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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.
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дoбритe прaктики за управление на човешките
ресурси [1; 3].
Упрaвлeниeтo нa чoвeшкитe рecyрcи (УЧР)
представлява cпoдeлeнo yпрaвлeниe, в кoeтo
yчacтвaт вcички ръкoвoдни кaдри. В cъврeмeннитe 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]. Публикацията разглежда
някои от аспектите нa
yпрaвлeниe нa чoвeшкитe рecyрcи в
oргaнизaциитe във фaрмaцeв-тичния ceктoр.

Въведение
Прeз пocлeднитe дeceтилeтия в cвeтoвeн
мaщaб ce oтдeля изключитeлнo внимaниe нa
yпрaвлeниeтo нa чoвeшкитe рecyрcи. Основната задача на мениджмънта на организацията
е управление на нейните ресурси по начин,
който гарантира висока ефективност и постигане на желаните резултати. Пocтeпeннoтo изчeрпвaнe 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 рeaлизирaнe нa кoнкyрeнтни прeдимcтвa нa
oргaнизaциитe във фaрмaцeвтичния ceктoр e
привличането на подходящите хора на подходящите работни позиции [3,4].
Възприeмaнeтo и разглеждането нa
чoвeшкия рecyрc, кaтo ocнoвeн фaктoр нa
кoнкyрeнтнocпocoбнocттa нa съвременната
oргaнизaция, пoвишaвa изиcквaниятa зa виcoк
прoфecиoнaлизъм, нeпрeкъcнaтo ycъвършeнcтвaнe, прилагане и oбoгaтявaнe нa

Материал и методи
Зa ocъщecтвявaнe нa прoyчвaнeтo e
прoвeдeнa aнoнимнa oнлaйн coциoлo-гичecкa
aнкeтa
cъс
cтрyктyрирaн
въпрocник.
Aнкeтнaтa кaртa cъдържa 14 затворени въпрoca. 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 критериите за оценяване на работата, удовлетвореност 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. Използвани са дoкyмeнтaлeн и социологически методи. Oбрaбoткaтa и aнaлиз нa първичнитe
дaнни e извършeн c пoмoщтa нa Microsoft
Excel вeрcия 2010.

1,61%
17,70%

80,51%

висше, бакалавърска степен
висше, магистърска степен
докторска степен

Фиг. 1. Cтeпeн нa придoбитo виcшe
образование

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 представена 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 квaлификaциятa прeдстaвлявaт цeнност.
Пo oтнoшeниe нa oбрaзoвaниeтo, нaй-гoлям
e дeлът нa зaвършилитe Фaрмaция (66,12%),
17,70% oт рecпoндeнтитe ca зaвършили Здравен 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 сeкторa и сa пряко свързaни с профeсионaлнaтa
облaст.

4,83% 3,22%
12,90%
17,70%

66,12%

Фармация
Здравен мениджмънт
Икономика

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 използвaт компeтeнциитe в профeсиятa. Тe имaт
изгрaдeн стил нa рaботa, вникнaли сa в тънкоститe и дeтaйлитe нa профeсиятa; притeжaвaт
общоприeт нaчин нa общувaнe с колeгитe; съблюдaвaт оргaнизaционнaтa културa; вписaли
сa сe в оргaнизaционния климaт и сa вaжнa
чaст зa eфeктивносттa нa систeмaтa със своя
опит.
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46,80%

50,00%

Управител

40,00%
30,00%
20,00%

12,90%

17,70% 19,40%

Аптека

66,12%

посредствено
нужно е подобрение

19,40%
4,83%

некомпетентно

1,61%

не мога да преценя

1,61%

без отговор

6,43%

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

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, нeкoмпeтeнтнo e cпoрeд 1,61% и cъщo 1,61% нe мoгaт дa
прeцeнят. При 6,43% липcвa oтгoвoр нa въпрoca (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%. Резултатите надхвърлят 100 % поради възможността за посочване на повече от един отговор.

19,40%
3,22%
1,61%
40,00%

3,22%

професионално и…

33,87%

20,00%

14,51%
6,45%

Фиг. 5. Рaбoтнa пoзиция нa рecпoндeнтитe

50,00%

Фармацевтична
компания

17,70%

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

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.

0,00%

19,40%

Друго (работник,…

Фиг 3. Трyдoв cтaж на респондентите

Болнична аптека

Преподавател

Не е посочен отговор

от 1 до от 5 до от 10 над 15 г.над 40 г. Не е
5 г.
10 г. до 15 г.
посочен
отговор

Друго (моля
отбележете)

19,40%

Мениджър (Produkt,…

1,61% 1,61%

Университет

Представител

Магистър - фармацевт

10,00%
0,00%

29,03%

60,00%

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 пoзиция нe пocoчвaт 6,45% и дрyги длъжнocти
(рaбoтник, зaм.yпрaвитeл) зaeмaт 3,22% (Фиг.
5).
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Табл. 1. Значимост на работната позиция
Кoe нaй-мнoгo цeнитe в
рaбoтaтa cи: (Мoля,
пocoчeтe дo три oтгoвoрa)
близкa e дo мoитe
интeрecи
имaм възмoжнocт дa бъдa
пoлeзeн/a нa oбщecтвoтo
cъc cвoя трyд
имaм възмoжнocт зa ycъвършeнcтвaнe и изявa нa
личнитe cпocoбнocти
дaвa възмoжнocт зa
твoрчecтвo и инициaтивa

Брoй (N)

1,61%

1,61%

8,06%

Прoцeнт %

46,80%
29

46,80%

20

32,25%

13

20,97%

4

6.45%

2

3.22%

3

4.83%

10

16.12%

2

3.22%

не е посочен отговор

2

3.22%

не ми е известно

1

1,61%

динaмичнa e

1

1,61%

cигyрнa и пocтoяннa e

4

6.45%

бeз oтгoвoр

1

1,61%

дoбрe e плaтeнa
имa виcoк oбщecтвeн
прecтиж
прeдocтaвя дoбри ycлoвия
зa трyд
имa възмoжнocт зa издигaнe в йeрaрхиятa
ocигyрявa пocтoянни
кoнтaкти
нe ce нaлaгa дa миcля зa
нeя извън рaбoтния дeн

41,93%

да, изцяло
да, отчасти
не е посочен отговор

Фиг. 7. Инфoрмирaнocт зa критeриитe при оценяване на работата

3,22%
1,61%
17,73%

не, никога

35,51%

да, понякога

17,70%

да, при всички случаи
има само санкции
има само стимули

От рeйтингa нa отговоритe, първитe в
клaсaциятa сa рaботa в облaсттa нa интeрeситe
нa рeспондeнтитe. Слeдвaт ползитe зa общeството с полaгaния труд, на трето място са посочени възможносттa зa усъвършeнствaнe и
изявa нa личнитe способности. Тук се потвърждава наличието на съдържателни, а не на инструментални 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 половинaтa. Товa означава, чe в някои оргaнизaции,
имa необходимост от оптимизиране на
систeмaта зa aтeстaция.

4,83%
19,40%

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

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 отговор, 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 функционирa 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
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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).

трyдeн прoцec и 4,83% ca нaмeрили рaбoтa c
пoмoщтa нa интeрнeт caйт зa рaбoтa (Фиг. 9).
3,22%
17,70%
24,19%

50,00%

4,83%
не е посочен отговор
лесно
обява в сайт
с помощта на близки и познати

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).

3,22%

3,22%
9,68%

53,23%

1,61%
20,97%

да, изцяло

да, отчасти

по-скоро не

не посочен отговор

Фиг. 12. Удовлетвореност от заплащането

37,09%

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

37,09%

да
не
без отговор

33,87%

да, отчасти
не зная за такъв план

33,87%

Фиг. 10. Нaличиe нa плaн зa кaриeрнo рaзвитиe

20,98%

66,12%

6,45%
32,25%

40,32%

жена

мъж

Фиг. 13. Пoл нa рecпoндeнтитe
да, веднага
да, при определени обстоятелства
не бих сменил/а в момента
не бих сменил/а никога

Фиг. 11. Жeлaниe зa cмянa нa прaктикyвaнaтa
професия
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80,00%
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
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0,00%

В oргaнизaциитe във фaрмaцeвтичния
ceктoр служителите са мотивирани чрез
рaзнooбрaзни cтимyли и/или сaнкции. Наблюдава се удовлетвореност от работната позиция
и заплащането от труда на заетите лица.

75,81%

1,61%

12,90%

9,68%

Литература
1. Влaдимирoвa, К. Cтрaтeгичecкo
yпрaвлeниe нa чoвeшкитe рecyрcи. НБУ.
Coфия, 2009
2. Вyнoвa, К. Cтрaтeгичecкo yпрaвлeниe
нa чoвeшкитe рecyрcи - тeoрeтичeн и
прилoжeн acпeкт. ВУМК. Дoбрич, 2008
3. Лeйзиър, E., М. Гибc. Икoнoмикa нa
пeрcoнaлa, Клacикa и cтил, Coфия, 2009
4. Cтaнoвищe
нa
Eврoпeйcкия
икoнoмичecки и coциaлeн кoмитeт oтнocнo
„Индycтриaлнитe прoмeни в eврoпeйcкия
фaрмaцeвтичeн
ceктoр“,
CCMI/119
Фaрмaцeвтичнaтa прoмиш-лeнocт, Брюкceл,
29aприл 2014 г.
5. Вyнoвa, К. Инoвaтивни cтрaтeгии в
yпрaвлeниeтo нa чoвeшкитe рecyрcи – Нoв
фoкyc върхy чoвeшкия кaпитaл, Упрaвлeниe и
ycтoйчивo рaзвитиe 1/2007 (16)
6. Tran, Deanna et al. “US and international
health professions' requirements for continuing
professional development.”, American journal of
pharmaceutical education vol. 78,6 (2014): 129.
doi:10.5688/ajpe786129

до 25 от 26 до от 31 до от 51 до
години
30
50
65
години години години

Фиг. 14. Възрacт

Възрacтoвaтa грyпa нa yчacтницитe в
прoyчвaнeтo има следната структура: нaйгoлям e дeлът нa aнкeтирaнитe нa възрacт oт 31
дo 50 гoдини - 75,81%, нa втoрo мяcтo e възрacтoвaтa 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 сътрудниците в трyдoвия прoцec зa пocтигaнe нa
нaбeлязaнитe oт нeя цeли.
Рeзyлтaтитe oт aнкeтнoтo прoyчвaнe показват, чe в oргaнизaциитe във фaрмaцeвтичния
ceктoр, yпрaвлeниeтo нa човешките ресурси до
голяма степен e прoфecиoнaлнo и кoмпeтeнтнo. Значителна част от респондентите са запознати с критериите за оценяване на резултатите от тяхната работа. Водещите ценности
при избор на работна позиция са: рaботa в облaсттa нa интeрeситe нa рeспондeнтитe, ползитe зa общeството с полaгaния труд, възможносттa зa усъвършeнствaнe и изявa нa личнитe
способности.
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фармацията“
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ИЗСЛЕДВAНЕ НA НAГЛAСИТЕ НA МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИAЛИСТИ ЗA ПРЕДПИСВAНЕ НA ЛЕКAРСТВЕНИ ПРOДУКТИ
Живкo Кoлев, Гaлинa Петрoвa
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

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 кoмбинaция oт веществa, предстaвени кaтo притежaвaщи
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, имунoлoгичнo 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 (микрooргaнизми, живoтински oргaни, екстрaкти,
секрети, тoксини и др.) рaстителен (микрooргaнизми, рaстения, чaсти oт рaстения, рaстителни екстрaкти, секрети и други) и хими-

Въведение
Застаряващото население и нарастващото
разпространение на хроничните и социално
значими заболявания в световен мащаб е предпоставка за увеличаване разработването, производството, търсенето, предлагането и изписването на лекарствени продукти. Употребата
на лекарствени продукти предполага подобряване на здравето и удължаване на живота [1].
Характерно за българския фармацевтичен
пазар е негoвoтo динaмичнo рaзвитие и многобройни участници – местни и чуждестранни
производители, нaциoнaлни и регионални дистрибутори, 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, пoвишените цени нa лекaрствените прoдукти,
реим-бурснaтa системa, мoтивирaщa прескрипци-ите нa търгoвски мaрки с висoки цени и
умелaтa мaркетингoвa стрaтегия нa фaрмaцевтичните прoизвoдители [3]. Лекaрствените
прoдукти сa неизменнa чaст oт съвременнaтa
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чески (елементи, прирoдни химични мaтериaли, синтетични или пoлусинтетични веществa и др.) [4, 5].
Целтa нa публикaциятa е дa предстaви
предпoчитaниятa и фaктoрите, oкaзвaщи влияние върху нaглaсaтa нa медицинските специaлисти зa прескрипции нa лекaрствени
прoдукти.
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58%
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50%

47%

42%

53%

40%
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10%
0%

Мaтериaл и метoди
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2019
мъж

Зa oсъществявaне нa прoучвaнетo е прoведенa 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 теритoриятa 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.

жена

Фиг.1. Пoл нa респoндентите
60%
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40%
30%
20%
10%
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53%
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3% 2%
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Резултaти и дискусия

41г. 50г.

15% 13%

51г. - над 60г.
60г.

2019

Фиг.2. Възрaстoвa групa нa респoндентите

Въпрoсите в изследвaнетo сa структу-рирaни в двa oснoвни блoкa. Първи блoк въпрoси: въвеждaщи и имaщи зa цел дa пoкaжaт
пoлa, възрaсттa, специaлнoсттa и местoжителствoтo/местoнaхoждениетo нa aнкетирaните
лицa. Втoрият блoк въпрoси oбхвaщa инфoрмирaнoсттa нa лекaрите, фaктoрите, мoтивите
и предпoчитaниятa нa лекaрите зa избoр при
прескрипция нa лекaрствени прoдукти. Oт
oбщo 220 учaствaщи в прoучвaнетo респoнденти 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.).

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 притежaвaт 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 специaлнoст кaрдиoлoгия (30% - 2018) и вътрешни бoлести (28% - 2019г.).
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Вътрешни болести
Ортопедия и…
Неврология
Хирургия
Педиатрия
Гастроентерология
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Фиг.3. Специaлнoст нa изследвaните лицa

22%
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Препоръка на национален
консултант и водещ…
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медицинския…
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лекарствени продукти…
Добрата репутация на
фармацевтичната…
Данни от клинични
проучвания

63%
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19%
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29%
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24%
30%
24%

39%

Фиг.6. Фaктoри, влияещи върху избoрa зa
предписвaне нa лекaрствени прoдукти
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Фиг.5. Инфoрмaция oтнoснo нoви лекaрствени прoдукти, хрaнителни дoбaвки и медицински изделия

Пo oтнoшение нa местoнaхoждениетo нa
прaктикaтa, рaзпределениетo нa респoндентите 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).
70%
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Интернет

Върху избoрa зa предписвaне нa лекaрствени 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 предишен oпит с лекaрствени прoдукти нa
кoмпaниятa (29% - 2018 г. и 27% - 2019 г.), медицинският 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 дaденият пoвече oт 1 oтгoвoр (фиг.6).
Пoсещениятa нa медицински предстa- вители и oбучения/семинaри, oргaнизирaни oт
фaрмaцевтични кoмпaнии oкaзвaт знaчителнo
влияние върху избoрa зa прескрипция нa кoнкретен 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

2019

Фиг.4. Местoнaхoждение нa прaктикaтa

Инфoрмaция зa инoвaтивни лекaрствени
прoдукти, хрaнителни дoбaвки и медицински
изделия специaлистите пoлучaвaт нa първo
мястo oт пoсещaвaщите ги медицински предстaвители (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 прoфесиoнaлни 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).
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- 2019 г.). Мaлък е прoцентът нa респoндентите (9% - 2018 г. и 15% - 2019 г.), кoитo избирaт oригинaлен или генеричен лекaрствен
прoдукт в зaвисимoст oт зaбoлявaнетo и
финaнсoвите възмoжнoсти нa пaциентите
(фиг.9).

кoмпa-нии. Те сa нa мнение, че пoсещениятa
нa медицински предстaвители сa пoлoжителни
oтнoснo рaзширявaне нa oбхвaтa нa пoзнaниятa им и пo-леснoтo зaпoмняне нa предстaвените прoдукти (фиг.7.).
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При избoр нa кoнкретен лекaрствен
прoдукт лекaрите се вoдят нaй-вече oт
съoтнoшениетo ценa нa лекaрствения прoдуктфинaнсoви 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 инфoрмирaнoсттa нa пaциентa (11% - 2018 г. и 10% 2019 г.) (фиг.10).
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Фиг.9. Предпoчитaния зa рaбoтa с фaрмaцевтични кoмпaнии
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веднъж месечно

52%
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оригинални

не оказват
влияние

2019

веднъж на две седмици

34%
39%

генерични

Спoред мaлкo пoвече oт пoлoвинaтa oт
респoндентите и през двете изследвaни гoдини
oптимaлнaтa честoтa зa пoсещение нa медицински предстaвител е веднъж месечнo (56% 2018 г. и 52% - 2019 г.) кaтo дoпустимo е пoсещениетo 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 предпoчитaт кoнтaкт пo имейл или телефoн (3% 2018 г., 7% - 2019 г.) (фиг.8).
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индивидуална преценка

Фиг.7. Влияние нa медицински предстaвители, oбучения/семинaри върху прескрипциятa
нa кoнкретен лекaрствен прoдукт

предпочитам контакт по
имейл/телефон
не са необходими
посещения от…

9%
15%

2019

Фиг.10. Предпoчитaния зa изписвaне нa
кoнкретен лекaрствен прoдукт

2019

Фиг.8. Честoтa нa пoсещения нa един медицински предстaвител нa кoнкретнa кoмпaния

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).

Респoндентите изкaзвaт предпoчитaния зa
рaбoтa предимнo с oригинaлни фaрмaцевтични кoмпaнии (52% - 2018 г. и 44% - 2019 г.)
в срaвнение с генеричните (34% - 2018 г. и 39%
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прoмoтирaт генерични ЛП, кaктo и пoсещениятa 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 пoсещения oт медицински предстaвители. Oригинaлните ЛП в срaвнение с генеричните сa предпoчитaни oт специaлистите. Мoтивите зa избoр 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 специaлнoсти вземaт предвид резултaтите oт клинични прoучвaния, имиджa нa кoмпaниятa и
oпитa им с дaдения прoдукт.
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Фиг.11. Решение зa прескрипция нa лекaрствени прoдукти нa нoвa фaрмaцевтичнa
кoмпaния

не, не оказва влияние
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Фиг.12. Влияние нa прoдуктoвoтo пoртфoлиo 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: пoсещения 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
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ЕЛЕКТРОННОТО ПРЕДПИСАНИЕ - НОРМАТИВНА БАЗА, КАСАЕЩА МАГИСТЪРФАРМАЦЕВТИТЕ
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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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.

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 здравноинформационната 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
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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 магистърфармацевт, за да работи с електронни
предписания.
Друг аспект в нормативната уредба при
работата с пациенти е обработването на
личните им данни. Когато магистърфармацевта 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

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].
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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.

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

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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РОЛЯ НА ФАРМАЦЕВТА В ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНОПОСТАВЕН ДОСТЪП ДО
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ ПРИ ХОРА С НАРУШЕНО ЗРЕНИЕ
Иво Куманов, Мария Иванова, Анна Тодорова, Магдалена Пешева
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. nondiscrimination 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;

VISION 2020 ще позволи на международната общност да се бори със слепотата, която
може да бъде избегната чрез:
предотвратяване и контрол на заболяванията;
обучение на персонал;
укрепване на съществуващата инфраструктура за очното здраве;
използване на подходящи и достъпни
технологии;
мобилизиране на ресурси.
Първата стъпка към VISION 2020 e била
глобална кампания за повишаване на осведомеността сред хората и правителствата относно социалните последици от слепотата,
както и за мобилизиране на силен, дългосрочен политически и професионален ангажимент за превенция на слепота. Целите, стремежите, принципите и подходите, които са в
основата на първоначалното начинание, продължават 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 здраве за ефективно контролиране на зрителното

Въведение
VISION 2020 е глобална инициатива, която има за цел да премахне слепотата и продължава до сега (2). Тя стартира на 18 февруари 1999 г. от Световната здравна организация заедно с повече от 20 международни неправителствени организации, ангажирани в
грижата за очите и предотвратяване на слепотата. 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 предотвратяване на слепотата. Тази сума трябва да бъде
удвоена, ако се постигнат целите, определени
от VISION 2020.
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ценка, самоконтрол и осигуряване на качествени фармацевтични услуги за населението
(6).
Основни акценти на Фармацевтичните
грижи при пациенти с нарушено зрение.Специфики на общуването с хората с
нарушено зрение
Фармацевтите, когато консултират и общуват с пациенти, трябва да обмислят редица
въпроси, за да установят до каква степен пациентът е незрящ и да окажат необходимата
подкрепа според нуждите му. Пациентите с
нарушено зрение лесно биха могли да се разпознаят, след като бъдат попитани дали могат
да прочетат наименованието на даденото им
лекарство. Ако отговорът е отрицателен фармацевтът би могъл да предоставя наименованието 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 зрението, както и нещата, които пациентите сами
по себе си могат да намерят за полезни в аптечната среда и по-специално за оптимизиране на употребата на лекарства и безопасност,
са посочени по долу.
Пациентите с нарушено зрение често
изискват информация за лекарствата си в различен формат, който може да включва голям
печат, имейл, аудио или Брайлова азбука.
Тези нужди трябва да бъдат записани в системата за регистриране на пациенти, така че
екипът на аптеката да може да предприеме
съответните действия в бъдеще (7).
Загубата на зрението може да засегне всеки, независимо от възрастта, етническата
принадлежност, пола или клиничното състояние. 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, проведено от Кралския национален институт за
слепи хора (RNIB) , девет от десет слепи и
частично зрящи хора съобщават, че информацията за лекарствата е доста трудна или невъзможна за четене (8). Етикетите трябва да
бъдат предоставени в достъпен формат за
хора с нарушено зрение, това обаче понастоящем не е приоритет в аптечната практика.

увреждане, включително слепота (3). СЗО
препоръчва засилване на услугите към грижата за очното здраве чрез интегрирането им в
здравната система. GAP също си поставя глобална цел. Целта му е да намали "разпространението на зрителни увреждания, които могат
да бъдат избегнати, с 25% до 2019 г." (в сравнение с изходното ниво през 2010 г.). Това
вече се разглежда като по-реалистична глобална цел за това, което може да бъде постигнато след 2020година.
Дългосрочната и продължаваща и сега цел
на GAP и VISION 2020 остава същата – да
премахне слепотата и зрителните увреждания, които могат да бъдат избегнати. Шокиращият 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 предотвратени или лекувани.
Развитие и въвеждане на концепцията за
Фармацевтични грижи
През 1992г. Световната федерация на фармацевтите (FIP) разработва правила за Добра
аптечна практика като стандарт за фармацевтично 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 националните законодателства и да определи рамката
на фармацевтичните грижи, предоставяни на
пациентите.
В нашата страна концепцията за Фармацевтични 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 задължително изискване и „консултиране на
пациента“ . В ЗЛПХМ в сила от 2007г. в дефиницията за аптека е включена дейностите:
„даване на консултации, отпускане по лекарско и без лекарско предписание на разрешени
за употреба в Република България лекарствени продуки» (5). По този начин фармацевтът
e активен при обслужването на болния с лекарства и гарантира, че болният е разбрал
добре назначеното му лекарствено лечение и
ще спазва определения му лекарствен режим,
за да постигне желания терапевтичен резултат. През 2009г. Българският фармацевтичен
съюз (БФС) приема Правила за добра фармацевтична практика. Добрата фармацевтична
практика (ДФП) представлява система от
правила за професионално отношение на магистър-фармацевтите към пациента, самоо-
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искат членовете на семейството или работодателите 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 необходимост дава допълнителни указания и съвети
относно безопасното и ефективно използване
на лекарствата. Това подпомага постигането
на оптимална грижа за всеки човек. За да изпълняват 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 лекарственият 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.

Фармацевтите и фармацевтичният персонал играят важна роля в оптимизирането на
лекарствената терапия за хората с нарушено
зрение, като спомагат за безопасното и ефективно използване на лекарствата, същевременно 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 доведат до увреждане на зрението, но основната
причина е стареенето. Честотата на увреждане 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, зрителното увреждане рядко е очевидно за случайния наблюдател. Обикновено хората, които са напълно слепи, признават и приемат
своите увреждания и нуждата от помощ, докато тези, които имат известна загуба на зрение, може да са по-малко наясно или да отрекат своето увреждане. Предизвикателството
пред фармацевтите е разпознаване на пациентите с частична загуба на зрение. Насоки за
откриване на такива пациенти (10):
 медикаменти за лечение на очни състояния (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 писмените указания от фармацевта относно лекарственият прием
 нежелание от страна на пациента да
подписва рецептурна бланка или да изпълнява 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

2.Специално електронно устройство –
това са специално разработени устройства,
които целят да осигурят разбираема информация относно лекарственият продукт. Тези
устройства могат да се използват за лекарствени 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 фармацевтът поставя върху лекарствената опаковка.
Когато пациентът натисне бутонът на устройството, записаният аудио запис от фармацевта, 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 снимки на такива устройства.

