]. Кле-
ковете за значително по-безопасни упражне-
ния, които засилват бедрената мускулатура, а 
изолираната изокинетична флексия трябва да 
се изпълнява предпазливо с цел укрепване на 
мускулите на подбедриците [18]. 
 

 
 Фиг. 5. Напади, включени в кинезитерапев-
тичната програма 
 

Включването на плиометрични упражне-
ния допринасят за  плавния преход към спор-
тна дейност [7]. Тренира се рязката смяна на 
посоката на движение, което се осъществява 
чрез извършване на подскоци на място, за 
дължина, напред-назад, настрани и др. При-
лагат се мобилизации на пателата във всички 
посоки на движение, за възстановяване на 
нормалния ход на движение.  

Приложената физикална терапия, включва 
предимно електростимулация (фиг. 6.) за сла-
бите мускули (m. quadriceps femoris, m. 
gracilis) по 4 мин., а при пациентите с все още 
налична болка и болкоуспокояващи процеду-
ри. По време на електростимулацията, паци-
ентите активно подпомагат и засилват мус-
кулната контракция, като извършват активни 
движения. В кинезитерапевтичната програма 
при пациенти, изпълняващи високо интен-
зивни и спортни дейности се включват интен-
зивни упражнения, които да подготвят и тре-
нират заздравяващите тъкани  и невро-
мускулния контрол за значителен стрес и  
връщане към предишните двигателни въз-
можности [10]. 
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Фиг. 6. Електростимулация на аддуктори с 

активно участие на пациента. 
 
Основната цел на рехабилитационните ме-

роприятия в този период е връщане на паци-
ентите към нормалните си двигателни и спор-
тни възможности. 
 

Методическите указания, които са опре-
делени и спазени по време на лечението са на 
първо място принципът за постепенно нато-
варване спрямо двигателните възможности на 
всеки един от пациентите. Натоварването 
прогресира чрез увеличаване на броя повто-
рения на всяко от упражненията и чрез уве-
личаването на тежестите, които се използват 
по време на изпълнението на кинезитерапия-
та. При упражненията, които се извършват с 
помощта на еластични ленти (фиг. 7.) се пре-
минава през различната сила на съпротивле-
ние, за да се допринесе за увеличаване на 
сложността и натоварването.  

 

 
Фиг. 7. Упражнения за засилване на муску-

латурата с помощта на еластично съпротив-
ление. 

 

Спази се принципът за разсеяност на фи-
зическите упражнения, за предотвратяване на 
изтощение на отделни мускулни групи. Този 
подход дава възможност на слабите мускули 
да релаксират между отделните упражнения 
[13]. Следи се за редовно и системно изпъл-
нение на кинезитерапевтичните занимания, 
както в условията на рехабилитационния цен-
тър, така и в домашна обстановка.  

В края на късния възстановителен период 
отново са проведени измервания и изследва-
ния, които отразяват постиженията от прило-
жените средства и методики на рехабилита-
ция. Въз основа на оценката а проведената  
рехабилитационна програма, пациентите се 
насочват за периодичен контрол и периодич-
но повтарящи се рехабилитационни курсове 
на лечение [9]. Резултатите показват значи-
телно увеличаване в обема на движение на 
засегнатите стави, повишена мускулна сила и 
преодоляване на мускулния дисбаланс. По-
добри се издръжливостта на крайника към 
повишеното физическо натоварване. Пациен-
тите, упражняващи любителски и спортни 
дейности постепенно се върнаха към физи-
ческите си занимания.  
 

Резултати и обсъждане 
 
Анализирайки резултатите спрямо промя-

ната в мускулната сила, обема на движение, 
обучението в самостоятелно ходене и общото 
психо-емоционално състояние на пациентите 
се установи оптималния положителен ефект 
на рехабилитационните средства. Успешната 
превенция от усложнения на мекотъканните 
травми допринася за съкращаване на възста-
новителния период и спомага за по-бързото 
възобновяване на спортните активности. По-
добрява се общото физическо състояние и 
психо-емоционалното здраве.  

В началото на късния възстановителен пе-
риод на мекотъканните увреди при 83% от 
изследваните са установени оценки 3± по 
ММТ за флексори, а при 91% за екстензорите. 
По отношение на ограничения обем на дви-
жение 71% са били със значителни ограниче-
ния в колянната става за екстензия и 74% за 
флексия. В края на късния стадий на рехаби-
литация е повишена оценката за флексори и 
екстензори до 4 и 5 по ММТ (фиг. 8.). Обемът 
на движение в колянната става в началото на 
късния период е ограничен по отношение на 
флексията при 74% и при екстензията – 86% 
от пациентите. През късния възстановителен 
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период болката при 93% и отокът при 70% са 
редуцирани, което е благоприятна предпос-
тавка за увеличаване обема на движение в 
засегнатите стави.  

 

 
Фиг. 8. Резултати в оценките по ММТ в 

края на късния възстановителен период. 
 
В края на възстановяването, ограничение в 

обемът на движение се наблюдава при едва 
6% за флексията и 10% за екстензията, което 
доказва положителния резултат от кинезите-
рапевтичните средства (фиг. 9.). Всеки един 
от тях се обучи в самостоятелно ходене и се 
елиминира необходимостта от използване на 
помощно средство.  

 

 
Фиг. 9. Резултати в обема на движение след 

края на късния възстановителен период. 
 
Резултатите, постигнати в края на рехаби-

литационния период на пациентите с мекотъ-

канни увреди на коленния комплекс, катего-
рично показаха, че правилното съчетаване на 
физикалните средства, навременната намеса и 
системното упражняване на кинезитерапев-
тичните средства са най-ефективния подход 
при лечение на мекотъканни травми. Доказа 
се положителния ефект върху цялостния 
опорно-двигателен апарат, психо-
емоционалното състояние и качеството на 
живот на пациентите. Съкрати се времето за 
възстановяване и връщането към професио-
нални и любителски спортни дейности. 

 
Заключение 
 
Подробното анализиране на резултатите от 

измерванията и изследванията на пациентите 
с мекотъканни увреди спомагат за обобщава-
не на следните изводи:  

• Провеждането на синергично лечение 
на колянната става води до максимално възс-
тановяване на движенията и походката на па-
циентите. 

• Предотвратяват се остатъчните явле-
ния на хипокинезията и се предпазва от пос-
ледващи усложнения и двигателен дефицит. 

• Подобрява се качеството на живот на 
пациента, връщането му към предишните 
двигателни възможности и възобновяване на 
спорните занимания.  
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ИНОВАЦИИТЕ В ПРАКТИЧЕСКОТО ОБУЧЕНИЕ НА СТУДЕНТИТЕ МЕДИЦИНСКИ 
РЕХАБИЛИТАТОРИ - ЕРГОТЕРАПЕВТИ – МОТИВАЦИЯ И УДОВЛЕТВОРЕНОСТ 
 

Виолета Иванова, Руска Паскалева, Ваня Павлова 
 

INNOVATIONS IN THE PRCTICAL TRNNING OF STUDENTS MEDICAL REHABILITA-
TORS – OCUPATIONAL THERAPISTS – MOTIVATION AND SATISFACTION 

 
Violeta Ivanova, Ruska Paskaleva, Vanya Pavlova 

 
ABSTRACT Practical training occupies an important place in the organization and management of the 

learning process of students majoring in "Medical Rehabilitation and Occupational Therapy". During the 
practical training the students of the specialty form professional skills and personal qualities necessary for 
practicing the profession. Therefore, it is necessary to continuously improve the methods for theoretical and 
practical training and expand the training and practical bases. The inclusion of innovations in clinical practice 
facilitates the acquisition of knowledge, skills and competencies, as well as provides a more complete 
professional training of students. The aim of the present study is to study the satisfaction and motivation of 
students from the introduction of innovative methods in the training of clinical practice. The study included 57 
students majoring in "Medical Rehabilitation and Occupational Therapy" for the period October - December 
2017. The statistical analysis was performed using SPSS version 25. After the study of students found that 86% 
of the three surveyed courses gave positive answers about teamwork satisfaction during clinical practice, 68.4% 
were motivated by innovations embedded in clinical practice and 75.4% are satisfied with the innovations in 
training. 