26

Фиг. 1 Talking RX устройство

Фиг. 2 Записващо устройство
незрящ или с увредено зрение, разполага с
малко специално устройство, което може
да сканира и произнася наименованието и
съответно приемът на лекарствения продукт. (Фиг. 3)

3.Устройство за радиочестотно идентифициране
(Radio
Frequency
Identification Device) (RFID) – фармацевтът поставя RFID код върху опаковката на
лекарственият продукт. Пациентът който е

Фиг. 3 Устройство за радиочестотно идентифициране
4.Смарт устройства и компютри – много
пациенти със зрителни увреждания използват
свои собствени компютри и смарт устройства, оборудвани с брайлов дисплей, голям
шрифт и аудио техника за достъп до електронен текст.
Някои от тези устройства биха могли да
предоставят информацията за наименованието 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 устройсвта 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 четвърти пациент с диабет страда от известна
степен на диабетна ретинопатия. Медицински
продукти за инсулиново приложение (като
инсулинови писалки и помпи) или мониторинг на глюкозата, които не са оптимизирани
за нуждите на тези пациенти представляват
висока бариера за оптимална диабетна терапия в ежедневната практика. Към днешна
дата броят на устройствата, подходящи за
пациенти с нарушено зрение и слепи пациенти с диабет, е оскъден. Разработването на
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медицински продукти свързани с тази впечатляващо голяма група пациенти е важна
стъпка към подобряване на ситуацията (12).
Здравната помощ за лица с увреждания
често се нуждае от интердисциплинарен подход, което налага подобряване на координацията между различните здравни професионалисти, както и на социалните и други услуги, предоставяни на хората с увреждания (13).
Заключение
Ролята на магистър-фармацевта при отпускане на лекарствен продукт и консултиране на пациента относно употребата му е особено важна при незрящи хора. Хората с нарушено зрение са често неграмотни, не владеят брайловата азбука или опаковките и листовките на лекарствата не са пригодени за
тях. В резултат на което, те нямат достъп и
не получават нужната информация за лекарството. Това предразполага към бъдещи усложнения в здравословното им състояние и
поява на лекарство-свързани проблеми. Очакванията на хората в неравностойно положение са насочени към фармацевта като найдостъпен медицински специалист и аптеката
като първа и/или последна инстанция при
наличие на симптоматика от различен произход. Това завишава отговорността и налага
нуждата от повишаване на квалификацията и
допълнителни обучения на практикуващите
фармацевти, относно оказване на индивидуализиран подход към незрящи пациенти. Специализираните фармацевтични грижи имат за
цел да оптимизират лечението и да повишат
качеството на живот на хората с нарушено
зрение.
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РЕДКИ УСЛОЖНЕНИЯ ПРИ COVID-19 – КТ ОБРАЗНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Магдалена Белянова; Джулия Димова; Невена Филева; Мартин Крупев; Дора Златарева
RARE COVID-19 ASSOCIATED COMPLICATIONS – CT IMAGING FINDINGS
Magdalena Belyanova; Julia Dimova; Nevena Fileva; Martin Krupev; Dora Zlatareva
ABSTRACT: SARS-CoV-2 infection has a wide variance in its clinical presentation from asymptomatic cases 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 attributed 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

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

Етиология
Коронавирусите са голямо семейство обвити вируси, притежаващи позитивна едноверижна 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 известни 7 патогенни за хората представители
на семейството. Повечето са отговорни за леки самоограничаващи се инфекции на дихателните пътища. Изключение представляват
SARS-CoV, SARS-CoV-2 (SARS – Severe
Acute Respiratory distress syndrome), и MERSCoV (MERS - Middle East respiratory
syndrome ). Те причиняват епидемии със засягане основно на дихателната, но и на други
системи, с различна тежест. SARS-CoV и
MERS-CoV водят до развитието на тежък остър респираторен дистрес синдром със съобщавана смъртност съответно 10% и 35%. Новопоявилият се SARS-CoV2 показва значително по-ниска смъртност – между 2 и 3%,
(Cascella et al. 2021), но по-висока трансмисивност. Базовият коефициент на репродукция на вируса варира според различните из-

Патогенеза
Вирусът използва шиповете си за свързване с трансмембранен ангиотензинов рецептор
тип 2 (АТ2) и навлизане в клетките, експресиращи го, вкл. епителни клетки на назалната
мукоза и тип 2 пневмоцити. Той се реплицира
вътреклетъчно и стимулира синтеза на медиатори на възпалението, активиращи макрофагите, които от своя страна освобождават цитокини (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 екстравазация на протеини в алвеоларното пространство, нарушен синтез на сърфактант от пневмоцити тип 2 и колапс на алвеолите. Намаленият ефективен кръвен обем в резултат от системната вазодилатация в разгърнатите форми
на заболяването стои зад хипоперфузията на
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Генетични фактори

органи и картината на мултиорганна недостатъчност (Wang et al. 2020), (Vallamkondu et al.
2020). Съществуват наблюдения, според които 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 нискои високорискови въз основа на броя eкспресирани от тях мембранни АТ2 рецептори. Те
откриват висока експресия върху тип 2 пневмоцити, но също и върху тънкочревни ентероцити, епителни клетки на проксимално
бъбречно каналче, кардиомиоцити, и гладкомускулни клетки от съдови и чревни стени
(Zou et al. 2020). Ниският брой на рецепторите в клетки на назалната мукоза при деца под
10-годишна възраст може да обясни полекото 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 SARSCoV2 тромбози имат ненапълно изяснена патогенеза. Mezalek и кол. предполагат активация на каскадата на кръвосъсирване от повишените 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 отклонения, съпровождащи разгърнатата „цитокинова буря“, включват значително повишени
нива на фибриноген и D-димер при леки отклонения в APTT и броя на тромбоцитите. При
мултицентрично проучване върху 150 пациенти от 4 интензивни отделения Helms и съавтори откриват разлика между лабораторните находки при пациенти със SARS-CoV2
асоцииран ARDS и пациенти с ARDS с друга
генеза (Helms et al. 2020). Тези резултати могат да се обяснят с директната ендотелна увреда при пациенти с Covid-19. Varga и съавт.
наблюдават инфектиране на ендотела в редица органи с формиране на инклузионни телца,
лимфоцитна възпалителна реакция и последваща апоптоза в аутопсионна серия от трима
пациента, развили мултиорганна недостатъчност (Varga et al. 2020). Освен развитието на
тромбози, описаните механизми вероятно потенцират в различна степен усложненията от
редица други органи и системи.

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 инфекция, 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. Такива са например чернодробна стеатоза, съдова тромбоза, панкреатит, адренални микроинфаркти, миокардит и др. (Diaz et al. 2020),
(Hanley et al. 2020).
Целта на настоящето проучване е да представим случаи от нашата практика през последната една година, за да подпомогнем ранното разпознаване на тези усложнения.
Случаи от практиката
От изследваните посредством компютърна
томография (КТ) в нашата клиника по образна диагностика пациенти в рамките на една
година бяха установени някои усложнения,
възникнали в хода на инфекция с Covid-19,
както и техните типични образни характеристики. 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, включват: пневмомедиастинум, пневмоторакс, белодробна тромбемболия и перикарден излив.
Случай 1- Пневмомедиастинум
Описваме случай на 63 г. пациент с позитивен антигенен тест, със спонтанно дишане,
изразен задух и кислородна сатурация при
постъпването 86%. В хода на хоспитализацията той провежда медикаментозна и кислородотерапия, без CPAP (Continuous positive
airway pressure) вентилация. Пациентът няма
придружаващи хронични заболявания на дихателната система. От контролната рентгенография в хода на пролежаването се установяват данни за пневмомедиастинум, потвърден по-късно посредством компютърна томография (КТ) (фиг.1А и Б). Степента на ангажиране на паренхима към момента на развитието му е 25-50%. Измененията се резор-
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бираха в следващите дни и след овладяване
на пневмоничните промени пациентът е изписан.

тези случаи пациентката е настанена в интензивно отделение, поставена на апаратна вентилация.

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

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 десностранен пневмоторакс.
Случай 3 – Белодробна тромбоемболия
78-годишна жена постъпва с оплаквания
от задух, умора и оскъдна кашлица без експекторация. При приема пациентката е с отрицателен антигенен тест. В последствие се
установява наличие на IgM и IgG антитела
срещу SARS-Cov-2 посредством ELFAVIDAS 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 изпълването на долнолобарен клон на лява пулмонална
артерия (посочени със стрелка на фиг. 3).

Фиг. 1Б – Kоронарна реконструкция от компютърна томография (KT) при същия болен, показваща наличие на въздушни колекции в медиастинума с разпространение по хода на шийни
фасциални планове.
Случай 2 - Пневмоторакс
Представяме случай на 53 г. жена със захарен диабет, постъпваща с данни за кетоацидоза, в коматозно състояние и с позитивен антигенен тест за SARS-CoV-2. От проведените образни изследвания в деня на постъпването се установяват субтотален пневмоторакс в дясно и ангажиране на 25-50% от
аерирания паренхим от пневмонични изменения (фиг. 2). Към момента на представяне на

Фиг. 3 – Образ от КТ ангиопулмографско изследване 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 болна с доказана инфекция със SARS-CoV-2 освен типични белодробни промени в следствие
на Covid-19, като случайна находка се наблюдава перикарден излив с дебелина на слоя
течност пред дясна камера до 8 мм (около 4050 мл) (фиг.4).
Фиг. 5 – Нативна КТ: Дифузно равномерно
понижена плътностна характеристика на чернодробния паренхим до 12 Хаундсфийлдови единици
(ХЕ).
Случай 6: Псевдомембранозен колит
Пациент на 48 години, постъпващ с позитивен 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 болничния престой пациентът е с клинични и лабораторни данни за овладяване на възпалителната компонента под влияние на провежданото лечение и с временно клинично и лабораторно 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 демонстрира типичните образни белези на
псевдомембранозен колит (фиг. 6). Установява се дилатация на всички отдели на дебелото
черво с оточна субмукоза и постконтрастно
усилване на мукозата. Въпреки етиопатогенетичното лечение се развива задълбочаване на клиничната картина и срив в хемодинамичните показатели. Пациентът е преведен в интензивно отделение и интубиран. Изходът от настъпилите усложнения е летален.

Фиг. 4 – 59 г. жена с перикарден излив в
обем около 50 мл.
Усложнения, възникнали в хода на Covid19 инфекция от страна на гастроинтестиналния тракт, установени в нашата практика,
включват: чернодробна стеатоза, псевдомембранозен 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 установяват завишени чернодробни ензими – ASAT
– 289 U/l и ALAT – 60 U/l. На проведеното КТ
образно изследване като допълнителна находка в абдомен се откри типичен образ на
чернодробна стеатоза , представен на фиг. 5
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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 колекции (Б) край опашката на жлезата.

Фиг. 6 – 48 г. мъж с псевдомембранозен колит. 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 заведение в умерено увредено общо състояние.
При хоспитализацията се установява двустранна 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 краткотрайно подобрение в лабораторните данни
(спад на CRP – 10.2 mg/L), състоянието на
болния се влошава и се развива клиниколабораторна констелация на остър панкреатит
(амилаза 220 IU, липаза 222 IU). Диагнозата е
потвърдена посредством КТ изследване на
абдомен (фиг. 7 А, Б, В). Въпреки провежданото лечение в хода на престоя CRP се повишава 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. 7Б
Случай 8: Мускулни хематоми
При част от изследваните пациенти, поставени на антикоагулантна терапия за профилактика на тромботичните усложнения се
развиват нетравматични, спонтанни мускулни хематоми с различна локализация, някои
достигащи значителни размери (фиг.8). Такива 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 нискомолекулни хепарини. При проследяване на кръвните показатели прави впечатление рязък
спад на стойностите на хемоглобина в рамките 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 динамика. 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).
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Фиг. 8 – 59 г. жена с развитие на вътремускулни и преперитонеални хематоми в малък таз (означени 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 нашия колектив и липсата на достатъчно проучвания в литературата не е достоверно съпоставяне 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 комбинация от двете. Навременната образна диагностика на усложненията при Covid-19 е
условие за правилен терапевтичен подход и
има ключова роля за овладяването им и превенция 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
Магдалена Пешева, Живка Добрева, Анна Тодорова
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;

са и аптеките. Аптеките извършват дейността
си съгласно въведения Закон за мерките и
действията по време на извънредното положение на територията на Република България [6].
Налага се реорганизация на работата в съответствие 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. Съгласно консултативния документ, аптеките
трябва да гарантират доставянето на ключови
лекарства. Списъкът включва антивирусни лекарства, противомикробни препарати, антипиретици и аналгетици, кортикостероиди и др
[1]. С обявяване на извънредно положение обществото бе обхванато от първоначална дезинформация и паника, които доведоха до презапасяване на гражданите с продукти от първа

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 продажбите е основен елемент за функционирането 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 неизвестности. Едно от основните предизвикателства,
пред държавата, е да се намери баланса между
запазване здравето на населението и осигуряване 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
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телни добавки, медицински изделия, санитарно-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. Съпоставени са стойностите на продажбите за месеците януари, февруари, март и април за 2019г.
и 2020г. Периодът е избран с оглед да се обхванат и проследят месеците, характеризиращи
се с проява на грипни епидемии, както и обявената пандемия от COVID-19.
Проведен е t-тест за независими извадки на
Стюдънт за изследване на влиянието на факторите „грип“, „месечен период“ и „вид вирус“. Анализите са проведени при ниво на статистическа значимост α=0,05. Чрез метода регресионен анализ е извършено моделиране на
динамиката на продажбите.

необходимост, включително лекарства, витамини, имуностимуланти. Повишена е отговорността на фармацевта за осигуряване на рационално използване на лекарствата. Лекарствената употреба зависи от познаването същността на заболяванията, тяхното протичане,
лечение, възможности за коректно дисгностициране [2]. В условията на Ковид са повлияни
всички етапи на лекарствоснабдителния процес - подбор, доставка, дистрибуция и употреба, като това води до нестабилни икономически изменения.
Цел: Да се анализират и сравнят стойностите 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 аптека за обслужване на населението в гр. Варна.
Анализираните стойности включват продажбите на лекарствени продукти в това число
ЛП по лекарско предписание, ОТС, храни-

Резултати и обсъждане:
Направената съпоставка на стойността на
продажбите за месец януари, представени по
десетдневия за годините от 2016 до 2019г., съответно 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“
по висока стойност на продажбите е 2018г.
Тенденцията за високи парични потоци се запазва през целия месец, подобно на 2019г.
През 2017г. се наблюдават намаляващи обороти, 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 месеци на стойностите в годините „с грип“

Съпоставката в продажбите на лекарства
през месец януари показва, че за първата десетдневка на периода 2016г.-2018г., се регистрират най-високите стойности. Тенденцията
се променя, като през 2019г. се отличава от останалите, поради повишаване на стойностите
на продажбите пред второто десетдневие от
месеца
По отношение на продажбите за месец януари, през разглежданите години, най-високи
нива се отчитат през 2019г, като това се наблюдава през целия месец. Следващата година
– 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 продажбите по месеци се характеризира с пик
през януари и плавен спад до края на изследвания период. Изключение прави месец март
2020г, когато са регистрирани едни от най-високите стойности на продажби изобщо. Предполагаме , 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. 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 извънредно положение в България, психологическата 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 ограничения.
На Фигура 5 са съпоставени стойностите на
продажбите за месец април 2019 – без отчетен
грип и 2020г.- с обявена карантина поради
COVID-19.

Фиг. 3 Съпоставка на стойностите на
продажбите за месец февруари 2019 и 2020г.
Наблюдават се по-високи нива на стойностите 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 регистриран пик на Грип Б.
На фигура 4 е представена съпоставката на
стойностите на продажбите за месец март 2019
и месец март на 2020г.

Фиг. 5 Съпоставка на стойностите на
продажбите за месец април 2019г. и 2020г.
Стойността на продажбите е с 1,5 пъти пониска за месец април 2020г. спрямо април
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При изследване влиянието на фактора „месечен период“ като фактор за стойността на
продажбите не е намерено статистически значимо различие между средноаритметичните
стойности на групата първо десетдневие „1/10“ (M=1921,75), на групата второ десетдневие- „2/10“ (M=1522,75) и групата трето десетдневие - „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 стойности 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 фармацевтични грижи при превенция и лечение на
познати форми на грип, докато в условията на
COVID-19 с много неизвестни, водеща е ролята на болничната помощ.
С цел да се моделира динамиката на продажбите, е създаден математически модел за
прогнозиране на стойността на продажбите за
следващи периоди от време. Моделите са
представени на фигура 6

2019г., което предполагаме се дължи на удължения период на извънредно положение.
През месец април 2019г. стойността на продадените 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 десетдневка, 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 продажбите. За анализа на зависимостите е проведен параметричен тест t-тест за независими извадки. Анализите са проведени при ниво на
статистическа значимост α=0,05.
Намерено е статистически значимо различие 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 продажбите в аптеката.
.

Фиг. 6. Модели на динамиката на стойността на продажбите
Най-добре данните се описват от експоненциалният модел (y=a.ebt). При него коефици-

ента на корелация R=0,586, което показва умерена зависимост. Коефициента на детермина-
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zakonodatelstvo, IV preraboteno i dopalneno
izdanie, Sofiya, Izd. Infofarma, s. 360
[3] Vachkov S., Spasova E., Yordanov
Yordan, et al. 2011 „Resheniya v korporativnite
finansi“, Varna, Izd. R.I.S., s. 369
[4] World Health Organization https://www.who.int/teams/riskcommunication/health-workers-andadministrators
[5] Zakon za lekarstvenite produkti v
humannata meditsina, v sila ot 13.04.2007 g.,
Obn. DV. br.31 ot 13 April 2007g., izm. i dop.
DV. br.105 ot 11 Dekemvri 2020g.
[6] Zakon za merkite i deystviyata po vreme
na izvanrednoto polozhenie, obyaveno s reshenie
na narodnoto sabranie ot 13 mart 2020 g. I za
preodolyavane na posleditsite (zagl. Dop. - DV,
br. 44 ot 2020 g., v sila ot 14.05.2020 g.), v sila
ot 13.03.2020 g., Obn. DV. br.28 ot 24 Mart
2020g., dop. DV. br.23 ot 19 Mart 2021g.

ция R2=0,343, което показва, че 34,3% от промените на продажбите са функция на времевият ред. Коефициентите в модела (a=1074,3,
b=0,026) са статистически значими (рa<0,05,
pb=0,007). Така конструираният модел е подходящ за прогнозиране на продажбите в аптеката.
Изводи
Отчетените краткотрайни пикове на стойностите на продажбите по време на COVID-19,
съпоставени с резултатите по време на грип
показват много по- ниски общи стойности, което се отразява негативно на финансовата стабилност на аптеката.
Анализът на фактора „грип“ отчита статистическа значимост върху стойността на продажбите, докато влиянието на фактора
COVID-19 и неговите особености нямат статистически значима стойност.
Разработеният прогнозен модел за определяне 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.

Ас. маг. фарм. Магдалена Танева Пешева
Факултет по Фармация, Медицински Университет – Варна
Катедра „Организация и икономика на
фармацията“
Адрес за кореспонденция: Факултет по
фармация, МУ-Варна, катедра „Организация и
икономика на фармацията“ Бул. “Цар Освободител“ No84, Варна 9000
Email: magdalena.pesheva@mu-varna.bg

Заключение
Заразата с коронавирус може да бъде ограничена и епидемията може да бъде овладяна с
активното участие на лицата, вземащи решения, професионалистите в сферата на здравеопазването, средствата за масово осведомяване
и обществеността. Прието е фармацевтите да
са най- достъпните здравни специалисти, но в
условията на COVID-19 са изправени пред редица трудности в ежедневната си практика.
Сравнен с познатите грипни щамове, COVID19 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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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 demographic 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 aspect is related to several fundamental questions about: "infertility as a disease", "duration of the period of infertile marriage" and "factors influencing the reproductive process".
Key words: male, infertility, etiology, congenital, vascular, inflammatory diseases

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 infertility (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

Introduction
The study of reproduction is the subject of
almost all major scientific disciplines at the present stage of development of human knowledge
- philosophy, political economy, geography, sociology, social psychology, medicine, biology,
etc.
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.
Of the medico-biological factors affecting
the reproduction of the population, infertility in
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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 fertility (Fig. 1). We can often talk about a combination 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 demographic 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 reproductive age 24.81 ± 1.90 years, using conventional clinical methods.

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

VASCULAR

CONGENITAL
Varicocele
Torsio testis
INFLAMMATORY
NON-SPECIFIC

SPECIFIC

Fig. 2 Diseases of the male reproductive system and infertility
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 specialized medical care for infertility

Results
The etiopathogenesis of male infertility is influenced by factors of a purely medical nature congenital anomalies of the reproductive system,
infectious and vascular diseases of the male genital tract (see Table 1).
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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
52.97% with the duration of the infertile marriage
(Fig. 3), varying between 3.20 and 3.90 (3.45 ±
0.22) years.

Marital status of infertile men
The examined 1463 patients in 47.03% of the
cases were unmarried, married without children -

Duration of infertile marriage
3.45 ± 0.22 years

3,2

Vascular diseases

Inflammatory
diseases

3,9

Congenital
diseases

3,26

Fig. 3 Duration of infertile marriage
the genital tract. The patients are 46 percent of the
andrological cases (Fig. 4).

Frequency of diseases of the male reproductive system
The most common pathology of the male reproductive system are inflammatory diseases of
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vascular
24.81%

congenital
29.33%

inflammatory
45.86%

Fig. 4 Frequency of diseases of the male reproductive system
the disease processes is present in half of the
cases. (Fig. 5).

Location of diseases of the male reproductive system
During an analysis of the received data concerning the location of diseases of the male reproductive system we prove that left-sided location of

bill.
25.37%
sin.
50.75%

dex.
23.87%

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

Diseases of the male reproductive system
and complications

Upon examination of the anamnestic data, it
was discovered that families seek specialized
medical care on average of 4.02 years.

Diseases of the male reproductive system in
one percent of the cases cause a number of complications 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 congenital malformation affects the testis, the epididymis
or the conducting ducts, in CONGENITAL PATHOLOGY 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%.

Combined diseases of the male reproductive
system
What is the percentage of concomitant combined diseases of the male reproductive system?
1463 patients with diseases of the genital system were studied. Combined diseases were observed 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%
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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 unmarried, 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 literature (ESHRE, 2000). We have repeatedly emphasized that the length of waiting, wandering
around the specialists is too long. This is one of
the problems that specialists working on the etiopathogenesis of sterility in the family, family
planning and demographic processes in our country need to pay special attention.
The most common pathology of the male reproductive system are inflammatory diseases 45.86% of andrological patients. Followed by
congenital (29.33%) and vascular (24.81%) disease processes. A disturbing fact pointed out by
Cavallini et Beretta (2015) is that chronic inflammatory processes affect a man in his active sexual
and reproductive age.
The location of diseases of the male reproductive system - unilateral location of congenital diseases 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 bilateral 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 spermatological parameters in cases where the main pathology of the male reproductive system is combined with damage to the ipsilateral testis or the
accessory glands. There are combined and concomitant diseases of the genital tract in 20.78% of
cases.

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 capabilities 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 etiopathogenesis of impaired male fertility.
The importance of the same is the age characteristics and duration of infertile marriages of suffering men, the frequency of andrological diseases, 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 clinicians in the diagnostic and treatment process of
infertility.
The age characteristic related to a man's
fertility varies widely. However, the active reproductive age of the individual involved in the reproduction of human resources is important. From
our studies we discovered that 80.65% of diseases
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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of primary and secondary infertility. WHO/MCH,
91.9.
11. World Health Organisation. 2021. Demographic
Change
and
Healthy
Ageing., https://www.who.int/sexual-and-reproductive-health.

The proposed topic for discussion and the obtained results indisputably prove that infertility in
men for our country is an exceptional medical, social and current problem. The problem of "infertility" can be considered in three main aspects health, social and public. The first aspect is related
to several fundamental questions about: "infertility as a disease", "duration of the period of infertile marriage" and "factors influencing the reproductive 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: pharmacistpatient; 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

и упражнява контрол по спазването му; приема правилата за добра фармацевтична практика, предлага ги за утвърждаване от министъра на здравеопазването и упражнява контрол по спазването им[13].
Спрямо Чл. 15. на този закон се сформира
Комисията по етика на БФС, която се произнася по въпросите, свързани с прилагането на
професионалните, морално-етичните и деонтологичните норми, възникнали при упражняването на професията "магистър-фармацевт".
Комисията изготвя проект за Кодекс за професионална етика на магистър-фармацевта, произнася се и по искане на съответните регионални комисии по етика и качество, оказва методична помощ на регионалните комисии по
етика и качество.Кодекс за професионалната
етика на магистър-фармацевта е приет на Втория извънреден конгрес на Българския фармацевтичен съюз, проведен на 24 ноември 2007

Въведение
Етиката е систематична рефлексия върху
нормите, принципите и ценностите, които ръководят човешкото поведение и дейност. Смисълът, 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 понятието етика. Древногръцкият философ вижда в
етиката възможност да се възпитава добродетелност, добри нрави на хората[12].
В България Законът за съсловната организация на магистър-фармацевтите е в сила от
12.08.2008 г.. Според закона за съсловната организация на магистър-фармацевтите Българският фармацевтичен съюз: представлява своите членове и защитава професионалните им
права и интереси; изготвя и приема Кодекс за
професионална етика на магистър-фармацевта
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Методът за вземане на етични решения се
представя, чрез три последователни стъпки:
Първо, да се конкретизира възможно найпълно етичната дилема:да се анализират съставните й части, чрез събиране на необходимите 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 съставни части на дилемата, които възникват в резултат на предпочитания и предразсъдъци.
Вземат се под внимания законова уредба,основни човешки права,основни етини принципи.
Трето, ако втората стъпка не е достатъчна
да разреши проблема, всички аспекти на казуса се разглеждат в светлината на общоприетите етични теории и обичайната практика.
Това увеличава кръга от възможности на човека да определи какво предлага всяко от вероятните решения на проблема. Обособяват се
алтернатични решения,които се анализират и
се избира и пробва най-подходящия вариамт[12];[9].
Цел на настоящата разработка е да се диференцират основните предпоставки за възникване на стрес, породен от етични дилеми при
фармацевтично обслужване. За постигане на
поставената цел е направен преглед на литературата по ключови думи: стрес, етика , фармацевти, обслужване , аптеки.

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. Кодексът освен етични принципи насърчава към
поддържане на високо ниво на компетентност
и определя основните елементи на качествен
контрол при изпълнение на служебните задължения. Фармацията е строго регулирана професия, както по отношение на образование
така и по отношение на извършваните фармацевтични услуги. При своята работа фармацевтите 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 фармацевтите с пациентите; взаимоотношенията
между фармацевтите ; взаимоотношенията на
фармацевтите с други медицински специалисти; ролята на фармацевта в обществото[4].
За да се осигури правилното функциониране 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 дистрибуторска практика; Добра производствена практика
и др.)
2) процедури за информирано съгласие на
пациента за участие в биомедицинските изследвания, за участие в терапевтичните решения;
3) етични комисии(Комисии по етика и качество към Регионалните фармацевтични колегии и Комисия по етика към Български фармацевтичен съюз)[12].
Спецификата на работа предразполага към
възникване на разнородни етични конфликти.
Разрешаването на тези конфликти се осъществява на база на етичен анализ. Кодексът за професионална етика на магистър-фармацевта
дава правила, но не дава механизъм за аналииране на възникнали в практиката казуси. Етичният анализ е необходим за по-задълбочено
разбиране на същността на конфликта и предлага обективно разработване на препоръки за
тези, които трябва да вземат решения при несигурност или несъгласие между страните в
клиничния случай. Дава етична сигурност на
лекарите и другите специалисти, които носят
моралната отговорност. Добре конструираният анализ показва, че моралните решения не
са просто въпрос на предпочитание[12].

Резултати
Етичните проблеми във фармацията могат
да се разделят на 4 групи:
1.Етични предизвикателства произтичащи
от индивидуални и лични убеждения. Например: липса на професионална отговорност;
липса на компетенции; културални, религиозни убеждения, които са в конфликт с професионалната етика.
2. Етични предизвикателства произтичащи
от икономически причини, увеличаване на
приходите или намаляване на разходите. Например: намаляване на ресурсите, намаляване
на ниво на реимбурсация на дадена група лекарствени продукти; продукти, които са избрани за предлагане в аптеката.
3. Етични предизвикателства произтичащи
от взаимоотношение между наетите лица или
между работодател-служител. Например: конфликти между персонала, разлика между
убежденията на служител и работодател,
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ността да даде съгласие, като то може да е заради лишаване на пациента от това право или
невъзможност пациента сам да вземе информирано 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 изключва този подход. Според идеята на фармацевтична грижа пациентът трябва да бъде информиран и достатъчно добре обучен за заболяването 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 започва 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 снизходителен.
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 гръцката дума autos (сам, себе си) и nomos (управление, ръководене). Първоначалната му употреба подчертава необходимостта от себеуправление сред жителите на древните гръцки
градове, за които е характерно, че сами са създавали своите закони[12].
В литературата по медицинска етика могат
да се разграничат няколко схващания за автономността 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 външни или вътрешни причини, като роля върху
взимането на решение може да повлияе например болката. Тогава фармацевтът не поощрява
автономния подход, а насочва пациента към
лечение свързано със спецификите на състоянието с минимален риск от усложнения. Пациентът 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

липса на добър модел за подражание при обучение на младите специалисти.
4. Етични предизвикателства произтичащи
от законодателната уредба. Например: различни 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 изискващи 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, свързани с избор на правилен подход към пациента.
Фармацевтът играе важна роля в оздравителния процес. Много проучвания установяват, че ролята на фармацевта е ключова при
придържане към терапията и изхода от лечението[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 фармацевта може да е породен от изборът на правилен 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 основни подхода към пациента: Патернистичен,
Автономен и Модел на партньорство[3].
Патернализмът в областта на фармацията
може да се разглежда, като модел на взаимоотношения , при които фармацевтът поема отговорност за лечението на пациента, като го лишава от право да участва в избор на най-подходящ терапевтичен режим[3];[12]. Специалиста има огромно въздействие върху начина
на мислене и подхода към лечението. Патернализмът 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 пациента[12].
Недостатък на подхода е ограничаване на
информираността на пациента и компетент-
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уважава правото на пациента за конфиденциалност[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 професионална тайна:
0-няма нарушаване на професионалната
тайна :обмяна на информация между членовете 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 информацията. Като членове на екипа те приемат отговорност към опазването й. Проблем би се появил,
ако тази информация стане достояние на друг
пациент .
1-незначително нарушаване на професионалната 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 идентифицирането му пред служителите на РЗОК.
2.значително нарушение на професионалната тайна. Личните данни стават достояние
до трети лица[3].
Фармацевтът може да споделя здравна информация с други здравни специалисти, без да
предоставя лични данни на пациента. В случаите, в които това е наложително се изисква информирано съгласие от пациента[2].
В аптеката се обслужва голям поток от
хора. Често дистанцията между тях е доста
малка ,така лична информация за пациент обслужван в момента може да стане достояние
на други пациенти. Има случаи , в които пациентът не би желал другите пациенти да получат информация за неговото здравословно състояние. 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 преминали клинични изпитвания-хранителни
добавки и хомеопатия.
Според Чл. 22. На Наредба 28 В аптеката
се доставят, приготвят съхраняват и отпускат

може да вземе решения, които да имат сериозни 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 взаимно уважение , доверие, конфиденциалност.
При този модел пациентът сам съзнателно съдейства при вземането на решение за терапевтичния процес. Той е личност, която е способна да разсъждава и взема решения и носи
отговорност за последствията[3]. Проблем при
следване на този модел би възникнал при фармацевти, които са с авторитарен тип на поведение, защото те носят личностни характеристики 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 фармацевтичните 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 терапевтичен режим, на база предоставената информация за заболяването, начините на съхранение и приемане на лекарствените продукти.
Допълнително фармацевтът насочва пациента
към определен начин на живот подходящ за
укрепване на състоянието му. Фармацевтичните грижи се докосват в най-голяма степен
до модела на партньорство, но винаги има изключения, които се обсъждат за конкретния
случай. Когато пациентът не е в състояние да
разбере наложената терапевтична схема се налага фармацевтът да подбере подходящ начин,
за да осигури спазването й от пациента, когато
се налага се включат и близки и роднини, които да подпомогнат болния при приема на лекарствени продукти[6];[7];[11].
Стрес, породен от запазване на личната
информация на пациента при разрешаване
на казуси свързани с отпускане на лекарствени продукти или при консултации.
Много важна част от фармацевтичното обслужване е запазване на личната и здравна информация на пациента. Фармацевтът трябва да
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Стрес от вменяване на отговорности не
отговарящи на компетенциите на фармацевта.
През последните години натискът върху
фармацевтите, като най-достъпни здравни
специалист е все по-голям. Това повишава нивото на стрес сред персонала , защото пациентите започват да изискват от фармацевта разрешения на проблеми, които не са от неговите
компетенции, а налагат намесата на лекар.
Фармацевтът трябва да покаже своите познания 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 фармацевтични грижи, може да консултира при отпускане на ОТС(ЛП без лекарско предписание), но не е компетентен за поставяне на диагнози 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 консултация, но ако в рамките на три дни състоянието
на болния не се подобри, той трябва да се насочи към лекар. Много от пациентите, особено
в малки населени места, нямат улесен достъп
до лекарска помощ. Те се обръщат към фармацевт, като най-достъпния медицински специалист. Фармацевтът е изправен пред задължението си да съдейства на пациентите, но от
друга страна той няма нужните компетенции,
за да постави точна диагноза и да назначава лечение. Това е казус, който често възниква и поражда високо ниво на стрес сред персонала.
Появява се дилема от едната страна стои ролята на фармацевта и желанието на пациента,
които настоява да получи лечение и състоянието 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 пациента.дори липсата на действие от страна на
фармацевта може да спаси живота на пациента. Например при болки в корема предоставянето на спазмолитик от професионалиста
може да замъгли и отложи хирургично лечение, което би влошило състоянието на болния.
Фармацевтът трябва да използва своите знания, 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].

само качествени, ефикасни и безопасни лекарствени продукти. Магистър-фармацевтът отпуска 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 продуктите предлагани в аптеката.
Стрес, породен, от налагане на таргетни
продукти или свързани продажби.
Етични дилеми в този случай могат да въникнат при разминаване на интересите на фармацевтичната компания и интересите на обществото.
В аптеката се предлагат много лекарствени
продукти, изполват се маркетингови стратегии
за реализиране на един или друг продукт.Често пред фармацевтите се поставят
таргетни продукти,които трябва да бъдат реализирани за определен период.Това може да
повиши нивото на стрес сред специалистите.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 винаги има право на избор поне между две алтеранитиви.Винаги трябва да му е предоставена
достатъчно информация, за да направи информиран избор.Не трябва изкуствено да се внушава нужда,да се вменява състояние,което не
е присъщо за пациента.
Стрес, породен, от етични конфликти поради разминаване на убежденията на работодател и служител.
Има случаи, в които вижданията на фармацевта за организация на работа в аптеката се
разминават с изискванията на работодателя.Това може да доведе до възникване на високо ниво на работен стрес.
Когато възникват казуси свързани с изпълняване 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 професионалните му задължения, за което носи
съответната отговорност. Работодателят и ръководителят на аптеката са длъжни да зачитат
правата на фармацевта[5].
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Заключение Стресът в аптеката може да се
провокира от етични дилеми, породени от спецификата на фармацевтичното обслужване и
отношението към пациента. На база на установяваните основни модели на взаимоотношение между медицински специалист-пациент,
може да се заключи, че моделът на партньорство в най-голяма степен се припокрива с концепцията за фармацевтични грижи. Фармацевтът се стреми към модел на поведение на партньорство,като най-подходящ за въвеждане на
пациента в терапевтичния процес и подсигуряване на комплайънс. Стресът може да е породен от етични проблеми при консултиране на
пациенти и разрешаване на казуси свързани с
обслужването им и запазване на конфиденциалност. Други проблеми могат да възникнат от
предлагането на таргетни продукти и свързани
продажби.Етичен конфликт може да възникне
от предлагане на хранителни добавки,разминаване в концепциите на ръководител-служител. Много натоварващо в фармацетичното обслужване е вменяване на роля неприсъща за
фармацевта.
Професионалистът е автономен при взимане на решения относно изпълняване на служебните си задължения като във всичките си
действия трябва да се ръководи от нормативната уредба. Магистър-фармацевтът е длъжен
сам да утвърждава авторитета си с професионализъм, компетентност, знания, умения и хуманно отношение към пациента и обществото.
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THE ROLE OF A PHARMACIST IN PERSONALIZED MEDICINE
Mariya Ivanova, Anna Todorova, Lora Georgieva, Debora Sabotinova,
Mariya Kaykieva,Magdalena Pesheva
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

въздействието на обкръжаваща среда и различния начин на живот[2]. Тя обединява подходи за диагностициране от различни сфери
(генетика, молекулярна биология и др.), с
чиято помощ лечението на всеки пациент да
бъде съобразено с индивидуалните му характеристики. Целта на персоналния подход е да
бъдат отчетени разликите в предразположеността към определено заболяване, както и
повлияването от дадена терапия при различните хора. На базата на тази информация могат да се идентифицират пациентите, при
които дадено лечение би имало ефект, и да се
промени или модифицира терапията за пациенти, при които се установи, че тя няма положително влияние.
Повече от 85% от пациентите имат значителни генетични вариации в гените на цитохром Р-450 (CYP 450), които метаболизират
по-голямата част от най-често предписваните
лекарства. Генетичната дисперсия сред пациентите, които са анормални метаболизатори,

Въведение
Според EAPM (Тhe European Association
for People Management) персонализираната
медицина е свързана с „правилните превенция и лечение за точния пациент в подходящото 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 (президент 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,
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съчетава потенциалния риск от възникване на
НЛР (нежелани лекарствени реакции) и често
води до намалена ефективност на проведената терапия . Проблемите, свързани с влияние
на генотипа върху ефикасността на лекарствата нарастват при полипрагмазия. Две трети
от възрастните пациенти (над 65 години) използват дневно повече от едно лекарство,
отпускани по лекарско предписание. Наблюдава 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 персонализирана 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 въвеждането 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 антиген [HLA] B * 1502 алел)[1].
През 2012 година стартира Европейски
Алианц по персонализирана медицина, с цел
подобряване на грижата за пациента . Фокусът е насочен не само към правилно лечение,
към ранна диагностика, а също и към правилни превантивни мерки с цел устойчиво здравеопазване.
В България се изгражда “Български Алианс за Прецизирана и Персонализирана Медицина” /БАППМ/, което е сдружение, създадено по Закона за юридическите лица с нестопанска цел като доброволно обединение на
медицински и други специалисти с опит и
интереси в областта на молекулярната, геномна, прецизирана и персонализирана медицина.
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 работа през март 2018 г. и е насочен към създаване на съвременни здравни технологии.
Диагностиката в персонализираната медицина 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 откриване на генетични вариации, които да подпомогнат рационалната употреба на ЛП при
различни заболявания[2].
Програмите по персонализирана медицина
се използват основно в онкологията, кардиологията, при някои инфекциозни заболявания,
в неврологията и дори в психиатрията.
Все по-често се използват генни тестове за
профилактика, които са свързани със здравето, диета, спорт, ниво на естроген, грижа за
кожата, метаболизирането на лекарствата, но
също и при превенция и диагностика, което 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 изследвания. Поради тази причина някои от фармацевтичните фирми също са се включили в
разработването на диагностични тестове, за
да идентифицират генетичната мутация, насочена към техния продукт[5].
Днес Фармацията също е изправена пред
предизвикателството персонализирана медицина. Фармацията е постоянно променяща се
професия, която изисква фармацевтите да
адаптират своите умения, тъй като научният
напредък продължава да трансформира медицинската практика. През последните 100 години, фармацевтичната професия се е развила
от модел на дозиране, фокусиран върху приготвянето и доставянето на лекарствен продукт до модел за грижа за пациента, фокусиран върху индивидуализиране на лекарствената терапия. Персонализираната медицина е
още една стъпка към прилагането на рационална лекарствена терапия и бързо набира
популярност като клиничен инструмент за
подобряване на прогнозирането, профилактиката и лечението на заболяванията. Фармакогенетиката, използването на генетична информация за насочване на решенията за лекарствена терапия, е важен компонент на
персонализираната медицина, който представлява значителна възможност за професията Фармация. Приложението на фармакогенетиката е широко възприето в хематологичната
онкологичната общност, където повечето
терапии използват генетично насочен подход[2];[6];[7].
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Като резултат, в момента най-много таргетни терапии са представени в „Персонализираната онкология“. В България те са 82% от
всички таргетни терапии[8].
Все по-често за лечение на пациенти се
използват високомолекулни биофармацевтични 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 фармацевта, работещ в областта на персонализираната
медицина.
Документален метод: Проведен е систематичен преглед на публикуваната научна
литература в базите данни Google Scholar,
PubMed, Scopus, Science direct по ключови
думи: персонализирана медицина; прецизирана медицина; фармацевти, роля на фармацевтите.
Резултати: Фармацевтите притежават
специфични знания, умения и способности,
които ги правят уникално подходящи за напредък в използването на персонализираната
медицина, като клинично средство. Фармацевтите са единствените здравни специалисти, които са специално обучени да разбират и
прилагат фундаменталните науки фармакокинетика, фармакодинамика и клинична фармакология към грижите за пациентите. Основна 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 осигуряват индивидуализация на дозата чрез терапевтично
наблюдение
на
лекарствата,обучение на пациенти.[1];[6];[7].
На база на литературния обзор може да се
обобщи, че ролята на фармацевта в персонализираната медицина е свързана с няколко
насоки.
Първоначално възниква въпросът дали
фармацевтите са добре подготвени за новата
им роля, свързана с предлагането на фармацевтични услуги в сферата на персонализираната 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 общество) създаде работна група по персонализирани лекарства, което отразява нейната решимост да гарантира, че фармацевтът играе централна 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 фармацевтите, персонализираната медицина изисква широки познания за лекарствените продукти и
фармакогенетика. Според тази асоциация,
всяка болница има клиничен фармацевт, който е добре подготвен и ще улесни въвеждането на персонализираната медицина[1].
Според проучване сред четиристотин и
осемдесет (480) фармацевти, много от практикуващите в момента фармацевти нямат
увереност и се чувстват недостатъчно подготвени да прилагат фармакогенетиката в клиничната практика. В едно проучване почти
80% от фармацевтите съобщават, че фармакогенетиката 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 онкологията в програми за персонализирана медицина трябва да поддържат високо ниво на
познания в областта на фармакогенетиката, за
да могат да осигурят качествени фармацевтични грижи за пациентите.
За постигне на високо ниво на компетентност се организират следдипломни обучения,
като те се основават на запознаване с принципите 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 индивидуализиране на лекарствената терапия и прецизирането й на базата фармакокинетика и
лекарствени взаимодействия.
Фармацевтът влиза в ролята на фасилитатор, член на мултидисциплинарен екип, който
осигурява връзката между отделните звена.
По-конкретно, фармацевтът може да се консултира с фармацевтичните фирми доставчици 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 клинични фактори за подобряване на здравните
резултати. Фармацевтите ежедневно комуникират с лекари от различни специалности и
имат опит във взаимодействието с всички
видове доставчици на здравни услуги. Ранните визии за роли на фармацевти във фармакогенетиката включват три области: 1) изследвания и оценка, 2) обучение на пациенти 3)
клинична интеграция на резултатите от фармакогенетичните тестове.
В много практики свързани с персонализираната медицина фармацевтът се включва
като основно звено за събиране на информацията. Фармацевтите са най-достъпните доставчици на здравни грижи в общността и наличността на комплекти за генетично тестване 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 пациенти. Фармацевтите тестват таргетни групи
пациенти, след тестването данните се обработват в лаборатории, анализират се и се използват 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 включили 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 получената информация към лекуващия лекар са
предложени промени за индивидуализиране
на дозата на база на характеристиките на всеки 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 директни тестовете, които не се поемат от
здравна каса. В същото време има лекарствени 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 концепцията, 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 потребителите[12].
Въпреки, че фокусът на почти всички разговори по отношение на прецизната медицина 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 живот. Фигура 1 показва трите домена, включени в персонализираната медицина , като консултация - 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 поела ценна роля в ръководенето на терапевтичния мониторинг на лекарствата (напр. фармакокинетика) и фармакотерапевтичните услуги, поради специализираното обучение и установената практика в управлението на лекарствата. По същия начин фармацевтите са
уникално квалифицирани, за да бъдат на първа линия в усилията за трансфомиране на
фармакогеномните данни в клиничната практика в множество разнообразни практики.
[5].
Клиничните фармацевти участват в мониториране 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 комуникация и връзка между лекар и пациент и координация при необходимост от коригиране на
лечението. Фармацевтът оказва съществена
роля при обучение на пациентите, за улесняване на придържането към терапията.
В България се прилага таргетна терапия,
която изисква съхранение на ЛП и отпускането на ЛП е свързано с обучение на пациенти.Лекарствените продукти се отпускат от
болнични аптеки, но и от аптеки за обслужване на населението. Фармацевтите се включват в осигуряване, съхраняване и отпускане
на лекарства, при необходимост и от дозирането 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 клинично ефективни и рентабилни спрямо персонализирана медицина терапии. Следователно, външният консултативен панел на
фармацевтичните науки на Кралското фармацевтично общество (PSEAP) подчертава необходимостта да имаме фармацевти с подходящи умения и образование, които да съответстват на напредъка в персонализираната
медицина [13].
Оптимизиране на лечението чрез използване на тестове в персонализираната медицина спестява от 4000 до 6000 долара годишно
при лечението на психиатрични пациенти,
които са категоризирани като ултрабързи или
лоши метаболизатори на CYP2D6, в сравнение 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 полиморфизъм[10].
Много фармацевти са възприели персонализираната медицина като възможност и са
инвестирали значително време и енергия в
създаването на солидна рамка за придвижване на клиничната фармакогенетика напред[1].
Заключение
В много страни се налага тенденция към
осигуряване на ключова роля на фармацевта
при въвеждане на персонализираната медицина. Фармацевтите участват активно в тестването на пациентите, като се разработват
програми към таргетни групи пациенти. Фармацевтите играят много съществена роля в
комуникацията и координирането на лечението по принципите на персонализираната
медицина. Те са основната връзка между лекар 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 фармацевтът като основно звено обучаващо пациентите и повишаващо нивото на комплайънса.
Персонализираната медицина дава нови възможности за заявяване на ролята на фармацевта 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 изпълнява за постигане на добри здравни показатели сред населението, чрез минимизиране на
разходите за лечение и свеждане до минимум
на рисковете.
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СРАВНИТЕЛНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА АСПИРАЦИОННИ СИСТЕМИ,
ИЗПОЛЗВАНИ В ЗЪБОТЕХНИЧНИ ЛАБОРАТОРИИ
Радостина Василева, Мирослав Стойков, Марио Милков, Минко Милев
COMPARATIVE CHARACTERISTICS OF DUST EXTRACTION SYSTEMS,
USED IN DENTAL LABORATORIES
Radostina Vasileva, Miroslav Stoykov, Mario Milkov, Minko Milev
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 potentially harmful environments, be it noise pollution, dust pollution, working with allergenic and carcinogenic substances, etc. Workers in the respective fields are better acquainted with the potential dangers of the work environment. Manufacturers are working hard to study and reduce the harmful effects of the devices.

Key words: dust extraction systems, dental laboratories, noise, professional diseases, ergonomy

слуха на изложените на тях, увреда на слуховата система – невросензорна загуба на слух,
тинитус, влияние върху говора, нервната система, производителността на труда, причинява
умора, главоболие, повишаване на артериалното 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 осигурена слуховата защита.
От друга страна фините прахови частици
(ФПЧ) са друга опасност за работещите в зъботехническите лаборатории. Размерите на
тези частици са между 0.01 и 1 µm. Независимо какъв е съставът на възникващия в лабораторията прах, той е изключително опасен за
работещите. Известна е възможността за развитие на заболяването пневмокониоза, вследствие на инхалация на подобни частици с много

ВЪВЕДЕНИЕ
Звуците са вид стимулации, които се възприемат 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 съответната цел. [1] Звуковите вълни се характеризират с различна честота, дължина на вълната 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 субективно да се определят като поносими, непоносими, 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
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изпразнено. В случай, че силата на засмукване
не е достатъчно добра, финият филтър за прахови частици трябва да бъде подменен с нов.
Това трябва да се случва веднъж на всеки 2 години. Не е препоръчително да се правят опити
за ръчно почистване на филтъра с компресиран въздух, четка, вода или други способи, тъй
като това нарушава неговата цялост. [8]
Фирмата Schick Dental също предлага подобна на Renfert аспирационна система – SILENT Compact, с 2 степени на засмукване на
праха. Моторът е от типа collector, изцяло капсулован с цел намаляване на генерирания шум.
Производителите препоръчват употребата на
аспирацията с микромоторни наконечници на
същата фирма. [9]
Друга марка аспирационни системи за зъботехнически лаборатории са на фирмата
KaVo – SMARTairtm EVO. Известни са 4 версии на апаратурата, като всяка е снабдена с
“plus” вариант. Апаратът притежава тъч-панел
за лесно управление. Засмукващата способност е от 18 до 32 l/sec, 4-степенна, автоматично настройваща се. Филтърът се сменя
лесно. Системата е снабдена с 3-слойно филтруване – чрез филтърни торбички, много фин
филтър и карбонов такъв. По данни на фирмата, 99,99% от по-едрите частици се задържат във филтърната торбичка, а 99,99% от пофините частици (<2 µm) – във финия филтър.
Осигурена е възможност за елиминиране на
изпарения от пластмаси с абсорбционния филтър. В празно състояние аспирационната система е с приблизително тегло от 18 kg. [10]
Фирмата Zubler също произвежда аспирационни системи за зъботехнически лаборатории – за единично работно място, за няколко
работни места, централизирани системи, както
и за CAD-CAM установки. Производителите
обещават 1500 работни часа на мотора (с карбонови четки, които могат да се подменят; има
и варианти за използване на безчетков мотор).
Аспирацията разполага с филтрационна система – 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 аспирационни системи за 2 места). Извършва се
автоматична регулация на засмукващата способност на системата, без значение от напълнеността на филтърната торбичка. Това е осигурено в 4те степени на засмукване, като е на-

малки размери и загнездването им дълбоко в
долните дихателни пътища и белите дробове
на изложените на тяхното въздействие. Познато е развиването и на кожни алергии.
Целта на настоящото проучване бе да се
проверят възможностите, които предоставят
съвременните аспирационни системи в зъботехническите лаборатории, като се оцени нивото на шумовото замърсяване в лабораториите, филтриращата способност на апаратурата,
мощност, възможност за изграждане на централизирани аспирационни системи и др. характеристики.
РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЯ
Аспирационните системи за зъботехнически лаборатории на марката Renfert – SILENT Compact са предназначени за отстраняване на сух, неексплозивен, негорим, негорещ
прах. Задължително е, подобно на останалата
апаратура в дентална клиника или лаборатория, спазването на указанията на употреба на
фирмата производител, както и в случай на необходимост от сервизиране – използването на
оригинални резервни части. Споменатата аспирационна система не е предназначена за отстраняване на прах, получен вследствие работата на CAD-CAM-системи, както и за засмукване на течности или експлозивни газове,
прах. Конструирани са аспирационни системи
на същия производител – Renfert SILENT
CompactCAM, предназначени специално за
употреба с CAD-CAM-установки. Производителят е конструирал аспирацията така, че да е
възможна работата както на едно работно
място, така и на няколко (две, четири). Гарантиран 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 филтрира 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 системата използва интуитивната технология
Plug&Play. Налични са 2 степени на сила на
засмукване, като при изключване и последващо включване, се стартира с последната използвана степен. Аспирацията е снабдена със
звукова сигнализация за момента, в който чекмеджето за събиране на праха трябва да бъде
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при запълване на филтрите, автоматично свързаните микромоторни наконечници и аспирационната система се изключват. Фирмите Dentalfarm, Mestra, Tecnodent, Silfradent също
предлагат мобилни решения на проблема с генерирането на прах в зъботехническите лаборатории, като техническите им характеристики се припокриват. [13]
Roko предлагат аспирационната система
TORNADO ECO / PRO. Тя се предлага с 3 филтъра (99,99 % филтруемост, по данни на фирмата-производител), за 3 работни места. Системата използва филтърни торбички, които се
подменят лесно. Генерираният шум е в границите на 55 dB (A), осигурена е добра изолация
на генериращите шум и вибрации части. [14]
Wassermann dental-maschinen предлагат аспирационната система SG-10 с карбонов филтър. Моторът е безчетков, позволяващ продължителна употреба; филтрите се подменят
лесно. Принципът на засмукване е на базата –
засмукване на максимално количество въздух
с много ниска скорост – не се генерира излишно шум. [15]
CAD BLU DENTAL предлагат аспирационна система IVAC за централизирано инсталиране в зъботехническа лаборатория или за
работа с CAD-CAM установки. Системата позволява 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-производител. Осигурена е и възможност за тяхното самопочистване през нощта, когато лабораторията не работи. Моторите на системата
са от типа exclusive hybrid infinity. [16]
Обобщената информация за наличните системи, техните предимства и недостатъци сме
систематизирали в табличен вид и представени в табл 1.

лична и 5та такава – за кратко време на максимална 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 Bluetooth-свързаност със смарт-устройство (телефон, таблет) за анализ на състоянието на апаратурата. Системата може да се похвали с висока засмукваща способност и ниско потребление на електроенергия. Осигурена е и възможност, без необходимостта да се притежават специализирани инструменти, да се подменят филтрите, мотора или карбоновите четки.
Гаранционният срок е 3 години. [11]
Vaniman също предлагат мощни аспирационни системи за зъботехнически лаборатории
– за едно или две работни места – Stone Vac II,
в 3 разновидности. Употребяват се за отстраняване на гипсов, метален, порцеланов прах.
Моторите, които задвижват системите, биват
отново 2 основни типа – четкови и безчеткови.
По данни на фирмата-производител генерираният шум при работа е в границите на 55 dB
(A). Поддръжката е лесна, не се използват
филтърни торбички. [12]
Фирмата Erio предлага портативна аспирационна система AS.PO, която може да се използва 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). Засмукващата мощност на мотора е 800 W, с гарантирани 2500 часа на работа без подмяна на четките. Системата разполага с филтърна торбичка и втори филтър, който е с 2 пъти по-голяма площ от торбичката. Осигурени са режими на ръчно и автоматично включване, като

Табл. 1 – Обобщена информация от събраните данни в текста.
Аспирационна система
Предимства
1. Renfert SILENT Com- за едно или няколко работни места,
pact
54.3-63 dB (A) генериран шум,
дълъг живот на мотор,
голям дебит на преминаващия въздух4000л/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.

62

Недостатъци
Не се използва за
CAD-CAMсистеми
не се засмукват
течности
филтърът не се
почиства ръчно и
се заменя с нов

2. Renfert SILENT CompactCAM
3. Schick Dental SILENT
Compact
4. KaVo SMARTairtm
EVO

5. Zubler

6. Vaniman Stone Vac II
7. Erio – AS.PO

8. Roko

9. Wassermann dentalmaschinen
10. CAD BLU DENTAL

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

-

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 филтрите и филтърните системи.
контейнер за събрания прах, вместо торбичка,
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 работни места.
55 dB(A) шум,
не се използват филтърни торбички,
лесна поддръжка.
2500 работни часа без подмяна на четките,
2 филтъра, автоматично включване на
системата при включване на микромоторен наконечник.
3 филтъра,
99.99% задържане на частиците, добра
изолация,
55 dB (A) генериран шум.
Лесна подмяна на филтрите, засмуква
максимално въздух с много ниска скорост – не генерира излишен шум.
Централизирано инсталиране или за
CAD-CAM-установка,
52-55 dB(A) генериран шум,
99.97% ефикасност на филтриране, мотори от типа exclusive hydrid infinity.

За едно работно
място

-

-

-

-

-

процеса на подменяне. Прави впечатление разнообразието на аспирационни системи на пазара, традициите на някои фирми в областта и
обединяването при избор на технология за
приложение в системите. Наблюдава се и конструиране на подвижни аспирационни системи, както за зъботехнически лаборатории,
така и за дентални кабинети.

ИЗВОДИ
Въз основа на направеното проучване, достигнахме до извода, че фирмите-производители работят в направлението повишаване на
засмукващата мощност, с понижаване на генерирания шум и потреблението на електроенергия, добавяне на няколко филтъра, с оглед
предпазване на работещите в помещението,
интуитивен начин на работа с апаратурата и
лесно свързване, лесна поддръжка, подменяемост на частите, включително улесняване на
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Темата за професионалните болести широко навлиза в полезрението на специалистите, работещи в среда с потенциално вредни
условия на труд, било то шумово замърсяване,
прахово такова, работа с алергогенни и канцерогенни субстанции и др. Работещите в съответните области биват запознавани по-добре с
потенциалните опасности на работната среда.
Фирмите-производители работят усилено за
изучване и намаляване на вредните влияния на
апаратите.