Keywords: practical training,clinical practice, professional competences, innovation. 
 

Въведение 
 
Практическото обучение е в основата  за 

изграждане и усъвършенстване на професио-
налните умения по време на обучението на 
студентите от специалност “Медицинска ре-
хабилитация и ерготерапия”. Осъществява се 
чрез учебно-практически занятия, клинична 
практика, летен и преддипломен стаж 
[23,24,29]. Формирането на професионални 
умения и компетенции на студентите по вре-
ме на учебно-практическите занятия и кли-
ничната практика е на базата на съвременни 
методи и иновации в преподаването. Практи-
ческото занятие е процес, при който се повта-
рят и изпълняват практически дейности с цел 
да бъдат усвоени, затвърдени и усъвършенст-
вани. С практическото обучение се гарантира 
ефективното провеждане на летните стажове 
и преддипломния стаж и същевременно по-
вишаване на качеството в реална работна 
среда. Също така във висока степен съдейства 
за изграждане на комуникативни умения, 
личностни качества и нравствени ценности 
като съществени компоненти от професио-

налните компетенции на медицинския специ-
алист [18,19,27]. Учебно-практическото заня-
тие е част от учебните форми, които се изпол 
зват при обучението на медицинските специ-
алисти [5]. Представлява съзнателно повторе-
ние на определено действие по еталон, чрез 
което се формират умения и навици. В проце-
са на обучение практическото упражнение се 
извършва под ръководството на преподава-
тел, който не само дава еталона, но подпомага 
осмислянето и изпълнението[6,7,25,26]. Обу-
чението представлява мост между преподава-
не и учене в резултат на което се овладяват и 
затвърждават знания, умения и навици. Кли-
ничната практика е основен елемент на прак-
тическото обучение на студентите за придо-
биване на ОКС „Бакалавър” и професионална 
квалификация „Медицински рехабилитатор-
ерготерапевт”, провежда се през седемте се-
местъра, летния стаж след четвърти и шести 
семесър, а преддипломния стаж в последния 
осми семестър от обучението. По време на 
клиничната практика студентите имат въз-
можност в реална обстановка да развиват 
своите практически умения и творческо мис-



190 

лене, в резултат на което се повишава качест-
вото на практическото обучение. Необходимо 
е клиничната практика да осигури формиране 
на професионални ценности, които определят 
взаимоотношенията между медицинските 
специалисти и пациентите и е една от основ-
ните специфични форми на обучение [13]. 
Редица учени доказват, че клиничното обуче-
ние заема съществено място в организацията 
и управлението на учебния процес на меди-
цинските специалисти [11,12,20]. По време на 
клиничното обучение, който е организиран 
процес, контролиран от преподавателя се ус-
вояват професионални знания и умения, не-
обходими за оказване на качествени здравни 
медицински грижи на хората в нужда 
[4,14,15,17,28]. За повишаване качеството на 
учебния процес и интереса на младите хора 
бяха осъществени нововъведения в обучение-
то по  клиничната практика на студентите от 
специалност “Медицинска рехабилитация и 
ерготерапия”.  В този контекст бе осъществен 
Научно-изследователски проект на катедра 
“Медицинска рехабилитация и ерготерапия, 
физикална медицина и спорт” на тема: „Пре-
венция и ранната диагностика на гръбначните 
изкривявания в детските градини - иновати-
вен елемент в практическото обучение на 
студентите  от специалност  Медицинска ре-
хабилитация и ерготерапия“, който съответс-
тва на европейските и националните образо-
вателни стандарти и приоритети за повиша-
ване качеството на обучение и научно-
изследователската работа на студентите; на 
потребностите за непрекъснато усъвършенст-
ване на учебния процес, актуализация на 
учебните планове и програми в Медицински 
факултет при Тракийски университет. Диаг-
ностиката на децата бе извършена в рамките 
на три месеца от екипа на проекта съвместно 
със студентите от специалност „Медицинска 
рехабилитация и ерготерапия“ по време на 
клиничната практика.  

Сформирани бяха работни групи от сту-
денти и преподаватели за осъществяване на 
диагностиката на децата. Изследванията бяха 
осъществени в периода октомври – декември 
2017 г. Началото на експерименталната прог-
рама е пряко свързано с началото на учебната 
година на студентите, когато беше извършено 
първоначалното измерване на всички деца. 
Целта на настоящата разработка е проучване 
на удовлетвореността и мотивацията на сту-
дентите от въвеждане на иновативни методи в 
обучението по клинична практика. 

Материал и методи 
 
Обект на проучването са  57 студенти от 

специалност  “Медицинска рехабилитация и 
ерготерапия” обучаващи се в Медицински 
факултет, Тракийски университет - Стара За-
гора, в периода 2017-2018 г. Бяха включени 
студенти от II, III и IV курс (фиг.1). 

Участието на студентите в превантивните 
мероприятия за борбата с нарушената стойка 
е иновативен подход в практическото обуче-
ние, чрез който се стимулира както мотива-
цията така и усъвършенстването на практи-
ческите умения. С участието на студентите от 
специалност “Медицинска рехабилитация и 
ерготерапия” по време на клиничната практи-
ка бе извършена ранна диагностика за нару-
шена стойка на деца в предучилищна възраст  
5 и 6 г. от 25 детски градини на територията 
на гр. Стара Загора. Изследвани бяха 1483 
деца. За целите на проучването беше израбо-
тен авторски картон, в който се отбелязваха 
всички измервания на децата. 

 

 Фиг. 1. Относителен дял на анкетираните студен-
ти по курс на обучение 

 
Статистическия анализ за обработване на 

получените резултати бе извършен със SPSS 
Statistics Version 25 и Microsoft Office Excel 
2007. За обработване и анализиране на полу-
чените резултати са използвани следните ме-
тоди: 

• Описателна статистика на качествени 
променливи 

• .Хи-квадрат тест на Пирсън 
•  Графичен анализ 
• Във всички тестове е използвано ниво 

на значимост Р<0.05. 
 

Резултати и обсъждане 
 

Резултатите от фиг. 2 насочват, че студен-
тите от трети и четвърти курс са удовлетво-
рени от работата в екип при диагностицира-
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нето на децата от детските градини, а 35% от 
втори курс отчасти са удовлетворени. Най-
добри са резултатите на трети курс, където 
всички са дали положителни отговори, след-
ващ от четвърти курс с 95.5% положителни 
отговори. Това е потвърждение, че студенти-
те от трети и четвърти курс от обучението 
имат по-голям практически опит и умения за 
работа в екип. Тези различия са статистичес-
ки значими (Р=0.002). 
 

 
Фиг. 2. Удовлетвореност на студентите от работа-

та в екип по 
 време на клиничната практика - по курсове 

 
Организацията и провеждането на диаг-

ностика на деца в предучилищна възраст е от 
съществено значение за мотивацията на сту-
дентите и задоволяват голяма част от респон-
дентите. По време на провеждане на диагнос-
тиката, студентите бяха разпределени по гра-
фик, изготвен предварително от преподавате-
лите. Отделните курсове посетиха детските 
градини в дните в които по учебна програма е 
заложена учебната дисциплина “Клинична 
практика”. Мотивацията е ключов фактор за 
изграждане на практически умения и профе-
сионални компетенции в процеса на практи-
ческото обучение на студентите от специал-
ност “Медицинска рехабилитация и ерготера-
пия”. 

Резултатите от анкетното проучване (фиг. 
3) показват, че студентите от втори, трети и 
четвърти курс са мотивирани от въвеждането 
на иновативните методи в обучението по 
клинична практика. Положителни отговори са 
посочили около 73% от трети и четвърти курс 
и 60% от втори курс. Отчасти са мотивирани 
40% от втори курс и около 27% от трети и 
четвърти курс, няма отрицателни отговори. 
Не се намират статистически значими разли-
чия по курс (Р>0.05). Анализът потвърждава, 
че студентите от трите анкетирани курса са 

мотивирани от провеждането на диагностика 
на деца в предучилищна възраст, а това от 
своя страна допринася за повишаване на 
практическите знания и умения. 
 