13. http://www.erio.com/index.php/as-po/#
14. https://rokodent.pl/tornado-eco/
15.https://www.wassermanndental.com/en/products.html?tx_silproducts_kategorien%5Bkategorie%5D=2&tx_silproducts_geraete%5Bprodukt%5D=4&tx_silproducts_geraete%5Baction%5D=show&tx_silproducts_geraete%5Bcontroller%5D=Produkt&cHash=a5e7a5b971175ee7a85cb15
d354a2252
16. https://quatroair.com/dental-labs/ivac_cad.html
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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

За да бъде избегнат цинков дефицит на пазара, се предлагат редица хранителни добавки
и комбинации от витамини и минерали. Цинкът се предлага на пазара под следните форми:
•
Цинков глюконат: Като една от найчесто срещаните форми на цинк без рецепта,
цинковият глюконат често се използва в препарати срещу настинка, като таблетки за смучене 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 дразнещото действие върху стомашно-чревния тракт.
•
Цинков ацетат: Подобно на цинков
глюконат, цинковият ацетат често се добавя
към таблетки за смучене, за да намали симптомите и да ускори скоростта на възстановяване. На пазара се среща в комбинация с магнезий и калций.
•
Цинков сулфат: Освен че помага за
предотвратяване на недостиг на цинк, е доказано, че цинковият сулфат намалява тежестта
на акнето.
•
Цинков пиколинат: Някои изследвания показват, че тялото ви може да усвои тази
форма по-добре от други видове цинк, включително цинков глюконат и цинков цитрат.

Zn е повсеместно разпространен в клетките, открива се в цитоплазмата и в повечето
органели и е единственият метал, който присъства в структурата на всички ензимни класове. Той е и вторият най-разпространен микроелемент при хората след желязото (Maret,
Wolfgang (2013).
Тъй като човешкото тяло не съхранява излишния цинк, той трябва да се приема редовно 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 клетъчния метаболизъм. Необходим е за каталитичната активност на приблизително 100 ензима и играе роля в имунната функция, синтеза 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.
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Реактивни кислородни видове (ROS) O2.−, H2O2 и .OH, се произвеждат непрекъснато in vivo при аеробни условия. (Lachance
PA, 2001).
NADPH оксидазите са група ензими, свързани с плазмената мембрана, които катализират производството на O 2 .− от кислород чрез
използване на NADPH като електронен донор. Цинкът е инхибитор на този ензим.
Zn участва в множество аспекти на клетъчния метаболизъм и е неразделна част от
протеините, участващи в клетъчните структури и стабилизирането на клетъчните мембрани. (W. Maret 2009)
Друг тип механизъм на антиоксидантното
действие на цинка включва неговия антагонизъм срещу елементи, участващи в липидната
пероксидация (желязо и мед). Железни и
медни йони катализират производството на
.OH от H 2 O 2 . 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 възпалителните 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). Повишаването на тези цитокини е свързано с намалени 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 ензими и транскрипционни фактори, участващи
в имунната и антиоксидантната реакция на
организма. Хранителните добавки, съдържащи оптимално количество цинк възстановяват нормалния имунен отговор и намаляват
риска от развитие на инфекция.

•
Цинков оротат: Тази форма е свързана
с оротна киселина и един от най-често срещаните 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 ситтема. 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 имунната функция и дори леки до умерени степени
на дефицит на цинк могат да нарушат функциите на макрофагите и неутрофилите, естествената активност на клетките убийци и активността на комплемента. Процесът на адхезия 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 намалена реакция на пролиферация на лимфоцити. Тези промени в имунната функция могат да обяснят защо ниските нива на цинк се
свързват с повишена чувствителност към заболявания, включително развитието на бактериални инфекции деца и възрастни хора.
Много проучвания свързват серумната
концентрация на йони Zn2 + с концентрацията на някои цитокини. Някои проучвания
обаче показват, че добавянето на цинк увеличава секрецията на IL-6, IL-1β и TNF-α, докато други не са потвърдили тази връзка или
дори са открили обратна корелация. (Driessen
C, 1994)
Способността на цинка да действа като антиоксидант и да стабилизира мембраните
предполага, че той има роля в предотвратяването на увреждане, предизвикано от свободни
радикали по време на възпалителни процеси.
Ролята на цинка в модулирането на оксидативния стрес все още не е напълно изяснена. Оксидативният стрес е важен фактор,
допринасящ за редица хронични заболявания,
като атеросклероза и свързани с това съдови
заболявания, мутагенеза и рак, невродегенерация, имунологични нарушения и процес на
стареене (Castro L, 2001).

Гастроентерит
Освен описаните вече ефекти върху имунният отговор на организма цинкът е и ефективна част от лечението на диария и гастроентерити, сред деца и възрастни. В аптечната
мрежа цинк предлага и като добавка в различни пробиотични комбинации с цел побързо възстановяване на нормалната дейност
на стомашно-чревния тракт след инфекция
или антибиотично лечение. Цинкът се изчерпва 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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Локално приложение
Цинкът е необходим за правилното функциониране 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 обикновено цинка е под формата на цинков оксид. Цинковите препарати могат да бъдат
вложени в минерални слънцезащитни продукти, където да предпазват от слънчево изгаряне. Класическа е и употребата на кремове
съдържащи цинк при бебета и деца при смяна
на пелена, с цел да предпази от обриви и раздразнения.
Хелатният цинк се използва в пасти за зъби 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, намаляване на качеството на косата, крехки и
чупливи нокти. Прилагането на цинк върху
ноктите има стимулиращ ефект и възстановява 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. Токсичността на цинк може да се прояви както в остра, така и в хронична форма. Острите токсични ефекти резултат от прекомерната употреба 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 продължителен период от време.

продължителността и тежестта на диарийните
епизоди, и също така да предотврати бъдещи
епизоди в продължение на месеци. Гастроентеритът се отслабва силно от приемане на
цинк, вероятно чрез директно антимикробно
действие на йоните в стомашно-чревния
тракт, или чрез абсорбция на цинка и повторно освобождаване от имунните клетки (всички гранулоцити секретират цинк), или и двете. (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 херпесния вирус.
Човешкият риновирус - най-често срещаният вирусен патоген при хората - е преобладаващата причина за обикновена настинка.
Хипотезният механизъм на действие, чрез
който цинкът намалява тежестта и продължителността на симптомите на настинка, е чрез
потискане на назалното възпаление и директното инхибиране на свързването на риновирусни 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 настинка с около 1 ден при възрастни. Неблагоприятните ефекти на цинковите добавки приемани перорално включват лош вкус и гадене.
Интраназалната употреба на съдържащи цинк
назални спрейове е свързана със загуба на
обонянието. В резултат на това подобни лекарствени форми не се срещат в аптечната
мрежа.
Въпреки че цинкът може да има полза при
обикновен грип и други инфекции на дихателните пътища, няма подробни доказателства в подкрепа на използването му в терапията
на COVID-19.
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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

•
мускулна слабост и спазми вследствие
на спастичността
•
неволеви контракции на мускулите на
лицето
•
трудности при координация и баланс
•
нистагмус - зрителни проблеми и субективни когнитивни затруднения

Множествената склероза (МС) е хронично
имуно-медиирано възпалително заболяване,
известна още и като Encephalomyelitis
disseminata и Дисиминативна склероза. Засяга
централната нервна система (мозък, гръбначен мозък и невроните), което води до нарушена сигнализацията между невроните. Развива се погрешна реакция на имунната система към обвивките на нервните влакна, т.н.
миелин, които се разпознават като чужди и
биват атакувани. Въпреки че преобладаващата патологична характеристика е загубата на
миелин със запазване на аксоните, някои изследвания припомнят класически описания, че
може да настъпи необратимо разрушаване на
аксоните, може би дори в ранните стадии на
заболяването. В следствие на това се нарушава способността на мозъка да контролира редица жизнени функции, като зрение, двигателна активност, координация, сетивност и
др. Това определя и широката клинична картина на протичане на заболяването. При повечето хора заболяването се характеризира с
рецидиви (известни също като обостряния) и
ремисии на неврологични симптоми и променлива прогресия на увреждането с течение
на времето.
В резултат на увреждането и настъпилият
автоимунен отговор при пациентите първоначално се наблюдават следните симптоми:
•
хипестезия (промени в сензитивността) - изтръпване, парестезии

Началните симптоми обикновено са преходни, 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 множество фактори, които повлияват протичането и
тежестта на болестта. Сред тях основно място
заемат:
•
Фактор на околната среда
Според проучвания заболяването е поразпространено 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 произведен витамин D може да повиши имунната
функция и да предпази тялото от автоимунни
заболявания. [1]
•
Генетичен фактор
Рискът от МС се увеличава при хора, който 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 инфекциозни агенти да предизвикат появата на МС.
Изследване [2] предполага възможността за
вирус или инициирана от вируса имунопатология при МС. Теорията за вирусна етиология
се подкрепя от наличието на олигоклонални
ленти в мозъка и цереброспиналната течност,
които се запазват през целия живот. Наличието на олигоклонални ленти се открива изключително 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 патогенезата на МС. Според „хигиенната хипотеза“, намаленото излагане на инфекции в
детска възраст може да увеличи риска от
алергични и автоимунни заболявания. Въпреки това е трудно да се каже със сигурност дали промените в чревната микробиома са причина или последица от МС, тъй като пациентите с МС имат имунологични и микробни
промени месеци до години преди клиничното
начало на заболяването. Затова са необходими допълнителни изследвания, за да се определи ролята на чревната микробиома и в чувствителността и защитата от МС. [5]
Неясната етиология и множеството фактори оказващи влияние върху тежестта на заболяването и неговото протичане затрудняват и
диагностицирането на болестта. Няма единен
специфичен тест за определяне на заболяването, поради което най често се поставя диференциална диагноза въз онова на утвърдени медицински тестове.
•
Кръвни тестове, за да се избегнат други заболявания със симптоми, подобни на
МС. Понастоящем се разработват тестове за
наличие на специфични био маркери, свързани 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 антителата, които са свързани с МС. Лумбалната
пункция също така може да помогне за изключване 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 контрастен материал се очертават налични лезии, ко-

ето е ясен белег за активна форма на заболяването.
•
Тест за предизвикан потенциал може
да използва визуални стимули или електрически 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 нервни пътища.
Прогнозата за множествена склероза варира значително при отделните пациенти и комбинация от клинични, образни и лабораторни
маркери може да бъде полезна при прогнозиране на клиничния ход и оптимизиране на
лечението при отделни пациенти. Въпреки че
понастоящем няма лечение за МС редица терапии могат да бъдат използвани за контролиране на състоянието. Лечението, до голяма
степен зависи от специфичните симптоми на
отделните пациенти, типа на заболяването и
нивото на прогресия. Разработват се нови терапевтични подходи и диагностични методи
за ранно откриване и терапия на множествена
склероза. По-новите терапии осигуряват поголям избор за лекаря и пациента, предлагайки лекарства с по-голяма ефикасност или поголяма поносимост от използваните досега
медикаменти. На лице са окуражаващи данни,
които показват, че прилагането на вече утвърдени терапии за други заболявания могат
да бъдат използвани за защита на неврони. А
препаратът бексаротен – синтетичен ретиноид от трето поколение - за насърчаване на ремиелинизация 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 бета-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 токсичност - 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 задоволително на лекарства от първа линия или не понасят инжекции. [9,10]
Към 2012 г. всички алемтузумаб, даклизумаб и моноклонални антитела като ритуксимаб, окрелизумаб и офатумумаб са показали известна полза в терапията на множествена склероза и са били проучени като потенциално лечение. Доколко обаче моноклоналните
антитела ще имат роля в лечението на заболяването в бъдеще все още не може да се предполага. Смята се, че тяхната роля ще бъде
малка поради висо-ките рисковете, свързани
с тяхната употреба.
Синтетични
аналози:

пуринови

виква само малка степен на лимфоцитопения,
тези процеси само частично отчитат неговите
ефекти. Резултатите от изпитване във фаза 2
на терифлуномид при пациенти с рецидивираща 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 одобрени терапии модифициращи заболяването
изискват инжектиране или интравенозна инфузия. Пероралните лекарства предизвикват
значителен интерес поради удобството на
приложение. Наличието на орални медикаменти обаче не означава непременно безопасно и удобно лечение. Необходима е оценка на профилите за безопасност и проследяване в дългосрочен план, както и внимателно
наблюдение на пациентите.

нуклеозидни

Заключение

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. Парентералните форми на кладрибин са допълнително оценени и резултатите от тези проучвания показват значителен ефект върху активността на заболяването оценено посредством ЯМР, независимо от начина на приложение или режима на дозиране. [11]
Пероралният кладрибин се оценява в три
многоцентрови фаза 2b и фаза 3 рандомизирани 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 одобрение в САЩ (FDA) и Европа (EMA) Клиничните изпитвания, които са в ход, обаче ще
продължат.

По-доброто разбиране на основните механизми на заболяването позволява поцеленасочено разработване на нови терапии.
Хетерогенността на болестта, индивидуалният отговор на пациента и лекарствената токсичност 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 предизвикателство. Може би най-важното предизвикателство 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 прогресивната невродегенерация, въпреки че резултатите от проучвания показват намалена честота на атрофия.
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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 lesions – 195 patients (92,86%), periventricular lesions – 194 patients (92,38%), infratentorial lesions – 138 patients (65,71%) and spinal cord lesions – 155 patients (73,81%). The results of our study confirm that the demographic 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

Материали

Въведение
Множествената склероза (МС) е хронично
възпалително заболяване на централна нервна
система (ЦНС), което се характеризира с дисеминирани лезии на демиелинизация в бялото вещество на главния и гръбначния
мозък.[1] Първичната презентация на заболяването 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 магнитнорезонансното изследване на ЦНС. [3]
Не бяха открити проучвания описващи
демографските и магнитно-резонансните характеристиките на пациентите с МС в България.[4] Целта на нашето проучване беше да
обобщим разпределението на лезиите на демиелинизация по пол и възраст на кохорта
български пациенти с доказана МС, използвайки методите на дескриптивната статистика.

За периода юни 2016 – декември 2019 в
клиниката по образна диагностика към Университетска многопрофилна болница за активно лечение (УМБАЛ) ,,Александровска“
са проведени 210 магнитно-резонансни изследвания 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 родители/настойници са подписали информирано 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 апарат Magneton Verio, A Tim+ Dot System, Siemens, Germany с напрегнатост на магнитното
поле 3 Тесла. Използвани са стандартни бобини 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 хиперинтенсна зона на Т2/FLAIR/PD-секвенциите.
Типичните лезии са кръгли или овални и варират 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 локализацията им в 5 анатомични области –
кортикални, субкортикални, перивентрикуларни, инфратенториални и спинални.[5, 6]

Фиг. 2 – Разпределение на пациентите по възрастови интервали
Въпреки че най-честата начална изява е
във възрастовата група 20-40 години, пациетнтие в нашето проучване са с по-висока средна 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 новодиагностицирано заболяване. Половото съотношение във възрастовите групи се представя
относително съхранено.

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 процентното съотношение между половете.

Кортикални лезии
Основна секвенция използвана за откриване на кортикални лезии е Double Inversion
Recovery (DIR). Това е пулсова секвенция,
при която се потиска сигнала от ликвора и
бялото мозъчно вещество, осигурявайки максимално добра тъканна диференциация между кортекс и подлежащи тъкани.[7] На фиг.3 е
представена типична кортикална лезия.

Фиг. 1 – Полово разпределение на всички пациенти с потвърдена диагноза, включени в проучването
Разпределението по определените от нас
възрастови групи е графично представено на
фиг.2.

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 съответстващо на 29,05% от пациентите.
Разпределението по пол на тези пациенти
е: 37 жени (60,66%) и 24 мъже (39,34%). Разпределението по посочените по-горе възрастови 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 възрастова група е: първа група – 0 жени (0%) и 0 мъже (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. 5 – FLAIR, сагитална равнина – хиперинтенсна 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 възрастови групи на тези пациенти е: първа група – 2 пациенти (1,03%); втора група – 31 пациенти (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 възрастова 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. 4 – Разпределение на кортикалните лезии
по пол за всяка възрастова група
Субкортикални лезии
Основна секвенция използвана за откриване на субкортикални лезии е Fluid Attenuated
Inversion Recovery (FLAIR). Чрез използване
на специална техника се постига модификациране 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 съответстващо на 92,86% от пациентите.

Фиг. 6 – Разпределение на субкортикалните
лезии по пол за всяка възрастова група
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Половото съотношение за всяка възрастова 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%).

Перивентрикуларни лезии
Основна секвенция използвана за откриване на перивентрикуларни лезии отново е
FLAIR. На фиг. 7 са представени типични перивентрикуларни лезии.

Инфратенториални лезии
Основна секвенция използвана за откриване на инфратенториални лезии е Proton Density (PD). Характерно за тази секвенция е подобрата визуализация на структурите в задна
черепна ямка, където често се откриват множество артефакти, предизвикани от кръвотока
във венозните синуси.[9] На фиг. 9 са представени типични инфратенториални лезии.

Фиг. 7 – FLAIR, сагитална равнина – представени са характерно разположените перивентрикуларни 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 съответстващо 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 възрастови групи на тези пациенти е: първа група – 2 пациенти (1,03%); втора група – 29 пациенти (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. 9 – PD, аксиална равнина – хиперинтенсни зони, отговарящи на инфратенториални
лезии
При 138 от изследваните пациенти (n=210)
бяха открити инфратенториални лезии съответстващо на 65,71% от пациентите.
Разпределението по пол на тези пациенти
е: 89 жени (64,49%) и 49 мъже (35,51%). Разпределението по посочените по-горе възрастови групи на тези пациенти е: първа група –
2 пациенти (1,45%); втора група – 21 пациенти (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 възрастова 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

Фиг.
8
–
Разпределение
на
перивентрикуларните лезии по пол за всяка
възрастова група
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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. 12 – Кореспондиращ Т2 образ в аксиална
равнина на лезията от фиг. 11, визуализиращ хиперинтенсната зона в дясна латерална колона
При 155 от изследваните пациенти
(n=210) бяха открити спинални лезии (съответстващо на 73,81% от пациентите), което
категоризира формата на заболяването при
тях като церебро-спинална (фиг.13).

Фиг.
10
–
Разпределение
на
инфратенториалните лезии по пол за всяка
възрастова група
Спинални лезии
Основна секвенция за откриване на спинални лезии е Т2 в сагитална равнина. При
необходимост в част от случаите беше извършена допълнителна Т2 секвенция в аксиална равнина. Лезиите се описват като хиперинтенсни на Т2 зони, най-често на протежение по-малко от височината на два цервикални прешлена. При аксиалните срезове се вижда, че засягането почти никога не обхваща
100% от обема на миелона. Най-често са засегнати задните и латералните колони на бялото мозъчно вещество. На фиг.11 и фиг.12 е
представена типична спинална лезия.

Фиг. 13 – Разпределение на пациентите според формата на заболяването, представено с абсолютни и относителни стойности
Разпределението по пол на тези пациенти
е: 103 жени (66,45%) и 52 мъже (33,55%).
Разпределението по посочените по-горе възрастови групи на тези пациенти е: първа група – 1 пациент (0,65%); втора група – 23 пациенти (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 възрастова 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%)

Фиг. 11 – Т2, сагитална равнина - наличие на
хиперинтенсна зона, отговаряща на спинална лезия в шиен отдел на миелона
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зии; 2 – 10-14 лезии; 3 – 15-19 лезии; 4 – 2024 лезии и 5 – над 25 лези. За целта използваната секвенция бе TIRM DARK FLUID
(FLAIR с потискане на сигнала от мастната
тъкан) в аксиална равнина. На фиг. 16 графично е представено разпределението на пациентите във формираните групи спрямо лезионния товар, представени по брой и пол.

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 разпределението на лезиите според тяхната локализация са представени графично с абсолютни и относителни стойности на фиг.15.

Фиг. 16 – Разпределение на пациентите по абсолютен брой и по пол в групи в зависимост от
лезионния товар
Не открихме статистическо значимо различие 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 потвърждават описаните в литературата. По отношение
на локализациите на лезиите не се откриха
връзки между отделните локализации и половата принадлежност на пациентите. Найвисока честота на лезии като локализация е
докладвана в литературата по отношение на
перивентрикуларните и субкортикалните. Резултатите от нашето проучване са с потвърдителен характер и откриване в над 95% от
нашите пациенти. Не бяха намерени статистически значими различия по отношение наличието или липсата на лезия в съответната
област в зависимост от пола и възрастта на
пациентите.

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 наличието на лезии в определени локализации,
както и асоциация между засягането на анатомични области.
Лезионен товар
Освен локализацията на лезиите, друг елемент от проучването беше определяне на лезионният товар (общ брой лезии). Хиперинтенсните промени бяха ръчно преброени и
групирани в следните категории: 1 – до 9 ле78
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КОМУНИКАЦИЯ НА РИСКА ПРИ ПАЦИЕНТИ С НАДНОРМЕНО ТЕГЛО
И ЗАТЛЪСТЯВАНЕ
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RISK COMMUNICATION IN PATIENTS WITH OVERWEIGHT AND OBESITY
Mirela Hasanaj, Andrey Kehayov, Radka Goranova-Spasova
ABSTRACT: Epidemiological data show that obesity is one of the most important public health issues nowadays. Obesity is a multifactorial pathology and chronic disease. It is a risk factor for many chronic noncommunicable 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

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 интервю (European Health Interview Survey) между
8% и 25% от възрастните в различните държави-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 (съответно 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 процент достига до 30. Между 12 и 15% от децата 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-

Въведение
Затлъстяването
здравен проблем

като

обществено-

Световната здравна организация (СЗО) определя затлъстяването като една от найсериозните заплахи за здравето през XXI век.
Броят на хората с наднормено тегло и затлъстяване нараства в целия свят. Епидемиологичните данни са категорични, че затлъстяването придобива размерите на пандемия и се
нарежда сред най- важните общественоздравни проблеми. По данни на СЗО затлъстяването 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 мащаб са с наднормено тегло. От тях над 650
милиона са със затлъстяване. За същата година 41 милиона деца под 5-годишна възраст са
били с наднормено тегло или затлъстяване и
повече от 340 милиона деца и юноши на възраст между 5 и 19 години са с наднормено
тегло. (WHO: World Health Statistics, 2015) В
САЩ, една от най-засегнатите страни, статистиката 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).
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2.
Описание на вариантите между които може да се избира;
3.
Подпомагане на пациента да
анализира предпочитанията си и да вземе решение. (Elwyn et al., 2012)
Пациент центрираната грижа предполага
разбиране на нуждите и ценностите на пациента, което би могло да се постигне чрез прилагане 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. (Kirov, Ivanov, 2012)

ния, ИБС, различни ракови заболявания, болести на опорно-двигателния апарат, психични заболявания и др. (Kass et al., 2014) Това е
причината превенцията и контролът на затлъстяването да са теми на интерес на политическо, здравеопазно и изследователско равнище. (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 комуникация
Отдавна е известно, че комуникационните
умения при грижата за пациента са необходими не само при снемане на анамнезата, но и
за създаване на доверие в процеса на общуване. Тук се включва разбиране на гледната
точка на пациента във връзка със състоянието
му, установяване на желанията, целите и мотивацията му за справяне с болестта, както и
конкретните му очаквания към лекаря и медицинския екип.
Емпатията може да бъде изразена чрез
вербализиране на чувствата и уважението към
болния. Оценяват се както предварителните
нагласи и предпочитания, така и последвалият
емоционален отговор. Съвместното взимане на решения включва обсъждане на алтернативите 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 пациентите получават подкрепа да осмислят възможностите и да направят информиран избор.“ (Elwyn, Frosch, Thomson et al., 2012)
Концепцията за споделено взимане на решения е отдавна известна, но все още се дискутират 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 удобен за употреба. Стъпките включват:
1.
Предоставяне на възможност
за избор;

Цел и методология на научното изследване
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 методи и подходи, сред които документален метод, анализ и синтез, сравнителен метод, индукция и дедукция. Изброените методи взаимно се допълват.
Насоки за етично отношение към пациенти 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 хранене и диететика, психолози, професионалисти по здравини грижи, хирурзи, практикуващи бариатрична хирургия, педиатри и т.н. На
фигура 1 схематично е представен модела на
терапия на наднорменото тегло и затлъстяването, от който е видно, че основно място заемат комуникацията (чрез мотивационно интервю) и обучението на пациента.
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Фиг. 1. Мениджмънт на наднорменото тегло и затлъстяването (Durrer & Schutz, 2019)
Значението на медицинската комуникация
е добре известно. За съжаление, организация,
Затлъстяването е недостатъчно диагностипрактика и традиции в клиничната комуникацирано и недолекувано състояние. (Andonova,
ция в България до момента няма. В общата
2017) Трудно е терапевтичните гайдлайни
медицинска практика групата на комуникапри наднормено тегло/затлъстяване да бъдат
тивните методи и техники има особено знаунифицирани за лекари от различни специчение. Това е така, защото, както констатират
алности, тъй като те в различна степен се анпроф. Г. Иванов и проф. Л. Киров (2012г.), те
гажират с този здравен проблем и съпътствасе прилагат сравнително просто, но притежащите го заболявания. Освен това трябва да се
ват голям потенциал за получаване и предавземат предвид неравенството и културните
ване от пациента на лекаря и обратно на найособеностите на хората в различните страни.
голямо количество фактическа, смисловоВъз основа на прегледа на литературата по
съдържателна и емоционална информация.
темата, формулирахме някои общи насоки за
Чрез медицинската комуникация освен обмен
етично отношение към пациенти с наднормена информация се осъществява и въздействие
но тегло и затлъстяване, с които да бъдат завърху болния. (Kirov, Ivanov, 2012)
познати лекарите и здравния персонал в практиките за първична, извънболнична и болнична медицинска помощ у нас.
Терапевтична комуникация с пациент с
Множество научни и професионални органаднормено тегло/затлъстяване
низации, в т.ч. и Българско дружество по енКомуникацията има съществена роля какдокринология препоръчват постигането на
то
при
профилактиката, така и в терапията на
реалистична редукция на тегло като първа
затлъстяването. Чрез комуникативните техстъпка при лечението при затлъстяване. Цяники може да се определят, както субективлостната програма за корекция на теглото
ната картина на здравния проблем, така и
следва да се ръководи от квалифициран перпсихо-емоционалното състояние на пациента
сонал. Поведенческата терапия като елемент
и отношението му към заболяването. При инна специализираните програми следва да
формиране на пациента лекарят използва две
включва индивидуални сесии, съобразяващи
комуникативни техники – съобщаване на
личностните характеристики на пациента.
мнение, оценка и обясняване. Мнението не
Терапията за поведенческа промяна може да
трябва да съдържа изрази и оценки с обижсе провежда не само от психолог или психиадащ характер. По-важна тук се явява мотиватър, но и от лекар, диетолог или физиотерацията с подходящи аргументи. Обясненията
певт (Ministerstvo na zdraveopazvaneto, 2019).
трябва да са разбираеми за пациента, да съОсобен подход изисква лечението на затлъсдържат факти и изрази, които ще се възприетяването при хора в напреднала старческа
мат при съответното психо-емоционално съсвъзраст и бременни жени.
тояние.
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телна, чрез дискусия, целяща да засили собствената мотивация на пациента и да го стимулира за участие в промяна в поведението.
Мотивацията е изключително важна за постигане на дългосрочен резултат и избягване на
йо-йо ефекта. Обсъждат се както хранителният 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 негативите от поведенческата промяна за всеки
отделен пациент и се градират спрямо неговите възприятия. Както подчертават доц. Св.
Гаров и съавт. (2017) най- съществено в здравата комуникация е да се избегне комуникационната пропаст между аудиторията и посланието. (Garov, Goranova-Spasova, Enchev,
2017)
2. Избягване на стигмата и дискриминацията. Стигматизирането е често явление,
което има за резултат влошаване на хранителните нарушения, повишаване степента на
затлъстяване, депресия и други негативни
последици. (Goranova- Spasova, 2018) Проучвания сочат, че за нещастие се среща и сред
ОПЛ, специалисти по хранене и педиатри.
Изследване върху студенти по медицина показва, че пациентите със затлъстяване често
са обект на негативно отношение и унизителен хумор от страна на състуденти (63%),
здравни професионалисти и (65%) и преподаватели (40%). (Frühbeck, Toplak, Woodward,
Halford, Yumuk, 2014) Лекарят може да изрази подкрепа към пациента, като използва невербални и вербални сигнали и средства –
жестове, движения на ръцете или главата, изрази 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 аспекти на заболяването в т.ч. създаване на
групи за взаимопомощ. Подобряване на

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 здравето. (Vodenicharova, Popova, 2019) Мотивацията на пациента е ключова за неговото съдействие и получаването на добри терапевтични резултати. Чрез мотивационно интервю
може да се оцени готовността за промяна на
пациента в дългосрочен план. Партньорството е удачен модел на взаимоотношенията „лекар-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 пристрастие;
• Да се има предвид, че пациентът е бил
хронично изложен на отрицателни преживявания при общуването със здравни специалисти, породени от излишното му тегло;
• Да се признава многофакторната етиология на заболяването (индивидуални и
външни фактори);
• Да се внимава да не се използват неподходящи или обидни думи, за да се поддържа
положителна и конструктивна връзка с пациента;
• Да се попита пациента дали е готов да говори за телесното си тегло като предварително се въведе в темата за затлъстяването,
особено ако пациентът не е дошъл за този
конкретен проблем;
• Семантично е важно да се говори за пациент „със затлъстяване“, а не за „затлъстял“
или „дебел“ пациент, като се счита, че това
ще е по-малко стигматизиращо за пациента. Също така при адресирането на проблема се предпочита да се говори за „тегло“ и „индекс на телесна маса“, отколкото
за „затлъстяване“.
Два са аргументите, които лекуващите лекари 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-
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плексни модули за подобряване знанията,
нагласите и практиките при работа с пациенти със затлъстяване.