Фиг. 3. Мотивация на студентите за участие в 
иновативните методи 

на обучение по клинична практика-по курсове 
 

Във връзка с участието на студентите по 
детските градини по време на обучението по 
клинична практика се вижда от резултатите 
на фиг. 4, че голяма част от анкетираните от 
четвърти курс 86,4% са дали положителни 
отговори. Удовлетворените от участието по 
детските градини са около 73,3% от трети 
курс и 65% от втори курс. По скоро удовлет-
ворени са 35% от втори курс и 26,7% от трети 
курс. Малка част 13,6% от четвърти курс са 
посочили този отговор. Анкетираните сту-
денти не са посочили отрицателни отговори. 
Резултатите са потвърждение, че за трите ан-
кетирани курса въвеждането на иновативни 
методи в обучението по клинична практика 
спомага за повишаване на професионалните 
им компетенции. 
 

0
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Втори курс Трети курс Четвърти 
курс
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По-скоро не Не

Не мога да преценя

Фиг. 4. Удовлетвореност на студентите от участие 
в иновативните методи на обучение 
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От фиг. 5  ясно се вижда, че 59.6% са кате-
горични, че с включването на нововъведения-
та в обучението по клиничната практика раз-
ширяват и обогатяват професионалните си 
компетенции, а само 17.5% със сигурност по-
лучават достатъчно знания и практически 
умения по време на клиничната практика в 
учебно-практическите бази за формиране на 
професионалните им компетенции. Доволни-
те от включването на иновативни методи в 
обучението по клиничната практика, разши-
ряват и обогатяват професионалните си ком-
петенции са 94.7%, а 75.4% получават доста-
тъчно знания и практически умения по време 
на клиничната практика в учебно-
практическите бази. Едва 3.5% са на мнение, 
че с включването на новите методи в обуче-
нието по клинична практика не разширяват 
професионалните си компетенции, а 10.5% не 
получават знания и умения от учебно-
практическите бази в резултат на което не 
формират професионални компетенции. Само 
1.8% не могат с точност да преценят дали 
разширяват и обогатяват професионалните си 
компетенции с включването на новите методи 
в обучението, а 14% не могат да преценят да-
ли знанията и уменията, които получават по 
време на клиничната практика формират 
професионалните им компетенции. Наблюда-
ват се статистически значими различия 
(Р=0.034) при получаване на знания в учебно-
практическите бази по време на клиничната 
практика и обогатяване на професионалните 
компетенции чрез иновативни методи.  
 

0
20
40
60
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Разширяване и обогатяване на  професионалните 
компетенции чрез иновативни методи

Фиг. 5. Сравнителен анализ за мнението на сту-
дентите от клиничната 

практика и иновациите в процеса на обучение 
 
 
 
 
 

Заключение 
 
Анкетираните студенти са удовлетворени 

от работата в екип по време на клиничната 
практика, осъществена в детските градини. 
• Приложението на нововъведенията в 
обучението по клинична практика създават 
условия за качествено формиране на профе-
сионалните компетенции от бъдещите меди-
цински рехабилитатори- ерготерапевти. 
• Резултатите от изследването потвър-
ждават, че голям процент от анкетираните са 
усъвършенствали  професионалните си ком-
петенции, по време на клиничната практика в 
детските градини.  
• Повишава се мотивацията на студен-
тите за формиране на професионални компе-
тенции с посещението по детските градини. 
• Анкетираните студентите са удовлет-
ворени от нововъведенията в обучението по 
клинична практика и приветстват за участие-
то си в проекти за превенция и рехабилита-
ция. 
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ПАТОКИНЕЗИОЛОГИЧНИ ПРОМЕНИ В ОБЛАСТТА НА ГРЪБНАЧНИЯ СТЪЛБ ПРИ 

СЕДЯЩА ПОЗА  
 

Яни Шивачев 
 

PATHOKINESIOLOGICAL CHANGES IN THE SPINE IN A SITTING POSITION 
 

Yani Shivachev 
 

ABSTRACT: the aim of the article is to analyze the biomechanical and physiological changes that occur 
during prolonged and uncomfortable, sitting posture. Material and methods: a review of the available literature 
sources on vicious posture in the workplace. The subject of the study are pathokinesiological and 
pathophysiological changes during sitting, the subject are persons practicing static professions. The study 
included the most common non-ergonomic postures that are taken while sitting at work. 

Results: Musculoskeletal disorders in the spine during prolonged sitting are the result of a vicious habit of 
posture. Pathokinesiological analysis of non-ergonomic posture shows functional and structural changes, most 
pronounced in the lumbar and cervical regions. Proper placement between the individual parts of the 
musculoskeletal system and compliance with the principles of ergonomics in the workplace are the key to avoiding 
musculoskeletal dysfunctions and their consequences. 

Conclusion: the vicious posture of the body in the workplace leads to a negative impact on the spine from both 
a biomechanical and a physiological point of view. In this regard, ergonomics and workplace organization can 
effectively reduce the physical strain associated with static posture. Optimizing the environment will not only 
improve physical capacity and reduce the risk of musculoskeletal dysfunction, but will also improve the quality 
and productivity of work performed. 

Key words: pathokinesiological analysis, biomechanics, static posture 
 
Въведение 
 
В модерното общество все повече се налага 

необходимостта от използването на високо-
технологично оборудване. Компютърните 
системи намират преимуществено място в жи-
вота на хората, както в домашни условия, така 
и при професионални обстоятелства. В об-
ластта на медицината и инженерните науки 
компютрите са едно от най-честите средства за 
социална комуникация и работа, които заемат 
голяма част от времето на човек. Този вид дей-
ности предполагат продължителна седяща 
поза, която се свързва със статично натовар-
ване на гръбначния стълб (Beach et al., 2005; 
Kingma, van Dieen, 2009). Повтарящата се неп-
равилна и неудобна поза за дълъг период от 
време води до хронични болки в гръбнака. 
Често тези оплаквания се дължат не само на 
патологични промени в мускулите, но и в съе-
динителната тъкан на сухожилията, в ставните 
капсули и в ставните връзки (O’Sullivan, 
Dankaerts, 2012). 

 

Продължителната и неудобна седяща поза 
пред компютър се асоциира с биомеханични, 
физиологични и психосоциални рискови фак-
тори, които при честата си проява са отго-
ворни за мускулно-скелетните нарушения на 
гръбначния стълб (Roffey et al., 2010; 
Korakakis et al., 2019). Тези фактори включват 
ергономия на работното място (позиция и ви-
сочина на стола, бюрото и екрана), продължи-
телност на работния процес в седяща поза и 
намалена двигателна активност, както и нат-
рупване на стрес в зависимост от естеството и 
времетраенето на изпълняваните професио-
нални ангажименти (Adams, Hutton, 1985; 
Makhsous et al., 2003). Целта на статията е да 
се анализират биомеханичните и физиоло-
гични промени, които настъпват по време на 
продължителна и неудобна, седяща поза. Раз-
глеждат се физическите, ергономични фак-
тори свързани с продължителната порочна се-
дяща поза, тъй като те най-често водят до пос-
турални промени и мускулно-скелетни 
дисфункции. 
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Методология на изследването 
 
Материал и методи: документално-съдър-

жателен анализ на достъпните литературни из-
точници. Предмет на изследването са патоки-
незиологичните и патофизиологични промени 
по време на седеж, обект са лица, практику-
ващи статични професии. В изследването са 
включени най-честите неергономични пози, 
които се заемат при седеж на работното място. 

 
Резултати и обсъждане 
 
Биомеханичното натоварване върху мус-

кулно-скелетната система на човек се опре-
деля преди всичко от заетата поза при извърш-
ване на дадена статична или динамична двига-
телна дейност. Часовете, прекарани в седяща 
поза предизвикват аксиални сили, които дейс-
тват предимно в лумбо-сакралната област, тъй 
като там се локализира общият център на те-
жестта на тялото. Тези сили, които въздейст-
ват върху структурите на гръбначния стълб са 
тензията, генерирана от мускулно-сухожил-
ните структури, тежестта на тялото и гравита-
цията. При правилна стойка с изправен гръб-
начен стълб линията на гравитацията преми-
нава вентрално от гръбначния стълб, създа-
вайки флексионен момент в лумбалната об-
ласт, който се неутрализира от екстензорните 
мускули на трупа. Поради факта, че лумбал-
ните екстензори имат късо рамо на действие е 
необходимо да проявят голяма мускулна ак-
тивност, за да противодействат на флексион-
ния гравитационен момент и да запазят нор-
малната лумбална извивка (Todd et al., 2007). 
По този начин се намалява аксилната компре-
сия и риска от мускулно-скелетни нарушения 
(фиг.1): 

 

 
Фиг.1. Правилна стойка при заемане на се-

деж 
 

Най-честият неправилен навик на телодър-
жане при седеж се свързва с т.нар. „отпусната 
стойка“ (фиг.2). Тя се характеризира с нама-
лена инклинация на таза, изгладена поясна 
лордоза и увеличена торакална кифоза. Про-
мените в извивките на гръбначния стълб се от-
разяват най-неблагоприятно върху лумбалната 
област. Изгладената лумбална лордоза предиз-
виква голям компресионен стрес върху интер-
вертебралните дискове, който може да доведе 
до херниране на диска. В резултат на това ин-
традискалното налягане се увеличава, меж-
дупрешленните дискове се деформират и по-
голямата част от натоварването се предава към 
фасетните стави, което е свързано с риск от 
притискане на гръбначно-мозъчно коренче 
(Corlett, 2006; Todd et al., 2007). Освен това от-
пуснатата стойка на тялото често се проявява 
в съчетание с протрахирана поза на главата 
(фиг.3). Последната се свързва с хиперкстен-
зия на горния и хиперфлексия на долния цер-
викални отдели, чиято неблагоприятна пози-
ция е причина за хронични болки и тензионно 
главоболие (Cook and Burgess-Limerick, 2004). 

 

 
Фиг.2. Отпусната стойка 

 
 

 
Фиг.3. Протрахирана поза на главата 

 
Друга честа грешка, която се допуска по 

време на седеж е продължителното отпускане 
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върху облегалката на стол (фиг.4). Тази по-
рочна позиция на тялото предизвиква промени 
в лумбо-пелви-феморалният ритъм с настъп-
ващ мускулен дисбаланс между флексори и ек-
стензори в областта на лумбалния гръбнак и 
тазобедрената става. Увеличава се лумбалната 
извивка (хиперлордоза) и натоварването в 
гръбначния сегмент (L5-S1), като параспинал-
ните мускули стабилизиращи лумбалния гръб-
нак изпадат в състояние на скъсяване с вло-
шено кръвообращение, формиране на миоге-
лози и поява на болка (Grandjean, 1977). 

 

 
Фиг.4. Седеж с отпуснат гръб върху обле-

галка 
 
Обикновено горепосочените неправилни 

седящи пози при продължителното им заемане 
водят до следните промени (Valachi, 2003): 

 
Продължителна статична позиция 

↓ 
Мускулна умора/Мускулен дисбаланс 

↓ 
Мускулна исхемия 

↓ 
Тригерни точки 

↓ 
Болка 

↓ 
Защитна мускулна контракция 

↓ 
Ставна хипомобилност/Компресия на 

нерв/Дегенерация на междупрешленния диск 
↓ 

Мускулно скелетно нарушение 
 
С оглед минималното натоварване на гръб-

начния стълб и превенцията на мускулно-ске-
летните нарушения в резултат на продължи-
телната седяща поза е от съществено значение 
ергономията на работното място. Счита се, че 
една от най-ефективните стойки при работа на 
компютър, е когато главата и гръбначният 

стълб са изправени, раменете отпуснати, лак-
тите прибрани до тялото, тазобедрената и ко-
лянната стави са сгънати приблизително около 
90 градуса и с плътен контакт към земната по-
върхност. Задължително е и използването на 
ергономичен и комфортен стол с облегалка за 
поддръжка на лумбалната лордоза (Попов, 
2009). Някои автори посочват, че е препоръчи-
телно кратки почивки по време на работния 
ден, през които да се извършват релаксаращи 
упражнения за структурите на гръбначния 
стълб. При спазването на тези принципи, хора 
практикуващи професии в седяща поза могат 
да избегнат риска от поява на мускулно-ске-
летни дисфункции и да се чувстват значително 
по-добре (Falla et al., 2007; Chatchawan et al., 
2015).  

 
Заключение 
 
Порочната поза на тялото на работното 

място води до отрицателно въздействие върху 
гръбначния стълб както от биомеханична, така 
и от физиологична гледна точка. В тази връзка 
ергономията и организацията на работното 
място могат ефективно да намалят физичес-
ките натоварвания, свързани със статичната 
поза на тялото. Оптимизирането на средата не 
само ще доведе до подобряване на физическия 
капацитет и намаляване риска от мускулно-
скелетни дисфункции, но и ще подобри качес-
твото и продуктивността на извършената ра-
бота.  
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АСПЕКТИ НА БИОИКОНОФИЗИЧНА ФАРМАКОЛОГИЯ В ЛЕЧЕНИЕТО  
НА ЗАХАРЕН ДИАБЕТ 

 
Михай Петров 

 
ASPECTS OF BIOICONOPHYSICAL PHARMACOLOGY IN THE TREATMENT  

OF DIABETES MELLITUS 
 

Mihai Petrov 
 

ABSTRACT: Last modern age is characterized by the enormous development of various 
integrative scientifical systems. The science of Pharmacy that is a part of classical medicine nowadays 
is influenced by modern technologies that are impossible to be independent of a lot of sciences like 
physics, biophysics, econophysics, bioeconophysics, etc. The stages of the historical development of 
the conception of econophysics and bioeconophysics that is influenced by the hard science of physics 
are described. Each chemical substance that has the therapeutical effect is described by the molar 
masses and the half-life time. The application of the laws of thermodynamics in this integrative 
platform allows obtaining the important quantitative relations. One of them is the activation energy of 
the receptors. The application of this integrative study to antidiabetic medicals allows us to compare 
the numerical values of insulin receptor activation energies with the data obtained by other methods. 
The coincidence of numerical values allows concluding about the validity of the proposed 
bioeconophysical method which can be as a standard for the future syntheses of the molecules with 
therapeutic effect as well as for the estimating of the cost of one mole of substance with therapeutic 
effect. 

Key words: иконофизика, биоиконофизика, полувреме, моларна маса, енергия на активация, 
стойността на един мол, микроикономическо състояние 

 
Въведение в иконофизиката и био-

иконофизиката. Предпоставки за развити-
ето на новото научно направление на фар-
мацевтична биоиконофизика (биоиконо-
физична фармакология) 

 
Съвременният етап от развитието на фар-

мацията и медицината като цяло включва 
масивно интегриране на различни научни 
направления в нова научна интегративна сис-
тема като фармацевтичната биоиконофизика 
(биоиконофизична фармакология) [1], която е 
интегративна научна система на фармацията, 
биофизиката, човешката физиология и ико-
номическите науки. Научно - техническият 
прогрес включва интеграционно развитие на 
различни научни области със цел да се решат 
основни задачи в областта на медицината, 
икономиката, фармацевтичната индустрия и 
същността на Човека в новите условия на 
живот, като се вземе предвид развитието на 

климатичните, екологичните условия и соци-
ално-икономическия прогрес.  