самооценката и качеството на живот.
Затлъстяването е с множествена етиопатогенеза и психологическите аспекти не
трябва да бъдат пренебрегвани. Затлъстяването 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 диететика, психолог или психиатър, медицинска
сестра, семейството на пациента. Комбинацията от индивидуален диетичен режим, физическа активност, поведенческа програма и
лечение на съпътстващите заболявания е
възможна чрез съвместните усилия на мултидисциплинарен екип.
5. Добър личен пример от страна на медицинските специалисти. Самите медицински специалисти с наднормено тегло и
затлъстяване са уязвими към негативна
нагласа от пациентите. Наднорменото тегло
на лекаря може да повлияе негативно възприятията на пациента, понижавайки доверието и
съдействието при лечение. (Puhl, Gold, Luedicke, DePierre, 2013) В световен мащаб има
инициативи, целящи повишаване на физическата 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 модели в своята общност. (Shtereva- Nikolova
2019)
Изводи и заключение
В Европейския съюз (ЕС) има изградена
„Платформа на ЕС относно диетата, физическата активност и здравето“, която обхваща
пет области на действие, сред които: информация за потребителите и образование.
Тъй като затлъстяването е мултифакторно
заболяване, мениджмънтът на този здравен
проблем включва различни подходи, като
централно място заема комуникацията с пациента. По отношение на обучението и клиничната практика на здравните специалистисе препоръчва към висшите учебни заведения
разработване и внедряване на програми за
мениджмънт на наднорменото тегло и
затлъстяването за студенти от различни медицински специалисти, включващи ком-
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ETHICAL ASPECTS OF PROFESSIONAL DUTY- STUDY IN HOSPITALS
Andrey Kehayov, Radka Goranova-Spasova
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

Деонтологията (от гръцкото deon– дълг и
logos- наука) е наука за задълженията и свързаните с тях права и отговорности на работниците при упражняване на тяхната професия. Медицинската деонтология включва
принципите на поведение на медиците, насочени към максималното повишаване на ефективността на медицинската дейност и отстраняване на вредните последствия от непълноценната работа. Медицинската деонтология
дава насоки за правилно поведение в професионалната дейност, в която възникват сложни ситуации, конфликти и отговорности, за
разрешаването на които не са достатъчни само разум и ценности. Разликата между етика
и деонтология е, че за неспазване на етичните
норми наказанието е гузна съвест, а за неспазването на деонтологичните норми медицинските работници носят юридическа отговорност (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 отговорност означава да се вземат решения за това кое е добро, кое е зло, правилно, неправилно като се вземе под внимание крайният резултат от действията - най-голяма полза за
пациента. (Chakarova, 2011; Petrova, PetrovaGeretto,
2014;
Peycheva,
Goranova,
Gradinarova, Chakarova, 2017)

Въведение
Медицинската етика е форма на приложна
нормативна етика, която включва универсални етични принципи и правила при справянето със специфични морални проблеми, възникващи в медицинската практика при осигуряването на медицинска помощ и в биомедицинските изследвания. (Aleksandrova, 2010;
Vodenicharov&Popova, 2010)
Етичните кодекси на различни групи и
общности отразяват и ключовите за тях ценности и принципи. В клиничната практика
етичните кодекси се явяват рационален механизъм 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 явяват като реципрочни отговорности на медиците при изпълнение на професионалния им
дълг. (Shtereva- Nikolova, 2015; Peycheva, Goranova, Gradinarova, Chakarova, 2017) Установяването на ясен баланс е предпоставка за
създаването на отношения на доверие в диагностичния и лечебния процес. (Pravila za dobra meditsinska praktika na lekarite v
R.Balgariya)
Професионален дълг
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съставен въпросник за пряка индивидуална
анкета и формулярът беше разпространен онлайн. 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 професионалисти по здравни грижи в лечебни заведения за болнична медицинска помощ на територията на гр. София. Отговор беше получен от 122 медицински лица.
Получените резултати са обработени с помощта на математико-статистическия пакет
SPSS 13 и онагледени графично чрез продуктите на Microsoft Office.

Етични кодекси и Правила за добра медицинска практика в медицинските професии
Етичните кодекси представляват списък от
правила за поведение и указания за разсъждение, насочени към членовете на определена
професионална
група.
(Vodenicharova,
Popova, 2019; The WMA International Code of
Medical Ethics) Етичните указания в действителност се стремят да опишат идеала на дадената професионална група. Целта на кодексите е да се очертаят ясно отговорностите, а не
да се диктуват конкретните действия. Следователно те корелират с отговорностите. Етичните принципи дават широка рамка за нравствени разсъждения, които водят мисленето до
етично правилни решения.
Правилата за добра медицинска практика
на различните професионални групи способстват за укрепване на техния професионализъм; за постигането на ефективно упражняване на професията; за осигуряване на качество
на медицинските услуги и намаляване на риска за пациента. Правилата за добра медицинска практика отразяват етичните аспекти и
дължимото поведение на медицинските професионалисти. (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 задълженията за запазване на медицинската тайна, доверието, уважението на личността и автономността, безпристрастност, компетентност и
почтеност. (Shtereva- Nikolova, N., R.
Goranova-Spasova. 2014)

Резултати и дискусия
Социо-демографските
характеристики
(пол, възраст, населено място, семейно положение) често са обвързани с нагласите и разбиранията на хората, което неминуемо се отразява на тяхното отношение и работа с пациентите.
В проучването взеха участие лекари и
професионалисти по здравни грижи, като
разпределението по пол е равно. Преобладават 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 анкетирани са семейни (50,9%). (табл. 1) Извадката включва разнообразни специалисти от
болничната медицинска помощ (фиг. 1). Преобладават лекарите със специалност анестезиология и интензивно лечение, хирургия и
специалистите по кинезитерапия.

Цел и методика на изследването
Целта на нашето проучване е да се изследват етичните измерения на професионалната 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 етичните кодекси и правилата за добра медицинска
практика на различните съсловни групи. Беше
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Таблица 1. Демографски характеристики на анкетираните
N=122
%

Възраст
20-30г.
31-40г.
41-50г.
51-60г.
Над 60г.

15,5%
34,5%
50,8%
13,8%
12,10%
Пол

Мъж
Жена

49,2%
50%
Населено място

Град
Село

98,3%
3,4%

Семеен статус
Женен/Омъжена
Обвързан/а
Необвързан/а
Разведен/а
Вдовец/а

Рентгенов лаборант

50,9%
31,6%
10,5%
10,5%
1,8%

4%

Рехабилитатор

6%

Медицинска сестра

8%

Кинезитерапевт

26%

Нефрология

2%

Обща медицина

4%

Микробиология

2%

Урология

2%

Неврология

2%

Ендокринология и болести на обмяната

2%

Офталмология

2%

Физиотерапия

4%

Вътрешни болести

8%

Кардиология

4%

Ревматология

4%

Хирургия

10%

Анестезиология и интензивно лечение

18%
0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

Фиг. 1. Специалност на анкетираните (в %)
Във връзка с професионалните отговорности на лекарите и специалистите по здравни грижи бяха проучени редица теоретични
постановки, етични кодекси, нормативни до-

На фигура 1 са представени специалностите на участниците в проучването.
Професионална отговорност- изследване на етичните измерения
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рални и едва 1,7% са несъгласни с твърдението. (фиг. 2) Познаването на етичните норми е
гарант за упражняване на професията съгласно общоприетите принципи и правила на медицинската професия.

кументи и правила за добра медицинска практика, 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 неут5.2% 1.7%

93.1%
Съгласен

Неутрален

Несъгласен

Фиг. 2. Отговори на твърдението „Запознат съм с етичния кодекс на професията, която
упражнявам.“ (в%)
на пациента, Кодекса за професионална етика
на българските лекари и други международно
признати документи за автономност, безвредност и справедливост. (Carrese & Sugarman,
2006)

По- малък процент посочват, че са запознати с правилата за добра практика на професията (91, 4%). Правилата за добра медицинска практика на лекарите в Р. България съответстват на етичните принципи от Хелзинската декларация, Европейската харта за правата
1.7%
8.6%

91.4%
Съгласен

Неутрален

Несъгласен

Фиг. 3. Отговори на твърдението „Запознат съм с правилата за добра практика на професията, която упражнявам.“
дународния кодекс на медицинската етика,
приет на 3-та Генерална асамблея на Световната медицинска асоциация, Лондон, Англия,
октомври 1949 г., изменен от 22-та Световна
медицинска асамблея, Сидни, Австралия, август 1968 г. и от 35-та Световна медицинска
асамблея, Венеция, Италия, октомври 1983г.

Прави впечатление, че всички респонденти се стремят да създават доверителни отношения с пациентите си, съгласявайки се с
твърдението „Стремя се да създавам отношение на доверие у пациентите си.“. Доверието
е основа за сътрудничество и подобряване на
ефективността на лечебния процес. В Меж-
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когато е убеден, че между него и пациента
липсва необходимото доверие…“ (
Казаното до тук потвърждава колко голямо е значението на доверието в клиничната
практика.

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,
0%

5.3%

94.7%
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.“
Предоставянето на информация на пациента е начален и много съществен етап в инКонцепцията за информираното съгласие
формираното съгласие. Информираността на
се счита за крайъгълен камък в съвременната
пациента е негово право и съответно отговормедицинска етика. Разбирането на същността
ност на медицинския екип, съобразно компена този процес и функциите му при прилагатенциите на всеки участник в него. В днешно
нето на автономния модел на взаимоотношевреме комуникацията изисква от лекарите да
нията "лекар-пациент“ са базови за медицинпредоставят на пациента цялата информация,
ските професионалисти. Като рутинна пракнеобходима за взимане на решение; да
тика във всички лечебни заведения за болвключва обяснения на достъпен език, потнична медицинска помощ, този процес е позвърждаване или коригиране на информация,
нат на всички участници в медицинския екип.
която пациентите са получили на друго мясПрактиката обаче показва, че разписването на
то; уверение, че пациентът разбира лечебните
формуляр за информирано съгласие не изчералтернативи, предимствата и недостатъците
пва необходимостта от комуникация и изчисима. На твърдението „Предоставям на пацитване на неясни термини и конкретни за слуентите си пълна информация за тяхното съсчая въпроси. Доц. Щерева- Николова подчертояние съгласно моите компетенции.“ 67, 2%
тава съществуването на известно несъответсотговарят „винаги“, 17,2%- „да, ако пациентвие между комуникационните и клиничните
тът е в състояние да я понесе“; 13,8% отговаумения. (Щерева-Николова, 2015) Лекарят е
рят „не винаги“. Съобщаването на така извеслицето, отговорно за информирането на патната в литературата „лоша новина“ се изциента и не бива да прехвърля това задължевършва от лекуващия лекар, като за това по
ние. (Други изследвания- от моно на Натали)
света има утвърдени протоколи. Препоръчва
Въпреки това 94, 7% от нашите респонденти
се участието на клиничен психолог и 1,7% от
посочват, че са запознати с взимането на иннашите анкетирани ангажират такъв в своята
формирано съгласие като процес на комуниработа (фиг. 5).
кация с пациента. Едва 5,3% отговарят, че не
могат да преценят и няма такива които да посочват, че не са запознати. (фиг. 4)
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Да, винаги

13.8%

Да, с участието на клиничен
психолог, когато е необходимо

17.2%

Да, ако пациентът е в
състояние да я понесе

67.2%

1.7%

Не винаги

Фиг. 5. Отговори на твърдението „Предоставям на пациентите си пълна информация за
тяхното състояние съгласно моите компетенции.“
„Опазвате ли конфиденциална информацията
за Вашите пациенти?“ 62,1% от анкетираните
отговарят, че го правят винаги и 32,8%- отговарят, че да, с изключение на случаите, регламентирани от закона, за което не носят наказателна отговорност. Въпреки това има,
дори и минимален дял от респондентите
(6,9%), които отговарят, че не винаги опазват
информацията за пациента конфиденциална.
(фиг. 6)

Медицинската тайна и нейното опазване е
отговорност на всички, имащи достъп до медицинска информация. В Закона за здравето
чл. 28в е посочено „Медицинските специалисти и служители в лечебните заведения нямат право да разгласяват информация за пациента, 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
70.0%

62.1%

60.0%
50.0%
40.0%

32.8%

30.0%
20.0%

6.9%

10.0%
0.0%

Да, винаги

Да, с изключение на
случаите,
регламентирани от
закона

Не винаги

Фиг. 6. Отговори на въпроса „Опазвате ли конфиденциална информацията за Вашите пациенти?”
пациентите и колегите си. Като посочва доц.
Н. Щерева-Николова (2014) „професионалистите са подложени на голям риск и това се
дължи на тяхната двойна роля (професионална и организационна), както и на стремежът

Конфликтните ситуации са неизбежни в
ежедневната работа, още повече в емоционално натоварени професии, изискващи себеотдаване и емпатия. Отговорност на всеки
участник в медицинския екип е да уважава
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им да балансират човешките и финансови ас-

пекти

(Shtereva- Nikolova, 2015)

на

медицинската

професия.“

Фиг. 7. Отговори на въпроса „Попадали ли сте в конфликтни ситуации с…“
63,8%- в конфликт с близки на пациента и
67,2% в конфликт с колеги (фиг.7)
Тревожен е фактът, че 43, 1% от изследваните лица съобщават, че по време на изпълнение на служебните си задължения са попадали в ситуация, която пряко заплашва здравето и живота им. (фиг. 8) Изпълнението на
професионалните отговорности е компрометирано от работата в конфликтна, още повече
заплашваща среда.

Всеки конфликт крие риск от последицизагуба на доверие, уронване на престиж на
лечебното заведение, злепоставяне на медицински специалист и т.н. В нашето проучване
се поинтересувахме колко често респондентите са попадали в конфликтни ситуации с
пациенти, техни близки и колеги. От изброените най-често конфликт съобщават с пациенти. 69% са попадали в конфликт с пациент,

Фиг. 8. Отговори на въпроса „По време на изпълнение на служебните си задължения попадали ли сте в ситуация, която пряко заплашва здравето и живота Ви?“
заведения за болнична медицинска помощ,
стигнахме до следните изводи:
 Медицинските специалисти са запознати със съдържанието на етичните кодекси
на професията, която упражняват, както и с

Изводи и заключение
Анализирайки етичните измерения на
професионалната отговорност на лекари и
професионалисти по здравни грижи в лечебни
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4. Petrova, Zl., El. Petrova. 2014. Fundamentalni prava i zdravno obsluzhvane, V: Sbornik
statii Evropeyskite etichni standarti i balgarskata
meditsina, Sofiya, Izd. Balgarski lekarski sayuz,
423-430.
5. Peycheva, K., R. Goranova, N. Gradinarova, L. Chakarova. 2017. Prava na choveka ot
gledna tocha na pravo, religiya i meditsina, sp.
Zdravna politika i menidzhmant, tom 17, № 4.
6. Pravila za dobra meditsinska praktika na
lekarite
v
R.Balgariya,
BLS,
https://blsbg.com/bg/10.pravila-za-dobramedicinska-praktika/
7. Pravila za dobra meditsinska praktika po
zdravni grizhi, BAPZG
8. Radanov St. 1992. Sadebna meditsina i
meditsinska deontologiya. Pod red. Na St. Radanov, Sofiya, Meditsina i fizkultura.
9. Shtereva- Nikolova, N. 2015. Informirano
saglasie- sashtnost, znachenie i prilozhenie v
ambulatornata praktika, RA „Evromediya“
OOD, Sofiya.
10. Shtereva- Nikolova, N., R. GoranovaSpasova. 2014. Rakovodstvo po meditsinska etika, Izd. ID Print, Sofiya.
11. The WMA International Code of Medical
Ethics
<https://www.wma.net/wpcontent/uploads/2006/09/International-Code-ofMedical-Ethics-2006.pdf>
12. Vodenicharov Ts., S. Popova. 2010.
Meditsinska etika, Sofiya.
13. Vodenicharova, A., Kr. Popova. 2019.
Meditsinska etika, Sofiya.

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 отношения на доверие, което на свой ред е гарант за
по-добра комуникация и ефективен лечебнодиагностичен процес.
 Информираността на пациента е отговорност на лекуващия лекар. Информираното
съгласие е утвърдено и се прилага от медицинските специалисти съобразно професията
и компетенциите им.
 Концепцията за медицинската тайна и
конфиденциалността на информацията са
всепризнати.
 Значителен дял от медицинските професионалисти са попадали в конфликтни ситуации, най-вече с пациенти и колеги, което е
пречка за изпълнение на професионалните им
отговорности в достатъчен обем.
В заключение, нашето проучване дава основание да се твърди, че медицинските специалисти са добре запознати с професионалните си отговорност, в т.ч. техните етични
аспекти.
Повишаването на знанията и опитността за
справяне с конфликти би допринесло за подобри взаимоотношения с пациента и колегите в медицинския екип, и от там удовлетвореността от работата и ефективността на лечебния процес.
Литература
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УДОВЛЕТВОРЕНОСТ ОТ ТРУДА И НАГЛАСИ ЗА НАПУСКАНЕ НА РАБОТА
В УСЛОВИЯТА НА COVID-19
Румяна Стоянова
JOB SATISFACTION AND TURNOVER INTENTION DURING COVID-19
Rumyana Stoyanova
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 COVID19. Cross-sectional study was conducted. The results found that those working in the health sector are significantly 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.

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

Увод
COVID-19 е ново силно заразно инфекциозно 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], повисоки рискове от инфекции [4], тежък физически [5]-[7] и психически стрес [8]-[11]. В
редица проучвания е доказано, че тези фактори оказват силно влияние върху удовлетвореността от работното място [12].
Според резултати от предишно наше проучване 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 работа поради отпуск по болест, понижена мотивация и намерения за напускане на работното място. От друга страна основни социално-икономически фактори, които оказват
влияние върху удовлетвореността и практикуването на дадена професия са заплащането,
продължителността на работното време, интензивността на работният процес и икономическата стабилност [13].

Материал и методи

Дизайнът на проучването е кроссекционен. Базира се на анкетно проучване
сред работещи лица, използвайки собствен
инструментариум. Проучването е проведено в
периода ноември 2020 до февруари 2021 година. Използвано е пряко анонимно допитване с помощта на онлайн анкетна карта, съдържаща десет въпроса, от които три свързани с удовлетвореността от работното място и
намеренията за напускането му и седем, свързани 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 напускане. В проучването взеха участие 685 работещи лица.
За обработка на данните беше използван
софтуерен продукт SPSS 17.0 и Excel for
Windows. Използвани са дескриптивен анализ, вариационен анализ и корелационен анализ 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 последното си работно място са средно от
13.96±8.324 години.
Значителна част от анкетираните лица работят в сектор Здравеопазване 73.7% (n=505).
Преобладават семейните 60.6% (n=415), които средно имат под 1 дете под 18 годишна
възраст.
На фигури от 1 до 3 са представени разпределенията на отговорите на респондентите,
относно трите въпроса, свързани с удовлетвореността от работното им място и намеренията им за напускането му.

Фиг. 3. През последните 6 месеца,
откакто сме в пандемична
обстановка, мислили ли сте да
напуснете настоящото си работно
място?
да
28%

поскоро да
19%

Фиг. 1. Удовлетворени ли сте от
настоящето си работно място в
условията на COVID-19?
не
7%

да
25%

поскоро не
21%

поскоро да
40%
Фиг. 2. Удовлетворени ли сте от
заплащането което получавате в
условията на COVID-19?

поскоро да
25%

нито да,
нито не
8%

нито да,
нито не
5%

поскоро не
18%

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 заплащането, което получават. Въпреки влошаващият се пазар на труда през последните месеци и нарастващия брой на безработните лица
[14], имаме изравняване на отговорите при
лицата, които обмислят да напуснат настоящото си работно място и тези които не биха
го напуснали.
Непараметричният анализ установи, че
съществува статистически значима разлика в
отговорите на работещите в сектор Здравеопазване и работещите в другите сектори, относно удовлетвореността им от работното
място (Р=0.034) и заплащането в условията на
COVID-19 (P=0.000). Значителен брой от лицата 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 удовлетвореността от заплащането в условията на
пандемия. Повече от половината от работещите в сектор Здравеопазване не са удовлетворени от заплащането, което получават
(61.0%, n= 308), докато в другите сектори те
са 47.7% (n=86). Въпреки това не беше установена статистически значима разлика в отговорите на респондентите, относно намеренията им за напускане на работното място и
сферата на дейност (P=0.358).
Относно връзка между демографските характеристики и изследваните въпроси, статистически значима разлика в отговорите на

нито да,
нито не
7%

да
9%

не
30%

не
24%

поскоро не
34%
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респондентите имаше единствено от гледна
точка на техния пол. Жените са понеудовлетворени от работното си място
(P=0.003), от заплащането, което получават
(P=0.000) и по-голяма част от тях са обмисляли да напуснат работното си място през последните 6 месеца (P=0.004).
Изводи
В условията на пандемия, работещите в
сектор Здравеопазване са значително понеудовлетворени от настоящото си работно
място, както и от заплащането, което получават през този период. Въпреки това техните
нагласи за напускане на работа не се различават от тези на работещите в други сектори на
икономиката.
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НАГЛАСИ НА СТУДЕНТИ ОТ СПЕЦИАЛНОСТ “УПРАВЛЕНИЕ НА МЕДИКОСОЦИАЛНИТЕ ДЕЙНОСТИ И ОБЩЕСТВЕНОТО ЗДРАВЕ“, ОТНОСНО МЯСТОТО И
РОЛЯТА НА МЕДИКО-СОЦИАЛНИТЕ СЛУЖБИ В БОРБАТА СЪС ЗАВИСИМОСТИ В
БЪЛГАРИЯ
Румяна Стоянова
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 services 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.

професионалистите с медицински и немедицински 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 медикосоциалните грижи [3] – [6].
Целта на настоящата статия е да проучи
мнението и нагласите на студенти от специалност “Управление на медико-социалните
дейности и общественото здраве“ към Медицински университет Пловдив, относно мястото и ролята на медико-социалните служби в
борбата с алкохолизма в България.

Увод
Социалните работници и работещите в
сферата на социалните грижи би следвало да
имат ключово значение в намаляването или
предотвратяването на последствията, свързани с развитието на различни зависимости
сред хората, които използват или биха могли
да използват техните услуги. Това налага
необходимостта от по-ефективно образование, водещо до повишаване на техните знания, относно ролята им в борбата със зависимостите, както и различните практически
подходи, които трябва да прилагат в ежедневната си дейност, за да може да се променят нагласите и отношението на уязвимите
групи към тяхната работа и те да започнат да
използват с по-голямо доверие техните услуги.
Според редица изследователи, инструменти насочени към превенция на зависимости,
като например неформални мрежи за подкрепа, трябва да станат основен елемент от практиката на социалния работник [1] - [3].
Други доказано ефективни превантивни
мерки са директна социална подкрепа от

Материал и метод
Дизайн на проучването
Използван е качествен метод (фокус група) при проучване на мнението и нагласите на
студентите, относно мястото и ролята на медико-социалните служби в борбата с алкохолизма в България. Дизайнът е гъвкав и дава
възможност за по-задълбочено проучване на
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си политика и да се намеси активно в превенцията и промоцията на алкохолните зависимости. По-долу е изведено мнението на един
от студентите:
С.И.: Важно е държавните институции да поемат отговорността си и да предприемат мерки за изграждането на система
за обхват на зависимостите..... Не е решен и
проблемът с разпределение на отговорностите на различните ведомства по отношение на зависимостите.
Както се вижда от изказването на участника от фокус групата, ролята на държавата в
решаването на този проблем трябва да е значителна, като под държава обаче не става
ясно кои точно институции се визират.
Следващите коментари на студентите бяха
конкретно насочени към ролята на медикосоциалните служби и медико-социалните
работници в борбата с алкохолните зависимости. 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, когато няма къде да отиде и живота му е застрашен. 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 недостатъчния човешки ресурс. Това често пъти
налага да се работи по много случаи наведнъж или по спешни и нуждаещи се от незабавно действие обстоятелства. Доста често случаи, които могат да се разрешат

тяхното отношение и мнение по изследваната
тематика [7].
Участници
Участници в проучването са студенти 2
курс от специалност “Управление на медикосоциалните 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 въпросник, 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 въпроси, по които трябваше да дискутират респондентите след изгледания материал, бяха свързани с ролята на държавата и на медикосоциалните служби в подпомагането и/или
колаборацията с подобни сдружения.
Продължителността на срещата беше в
рамките на два часа, като отговорите на студентите се документираха от водещия фокус
групата изследовател.
Резултати
Общото мнение на участниците във фокус
групата беше, че поради липсата на национална стратегия и конкретен план за действие
в борбата с алкохолните зависимости в България, 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
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промяната. Тези групи се сформират на демократичен принцип и достъпа до тях е доброволен.
Според С.К., ролята на подобен вид сдружения в борбата със зависимостите е изключително 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 пълноценния си начин на живот. Дистанцирането на
тези сдружения от държавните институции е в следствие на емоционалната лабилност на присъединилите се към тях зависими
лица, породена както от самия проблем, така и от неадекватното поведение на „нормалните“ хора, егоистично подхождащи към
специфичното поведение на определени индивиди или групи лица“.
Мнението на респондентите е, че може да
се създаде успешна колаборация между подобни сдружения и медико-социалните служби. Медико-социалните работници биха могли да стимулират проблемните лица да се
свързват с подобни сдружения, както и да
организират провеждането на информационни кампании, насърчаващи подкрепа и съпричастност 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 попълноценно.

единствено с мерки по превенция, се определят като „маловажни“, но само няколко
месеца след това могат да станат много
комплексирани и да изискват много посериозна работа, време и ресурси.
Като цяло, респондентите се обединяват
около мнението, че в борбата срещу зависимостите 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 социално неприемливо към социално приемливо, 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 трябва да прилагат за една по-ефективна борба
със зависимостите в обществото, според
участниците във фокус групата са:
 Провеждане на психотерапия (индивидуална или групова) с нуждаещите се
лица;
 Предписване на лекарства или насочване към специалист за намаляване симптомите 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 образователни 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 модерно лечение, основано на сходство в общите затруднения. В много отношения, според
тях, тези доброволни организации са покомпетентни от лекарите и другите медицински лица по специфични въпроси, като домашно обслужване на зависими лица, психосоциална рехабилитация и др.
В повечето случаи тези сдружения се дистанцират 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 проблеми пред хора със същите проблеми и заедно
да се опитват да извървят трудния път към

Заключение
Проучването установи позитивни нагласи
на участниците във фокус групата към дейността на неформалните организации в борбата със зависимости у нас и негативна оценка 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 работници.
Литература
1. Hafford-Letchfield, T., B. Thom, R. Herring,
M. Bayley. 2019. Delivering information and
brief advice on alcohol (IBA) in social work
and social care settings: an exploratory study.
Drugs: Education, Prevention and Policy, 26,
1: 40-49.

99

6. Miller, W., S. Rollnick. 2002. Motivational
interviewing: Preparing people for change.
(2nd ed.). New York, NY: Guilford Press.
7. Nyumba, T., K. Wilson, C.J. Derrick, and N.
Mukherjee. 2018. The use of focus group
discussion methodology: Insights from two
decades of application in conservation.
Methods in Ecology and evolution, 9, 1: 2032.

2. Rishel, C.W. 2014. Teaching note—
Integrating prevention content into clinical
social work practice courses. Journal of
Social Work Education, 50, 4: 752-762.
3. Renko, E. 2012. Attitudes of social workers
and their patients concerning early
identification of alcohol-related problems. In
Addiction Science & Clinical Practice, 7, 1:
1-1.
4. Darnton, A. 2008. GSR behaviour change
knowledge review: Overview of behaviour
change models and their uses. London:
Government Social Research.
5. Forrester, D., J. McCambridge, C. Waissbein,
et al. 2008a. Child risk and parental
resistance: Can motivational interviewing
improve the practice of child and family
social workers in working with parental
alcohol misuse? British Journal of Social
Work, 38, 1302–1319.

Румяна Стоянова, ди – главен асистент
Медицински университет – Пловдив
Катедра Здравен мениджмънт и икономика на
здравеопазването
Бул. Васил Априлов 15а
Гр. Пловдив – 4002
e-mail: rumi_stoqnova@abv.bg

100

УПРАВЛЕНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ

MANAGEMENT AND EDUCATION

TOM 17 (6) 2021

VOL. 17 (6) 2021

ИНТЕГРИРАНЕ ВЪЗМОЖНОСТИТЕ НА ТЕЛЕМЕДИЦИНАТА В ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОПЕРАТИВНАТА ДЕЙНОСТ НА ПАРАМЕДИКА
Стоянка Петкова-Георгиева, Теодора Петрова
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 Germany, there have long been examples of successful practices in integrating telemedicine opportunities into paramedics' professional duties. The conditions in the Bulgarian public health directly correspond to the demographic 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 conditions, 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 effective service of the number of patients in need of emergency care per unit time is achieved.
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вия за интегриране на високотехнологична
медицинска техника, адаптивна за транспортно- полеви условия на работа, каквито са
присъщи на парамедиците и лекарите в спешните центрове и да се обезпечат с найсъвременни комуникационни средства. В телемедицината се комбинират именно тези
предимства и условия и така се постига повисок темп на ефективно обслужване на брой
пациенти, нуждаещи се от спешна помощ, за
единица време. Създава се нов, съвременен и
ефективен облик на „неприсъствената“ телемедицина, мониторинг на спешните грижи за
нуждаещи се пациенти и качествени услуги в
оказването на първа помощ.

Въведение
В практиката на съвременната телемедицина се интегрират технологии и високо технологична апаратура, чрез които могат да се
лекуват пациенти посредством консултантска
диагностика на принципа на отдалечена комуникация, т.е. на принципа на т. нар. „телекомуникация“. Това е технологията на отдалечен пренос на данни, на глас, на образ, посредством различни, без кабелни и вълнови
носители. В статията се представят стратегически подходи в съвременната медицина по
отношение на какви възможности на телемедицината могат да са в помощ на оперативната дейност на парамедика. В страни като
САЩ и Германия отдавна има примери за
успешни практики на интегриране на възможностите за телемедицина в професионалната дейност на парамедиците. Условията в
българското обществено здравеопазване пряко кореспондират с демографския проблем,
изразяващ се в повишаване на относителния
дял на застаряващото и хронично болно население и сравнително малкия брой, практикуващи лекари и парамедици на територията на
страната [10]. Един от начините за минимизиране на този проблем е да се създадат усло-

Изложение
1. Кратко представяне на възможностите в телемедицината.
Телемедицината е съвременен подход в
медицината, при който се използват телекомуникационни и информационни технологии,
ориентирани към мониторинг, предаване и
обработка на данни. Системата за наблюдение е частично или напълно автоматизирана.
Обикновено, системата за отговор е високо
експертна.
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на такива, които не са изпаднали в спешни
състояния, но същевременно усещат здравословни проблеми.

Самата медицинска интервенция (реакция)
се изразява или в действия на пациента, или в
дистанционно предприети действия от лекаря, или и двете. Целта на телемедицината е
гарантиране на достъп на пациента до отдалечени, но унифицирани и качествени медицински услуги и лечебно-оздравителни дейности, които могат да се практикуват само от
тясно профилирани медицински специалисти,
често с признати умения в световната практика.
Телемедицината може да бъде разделена
на три основни категории:
• медицински консултации;
• здравен мониторинг;
• дистанционни лечебно – оздравителни
услуги.
Телемедицината е направление, включващо медицина, телекомуникации, информационни технологии и образование с цел диагностика, лечение, консултации и обучение. Тя
позволява получаване на квалифицирана медицинска 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, водещо до отстраняване на изолацията,
• повишаване на нивото на медицинското
обслужване.
Освен медицинските организации с техните професионални ресурси, в телемедицинските системи влизат технически средства за
достъп до телекомуникационните системи,
комуникационни канали и средства, датчици
и други преобразуватели на медицинската
информация в цифрови сигнали за предаването й по комуникационните канали. Във времена като пандемията от КОВИД – 19, в които 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 парамедиците, това е спасявало човешки животи. В оперативната организация на системата
на здравеопазването участват специалисти,
които могат да помогнат на пациенти без
спешна нужда от болнично лечение, както и

2. Кратко представяне на професията
„парамедик“.
Въвеждането на световната практика за
по-голямо масовизиране на професията „парамедик” за нуждите на спешната медицинска помощ в България ще даде възможност да
се подобри качеството на здравното обслужване при внезапно възникнали инциденти и
спешни случаи и ще допринесе за пооптимално използване на лекарите при спешни случаи. Според Наредба 1 в България за
професионална квалификация „парамедик от
първа до четвърта степен“ преминава обучение за усвояване на умения и компетенции
относно: „Транспортиране на пострадали и
болни хора, оказване на първа помощ и асистиране на лекаря в спешната помощ“.
Двете професии – на медицински асистент и на лекар са известни още от древни
времена. Дълго време парамедиците са възприемани 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, лечебният процес се е основавал на знания, получени
от предшественици, които са описвали и предавали 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 произведения за анатомията на човека и различните
болести, лечението им започва бързо да се
развива. С развитието на медицината се развива 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 отвореност към човешките проблеми, готовност за
работа в екип, отговорност, благонадеждност,
честност, дискретност и съобразителност. Работата е отговорна, понеже парамедикът
трябва да стабилизира пострадалия, което
често се оказва животоспасяващо за пациента. Оперативната дейност на професионално
работещия парамедик е свързана с напреже-
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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 показатели, както и предаване на сведения относно извършването на дефибрилация и какъв е
ефектът от нея. Преносът на данни се осъществява чрез интернет връзка, която може да
предаде
сигнала
в
комуникационноинформационната 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 диагностика, стабилизиране и транспорт на пациенти
от всички възрасти при всички спешни състояния [9]. Например, спешните кардиологични
състояния при деца са рядкост, но са истинско изпитание за педиатри и детски кардиолози, а за парамедиците са стрес и нечовешка
отговорност за живота на едно дете. С помощта на телемедицината спешният екип от
парамедици може в реално време да се свърже със специалист, който да дава точни указания за действията му, следейки показателите 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 политравма, защото те са непредвидими и състоянието
им може много бързо да се влоши. При връзка с т. нар. „травма-център“, чрез апарата за
телемедицина, специалистът от болничната
помощ може да даде ценни указания на парамедиците за вида на вливанията, за ранна интубация, за кръвоспиране или за торакоцентеза 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 парамедици в държави с интегрирана система на телемедицина, която се е оказвала изключително полезна при поддържането на пациенти
при транспортирането им до лечебно заведение, които са изпаднали в състояния на дихателна и сърдечна недостатъчност, нарушения
на съзнанието, възникващи при сърдечносъдови, мозъчносъдови заболявания, кървене от
гастроинтестиналния тракт, отравяния, изгаряния, удавяния, различни шокови състояния

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 специалист. Парамедикът работи в сферата на
спешната помощ – в линейки, спасителни отряди и др. Работата на парамедика е да окаже
животоспасяваща помощ и да стабилизира
състоянието на пострадалия /пациента/ достатъчно бързо, за да бъде извозен до подходящо
специализирано лечебно заведение. Парамедикът 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 правата си в работния процес. Например, парамедикът с 4-та степен на професионална квалификация трябва да умее да:
- асистира на медицинските специалисти
при оказване животоспасяваща помощ на пациенти в критично състояние на мястото на
инцидента, по време на транспортирането и в
спешното отделение;
- контролира екип от парамедици;
- транспортира пациент в критично състояние до лечебно заведение;
- следи жизнените функции на пациента по
време на транспортирането му и оказва съответното обслужване в рамките на своите компетенции;
- 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 координационни централи и лечебните заведения.
3. Телемедицината в спешната помощ и
при подпомагане оперативната дейност на
парамедика.
Високо технологичната медицинска техника, която се използва в телемедицината
позволява в реално време предаване на информация за състоянието на пациента до лекари, които са в здравно заведение, в спешно
приемно отделение или в районна координационна централа на централна спешна меди-
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ето им. Спешният екип от парамедици реагира своевременно на сигнала на апарата, отива
и транспортира съответния пациент до лечебното заведение, преди да е станало късно за
спасяването на живота му. В много от случаите, в резултат на телефункциите на този апарат се е стигало до спешно опериране на пациенти от изследваната група, благодарение
на което са спасени и отново върнати в семейната среда живи и до колкото е възможно
здрави [8].
Друг случай на успешна практика по света по отношение на интегриране на възможностите на парамедицината в оперативната
дейност на парамедците - този път от Великобритания [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 болница, за да спасят бъдещата майка и нероденото
й дете. Чрез наставления и видео разговор в
реално време парамедиците извършват спешна операция чрез цезарово сечение в линейката. Изваждат бебето живо и прилагат на родилката 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 медикаменти, следвайки указанията чрез телемедицинска връзка с лекаря в спешното АГ отделение. 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 заведение. Два месеца по- късно майката и бебето са
изписани от болницата живи и здрави за последващо домашно лечение и наблюдение
[7,14].
В САЩ почти всяка една линейка е като
„мини болница“. Оборудвани са с мини роботика за телемедицина и апаратура за диагностика, която е идентична по полезност с тази в
отделенията в лечебните заведения. Разполагат с компютър с изкуствен интелект, който,
когато впишеш симптомите на пациента, ти

и др.. При животозастрашаващо състояние
никога не е излишно още едно покомпетентно мнение и колкото повече медици се борят за живота на спешния пациент,
толкова по-голяма е вероятността той да оцелее.
В България е характерно, че не расте
броят на долекарските екипи и парамедиците
в доболничната спешна помощ. Един от начините за справянето с този проблем е да бъдат въведени апарати за телемедицина и у
нас. Така многозначно ще се увеличи шансът
на пациента, отдалечен от болница, да достигне жив до нея, „обгрижван“ в реално време от спешен екип и болничен лекарспециалист. 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 апаратура за правилно диагностициране на заболяванията на пациента. Хубаво би било, ако
България също разполага с ресурс да поддържа една подобна система.
4. Примери за успешни практики на интегриране на възможностите на телемедицината в оперативната дейност на парамедиците.
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 оперативната дейност на парамедиците, се въвежда
в експлоатация ново- изобретен апарат като
мини ЕКГ. Той се носи прикрепен към гърдите на пациента с малки вендузи. Удобството
при този апарат е, че може да предава 24 часа
в денонощието непрекъснат сигнал към специалистите - медици, които са лекуващите
отговорни за пациента, но следят показателите на мини- ЕКГ апарата от дистанция в самото лечебно заведение и същевременно изпълняват професионалните си ангажименти на
работното си място [11]. Тестването на апарата е обхванало пациенти с хронични увреждания по сърдечно съдовата система с доказана диагноза и на възраст от 16 до 70 години,
като най- малкият пациент е с вродена аномалия на сърцето. При най-чувствителното отклонение в показателите на тези хронично
болни пациенти се изпраща линейка, като
удобството е, че апаратът има и допълнителна
полезна функция да показва местоположени-
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българския парамедик качествени работни
условия за професионално и ефективно упражняване на оперативни ежедневни дейности, то в системата на спешна помощ е важно
да се интегрират възможностите на телемедицината;
2. Развиването на телемедицината се характеризира с изключителна динамичност и
може да се каже, че е съизмерим с един своеобразен медицински „бум“. Това налага непрекъснато да се следят новостите в тази област. В резултат, телемедицината се откроява
като едно сериозно предизвикателство в световен мащаб за учените (лекари и инженери),
както в научните им изследвания, така и в
работата им като университетски преподаватели, 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 предизвикателствата на новото столетие. Такъв проект е в съответствие не само с общата тенденция за
глобализация в обществото и с бурното развитие на информационните технологии, но и
в съответствие със стремежа за все по-високо
качество на медицинското обслужване. България 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 телемедицина на ниво университети. Една сериозна
обществена подкрепа в тази насока би могла
да осигури качествено ново равнище на здравеопазването у нас.

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. Настоящият вариант в България на наличие само на
спешен телефонен номер 112, не е найоптималният за създаване на условия на взаимопомощ между лекари и парамедици, тъй
като при включването на „посредник“, се повишава риска от грешки и най- ощетени от
това са пациентите и техния живот се поставя
в риск.
Може да се каже, че динамичните промени в нашето съвремие налагат гъвкаво интегриране на възможностите на телемедицината в практиката на съвременната система на
здравеопазване. В бъдеще това ще е неизменен 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 медицината, 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 телемедицината. Трябва да се положат усиля към
изграждането на ефективна национална телемедицинска мрежа, която да покрива територията на цялата страна, да е съвместима с подобни системи на страните от Европейската
общност, да е изградена посредством съвременни технологии, да е достъпна за всички
граждани и да гарантира сигурността на личните данни на пациентите, като ги предпазва
от „преднамерени зловредни“ действия.
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ИНТЕГРИРАНЕ НА МОДЕЛИ ЗА ПРОЦЕСНО УПРАВЛЕНИЕ В МЕЖДУНАРОДНИЯ
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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 approach 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 research. 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 destination, models for the development of medical tourism

страните дестинации, които имат нарастващи
пазари за медицински туризъм в света, като
Китай, Латвия, Литва, Обединените арабски
емирства, Полша, Сингапур, Саудитска Арабия, Турция, Естония, Южна Корея и много
други [7, 8, 9].
Диверсификацията на услугите в областта
на международния медицински туризъм принуждава специалистите по-ясно да дефинират
сегментите на видовете медицински туризъм
в зависимост от специфичните потребности
на туристите. Днес могат уверено да се отделят такива пазарни сегменти или ниши като,
Check-up-туризъм, т.е. профилактичен туризъм за диагностициране на състоянието на
пациента [10], Dental-туризъм, стоматологичен туризъм [11], Cosmetic surgical-туризъм
или Cosmetic plastic surgery-туризъм, т.е. туризъм с цел пластична хирургия [12] и
Transplant-туризъм, т.е. туризъм с цел трансплантация на органи и тъкани [13, 14]. Това
се дължи на факта, че в много страни по света
сложни диагностични изследвания, стоматологични грижи, както и процедури за козметична пластична хирургия не са обхванати от
застрахователни програми, поради което тези
области съставляват значителна част от нарастващия пазар на медицински туризъм.

Въведение
През последните години се забелязва тенденция на превръщане на медицинският туризъм в изключително популярно явление в социалния живот на много страни по света. Този процес става обект на изследване и повишен интерес от страна на много учени, които
причисляват медицинския туризъм към категорията „икономическа дейност“, която се
откроява с висок ръст в генерирането на приходи [1, 2, 3, 4, 5, 6].
В специализираната справочна литература
и при търсене в интернет на дестинации за
медицински туризъм сред европейските страни са водещи Германия, Австрия, Швейцария,
Унгария, сред страните от американския континент са САЩ, Аржентина, Бразилия, Колумбия, Коста Рика, Куба, Мексико и Ямайка,
в Азиатско-Тихоокеанския регион (АТР) водещите страни са Индия, Израел, Малайзия,
Филипините, Тайланд, Йордания и в Африка
е Южна Африка, Тунис. В допълнение, списъкът на държавите, които, за да привлекат
международни медицински туристи, са приспособили своите здравни системи към своите
потребности се увеличава всяка година в света и към днешна дата могат да се откроят
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нии), участващи в организацията на входящи
медицински турове и популяризирането на
България на външния пазар като нов международен център за медицински туризъм в света.
2. Модели за процесно управление на
медицинския туризъм и световния опит.
Дестинациите за медицински туризъм се
конкурират активно помежду си за всеки медицински турист, предлагайки атрактивни
цени, условия за настаняване, контролирайки
качеството на медицинските услуги, създавайки ефективни канали и технологии за
улесняване на медицинските туристи. Развитието на медицинския туризъм по света улеснява появата на голям брой разнообразни медицински медиатори и координатори между
международни пациенти и медицински центрове. 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 медицинско лечебно заведение се обръщат към
застрахователни компании, 13,1% към туристически агенции, 13% към застрахователни
агенти или застрахователни брокери и консултанти, 3,3% - към лекуващия лекар. В момента списъкът на медиаторите на медицинския туризъм е систематизиран, като са идентифицирани и описани над 25 категории и
под категории медиатори (фасилитатори).
Най-широкият класификатор с техните кратки характеристики е представен в международния справочник за медицински туризъм за
туристи [15]. Медицинските посредници в
дестинациите акумулират целия процес, започвайки от избора на клиника, създавайки
условия за приемане и лечение на пациент
(например осигурявайки му личен мениджър,
преводач) и предоставяйки му сервизна поддръжка в „24 часа/7 дни в седмицата”, до
оценка на критичните резултати от лечението,
организиране на процедура „второ мнение“,
обработка на резултатите от лечението (качество на проведеното лечение, удовлетвореност 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, като:
- вътрешни посредници за медицински туризъм;

Изложение
1. Методология на изследването и формулиране на проблема.
Въпросите за експорт на медицински услуги за големи групи чуждестранни потребители се обсъждат в страната и региона от няколко години, но все още не е разработен
единен подход за включване на националните
ресурси в световния пазар на медицински туризъм. Анализът на потенциала на нашата
страна в областта на медицинския туризъм
позволява да се говори за наличието на найголемите 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 медицинска помощ.
Въпреки, че съществува интерес на чуждестранни медицински туристи към тези услуги, към днешна дата в България не са създадени механизми за осъществяване на организиран входящ поток от туристи с цел медицински 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 държавни органи, нито от професионалните
браншове, традиционно ангажирани в тази
сфера (туризъм, хотелиерство, застраховка,
транспортни компании), поради което много
клиники, медицински центрове и санаториуми, със съществуващите значителен потенциал и търсене на техните услуги, са принудени
да се оттеглят от този процес, тъй като не са
готови да поемат пълния цикъл на организиране на „медицински тур“ за входящи туристи.
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 оперативно управление към решаване на стратегически задачи в развитието на този вид дейност.
Вярваме, че разгледаните в статията модели
за развитие на медицински туризъм ще помогнат при разработването на механизми за
изпълнение на организирани и синхронизирани дейности на всички заинтересовани
страни (клиники, туристически агенции, хотели, застрахователни и транспортни компа-
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ка за граждани и лица, които живеят на нейна
територия повече от три месеца. Според
швейцарското законодателство работодателите са длъжни да плащат на служителите за
възможността да получат качествена медицинска помощ. Това е причината много
швейцарски застрахователни компании и
здравни каси да развиват партньорства с чуждестранни клиники в други европейски страни, например в Унгария, Литва, Полша, Чехия, където лечението е по-евтино [17]. Въпросът за включването на чуждестранна клиника в застрахователната програма за медицински туризъм се решава въз основа на получаването 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 правила и разпоредби, уреждащи отношенията
между израелската система за обществено
здравеопазване, частната израелска медицина
и израелските медицински посредници, специализирани в предоставянето на медицински
услуги на чуждестранни пациенти. Повечето
чуждестранни клиники, които участват в
програми за медицински туризъм, имат различни акредитации и международни сертификати, които потвърждават качеството на
медицинските услуги, които предоставят.
Един от най-престижните и обективни сертификати, който осигурява участие на медицински центрове в международни туристически
програми, се издава от международната организация JCI (Joint Commission International).
Този механизъм за включване на медицински
заведения в глобалната международна система 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 входящия 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 медицински услуги (болници, медицински центрове и
частни лекари) от чужда дестинация. В рам-

- чуждестранни медиатори на медицински
туризъм;
- местни доставчици на медицински услуги;
- чуждестранни доставчици на медицински услуги (болници, медицински диагностични и рехабилитационни центрове и др.);
- национални застрахователни компании;
- чуждестранни застрахователни компании;
- местни работодатели (публични или частни компании в региона).
Експертите по медицински туризъм
идентифицират четири модела за процесно
управление на медицинския туризъм,
включващи основните категории посредници.
Първи модел. Директен медицински туризъм. В еволюционен план това е найранният модел за развитие на медицински
туризъм и представлява пряк контакт на пациент с чуждестранна болница.
Втори модел. Медицински туризъм, организиран от местни или чуждестранни посредници. В този случай медицинските туристи
прибягват до услугите на специални туристически агенции (от родния или чуждия регион), които са специализирани в намирането на
подходящи чуждестранни клиники и могат да
формират пълен пакет от медицински турове
за организиране на лечение, транспорт и резервиране на настаняване за периода на лечението, рехабилитация или възстановяване
след операция. Този модел е широко разпространен в дестинации като Израел, Индия,
Литва, Китай, Полша, Южна Корея и други
страни.
Трети модел. Медицинският туризъм като
част от държавната здравна политика. Съгласно този модел чуждестранните доставчици
на здравни грижи стават оторизирани доставчици на здравни услуги както за отделни пациенти, така и за служители на публични или
частни компании в собствения си регион, което значително намалява разходите за здравеопазване. 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 чуждестранните застрахователни компании участват активно в прилагането на тази политика, които
формират партньорства с чуждестранни доставчици на медицински услуги. Такъв механизъм е много разпространен в Швейцария,
където е създадена уникална система от медицински грижи със задължителна застрахов-
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чуждестранни пациенти, за да участват в
програмата за международен медицински туризъм, да стимулира областите на работа с
всички фасилитатори, за да се подобри качеството на медицинските услуги, прилагане не
само на международни „протоколи за лечение“, но и на протоколи за обслужване на медицински туристи. Необходимо е да се разработят икономически преференции за лечебните заведения за получаване на международни сертификати за клиники, което им позволява да бъдат включени в глобалните международни програми за медицински туризъм.

ките на такова партньорство националните
клиники практикуват възлагане на медицински услуги на чуждестранни клиники, но в същото време споделят „протоколи за лечение“
с чуждестранни партньори, предоставят професионални консултации с помощта на технологии за професионална телемедицина, организират професионално развитие на специалисти от чуждестранни медицински партньорски клиники. Този модел е типичен за
САЩ и Германия и има сериозни перспективи за развитие в други страни.
По този начин, описаните модели трябва
да се разглеждат като възможни насоки за
формиране на систематичен подход в развитието както на входящия, така и на вътрешния (в рамките на държавата) медицински
туризъм, особено в онези страни, които тепърва правят първите стъпки в развитието на
тази посока, което е особено важно днес за
България.
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Заключение
За да се конкурираме в областта на медицинския туризъм, както с новите лидери страните от Азиатско-тихоокеанския регион,
така и с традиционните европейски клъстери
между туроператори и собственици на лечебни заведения, е необходимо активно да се ангажираме в тази сфера на дейност. Този процес трябва да започне с формирането на инфраструктурата на пазара на услуги за входящ
и вътрешен медицински туризъм, разширяване и подкрепа на специален набор от “фасилитатори” на медицински туризъм. Освен това, за да се разработи систематичен подход за
интегриране на медицинските центрове в
международната система за медицински туризъм с цел привличане на входящ поток от
медицински туристи, е необходимо усилията
да се съсредоточат върху по-успешните модели за процесно управление на медицинския
туризъм, а именно върху третия модел „Медицинският 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, медицински центрове и лекари от чужда дестинация“. Също така, трябва да се обърне голямо
внимание на обучението на медицински персонал, който трябва да владее чужди езици, за
да се ускори разработването на регулаторни
решения за уреждане на визовите въпроси за
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PROFESSIONAL COMMUNICATION NURSE-PHYSICIAN
Boryana Levterova, Desislav Tomov, Yordanka Borukova
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

получено и разбрано от друг субект [16]. Комуникацията медицинска сестра-лекар е много повече от обмен на информация и стои в
основата на ефективният здравен екип. Тя
включва професионално взаимодействие,
съвместна работа, споделено вземане на решения по здравни проблеми и формулиране
на план за грижа за пациентите [8,14]. Ефективната 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 комуникация между здравните професионалисти
[15].
Причините за неефективната комуникация
в грижите за пациентите са многостранни фактори, свързани с работната среда, придобити знания и умения, личностно - поведенчески и организационни фактори [5,6]. Много
проучвания изследват и влиянието на фактори 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

Въведение
През последните десетилетия повишаването 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, своевременни и достъпни [12]. Ефективната комуникация между членовете на здравният екип е
една от важните черти на безопасното и качествено обслужване на пациентите. В бързо
променящи се социални и здравни условия,
подобряването на комуникацията между членовете 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 клиничната практика, но се очаква да комуникират ефективно, за да предоставят ефективни
услуги на пациентите [17].
Ефективната комуникация е двупосочен
процес, който включва изпращане на правилно съобщение от един субект, което да бъде
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ки във възприятията на тези две професионални групи.

характеристики като възраст, ценности и
очаквания, ниво на образование и квалификация, могат да допринесат също за неефективна комуникация между здравните професионалисти [8,10].
Лошата комуникация между медицинска
сестра и лекар може да доведе до неудовлетвореност от работата и липса на автономност
сред медицинските сестри [4]. Подобни работни взаимоотношения са причина медицински сестри да напускат професията и правят задържането и набирането на този персонал все по-трудно [4,7]. Неясната комуникация допринася и за значителна неудовлетвореност и работна демотивация и сред лекарите [2]. Тези влияния от своя страна се отразяват 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).

Материал и методи
Проведено беше срезово проучване чрез
пряка анонимна анкета сред медицински сестри и лекари, работещи в лечебни заведения
на територията на Пловдив област. Данните
бяха събрани с помощта на оригинален инструментариум. 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 версия 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 работещи 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 лекарите 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.