Световният учен Хари Юджийн Стенли 
(роден на 28 март 1941 г.) е американски фи-
зик и е един от пионерите на интердисципли-
нарната наука на иконофизика. Стенли е раз-
работил този термин за да се опише големия 
брой статии, написани от физици по пробле-
мите на маркетинга и представени на конфе-
ренция по статистическа физика в Калкута 
през 1995 г. и за първи път се появява в своя-
та публикация във Physica A 1996.[2]  

Каква роля в крайна сметка има иконофи-
зиката за фармацевтите и медици? Фармация-
та като еволюционно бързо развиваща се нау-
ка притежава голямо количество данни, които 
могат да бъдат статистически обработени 
както в аспекта на маркетинга, така и в ево-
люционните аспекти за новите поколения 
лекарства със цел на ефективното лечение на 
различни симптоми и патологични заболява-
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ния. Новите молекули с терапевтични ефекти 
се появяват постоянно и фармацевтичният 
специалист, който е широк специалист, е спо-
собен да познава и методите на статистиката, 
математическите методи на маркетинга, тео-
риите на масови услуги в логистичното уп-
равление с цел разработване на методите на 
фармацевтична иконофизика и да избере 
адекватния физически модел за количестве-
ното описание на процесите на фармацевти-
чен маркетинг. [3] 

Физиката е естествената наука, която изу-
чава материята, нейното движение и поведе-
нието в пространството и времето. Човекът 
винаги на различни исторически етапи е 
свикнал да наблюдава явленията в природата 
и да ги изучава в детайли, за да обясни защо 
тези явления възникват и коя е причината за 
възникването на тези явления и може всъщ-
ност да дава количествени закономерности за: 
статистическото повторяне на някои истори-
чески процеси, икономически явления, пери-
одични физико-статистически вариации на 
някои биологични и патологични процеси, 
маркетингови процеси описани с аналогични 
физични закони и пр. Модерни направления 
на физиката в наши дни включва в различни 
области като: Акустика, Биофизика, Иконо-
физика, Геофизика, Нанотехнологии, Невро-
физика, Психофизика, а някои от тях се зани-
мават с медицина и фармация. Спрямо меди-
цинските и фармацевтичните науки, биофи-
зиката е една от основните концепции за раз-
витието на интегративна научна концепция за 
био-иконофизика. Биофизиката е интердис-
циплинарна наука, която прилага подходи и 
методи, традиционно използвани във физика-
та за изследване на биологични явления [4], 
[5]. Ролята на биофизиката в системата на 
интегративните науки в края на 20 век е ог-
ромна. Една от концепциите за интеграция й е 
със науката за икономиката. Сред най-
важните икономически школи на 20-ти век 
може да се намери Биоикономика, трансдис-
циплинарна наука, използвана за първи път от 
британския биолог Херман Райнхаймер през 
1913 г. в неговия доклад [6], [7]. Истинският 
първоначалник на биоикономиката беше Ни-
колас Георгеску-Рьоген (1906-1994), известен 
румънски биоикономист, основният автор на 
тълкуването на икономиката чрез новата па-
радигма на т.нар. наречена Биоикономика. 
Неговата основна концепция и неговият оп-
ределящ начин се основават на физиката, 
превърната в Биоикономика. Все още е труд-

но да се дефинира новата парадигма на био-
икономиката, особено защото някои неясноти 
се развиха през последните десетилетия [7], 
[8], [9]. Важен аспект при формирането на 
концепцията за фармацевтичната биоиконо-
физика освен физични модели играят методи-
те на теорията на вероятността и статистика-
та. Оценката на лекаря и клиничния фарма-
цевт за прогноза при алтернативни лечебни 
планове е основен фактор при вземането на 
терапевтични решения. Статистическата про-
цедура, наречена модел на Марков, може да 
се използва за анализ на медицински решения 
и извършване на анализ за ефективността на 
разходите. [20]. Една от научни работи [3] 
предлага един модел на „идеалния газ” за 
описанието на стокови наличности. Този мо-
дел е свързан с маркетинговото състояние в 
условията на конкуренцията. Стоковата на-
личност описва се с уравнението на марке-
тинговото състояние [3]: 

KNNP arttotp ⋅=><                           (1) 
тук <P>p е средната цена на един фарма-

цевтичен продукт; Ntot общо количество про-
дукти на стоковата наличност; Nart - общо 
количество на артикулите от стоковата на-
личност; К- стойността на иконофизичната 
температура и за пълния набор от артикулите 
тази стойност е 5,65 след като се има в пред-
вид особеностите на ABC маркетинговия 
анализа [3]. Това уравнение на маркетингово-
то състояние има пълна аналогия с уравнени-
ето за състоянието на идеалния газ и се явява 
една от целите за изследванията на фармацев-
тичната биоиконофизика (биоиконофизична 
фармакология). 

   
Количествено описание на фармацев-

тична биоиконофизика 
Фармацевтичните науки имат винаги за 

цел да създава такива нови по-ефективни 
молекули с терапевтични ефекти с прилагане-
то на физико-химични модели, социални фак-
тори и икономическите процеси в общество-
то, които могат да повлияят върху краен ре-
зултат за създаването на такива вещества с 
терапевтичен ефект с цел подобряването на 
фармацевтичната здравна система. Биоико-
нофизиката [10], която е интегративна научна 
система, може да взаимодейства с фармацев-
тичните науки и крайният резултат е форми-
рането на новата интердисциплинарна научна 
концепция, която би могла да се нарече фар-
мацевтична биоиконофизика. Фармацевтич-
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ната биоиконофизика може да се формулира 
като сложна интегративна научна система, 
която изучава общите закони за социално, 
физиологичното, здравословно равновесно 
състояние на човека и неговото развитие под 
въздействието на социалните и икономически 
процеси на фармацевтичната здравна система 
с прилагането на физико - математически и 
статистически методи във философски, био-
физични, биохимични и фармацевтични нау-
ки. Произведени фармацевтични артикули са 
в непрекъсната промяна: предлагат се нови 
оригинални лекарства, старите се заменят, 
има и ситуации на високата  консумация на 
лекарства, които водят до различни странич-
ни ефекти мониторирани от страна на нацио-
нални фармацевтични агенции. Ако преди 
много векове номенклатурата е била изцяло 
от лечебни растения, то в наши дни се разра-
ботват високите технологии и биотехнологии. 
Но, най-важният аспект е как да се поддържа 
здравословното състояние на човека. Тази 
концепция за равновесието може да бъде раз-
вита от интегративна система от науки като 
биоиконофизика[11]. Концепцията за равно-
весие разработена в [3] също може да се при-
ложи за живите системи (за човека). Позова-
вайки се на фармацевтично приложение на 
лекарства, тогава това равновесие се описва с 
израза, подобен на израза от работа [3]: 

KNPm =⋅  където mP  е цената на една моле-
кула от лекарството; N е количеството на ад-
министрираните молекули; K е константата 
на равновесието, която описва от статисти-
ческа гледна точка равновесието на система-
та, стабилността и хармонията на голяма сис-
тема от компоненти.[12], [13] 

Необходимостта на човека да консумира 
лекарства е да подобри здравословното си 
състояние. Следователно процесът на адми-
нистриране на лекарствените молекули от 
организма е много сложен, който се описва 
чрез биохимични реакции и крайният резул-
тат е взаимодействието на молекулите с ре-
цепторите на различни вътрешни органи. 
Времето на полуживот на молекулите е вре-
мето, необходимо на количеството да се на-
мали до половината първоначалната му стой-
ност в кръвната плазма и е важен параметър 
на всяка молекула, който служи за изчислява-
не на периодичното администриране на дози-
те [14]. Клиничният отговор след прием на 
лекарства е представен във Фиг. 1, представе-
на в работа [15]. 

 
Фиг. 1. Клиничен отговор след прием на ле-

карствата [15]. 
 