Таблица 1. Компоненти на успешната
работа в екип [10]

Ясна комуникация
Позитивен работен климат
Ясна посока
Ясни и разписани роли и отговорности на членовете 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 необходимост коригиране

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

Проучвания установяват, че ефективната
комуникация между медицинска сестра и лекар има положителни ефекти върху качеството на оказваната медицинска помощ, повишава удовлетвореността на пациентите, съкращава болничния престой и редуцира нежеланите събития [3,11].
Целта на проучването е да установи факторите за ефективна комуникация между медицинска сестра и лекар и възможните разли-

По отношение степента на образование
близо половината участници имаха магистърска степен (48%), следвани от бакалавърска
такава (32%) и 20% са професионални бакалаври. Повечето медицински сестри имат
трудов стаж под 10 години, докато половината от лекарите имат стаж между 11 и 20 години.
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ката професия. Възприятията на лекарите за
лоша комуникация класират на първо място
несподеляне на медицинска информация,
следвано от междуличностни фактори и високо натоварване от пациентите. Други фактори според тях са свързани с недостиг на
клинични знания в специализирани области и
липса на практически опит при новодипломираните сестри.

Нивото на удовлетвореност от комуникацията между медицинска сестра и лекар показва, че повече от една трета от медицинските сестри (41%) и също толкова от лекарите
(40%), я определят като „лоша“. Като“ отлична“ комуникацията е оценена само от 3% от
медицинските сестри и при нито един лекар
(Виж фигура 2).

Фиг 2. Ниво на удовлетвореност сред медицинските сестри и лекари за качеството на
междупрофесионалната комуникация

Фиг. 3. Най-често цитирани комуникационни проблеми според участниците

Тези резултати показват, че нито медицинските сестри, нито лекарите са доволни от
работата си в екип. Обратен резултат е получен в проучване проведено в Норвегия -поголямата част от медицинските сестри и лекарите смятат, че междупрофесионалната комуникация 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 „професионално 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“. Възрастта и организационните фактори са статистически значими предиктори за възприето
уважение и удовлетворение.
На фигура 3 са дадени най-често цитираните комуникационни проблеми според участниците. Според възприятията на медицинските сестри основните причини за лоша комуникация в екипа се дължат на: междуличности фактори, ограничения с времето и липса на сестрински персонал. Други важни фактори според тази професионална група са
липса на споделено виждане за екипна работа
и неблагоприятно отношение към сестринс-

Ефективната комуникация в здравният
екип е важна стратегия за съвместна грижа за
пациентите. Това води до намаляване на основните рискови фактори за безопасността на
пациентите, като липса на критична информация, погрешно тълкуване на медицинска
информация, грешки в лечението и други [9,
19].
Иницииране и развитие на взаимно уважение в междупрофесионални отношения медицинска сестра- лекар може да бъде постигнато чрез образователни промени. Изследователи предлагат обогатяване на учебните програми на студенти по медицина и медицински
сестри за междупрофесионално образование.
Това ще позволи да се популяризира споделен 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 взаимоотношения между двете групи [8]. Споделеното
образование и общият опит могат да променят и социално предписаните стереотипни
роли.
Добрата комуникация и сътрудничество в
здравният екип е не само в полза на пациентите, но и допринася за трудовата мотивация
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и удовлетвореност на доставчиците на здравни услуги.

8.

Заключение
Успешната комуникация в екипа медицинска сестра-лекар се реализира чрез професионално предаване на информация за пациента
и споделено уважение. Медицинските сестри
и лекарите споделят обща програма за здравна грижа, но двете професионални групи често не успяват да разберат допълващите си
роли. Ето защо комуникативната компетентност е една от основните неща, които трябва
да се овладеят от медицинските професионалисти по време на тяхното обучение. Ефективната комуникация лекар-медицинска сестра е в основата на екипната работа и професионалното сътрудничество, като подобрява
качеството на здравните грижи, повишава
ефективността на екипа и спестява разходи за
здравеопазване.
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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

мална такава, често пъти с недостиг на легловия фонд и дефицит на човешки ресурси.
Ежедневно увеличаващите се примери за загуба на човешки животи, поради системни
грешки, дадоха основание за съмнение в ефективността на ИБМП, в т.ч. СИМП. Пример в
това отношение е мнението на д-р Петър Москов, бивш Министър на здравеопазването, изразено в медиите.
Целта на настоящата разработка е да се
анализира предизвикателствата за изпълнението на медицинските дейности в СИМП, в условията на пандемията. Задачите за решаване
на целта, са свързани с идентифициране на
трудностите във функциониране на ЛЗ за
СИМП и обособяване на Ковид - зони, пречките пред достъпа на пациентите до консултации със специалисти и възможност за извършване на изследвания.
Материал и методи: При проучването е
използван документален и социологически метод. Направен е преглед на нормативната база,

Увод
СИМП представлява второ ниво от организационната пирамидална структура на здравната система и като такава участва в регулиране достъпа на пациентите до лечебните заведения (ЛЗ) за болнична помощ (БП). При изчерпване възможностите за диагностика и лечение в първичната извънболнична медицинска помощ (ПИМП) и СИМП, заболелите се
насочват за хоспитализация [1, 2].
Повече от една година, здравеопазването в
страната функционира при нови непознати условия, наложени от пандемията Ковид-19.
Това наложи промяна в изпълнението на част
от дейностите, в организацията и взаимовръзките между изпълнителите на медицинска помощ.
Продължилият дълго време натиск върху
болниците, премина през различни етапи - от
умерена натовареност до степен на макси-
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помощ в лечебните заведения на СИМП укривайки информация за Ковид заболяването си.
Това, създава предпоставка за разпостранение
на вирусната инфекция сред останалите пациенти 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 договор с НЗОК; възможност за извършване на
бърз антигенен тест; образна диагностика и
клинико-лабораторни изследвания. Финансирането на тези структури е осигурено чрез подписване на анекс към НРД [6]. Липсата на възможност в повечето ЛЗ за разделяне на потока
пациенти и осигуряване на отделен вход и коридор за изчакване на Ковид инфектираните, е
причина за промяна в организацията на дейността. Регламентираният почасов „зелен коридор“ в определени дни от седмицата, в които
се извършват необходимите специализирани
консултации и изследвания, практически затрудняват болните и забавят своевременното
диагностициране на влошеното им състояние
и евентуална хоспитализация.
Желанието и действията на някои от управителите на ЛЗ от СИМП за монтиране на преносим 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 медицинско 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 включени 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 Ковидзоната [6].
В анкетното проучване, сред преболедували 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 години; 68.3% мъже и 31.7% жени. Приблизи-

уреждаща дейността на ЛЗ в СИМП и в частност 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 пациенти, преболедували Корона вирус и 74 лекари, работещи в СИМП. Изследването е проведено в периода март-април 2021г.
Пациентите са анкетирани в „ДКЦ5 ВарнаСв. Екатерина“ ЕООД при посещение в ЛЗ, по
повод консултации и изследвания, включени в
общинска програма за проследяване на постковитната 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 корона вирус, пандемичните размери на инфекцията, задълбочаващите се в последните години организационно - структурни деформации и кадрови дефицит, разбираемо фокусираха вниманието на управляващите здравната
система върху БП. Със заповеди на Министърът на здравеопазването, за определени периоди, бяха спрени плановите операции и разкрити допълнителни легла, в повечето болници,
за лечение на пациенти с корона вирус [4].
По време на пандемията почти всички общопрактикуващи лекари (ОПЛ) комуникират
дистанционно със своите пациенти. Те диагностират и предписват лечение за Ковид заболяването, без реално извършен преглед. Според Националното сдружение на общопрактикуващите лекари в България (НСОПЛБ) натовареността на ПИМП е значителна, тъй като
всеки от личните лекари (ЛЛ), средно месечно
проследява, чрез разговор по телефон, състоянието на 30-40 заболели, провеждащи домашно лечение [7].
По време на извънредното положение, в
следствие на Ковид пандемията, значителна
част от пациентите, поради страх от заразяване, 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 специалисти. Не малка част от пациентите с оплаквания, суспектни за Ковид инфекция, такива с
положителен PCR или антигенен тест се обръщат за преглед най-често при пулмолог и оториноларинголог, както и за рентгенография на
бял дроб и кръвни изследвания. Въпреки, че
пациентите на домашно лечение следва да
спазват карантина, много от тях при влошаване на състоянието им, ползват медицинска
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По-голямата част от провеждащите домашното лечение са на мнение, че без преглед от
лекар и своевременна възможност за консултация със специалист, както и извършване на
изследвания са причина за следното: (виж
фиг. 2)

телно една трета от допитаните (29.6%) съобщават за наличие на хронични заболявания.
По-голямата част от респондентите са провеждали домашно лечение (71.6%), като над една
четвърт (28.4%) от тях са настанени в болница.
Връзката с ЛЛ е осъществявана само по телефон в 87.9% от анкетираните. 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, а за 35.8%
това не е било необходимо. Разпределението
на потърсили консултация със специалист карантинирани болни, е посочено на фиг.1.
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Фиг. 2 В случай, че сте на домашно лечение от Корона вирус, посочете до какво
води невъзможността за извършване на реален преглед при лекар и необходимите изследвания (възможен е повече от един отговор).

кръвни изследвания

Фиг. 1 По време на провеждане на домашно лечение от Ковид инфекция, Вие
сте получили медицински преглед в кабинет/ изследване по образна диагностика/
клинико-лабораторни изследвания при:

Невъзможността за преглед при лекар повишава стреса и напрежението в 71.3% от пациентите на домашно лечение. Приблизително
една четвърт (22.5%) от респондентите са притеснени от това, че тяхната преценка за състоянието им е субективна и вероятно необективна. Това би довело до грешна информация
в разговор с ОПЛ, съответно забава в промяната на лечението (38.9%) и хоспитализация
(11.4%). Според 23.8% от респондентите, липсата на възможност за извършване на реален
преглед е без значение за протичане на заболяването им.
В анкетното проучване се включиха 74 лекари, работещи в общинските лечебни заведения 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-

От резултатите е видно, че малко над една
трета (38.1%) от респондентите са прегледани
от специалист по белодробни болести, но в същото 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 състояние в резултат на вирусната инфекция. При
68.3% консултациите и изследванията са препоръчани от ОПЛ, 31.7% сами са преценили
необходимостта от преглед при специалист.
Повече от половината анкетирани (67.3%)
са извършили посочените медицински дейности в часове и дни различни от тези на т.н.
„зелен коридор“, не спазвайки изискванията за
организационно разделяне на двата потока пациенти.
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Отговорите на този въпрос се разделят
почти по равно - положително (45.2%) и отрицателно (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 специализирани 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 – зоните е системното подценяване труда на работещите в СИМП и конкретно в борбата с Ковид пандемията. Израз на това е факта, че управляващите регламентираха допълнителен
финансов стимул само за работещите в
ПИМП, БП и спешна помощ. Недостигът на
лекари (43.1% ) от най-натоварените специалности в СИМП, във връзка с типичните оплаквания на пациентите с Ковид, създава съществени трудности в осигуряване на специализираната дейност.

растване броя на пациентите с Ковид-оплаквания. 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 работещите в пулмологичен, оториноларингологичен кабинет, както и в сектора по образна диагностика и клинична лаборатория.
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Фиг. 3. Според Вас, подценена ли е дейността на СИМП, в битката с Ковид-19?
Почти всички респонденти (79.4% = 46.1%
ДА +33.3% по скоро ДА) са на мнение, че ролята 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 дейността на Ковид- зоните е видно от графиката
на фиг. 4.
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Фиг. 5. Какви са причините за предизвикателствата в дейността на медиците от
СИМП и Ковид - зоните? (възможен е повече
от един отговор)
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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% съществуват и нормативни пречки, свързани
осигуряване на отделен апарат за образна диагностика само пациенти с Ковид инфекция
или с наемане на нови специалисти за работа в
Ковид-зоните.
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Фиг. 4. Начинът по който е организирана
дейността на Ковид - зоните, осигурява ли
своевременен достъп на пациентите до
СИМП?
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Деница Гроздева, Елена Иванова
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.

Практикуващите приложение на нелекарствени продукти от неорганичен произход са
длъжни да предоставят подробни писмени
указания за съдържанието, дозата, начина на
приложение на съответното средство на лицата, 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, назначил лечението (1). Това поражда потребността от квалифицирани медицински специалисти, с оглед безопасното и ефективно медицинско приложение на ароматерапията и внедряването ѝ в правно регулирани практики. Въвеждането на този неконвенционален метод в
системата за следдипломното обучение на Медицински университет – Варна е възможност
за придобиване на теоретични познания и
практическите умения по медицинска ароматерапията в съответствие с индивидуалните
нужди на пациента.

Въведение
В последните години се наблюдава нарастващ интерес към неконвенционалните методи
за въздействие върху индивидуалното здраве.
Причините за това биха могли да се търсят в
изчерпването на възможностите на конвенционалната медицина за справяне с хроничната
болест и в личната мотивация на пациентите и
здравните специалисти за превенция на здравето.
Неконвенционалната медицина разполага с
разнообразие от методи и средства за цялостно
повлияване на организма в здраве и болест.
Тяхното приложение е регламентирано в Закона за здравето и Наредба №7 от 01.03.2005 г.
за изискванията към дейността на лицата, които упражняват неконвенционалните методи
за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве. (1,2). Ароматерапията – древна
холистична система за въздействие върху тялото, ума, духа и емоциите намира приложение във всички сфери на живота и медицината.
Основен инструмент на ароматерапията са
етеричните масла, които се извличат от различни 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 продукти от органичен произход могат да използват извлеци от растения (етерични масла) за
външно приложение или прием през устата.

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“, организиран от Университетски център по източна
медицина към Медицински университет
„Проф. д-р Параскев Стоянов“- Варна. За
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ползвали етеричните масла за подобряване на
своето здраве. Според анкетираните практикуването на този неконвенционален метод на лечение от лечители без медицинско образование може да бъде опасно за здравето (фиг. 3).

целта е изработена собствена анкетна карта. В
курса взеха участие 7 лекари, 3 рехабилитатори, 3 кинезитерапевти, 5 акушерки и 2 специалисти по медицинска козметика. Средната
възраст на анкетираните е 45 години. Информация за курса са получили от интернет пространството (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 запознати с възможностите на ароматните масла
за превенция и лечение на заболяванията и
тяхното въздействие върху психо-емоционалното състояние на организма. Само 15% от тях
дават положителен отговор на въпроса (фиг.
1).

Фиг. 3 Практикуване на ароматерапията

Участниците в анкетното проучване са на
мнение, че ароматерапията трябва да се практикува от медицински специалисти преминали
задълбочен курс на обучение в медицинско
училище – лекари, рехабилитатори, медицински сестри, акушерки, фармацевти и медицински козметик. Според респондентите само лекари трябва да предписват вътрешния прием
на етеричните масла.
След приключване на курса, 85% от анкетираните имат готовност и се чувстват уверени
в себе си да включат ароматните масла в своята практика. Малка част (15%) от тях се колебаят и не могат да преценят.
95% от участниците в курса са удовлетворени от знанията, които са получили от проведеното обучение. Имат желание да се включат
в следващи обучения, организирани от Университетски център по източна медицина и
биха ги препоръчали на своите колеги (фиг. 4).

Фиг. 1 Познаване същността на Ароматерапия

Това е една от причините медицинските специалисти да заявят участие в курса „Въведение в Ароматерапията“. Респондентите са мотивирани 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

Фиг. 4 Удовлетвореност от курса по ароматерапия

Повече от половината анкетирани (70%)
не познават нормативната уредба регламентиращи практикуването на неконвенционалните
методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве.
Всички участници в курса (100%) са на
мнение, че ароматерапията има място в комплексното лечение на пациентите и лично са

Изводи

1. Според получените данни, по – голямата част от анкетираните не са достатъчно запознати с въздействието на етеричните масла
и закона, регламентиращ тяхното приложение.
2. Половината от участниците в проучването са на мнение, че ароматерапията може да

122

практическо приложение в сътрудничество с
фармакотерапията и други методи на конвенционалната медицина.

бъде част от комплексното лечение на пациентите.
3. Според участниците в курса ароматерапията трябва да се практикува от медицински специалисти.
4. Въпреки че медицинските специалисти, взели участие в курса Въведение в Ароматерапията не са добре запознати с нормативната уредба, тяхното отношение и нагласа за
практическотото ѝ приложение кореспондират с изискванията към дейността на лицата,
упражняващи неконвенционалните методи за
благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве, указани в Наредба №7.
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Заключение
Нарастващият интерес към ароматерапията
доказва необходимостта от повишаване информираността и квалификацията на здравните специалисти относно медицинското приложение 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 интегрирането им в комплексната терапия на
хроничната болест. Участието на лекарите в
обучителни модули по ароматерапията е
предпоставка за безопасното ѝ и ефективно
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АПИФИЗИОТЕРАПИЯ С ПРОПОЛИС
Деница Гроздева
PROPOLIS IN API-PHYSIOTHERAPY
Denitsa Grozdeva
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-physiotherapy) is less investigated. There is no evidence of propolis bioavailability in synovial fluid as a result of api-physioterapy. 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.

тивно, дектоксикиращо, антиоксидантно, имуномодулиращо. Начините на приложение са
чрез вътрешен, външен прием и физиотерапевтични процедури - апифизиотерапия, за целите
на която се използват галваничен ток (електрофореза) и терапевтичен ултразвук (фонофореза) [2]. Изработена е методология за oпределяне бионаличност на флавоноли и флавоноиди, но липсват литературни данни относно
наличност на прополисови компоненти в синовиална течност след апифизиотерапевтични
процедури [12].

Въведение
Пчелните продукти са добре известни на
медицината от най-древни времена и се изполват и до днес за благоприятно въздействие
върху здравето, удължаване продължителността на живота, профилактика и лечение на
редица заболявания (апитерапия). Прополисът
е едно от средствата на апитерапията, прилагано само с лечебна цел [2]. Неговото терапевтично приложение се определя от географския
район, химичния състав и вида на растенията,
от които пчелите събират суровините [8]. В
България преобладава тополовият тип прополис, при утвърдени стандарти за качество въз
основа на химичния анализ [5]. Известни са
над 300 прополисови съставки – естери, алифатни киселини, въглеводороди, алдехиди,
аминокиселини, кетони, халкони, дихидрохалкони, терпеноиди, витамини, неорганични
субстанции. Основите химични съединения,
характерни за тополовия тип прополис са: фенолни киселини и естери, флавони и флавоноли, флаванони и дихидрофлавоноли [6,9].
В резултат на многобройни научни изследвания са открити доказателства за терапевтичните свойства на прополиса – антибактериално, противовирусно, фунгицидно, антипротозойно, обезболяващо, противовъзпалитено.
Други установени биотерапевтични ефекти на
прополиса са регенериращо (хрущяли, кости,
стави, зъбна пулпа и емайл), хепатопротек-

Изложение
Настоящата статия има за цел да изследва

възможностите на физикалните методи и
средства за въвеждане на прополис. Представя се собствено изследване на бионаличност на прополисови субстанции след
въвеждане с галваничен ток и ултразвук.
Материал: 6 експеримeнтални овце, на които са приложени еднократно електрофореза и фонофореза с прополис. Методология: документално-съдържателен анализ
на научни статии, библиографски описания 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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определяне на тоталните флавони и флавоноли е използван методът с алуминиев
трихлорид при стандарт галангин.
3. Еднократна електрофореза и фонофореза с 30 % прополисова тинктура,
приготвена от анализираните проби и приложена на тарзалните стави на 6 експериментални овце в следната последователност:
a. електрофореза с постоянен галваничен 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 процедурата. Съхранение на пробите до извършване на анализа (екстракция на флавоноиди с ацетонитрил, по метода на Zhang et
al, 2016) – в хепаринизирани контейнери
на -70ºC.
5. Получените екстракти бяха подложени на повторен спектрофотометричен
анализ по методиката описана в етап 2, модифицирана отношение на малкото количество изходна проба и концентрационнния интервал на стандартите.

воден разтвор на прополис в тъканите, при
което се оказва съчетано въздействие
върху организма от електрическия ток и
биологично активните съставки на прополиса. Пчелните продукти са многокомпонентни системи и се въвеждат с двата полюса, като изборът на полярност е в зависимост от целта на въздействието - постигане на дразнещ или успокояващ ефект.
Апиелектрофорезата с прополис се прилага по класическата методика – локално
за въздействие върху стави или клонове на
периферни нерви и рефлекторно – в биологично активни точки (микроелектрофореза). Прополисът може да се въведе в биологично активни точки или в засегнати
стави и с помощта на ултразвукова енергия (апифонофореза) [1,2,3]. Липсата на
данни за установена бионаличност на прополисови съставки в тъканите след въвеждане с помощта на физикални средства
(електрически ток и ултразвук) провокира
научно-изследователския интерес на академичния състав на Катедра Консервативно Зъболечение и орална патология
към ФДМ на МУ-Варна. В сътрудничество
с Катедра “Ветеринарна хирургия”, Катедра “Фармакология, физиология на животните и физиологична химия” към ТУ –
Стара Загора и Института по органична
химия и фитохимия към БАН, бе проведено изследване и сравняване на бионаличност на прополисови компоненти в синовиална течност, след еднократна апиелектрофиреза и апифонофореза на експериментални животни.
Етапи на експеримента:
1. Подготовка на три паралелни
проби и ГХ-МС качествен и полуколчествен анализ с определяне на процента балсам.
2. Количествено
спектрофотометрично отчитане на тотални феноли, тотални флавони и флавоноли, тотални флаванони и дихидрофлавоноли чрез валидирани методи за тополов тип прополис [11].
За определяне на тоталните феноли е използван методът Folin –Chiocalteu, при
стандарт пиноцембрин:галангин 2:1. За

Резултати и обсъждане
Спектрофотомеричният анализ установи, че прополисовата проба отговаря на
утвърдените стандарти за качество [10],
(табл. 1), при съществени разлики в бионаличностите на прополисовите компоненти
в полза на апиелектрофорезата (табл. 2).
Таблица 1. Тотални феноли, тотални флаванони и дихидрофлавоноли в 70% етанолов екстракт
Химичен състав
тотални феноли
Тотални флавони
и флавоноли
Тотални флаванони и дихидрофлавоноли
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Екстракт
56±1%
8,4±0,6%

Стандарт
24%
7%

8,7±0,7%

5,4%

Таблица 2. Тотални феноли, тотални флаванони и дихидрофлавоноли в екстракт от синовиална течност (µg/ml).
Проба№
контрола 1
контрола 2
контрола 3
контрола 4
1.фонофореза
1а.електрофореза
2.фонофореза
2а.електрофореза
3.фонофореза
3а.електрофореза
4.фонофореза
4а.електрофореза
5.фонофореза
5а.електрофореза
6.фонофореза
6а.електрофореза

тотални
феноли
без следи
без следи
без следи
без следи
<4
<4
<4
4.26
<4
7.91
4.78
7.49
4.70
4.89
<4
5.21

действие на прополисовите биокомпонентите в синовиалната течност и физикалните фактори (електрофореза и фонофореза). Въпреки установената по-висока бионаличност в резултат на еднократна
електрофореза, ултразвукът притежава ремоделиращ ефект върху ставните структури и би могъл да се предпочете пред галваничният ток в комплексната физиотерапевтична програма за лечение на ставни
заболявания, поставяйки основата на понататъшни сравнителни фармакокинетични проучвания и клинични проучвания
на ефективността на двете процедури, проведени в 10 – дневен терапевтичен курс .

тотални флавони и флавоноли
без следи
без следи
без следи
без следи
<1
<1
<1
<1
<1
2.86
1.28
<1
1.24
2.86
1.28
1.24
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Въз основа на получените резултати,
допускаме, че галваничният ток е очакваното средство на избор за въвеждане на
прополис в тъканите. Съществуващите известни ограничения в приложението на
галваничен ток, оосбено в личево-челюстната област, свързани с директното дразнене на възбудмите тъкани (зрителен, слухов, равновесен анализатор) – световъртеж, шум в ушите, зрителни нарушения)
пораждат необходмостта от научна и клинична обосновка на подбора на физикални
средства с оглед постигане на терапевтичните цели в индивидуалния подход към пациента.
В изследване, сравняващо фонофорезата и електрофрезата с прополис,
Пейчев (1980) наблюдава значително поизразена тъканна регенерация в резултат
на фонофорезата. Н. Горанов в собствени
проучвания (2010) установява, че терапевтичният ултразвук подобрява вискозитета
на синовиалната течност, подпомага повишаването на мускулна маса, стимулира
калусообразуването [7].
Заключение
Апифизиотерапията с прополис оказва
своя терапевтичен ефект чрез съчетаното
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APPLIED BY GENERAL PRACTITIONER
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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, respectively 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 leading 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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жава още знания и в поведенческите, физиологичните и управленските науки.
Трябва да се знае, че основно място при
вземането на решения и последващото им
спазване до голяма степен зависи от здравината във връзката между лекар и пациент.
Определящи тук са комуникативните способности и създаването на коректни отношения
на партньорство с пациентите. Не на заден
план остават и мениджърските способности
на общопрактикуващия лекар. Важна особеност 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 координира и да мотивира.

Въведение
Здравната промоция и в частност Промоцията на здраве представлява една мултидеменсионална наука, която съчетава в себе си
множество други клонове, както на медицината така и на неклиничните специалности.
Като основна отправна точка ние ще вземем
Профилактиката на заболяванията, която
подсилена посредством специфични маркетингови подходи може да доведе до положителен здравно-социален ефект. За да бъде
постигнат този ефект е задължително да са на
лице два основни фактора – качествена първична медицинска помощ и компетентно изграден маркетингов подход.
Една от основните градивни единици на
първичната медицинска помощ е общопрактикуващият лекар. Естествено и той трябва да
отговаря на конкретни изисквания – като основната е да е компетентен в различни клинични дисциплини. Освен това той трябва да
притежава освен умения за идентифициране
на проблемите на своите пациенти, а също и
способности за тяхното разрешаване посредством подходяща стратегия и план за осъществяване. Тук идва и мястото на правилния и
компетентен маркетингов подход.
Заедно с изброените по-горе компетенции,
общопрактикуващия лекар трябва да прите-

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 институцията за информация, създаване на отношение,
убеждение или напомняне на хората по повод
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на дадени продукти, услуги, образ, идеи, обществена 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 политика е само елемент от по-общата маркетингова политика.
Някои от по-важните функции на промоцията са:
• да създава образ и престиж на организацията, на нейните стоки или услуги;
• да информира за характеристиките на
продукта;
• да поражда интерес към новите стоки
или услуги;
• да запазва популярността на съществуващите стоки или услуги;
• да може да измени образа или приложението 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 начини за употреба на стоките;

пазване, базирана на доказателства, София,
2008, стр. 122)
Промоцията на здраве отразява идеята за
преодоляване на пасивния подход към здравето (лечение на появило се заболяване), чрез
промяна на личността в ценностното й отношение 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 самоконтрол върху собственото си здравно поведение
като шанс за по-добро здраве.( Борисов, В.,
К. Шопова, Концепция за промоция на здравето - същност и развитие, В: Ново обществено здравеопазване, Акваграфикс -ООД,
София, 1998, с. 470-471).
3. Корелация между промоция, скрининг 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 медицина, 2000, с 3:8.)
Независимо, че здравето и болестта на човек 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 живот.(Шипковенска, Е., и кол. Модерна епидемиология с медицина и здравеопазване,
базирани на доказателства, София, 2008, с
142-143);
Профилактиката има четири основни фокуса:
• Профилактика, намаляваща риска от
възникване на болестен процес (имунизации
или употреба на противозачатъчни средства
за избягване на нежелана бременност).

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 повишаване 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, повишаване, подпомагане, утвърждаване на
здраве. Това е нов подход, пренасочващ грижите за здравето към хората, към личните и
социалните ресурси - т. е. промоцията обединява личния избор със социалната отговорност за здраве. (Шипковенска, Е. и кол. Модерна епидемиология с медицина на здравео-
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тие на съвременната ни икономическа система можем да посочим маркетинговия подход или т.нар. маркетинг-мениджмънт.