Зависимостта на времето на полуживот ка-
то функция от моларната маса е една от най-
важните задачи за изследване в тази работа, 
което означава как различни моларни маси 
влияят върху времето на полуживота със съ-
щите таргетни рецептори на съответния ор-
ган. Приложеното лекарство може да се опис-
ва с уравнението на равновесие като:      

NPNK mart ⋅>=<⋅       (2)  
  където N е общото количество на адми-

нистрираните молекули на лекарството; 
mP >< е средната цена на една молеку-

ла; artN е количеството на различни видове 
лекарства, приблизително администрирани в 
един и същ момент от време. Случаят, когато 

1=artN , тогава се администрира едно наиме-
нование. Този израз (2) може да се посочи 
като уравнение на фармацевтичното биоико-
нофизично състояние на равновесие на Чове-
ка. В резултат на прием на дозите протичат 
редица биохимични процеси между молеку-
лите на лекарството и рецепторите. Съгласно 
термодинамичните закони за запазване на 
енергията, извършва се работа. Първият закон 
на термодинамиката е известен със такава 
формулировка: Невъзможно е да имаме тер-
момашина от първи род, чийто уникален ре-
зултат е производството на работа без консу-
мация на енергия от външна среда. Транспо-
нирана към биоиконофизиката, тази форму-
лировка има такова обяснение: Човекът няма 
да устои дълго време, расчитайки само на 
собствената му вътрешна енергия. Накрая 
вътрешната енергия ще бъде изразходвана и 
ще е необходима нова енергия под формата 
на храна или лекарства, за да се поддържа 
равновесието. Първият закон на термодина-
миката:   

AQU −=∆                                       (3) 
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Изменението на вътрешната енергия на 
системата U∆ е резултат от топлина Q  пре-
дадената на системата и работата A, извърше-
на от системата. Взаимодействието на лекарс-
твото и рецептора протича при приблизител-
но постоянна температура и процесът може 
да се счита за изотермичен процес. Съответ-
ната работа A/ , която е в границите на енер-
гиите на активиране на рецепторите, се счита 
за извършената работа върху системата и се 
изчислява като:  

2ln
2/1

2/1
/ ⋅⋅=⋅⋅=><−=−= ∫∫ art

N

N
art

N

N

NK
N

dNNKdNPAA

   (4) 
тук 2/1N е количеството молекули, съот-

ветстващо на момента на времето на полужи-
вот 2/1T  [16], [17]. Изразът на времето на по-
луживот за биохимичните процеси за създа-
ване на лекарствено-рецепторни комплекси 
[18],[19] е: 

   
λ

2ln
2/1 =T            (5) 

Тука λ  е константата на скоростта за ели-
миниране на лекарството. Замествайки (5) в 
(4): 

2/1
/ TNKA art ⋅⋅⋅= λ                    (6) 

От друга страна стойността /A представ-
лява общата енергия за активиране на всички 
рецептори. Общото количество на всички 
рецептори на повърхността на клетката 
е

rectotN  и енергията на един рецептор е 

recE >< , тогава общата енергия е 

rectotrec NEA ⋅>=</ и след това чрез замест-
ване в (6): 

2/1TNKNE arttotrec rec
⋅⋅⋅=⋅>< λ        (7) 

Замествайки (2) в (7) получаваме:             
2/1TNPNE mtotrec rec

⋅⋅⋅>=<⋅>< λ            (8) 
В крайна сметка, стойността на една моле-

кула е:          

2ln⋅
><

=><
N

NE
P rectotrec

m                  (9) 

Общото количество N администрирани 
молекули може да бъде изразено с количест-
вото молове от една лекарствена форма с ма-

са formm :        
M

m
N
N form

A

==ν             (10) 

тука formm  е масата на една таблетка, или 
една капсула и т.н .; М - моларната маса; NA - 
числото на Авогадро. Тогава:    

A
form N

M
m

N ⋅=
                                     (11) 

Замествайки (11) в (9), получаваме:  

2ln⋅⋅
⋅><

=><
Aform

totrec
m Nm

MNE
P rec                (12) 

Съответния израз за стойността на един 
мол е: Ammole NPP ⋅>=<><              (13) 

2ln⋅
⋅><

=><
form

totrec
mole m

MNE
P rec           (14) 

Изразът (14) показва, че ако моларната ма-
са M се увеличи, тогава цената на един мол се 
увеличава при постоянна стойност на 

constmform =  и съответно за стойността M = 
const цената на един мол намалява се, ако 
масата formm  се увеличи. Фактора 

rectotrec NE >< може да се запише чрез 

rectotrec NEB >=< , тогава: 

2ln2ln formform

totrec
mole m

MB
m

MNE
P rec ⋅

=
⋅

⋅><
=><    (15) 

Изразът (15) може да бъде записан и чрез 

2ln0
BB = : 

form
mole m

MtBtP ⋅
=><

)()( 0      (16) 

Масата на един мол от веществото е М, то-
гава цената на тази маса е moleP >< . Съот-
ветната цена за един грам: 

form

o

form

omole
gr m

tB
Mm
MtB

M
PP )()(

=
⋅
⋅

=
><

=>< ;        

form
gr m

tBP )(0=><                                  (17)      

                                                     

ν
)()(

0 tB
m

MtB
P o

form
mole =

⋅
=><              (18) 

     
form

gr m
tB

P
)(

0=><         (19) 

grformmole PmPtB ><⋅=><⋅=ν)(0       (20) 

grmolegrmole PMPPMP ><⋅=><⇒><⋅⋅=><⋅ νν
                                                               (21) 

gr

mole

P
PM

><
><

=                     (22) 
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С израза (22), може да се формулира био-
иконофизичния смисъл на моларната маса: 
Моларната маса на веществото е цената на 
един мол, когато цената на един грам е равна 
на една единица от съответната национална 
валута. Ако опакованият продукт съдържа Nf 
количеството на лекарствените форми (Nf 
количество таблетки или капсули), тогава 
масата на един опакован продукт mp може да 
бъде изчислена като: formfp mNm ⋅≅ , където 

formm е масата на една таблетка, капсула и т.н. 
(масата на формата на едно лекарство).  Тога-
ва цената на един продукт е: 

                                            
grformfgrpp PmNPmP ><=><=             (23) 

Замествайки израза (22) в (23), тогава:        

M
PmNP mole

formfp
><

=                       (24) 

Замествайки (13) в (2), тогава:        

2ln2ln
recrec totrec

f
form

totrec
formfp

NE
N

mM
NEM

mNP
⋅><

⋅=
⋅⋅

><⋅
=

          (25) 
тогава:                                          

2ln⋅
⋅

⋅=
A

totmole
fp N

NE
NP rec             (26) 

Енергията на активиране на един мол ре-
цептори е Arecmole NEE ⋅>=< и съответната 
обща енергия на активиране на всички рецеп-

тори е: 
recrec tot

A

mole
totrectot N

N
ENEE ⋅=⋅>=<  и 

замествайки  в (25), 
Вземайки предвид израза (5), тогава:                       

2/1ТN
NE

NP
A

totmole
fp

rec

⋅⋅
⋅

⋅=
λ

      (27) 

Съотношението
A

tot

N
N

rec  представлява коли-

чеството молове за всички рецептори 

 
A

tot
rec N

N
rec=ν : 2ln

recmolef
p

EN
P

ν⋅⋅
=

    (28) 

Този израз (28) показва, че цената на про-
дуктите е по-висока, ако енергиите на акти-
виране Emole  за създаване на комплексите 
лиганд-рецептори са по-високи, което е ло-
гично твърдение: колкото по-високи са енер-
гиите за активиране, толкова по-високи са 
цените. Добре известният израз на енергията 
за активиране на един мол е [21]:   







=
λ
ARTEmole ln                   (29) 

където А е пред-експоненциален фактор. 
Като се има предвид изразът на константата 
на скоростта на елиминиране, тогава: 

RT
Emole

e
A

T ⋅=
2ln

2/1
                           (30) 

 Получава се важен израз (30), който по-
казва, че ако енергията на активиране е по-
висока, тогава времето на полуживот е по-
голямо. Взаимозависимостта между моларна-
та маса, времето на полуразпад и енергията на 
активиране може да бъде намерена чрез изра-
за (28). Количеството на лекарствените фор-

ми е: 
NM

Nm
Nm

m
m
m

N App

form

p
f ⋅

===
0

 и чрез 

заместване в израза (28), тогава:  
                                             

recAp

p
mole Nm

PMN
E

ν⋅
⋅⋅⋅

=
2ln                     (31) 

където mp е масата на кутията (mp ̴ 5 gr до ̴ 
50 gr); N-количество администрирани моле-
кули от една форма. 

Друг важен момент, свързан с израза (31) 
е, че енергията на активиране е по-висока с 
увеличаване на моларната маса М на лекарст-
вата.  Малко преобразуване на израза (31) 
дава: 

recp

po

recp

pform

recp

pform

recp

p

recAp

p
mole m

PNm
m

Pm
mM

PMm
m

PM
Nm

PMN
E

νννν
ν

ν ⋅

⋅⋅⋅
=

⋅

⋅⋅
=

⋅⋅

⋅⋅⋅
==

⋅

⋅⋅⋅
=

⋅

⋅⋅⋅
=

2ln2ln2ln2ln2ln

По този начин енергията на активиране се 
увеличава с увеличаването на масата на една 
молекула m0.  Замествайки израза (31) в (30), 

тогава:  









 ⋅⋅⋅
⋅=

recAp

p

NRTm
MPN

A
T

ν
2ln

exp2ln
2/1

      (32) 

Изразът (32) позволява да се оцени пред-
експоненциалният фактор A чрез представя-
нето на графиката ln (T1/2) = f (M):                    

M
NRTm

PN
A

T
recAp

p ⋅
⋅⋅

+





=

ν
2ln2lnlnln 2/1

     (33) 
Общата форма на графиката на функция  

ln (T 1 / 2) = f (M), (фиг. 2) 
Екстраполацията, дава възможност за из-

числяване на предекспоненциалния фактор A, 
който съответства на много малки молекули с 
моларни маси M → 0. За много малки моле-
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кули пред-експоненциалният фактор съвпада 
с константата на скоростта λ. 

                                                   

λ≡⇒=⋅= A
A

e
A

T 2ln2ln 0
2/1                 (34)   

 

 
Фиг.2.  Линейна зависимост   

M
NRTm

PN
A

T
recAp

p ⋅
⋅⋅

+





=

ν
2ln2lnlnln 2/1

 

Изразът 

M
NRTm

PN
A

T
recAp

p ⋅
⋅⋅

+





=

ν
2ln2lnlnln 2/1 е линей-

на функция и може да бъде представен като: 
            baxy += ; 2/1lnTy ≡ ; 







≡

A
b 2lnln ;  

recAp

p

NRTm
PN

a
ν
⋅⋅

≡
2ln

         (35) 

Хипотетично този коефициент а може да 
бъде непроменена константа в пределите на 
грешките за дадената група молекули. Ако 
стойността а е известна, може лесно да се 
изчисли количеството молове на рецепторите:   

aNRTm
PN

NRTm
PN

a
Ap

p
rec

recAp

p ⋅⋅
=⇒

⋅⋅
≡

2ln2ln
ν

ν
       (36) 

Изразът (36) може да бъде преобразуван, 
ако масата на продукта mp ще съдържа маса-
та на една молекула mo: 

fofformp NNmNmm ⋅⋅=⋅≅ ;  
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⋅
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⋅⋅
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00

ν          (37)

  За да се намери νrec, изразът (37) може да се 
представи като:          

2ln
recf

p

aMRTN
P

ν⋅⋅
=           (38) 

  Съответната енергия за активиране на 
един мол рецептори може да бъде намерена, 
ако изразът (28) е заместен в (38):            

TRMaE
aMRTNEN

mole
recfrecmolef ⋅⋅⋅=⇒

⋅⋅
=

⋅
2ln2ln

νν

                 (39) 
Интересният момент е да се подчертае 

спрямо коефициента а. Коефициентът a пред-
ставлява количеството молове на лекарстве-
ното вещество, съответстващи на един грам 
от това вещество и този коефициент a има 
аналогията с молалността [22]. 

 
Приложение на концепцията на фарма-

цевтична биоиконофизика за противодиа-
бетични лекарствените средства 

Диабетът е група от заболявания, които 
причиняват високи нива на кръвната захар 
(глюкоза). Високите нива на глюкоза в кръвта 
е резултат на нарушаването в производството 
на инсулина - хормон, освободен от панкреа-
са.[23] Има два основни типа диабет. И двата 
вида диабет може да доведе до сериозни 
здравословни проблеми, включително: загуба 
на зрение; бъбречно увреждане; кожни проб-

леми; слухово увреждане;  сърдечно заболя-
ване; ампутация на крайник. 

Лекарства, които увеличават производ-
ството на инсулин 

 Многобройни класове лекарства могат да 
се използват за увеличаване на производство-
то на инсулин при хора с диабет.  

1) Амилинови миметици са инжекционни 
лекарства, които стимулират отделянето на 
инсулин. Тези лекарства се използват в ком-
бинация с инжекционен инсулин. Те се из-
ползват, когато симптомите на диабет тип 1 
не се подобряват само с инжекции с инсулин. 
Пример за този тип лекарства е прамлинтид 
(SymlinPen).  

2) Инхибитори на дипептидил-
пептидаза 4 са орални таблетки, които уве-
личават освобождаването на инсулин от пан-
креаса. Примерите за DPP-4 включват: сак-
саглиптин (Onglyza); ситаглиптин (Januvia); 
линаглиптин (Tradjenta). 

3)Сулфонилурейни продукти. Те дейст-
ват, като увеличават отделянето на инсулин 
от панкреаса, за да намалят нивата на глюкоза 
в кръвта. Примерите за сулфонилурейни про-
дукти включват:  глибурид (микроназа); гли-
пизид (глюкотрол); глимепирид (амарил); 
хлорпропамид ;толазамид;  толбутамид.  

Прилагането на биоиконофизичната кон-
цепция за противодиабетните лекарствените 
вещества се базира във намирането на зави-
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симостта на натуралния логаритъм на време-
то на полуживота в зависимост от моларната 
маса на тези противодиабетните вещества. 
Основната база данни на лекарствата [24] 
позволява доступа към стойностите на мо-
ларните маси на лекарствените вещества и 
съответните стойности за времето на полужи-
вот.(Табл.1) 

 
Таблица 1. Противодиабетични вещества  

ЛЕКАРСТВЕНО 
ВЕЩЕСТВО 

M; 
g/mole 

T1/2; 
h ln(T1/2) 

glyburide 494 7 1.94591 
glimepiride 490.62 7 1.9459 
glipizide 445.53 3 1.098 
sitagliptin 407.31 12 2.484 
nateglinide 317.43 1.5 0.4054 
saxagliptin 315.41 3 1.09861 
tolazamide 311.4 7 1.9459 
tolbutamide 270.34 7 1.9459 

 
РЕЗУЛТАТИ. ОБСЪЖДАНЕ НА РЕ-

ЗУЛТАТИТЕ 
Данните от табл. 1 позволява да се предс-

тави графика на зависимостта 
)(ln 2/1 MfT = .(Фиг.3) 

Коефициента на пропорционалност а от 
израза (33) се определя по тангенса на ъгъла 
на наклона от графика )(ln 2/1 MfT = . Съот-
ветната стойност е а=0,0043. По известната 
стойност на а може да се изчислява стойнос-
тите на енергиите за активация за един мол 
инсулинови рецептори по израза (39)   

TRMaEmole ⋅⋅⋅= . Температурата е от поря-
дъка 310 К; R=8,31. Количеството на инсули-
новите рецептори са описани във работа [26]. 
Съответният график на зависимостта 

)(MfEmole = е представена във Фиг. 4 
 

 
Фиг.3.  Зависимост )(ln 2/1 MfT = за проти-

водиабетните лекарства 

 

 
Фиг.4.  Зависимост Emole=f(M) за противодиа-

бетните лекарства 
 

Съответните численни стойности за енер-
гия на активация от графика на Фиг. 4 варьи-
ра в интервала от 3 kJ/mole до 6 kJ/mole. Дан-
ните в научната литература за енергия на ак-
тивация на инсулиновите рецептори са в съ-
щите подобни интервали на числените стой-
ности [25] : 4–8 kJ/mol.  

По този начин напълно валидира се тази 
концепция. Дори, числените стойности за 
енергията на активация получени чрез био-
иконофизичната концепция има функционал-
ната зависимост от моларната маса. Числена-
та стойност на коефициента а зависи комп-
лексно от както от био-физиологични пара-
метри (моларната маса, температура, коли-
чество молове за инсулиновите рецептори), 
така и от чисто иконофизични параметри 
(цената за един продукт, теглото на опаковка-
та, количество молекули влизащи в състава 
на лекарствената форма).  

 
Заключение 
Изследването, предложено в този научен 

анализ, има основно значение, което може да 
послужи като еталон при синтеза на нови 
молекули с терапевтичен ефект. Приложение-
то на това интегративно изследване за анти-
диабетни лекарства позволява да сравним 
числените стойности на енергиите за активи-
ране на инсулиновия рецептор с данните, 
получени по други методи в научната литера-
тура. Съвпадението на числовите стойности 
позволява да потвърждаваме за валидността 
на предложения метод, който може да бъде 
като една от критериите за бъдещите синтези 
на молекули с терапевтичен ефект, както и 
при оценка на цената на един мол вещество с 
терапевтичен ефект. 
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FACTORS DETERMINING THE CONSUMPTION OF PASTRY 

 
Petya Hristova, Krasimira Benkova, Magdalena Platikanova 

 
ABSTRACT: Pastry is a main food that plays a key role in people's diets today. The present study aims to 

investigate the frequency of consumption of pastry, as well as the factors that determine it. In modern life, more 
and more people aim to achieve a healthier lifestyle, which includes eating fewer carbohydrates in the body. 

A survey was conducted among 550 (324 women and 226 men) living in Stara Zagora district. The 
respondents make a random sample, as they are not selected according to any proportions of the population in 
the country. The main factors in the study are the characteristics: sex, education and employment. Statistical data 
processing was performed based on descriptive and inferential statistics using the SPSS package, version 25. 

It has been found that men consume bread and pastry more often than women. More educated working 
respondents with a secure and steady income are more precise in their food choices, consume pasta less often, 
and stick to a greater variety of foods than their daily menu. Due to this development, more in-depth and 
extensive studies are needed to establish the influence of all factors relevant to the choice of food in a person's 
daily life. This would make it possible to refine the diet and optimize eating habits, and with it, health and 
quality of life. 

Key words: determining factors, pastry, bread consumption, healthy eating 
 

Въведение 
 
Тестените изделия са основни хранителни 

продукти, заемащи ключово място в диетата 
на хората в наши дни [8,10]. Хлябът, като ос-
новен техен прeдставител, е източник на въг-
лехидрати, протеини, витамин В и Е, и се 
консумира все по-често, особено в развитите 
страни.  В съвременното ежедневие хората 
имат за цел да постигнат по-здравословен на-
чин на живот, което  включва  хранене с по-
ниско ниво на постъпилите в организма въг-
лехидрати [5,12]. 

Все по-често се обсъжда здравословното 
състояние като пряко зависимо от консума-
цията на тестени изделия [6.] Това е свързано 
с категоричните данни в световната литера-
тура за повишаване на висцералната мастна 
тъкан като резултат от включването на тесте-
ните продукти в диетата [4,7]. Този проблем 
от своя страна води до отключване на раз-
лични хронични заболявания и влошаване на 
здравето и качеството на живот [3]. 

Целта на настоящото проучване е да изс-
ледва честотата на консумация на тестени 
изделия, както и факторите, които я обусла-
вят. 

 
Материал и методи 
 
Проведено е анкетно проучване сред 550 

(324 жени и 226 мъже), живеещи в област 
Стара Загора. Респондентите съставляват 
случайна извадка, тъй като не са подбирани 
според никакви пропорции на населението в 
страната. Като основни фактори в изследва-
нето се разглеждат признаците: пол, образо-
вание и професионална заетост. 

 Отговорите  на анкетата се прилагат в об-
работките като кодове или като ординални и 
номинални стойности.  Статистическата об-
работка на данните е извършена на базата на 
дискриптивна и инферентна статистика с по-
мощта на SPSS package, version 25. 

 
 

Резултати 
 
Консумацията на тестени изделия в ежед-

невието е много честа. Анализът на данните 
показва, че  28.72% от респондентите консу-
мират тестени изделия всеки ден, 31.40% -  2-
3 пъти седмично, 15.08% - един път седмич-
но, рядко – 21.90% от анкетираните и едва 
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2.89% отричат категорично консумацията на 
тестени изделия.  

Забелязва се тенденция към по-честа кон-
сумация на тестени изделия при мъжете – 
14.88% от тях консумират хляб и тестени из-
делия ежедневно срещу 13.84% от жените. 

Рядко консумират тестени изделия 14.70% от 
жените към 6.20% от мъжете. По-голям е и 
процентът на жените, които отричат всякаква 
консумация на тестени изделия – 1.86% от 
тях и едва 1.03% от мъжете (Таблица 1).  

 
Таблица 1. Честота на консумация на тестени изделия по пол 

Брой/процент Пол 
 

Отговор 
 

никога 

 

 
1 път седмично 

 

 
всеки ден 

 

 
рядко 

 

 
2-3 пъти седмично 

 

Брой 
 

жена 9 56 67 76 85 

Процент (%) 
 

 1.86% 11.57% 13.84% 15.70% 17.56% 

Брой 
 

мъж 5 17 72 30 67 

Процент (%) 
 

 1.03% 3.51% 14.88% 6.20% 13.84% 

Общ брой 
 

Общо 14 73 139 106 152 

Процент (%) 
 

 2.89% 15.08% 28.72% 21.90% 31.40% 

 
Друг фактор, който оказва влияние върху 

консумаията на тестени изделия е образова-
нието. Хората, които най-често консумират 
тези продукти са тези със средно образование 
– 15.92% и 10.41% от тези с висше образова-
ние (фиг. 1). 

17.76% от респондентите със средно обра-
зование консумират тестени изделия два до 
три пъти седмично, следвани от тези с висше 

- 11.84%. Става ясно, че по-образованите хора 
са по-прецизни и по-рядко включват в ежед-
невната си диета хляб и тестени изделия, кое-
то може да се обясни с по-добра информира-
ност и по-големи възможности за поддържане 
на здраволовен начин на живот. 

Тези резултати се онагледяват с Фигура 1 с 
графиката на размаха.  

 
 

Фиг. 1. Честота на консумация на тестени изделия според образованието 
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Важен фактор, който обуславя консумаци-
ята на тестени изделия е и професионалната 
заетост, защото тя има пряко отношение към 
социално-икономическия статус на респон-
дентите, а формирането на диетата често е 
обвързана с финансовите възможности на чо-
век.  Резултатите отчитат най-висок процент 
на ежедневна консумация на тестени изделия 
сред безработните – 18.46, следвани от пен-

сионерите – 15.33%.  Едва 7.66% от работе-
щите и 5.69% от тези на държавна служба 
консумират тестени изделия ежедневно.   

От тези данни е видимо, че хората с по-
високи доходи и постоянна работа са тези, 
които имат възможност да си позволят спаз-
ване на здравословен режим на хранене (фиг. 
2). 

 

 
 

Фиг. 2. Честота на консумация на тестени изделия според професионалната заетост 
 

Обсъждане 
 
Резултатите от настоящото проучване са в 

подкрепа на  едица данни от световната лите-
ратура. 

Установява се, че мъжете консумират хляб 
и тестени изделия с по-голяма честота в срав-
нение с жените [1,2]. По отношение на обра-
зованието става ясно, че по-образованите 
респонденти са по-прецизни в избора на хра-
на, по-рядко консумират тестени изделия и се 
стремят към по-голямо разнообразие сред 
храните от ежедневното си меню [11,13]. 

Същото се отнася и за работещите хора 
със сигурен и постоянен доход за разлика от 
безработните и пенсионерите, които нямат 
финансовата възможност да си осигурят раз-
нообразна храна, здравословна диета и по-
често включват в менюто си тестени изделия 
[9]. 
 
 
 

Заключение 
 
В заключение можем да кажем, че консу-

мацията на хляб и тестени изделия продължа-
ва да бъде широко разпространено явление. 
Изборът за включване на тази група храни-
телни продукти в менюто е обусловен от ня-
колко основни фактора – пол, образование и 
професионална заетост. Поради тази прочина 
са необходими по-задълбочени и разширени 
проучвания за установяване на влиянието на 
всички фактори, имащи отношение към избо-
ра на храна в ежедневието. Това би дало въз-
можност да се прецизира хранителния режим 
и да се оптимизират хранителните навици, а 
заедно с това, здравето и качеството на жи-
вот.  
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