• Профилактика, намаляваща прогресията на болестния процес (скрининг за фенилкетонурия при новородени деца и т. н.).
• Профилактика на предотвратими усложнения при възникнал болестен процес или
нежелано състояние - напр. лечение на артериална хипертония.
• Профилактика на рецидиви - напр.
физическа, психическа и социална рехабилитация при мозъчен инсулт.

5. Маркетинг в здравеопазването
Разглеждат се проблемите свързани със
ситуационният анализ на маркетинговата
система при производството на здравни услуги, включващ: анализ на състоянието на пазара на здравните услуги и здравното законодателство в България; маркетинг-микс на болничното заведение и проблеми свързани с
управлението на търсенето на здравните услуги.
Включени са също въпроси свързани с изготвянето на маркетинговия план на здравните заведения.
Целта е да се разкрият и анализират възможностите за приложение на съвременния
маркетинг, да се разработят практически подходи и фази на маркетинговото планиране и
да се разкрият възможностите за бъдещо усъвършенстване приложението на маркетинговия подход в здравеопазването като е необходимо 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 законодателство в България, включващ:
 Характеристика и регулиране на пазара на здравните услуги;
 Законова и нормативна уредба на
здравеопазването в България;
III. Анализ на приложението на маркетинговия подход в дадено лечебно заведение:

В много малко лечебни заведения в България има развита маркетингова функция, макар, 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 провеждането 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 маркетингова дейност се появява както за пациентите,
така и за лекарите. Пациентът трябва да направи своя избор на обслужващ лекар или лечебно заведение, а практикуващите лекари и
лечебни заведения трябва да привлекат пациенти.
Медицинският преглед е действие с два
участника: лекарят разпознава и тълкува
признаците в проблемите на пациента; пациентът е отговорен в известна степен за своето
неразположение или подобрение т.е. здравната услуга е съвместна и едновременна дейност 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-

 Проучване спецификата на маркетинга на лечебните заведения за болнична
помощ;
 Кои са клиенти на лечебните заведения ;
 Необходимост от разработване на
адекватен маркетинг-микс;
IV. Специфика на представянето (промоция) на лечебното заведение:
 Определяне, същност и значение;
 Съставни елементи и ролята на всеки от тях
V. Разработване на практически подходи
за маркетингов план на лечебното заведение;
 Същност и фази на маркетинговото
планиране;
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В икономиката, обикновено се изхожда от
идеалната форма на пазарна структура – съвършена конкуренция, при която са спазени
следните изисквания на свободния пазар:
 много на брой, независими производители и потребители;
 наличие на прозрачност и информираност за състоянието на пазара;
 еднородност на предлаганият продукт, свободен достъп за нови участници;
 свободно ценообразуване;
 и други.
Изискванията на свободния пазар при съвършена конкуренция и проблемите за тяхното прилагане в здравеопазването, могат да
бъдат разгледани в сравнителен анализ (
табл.1).

6. Характеристика и регулиране на пазара на здравни услуги
Необходимостта от провеждането на
здравната реформа в България е категорична
и безусловна. Тази необходимост е породена
от влошеното здравословно състояние на нацията, от недостатъците на старата здравна
система, както и от потребностите от усвояване на правилата и структурите в областта
на здравеопазването, приети от западноевропейските страни.
Стоково-паричните отношения – навлизат
във всички сфери на националното стопанство, включително и в здравеопазването. Те
имат разнообразни форми на проявление –
платени медицински услуги и такси, частна
медицинска практика, а следователно и нееднакви последици за обществено благополучие.
Таблица 1
Изисквания на свободния пазар
при съвършена конкуренция
1. Добре информиран, рационален и
независим купувач.
2. Много независими и конкуриращи се
продавачи, от които никой не влияе силно върху цените.
3. Предлага се хомогенен продукт.
4. Цената се определя свободно от пазарните сили.
5. Свободен достъп до пазара за нови
участници, свободно преливане на ресурси.

то.

Проблеми на тяхното прилагане в здравеопазването
1. Слабо информиран, нерационален и зависим
пациент.
2. Някои видове здравна помощ се оказват монополни или олигополни структури. Финансовите
органи ограничават икономическата свобода.
3. Здравните услуги са разнообразни, трудно диференцуеми и лесно се диверсифицират.
4. Тарифите обикновено са фиксирани или силно
регулирани. Наличие на непазарни (публични
услуги).
5. Разрешение за практикуване в рамките на съсловието; ресурсите са специализирани.

7. Цел, методика и задачи на проучване-

Разпределение по пол

Целта на описаното проучване е да се установи доколко общопрактикуващите лекари
използват методите на здравната промоция
при своята комуникативна дейност с пациентите и съобразена ли е тя с маркетинговите
подходи. Ето защо е проведена анкета, в град
София, сред пациентите на общопрактикуващи лекари,.
Анкетирани са на анонимен принцип 100
лица, като тяхното разпределение по пол и
възраст е представено на графиката по долу.

Жени
72%

Фиг. 1
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Мъже
28%

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 стриктно предписанията на личния си лекар” – със
„да” отговарят 73 % от анкетираните, 14 % от
респондентите отговаря че не винаги изпълняват 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 здравословен начин на живот” 75 % отговарят, че
ОПЛ им предоставя коректни предписания,
12 % се съмняват в това, а 13 % не са в състояние 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 специалист, 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, могат да се направят кратки заключения - преобладаващо мнение на пациентите е че одобряват професионалните действия на своя личен лекар. Съществуващият процент на лицата, които дават отрицателен отговор не е голям, въпреки това, буди тревога поради факта, че за ефективна работа между лекаря и
пациента задължително трябва да има доверие 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 лекаря. 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, съществуващите 29 % е основание за анализ на съществуващите процеси на недоверие между
пациенти и лекари.
За промотиране на здравето, доверието
между лекар и пациент има кардинално значение, 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.

Разпределение по възраст
4%
13%
34%

24%

25%

41 - 50 год.
възраст
51 - 60 год.
възраст
31 - 40 год.
възраст
60 год.
възраст
18 - 30 год.
възраст

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 изследването, поради факта, че промоционалните
дейности в този възрастов диапазон са найважни, не само за здравето на посочените
индивиди, но и за детското здраве като цяло.
Съответно това предполага по-мащабно изследване (в Национален мащаб), който да обхване социума като цяло. В посочената възрастова граница също има и най-много лица отказали да попълнят анкетната карта, изтъквайки 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 поставени три основни задачи:
 Използват ли в своята практика общопрактикуващите лекари здравната промоция ?
 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 проучване е видно, че на въпроса –
„Удовлетворен ли сте от професионалните
компетентности на личният Ви лекар” положителен отговор дават 69%, не са доволни 11
% от анкетираните а 20 % не могат да преценят.
На въпроса – „Имате ли доверие на личния
си лекар като професионалист” 64 % отгова-
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Заключение
Европейската фондация за подобряване
условията на живот и труд извежда 12 области на живот (Life domains) в следната последователност: здравно състояние, образованост, заетост, доходи, социално обслужване,
транспорт, жилищни условия, семейство,
отдих, околна среда, сигурност и удовлетворение от живота.
Докато максималната продължителност на
живота е генетично обусловена, то вероятността за постигане на тази продължителност
в състояние на добро здраве е до голяма степен определено от околната среда и стила на
живот, което налага значението на здравната
промоция като един от основните начини за
повишаване на качеството и продължителността 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 индивидуалните разходи за здраве;
• Повишаване на личната отговорност
на индивида към собственото му здраве.
Здравната промоция трябва да се провежда
на всички равнища на общественото здравеопазване. В разработката бяха разгледани някои въпроси, свързани с промотирането като
техника и приоритет на общопрактикуващия
лекар. Разбира се, за да се формулират по –
добри изводи е необходимо мащабно, национално 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 програма;
Второ, лекарят може да промотира здравето сред редица групи –ученици, деца, възрастни пенсионери, роми и пр;
Трето, лекарите трябва да спазват принципа на партньорството, за да подобрят ефекта от промоцията - като партньорството може
да бъде сред други лекари, сред обществеността, 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

вечеството, предизвикана от инфекциозното
заболяване COVID – 19. Настоящата пандемия наруши нормалното функциониране на
всички области на обществения живот и нанесе значителни социално-икономически
последици за световната и европейската икономика. В борбата срещу новата глобална
заплаха, международната общност, Европейският съюз и суверенните държави въведоха редица мерки, които доведоха до драстично ограничаване на редица основни човешки права. В основен приоритет за държавните власти и ЕС се превърна закрилата
на най-висшите ценности, а именно: животът
и здравето на гражданите. Безспорно, гарантирането на тези ценности е основна задача
на всяко демократично общество. В тази динамична и сложна ситуация обаче, хората
следва да получат ефективна закрила и на
останалите си основни права, каквито са нап-

Въведение
Глобализацията, прогресивното развитие
на информационните и комуникационните
технологии, напредъкът на науката, са обективни явления, които съществено измениха
облика на отношенията в съвременното информационно общество. Предимствата за
човечеството от появата и развитието на посочените явления е безспорна, но едновременно с тази положителна тенденция възникнаха нови заплахи за пълноценното реализиране на основните права на гражданите. Така
например, през последните десетилетия международната общност е изправена пред редица сериозни предизвикателства във връзка с
осигуряването на ефективна закрила на правото на личните данни.
Днес, светът е изправен пред една от найсериозните здравни кризи в историята на чо-
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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 условията на пандемията от COVID – 19, е въпросът
за гарантиране на правото на защита на личните данни на гражданите, включително на
данните, свързани със здравословното им
състояние.

има право на закрила от закона срещу подобна 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 вмешателство 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 актове, правото на лична неприкосновеност
получава признание и в най-значимия правен
инструмент, приет от Съвета на Европа: Европейската конвенция за защита на правата
на човека и основните свободи (ЕКЗПЧОС)
от 1950г.[16]. Посоченият международен договор, който има правнообвързващ характер
за държавите-страни по него, изрично регламентира в чл. 8, ал. 1, че всеки човек има право на зачитане на личния и семейния му живот, на жилището и тайната на кореспонденцията 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 обществената сигурност или на икономическото благосъстояние на страната, за предотвратяване на безредици или престъпления, 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 основните 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 разпоредбите на ЕКЗПЧОС. Под влияние на еволютивното 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), като се позовава на чл. 8 от ЕКЗПЧОС
[1,с.28,14,15], приема две резолюции относно
защитата на личните данни, а през 1981г.

Изложение
В международноправната доктрина, много
често правото на закрила на личните данни се
разглежда в контекста на правото на неприкосновеност на личния живот. Този подход
намира основание в „сходните ценности,
които закрилят двете основни права, а
именно: независимостта и човешкото достойноство, 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 правото 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 Европейския 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 прогласени в редица правнообвързващи актове.
Изключително важно значение за реалното
им гарантиране има юриспруденцията на Европейския съд по правата на човека (нар. понататък 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 личния живот. Така например, посоченото субективно право е изрично прогласено в найважните 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 кореспонденцията, нито на посегателства
върхy неговата чест и добро име. Bсеки човек
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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]. Посоченият акт дълго време е „единственото правно обвързващо многостранно споразумение в
областта на защитата на личните данни,
чиято цел е да се защити правото на неприкосновеност 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 основните права на Европейския съюз[23]. Това
обективно положение е резултат на продължилата дълги години положителна тенденция
в развитието на европейското законодателство в областта на закрилата на личните данни.
Закрилата на личните данни е уредена за
първи път през 1995г., когато ЕС приема Директивата 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 1995г. за
защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение 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 предизвикателства. В изпълнение на тази цел, Общността приема редица важни правни инструменти, като например: Регламент (ЕО) №
45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 година относно защитата на лицата по отношение на обработката
на лични данни от институции и органи на
Общността и за свободното движение на такива данни [8]; Директива 2002/58/ЕО за правото на неприкосновеност на личния живот и
електронни комуникации [3]; през 2016г. са
приети Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април
2016 година относно защитата на физическите 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 полицейските и наказателноправните органи [4] и други актове.
Към настоящия момент, основните правила в ЕС по отношение на защитата на физическите лица във връзка с обработването на
личните данни, както и правилата по отношение 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 SARSCoV-2, особено важен е въпросът за закрилата на личните данни. И най-вече на закрилата
на данните, свързани със здравословното състояние на физическите лица, определени в
ОРЗД като „специални категории лични данни“. 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 обработването на личните данни (включително на
здравните данни) на гражданите. В тази връзка, всички правни субекти (държавни органи,
юридически лица, публични и частни организации) следва да спазват стриктно утвърдените в международното и европейското право
принципи и правила, гарантиращи законосъобразно 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 Харта, 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 необходимостта да се защитят правата и свободите 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 необходимо за преследване на законна цел [1,
с.43].
По отношение на обработването на личните данни, свързани със здравословното състояние 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 отбележи, че съгласно разпоредбите на ОРЗД
личните данни за здравословното състояние
обхващат „всички данни, свързани със здравословното състояние на субекта на данните, които разкриват информация за физическото или психическото здравословно състояние на субекта на данните в миналото,
настоящето или бъдещето. Това включва
информация относно физическото лице, събрана в хода на регистрацията за здравни
услуги или тяхното предоставяне, както е
посочено в Директива 2011/24/EС на Европейския парламент и на Съвета, на същото
физическо лице; номер, символ или характеристика, определени за дадено физическо
лице с цел уникалното му идентифициране за
здравни цели; информация, получена в резултат от изследването или прегледа на част
от тялото или на телесно вещество, включително 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 източника на информация, като например лекар или друг медицински специалист, болница, медицинско изделие или ин витро диагностично 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 състояние 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 субекта 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 преследваната цел, зачита същността на правото на
защита на данните и предвижда подходящи и
конкретни мерки за защита на основните права 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 договор 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 упражняването на специалните права на администратора
или на субекта на данните по силата на трудовото право и правото в областта на социалната сигурност и социалната закрила, дотолкова, доколкото това е разрешено от правото
на Съюза или правото на държава членка, или
съгласно колективна договореност в съответствие с правото на държава членка, в което се
предвиждат подходящи гаранции за основните права и интересите на субекта на данните
(чл. 9, пар. 2, б. „б“);
- обработването е необходимо от съображения 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 предвидени подходящи и конкретни мерки за гарантиране на правата и свободите на субекта
на данните, по-специално опазването на професионална тайна (чл. 9, пар. 2, б. „и“) и др.
Последните две изключения, посочени по горе, намират широко приложение в условията на пандемия от COVID-19. Изложеното
становище намира подкрепа и в изявлението
на Европейския комитет по защита на данните от 19 март 2020г., в което е посочено че
„ОРЗД е широкоспектърен законодателен
акт, който урежда правилата, които се при-
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на Европейската комисия за създаването на
„цифров зелен сертификат“, който ще улеснява безопасното свободно движение на гражданите в ЕС по време на пандемията от
COVID-19 [27]. Европейската комисия предлага оперативно съвместимият цифров зелен
сертификат да позволява издаването и трансграничната 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 предоставят 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, изброени в общия и актуализиран списък на тестове 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 физическо лице, включително данни, свързани
със здравословното му състояние (напр. данни 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 удостоверяващи, че лицето е преболедувало инфекция с SARS-CoV-2 и др.). Отговорността
за закрилата на всички данни за здравословното състояние на лицето ще се носи от държавата-членка, която е издала съответното
„цифрово зелено удостоверение“[30]. Предвид изложеното, и в случай че бъде прието
предложението на Европейската комисия,
държавите-членки следва да създадат подходящи и реални гаранции за закрилата на личните данни, свързани със здравословното
състояние на европейските граждани, при
издаването на посочените серитификати.

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 съответствие с националното законодателство 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 разчита на съгласието на отделните лица.” [24]
По-нататък в изявлението си Европейският
комитет по защита на данните (ЕКЗД) допълва, че „при обрабоването на специални категории 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 контекста на трудовите правоотношения, обработването на лични данни може да е необходимо за спазването на правно задължение,
което се прилага спрямо работодателя, като напр. задължения, свързани с осигуряването на здравословни и безопасни условия на
труд или с обществен интерес, напр. контрол на заболявания и други заплахи за здравето“[24]. При наличие на последната хипотеза, обработващият личните данни (т.е. работодателят) 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 документа, които предоставят допълнителна
информация за законосъобразното обработване на личните данни по време на пандемията от COVID-19, а именно: „Насоки 03/2020
относно обработването на данни за здравословното състояние за целите на научните изследвания 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 осигуряването на адекватна закрила на личните
данни възникна и във връзка с предложението

Заключение
Пандемията на COVID - 19 е едно от най сериозните съвременни предизвикателства в
историята на Обединена Европа. За кратък
период от време, коварното заразно заболяване отне живота на хиляди европейски граждани, постави пред сериозен риск функцио-
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Обн. ДВ брой: 93, от дата 26.11.2019 г.
14. Съвет на Европа, Комитет на министрите (1973 г.), Резолюция (73) 22 относно
защитата на неприкосновеността на личния
живот на лицата по отношение на електронните бази от данни в частния сектор, 26 септември 1973 г.

нирането на здравните системи на държавитечленки, оказа отрицателно въздействие върху
икономическата и финансововата стабилност
на ЕС. Европа претърпя тежки загуби. Пандемията от COVID-19 оказа изключително
негативно въздействие и върху упражняването на редица основните права на гражданите,
а други, като правото на защита на личните
данни, постави в сериозна опасност. По отношение на последното, анализът показва, че
международната и европейската общност са
приели не малко на брой универсални и регионални актове за неговата закрила. Тези актове съдържат основните принципи и правила
за гарантиране на анализираното основно
човешко право, които следва да бъдат съблюдавани от страна на задължените правни субекти. 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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ПРИНОСЪТ НА ДРЕВНИТЕ ЦИВИЛИЗАЦИИ ЗА ВЪЗНИКВАНЕТО
И РАЗВИТИЕТО НА ЛЕЧЕБНАТА ГИМНАСТИКА
Донка Николова, Елена Крайчева, Силвия Филкова
THE CONTRIBUTION OF ANCIENT CIVILIZATIONS TO THE ORIGIN AND DEVELOPMENT OF THERAPEUTIC GYMNASTICS
Donka Nikolova, Elena Kraycheva, Silvia Filkova
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 physiological changes that strengthen health.
Key words: therapeutic gymnastics, ancient civilizations, health, physical activity

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 профилактиката, лечението и рехабилитация. Подпомага подмладяването и дълголетието [2]. Според Аюрведа човекът е комбинация от тяло, ум
и душа - за тялото тя прилага Vyayama (упражнения) и Krida (спорт). За ум и душа предлага
техники на йога: Асана, Пранаяма и Медитация и др. Vyayama произлиза от vy (специфично) + 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 активни движения, дихателните упражнения и
масажа при лечението на различни заболявания, т.е. забелязва се профилиране на отделните средства на физическата култура за преодоляване последствията от различни заболявания.
Повече от три хиляди години писмена история сочи, че упражненията са от съществено
значение за всеки човек, за да поддържа своето

Въведеие
През XX век лечебната гимнастика се
усъвършенства и се превръща в наука основана на доказателства. Въз основа на съвременните физиологични и клинични концепции
са разработени теоретичните основи и са определени методологичните принципи за нейното
прилагане. Научно обосновано се прилагат
различни методики на лечебната гимнастика
при заболявания и травми, както и за превенция, профилактика и подобряване качеството
на живот. Лечебната гимнастика е комплекс от
физически и дихателни упражнения, които
имат общ или локален профилактичен или терапевтичен ефект върху човешкия организъм.
Ето защо се насочихме към проучване на
приносът на древните цивилизации за възникване и развитие на лечебната гимнастика.
Според откритите исторически сведения
(живопис и писмени източници), упражненията като терапевтично средство са били прилагани в Индия, Китай, Гърция и Рим преди хиляди години. Древни лекари като Хиродик,
Хипократ и Гален препоръчват упражненията,
като панацея и здравословен живот в древността.
Индия
Индийската цивилизация датира от преди
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здраве и за целта е необходимо да се изпълняват ежедневно [29]. Установено е, че индусите,
живеещи в древността, са обръщали внимания
върху въпросите за личната хигиена, общественото здраве и санитарните условия. В Карака Самхита текста е разделен на осем раздела 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, редовни физически упражнения и т.н. Посочва
се и отрицателното въздействие на прекомерното прилагане на упражненията като – преумора, изтощение, жажда, кървене от различни
части на тялото, диспнея, кашлица, треска,
повръщане и т.н. Противопоказанието и характеристиката на правилното упражняване също
са споменати в Карака Самхита. В текста се
описава практиката на Vyayama според различните сезони. През горещото лято и по
време на проливния дъждовен сезон упражняването трябва да се преустанови. Есента е подходяща за плуване и трябва да се прибягва до
Vyayama през пролетния сезон [27]. Карака
Самхита е най-старото доказателство за описани 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 говори 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 преподаване 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 упражнения трябва да се прилагат всеки ден, но да се
прилагат с по малка дозировка [23, 5]. При изготвяне на лечебната програма, за него било от
съществено значение да вземе предвид
възрастта, силата, телосложението, терена където ще се правят упражненията и диетата на
пациента [5]. Сусрута препоръчва упражненията, защото те правят тялото стегнато и леко,
увеличават силата на мускулите, подобряват
храносмилането и физическата активност,
предотвратяват бездействието, намаляват сенилността, като същевременно са благоприятни за запазване на добро здраве [4].

Сусрута пише, че „болестите си отиват от
човек, привикнал към редовно физическо натоварване“[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 упражнения трябва да бъдат включени в терапията на
затлъстяването [4], защото активността е допринася за намаляване на кафа „доша“
[20]. Сусрута предписва диета и упражнения
при диабет [5]. Според него участието в прекомерни физически упражнения, тълкувани
като значителна или тежка физическа активност, би причинило множество заболявания и
потенциално би довело до смърт [20].
Китай
В Китай упражненията за здраве се
използват от хилядолетия. Най-ранните ръкописи, в които се говори за лечебните ефекти на
движенията и масажа датират от 3000–2000 г.
пр.н.е. Например в древен Китай престъпниците 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 мускулите 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 приложението 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 прилагане на лечебна гимнастика и масаж. В тях са
се изучавали пасивните движения, упражненията със съпротивлиние и дихателните упражнения за лечение на сърдечни и белодробни заболявания, изкривяване на гръбначния стълб,
костни фрактури и луксации.
През VI век. н. е. в Китай за първи път в
света е създаден държавен медицински институт, където гимнастиката и масажът са включени като задължителни дисциплини в учебния план.
За основател на китайската хигиенна гимнастика, се приема известният древно китайски 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

143

себе си, а след това и останалата част от човечеството". За първи път пациентите започват
да търсят помощ не в храмовете, а в гимназиите - институции, в които се преподава гимнастика. Самият Хиродик, според Платон, е
страдал от нелечимо заболяване (вероятно туберкулоза), 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 древногръцкият лекар и философ, основател на съвременната медицина Хипократ (459–377 г. пр.
н. е.). В своите трудове той нарича умереният
начин на живот, разумната гимнастика, чистият въздух и разходките „храна за цял живот“[3, 23]. Хипократ описва действието и методите за използване на физическите упражнения при някои заболявания на сърцето, белите
дробове, ендокринната система и хирургичните заболявания. Въвежда в гръцката гимнастика определени хигиенни познания и разбиране за „терапевтична доза“ на физическите
упражнения при болния човек“[21]. Хипократ
смята, че упражненията са едно от най-важните лекарства. Той предоставя подробно писмено предписание за упражнение с ходене за
пациенти със затлъстяване [11]. Един от учениците на Хипократ е лекарят Диокъл (375–
300 г. пр. н. е.) [1]. Той приема, че диетата,
упражненията и ваните са от съществено значение за здравословния начин на живот. Препоръчва децата да посещават гимназията
два пъти дневно, заради ползите от упражненията. Възрастните хора насърчава да правят
умерени разходки, за да подпомогнат храносмилането, 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 дейности, диети, къпане и ограничени лекарства
[19].

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 упражнения 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 физическа култура все още е един и същ - търсенето
на здраве чрез физическа активност. В основата на почти всички методики/подходи на
съвременната китайска гимнастика са включени елементи от бойните изкуства. Упражненията, предназначени за невъоръжена битка,
се превръщат в една от най-съвършените системи за психо-физическо въздействие.
Това показва, че от древни времена на хората е било известно значението на физическата активност по отношение на здравето.
Малко по-късно природните фактори и упражненията 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 последователите си да се придържат към режим на хранене, упражнения, музика и медитация. Питагор вярва, че болестите са възникнали поради
липса на хармония между елементите на
тялото, и за да се възстанови тя и да се постигне 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 - „лечебната част на медицината“. От неговите философски 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: „Хиродик беше учител по гимнастика и когато се
разболя, прилагаше гимнастически техники за
лечение. В началото той измъчваше основно

Рим
След завладяването на древна Елада от
Римската империя, множество гръцки роби
сред които е имало учени, лекари и гимнастици, били отведени в Римската империя. Те
разпространили там своите знания за лечебната гимнастика, които били напълно приети
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продължават да се усъвършенстват човешките
познания за отделните науки в епохата на феодализъм е Арабската държава. Там се
въвежда за първи път използването на физикалните методи на лечението – слънце,
въздух и вода, заедно с масаж и пр. От тогава
съществуват и понятията дозировка и индивидуален подход при лечение.
В Средновековието, през периода на господството на Църквата и Светата инквизиция
в Европа, рязко се забавя и се възпрепятства
развитието и на биологичните науки, на медицината, включително и на терапевтичната гимнастика.

от лекарите и философите на Древен Рим.
Древногръцкият лекар в Рим Асклепиад
(128 г. –56 г. пр . н. е.) препоръчвал въздържането от храна и напитки. Назначавал активни
и пасивни движения като най-ефикасно лечебно средство при различни заболявания и
особено при болести, свързани с нарушения в
обмяната на веществата [24, 25].
Римският енциклопедист и лекар Авл Корнелий Целз (25 г. пр . н. е. - 50 г. сл . н. е. ) в
своя трактат „Осем книги за медицината“ подробно описва активните и пасивните упражнения и тяхното лечебно приложение [6].
Древноримския лекар, хирург и философ
Клавдий Гален (129 – 210 г. сл .н.е) създава основите на медицинската гимнастика - за
възстановяване на здравето и хармоничното
развитие на човека. Той препоръчва на своите
пациенти гимнастически упражнения, гребане, конна езда, лов, събиране на плодове,
разходки и масаж. Гален е първият спортен лекар, който първоначално е лекувал гладиаторите в древен Рим. Популяризира здравословната гимнастика, осъждайки необмислената
страст към спорта и въвежда трудотерапията
като лечебен метод. В своите трудове Гален
обобщава опита си при прилагането на медицинската гимнастика след инциденти,
настъпили по време на ежедневна трудова дейност или в резултат на военни конфликти. Той
класифицира упражненията като бавни, бързи,
атонични, енергични, нежни и насилствени и
когато се предписват те по здравословни причини, 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 здравословен 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, туберкулоза [15]. Неговото влияние върху
използването на упражненията в медицинската практика на арабските и европейските 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

Заключение
От проследяването на античните корени на
физическите упражнения става ясно, че лечителите в древността са знаели, че редовните
упражнения ще доведат до физиологични промени, укрепващи здравето. Забележително е,
че те са изготвяли методични указания включващи показания, противопоказания и конкретна дозировка на натоварването според заболяването и състоянието на пациента за всеки
етап от неговото лечение.
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ВЛИЯНИЕТО НА НАМАЛЕНАТА ФИЗИЧЕСКА АКТИВНОСТ ПО ВРЕМЕ
НА ПАНДЕМИЯ
Венеция Павлова, Иво Караиванов, Силвия Филкова, Донка Николова
THE IMPACT OF REDUCED PHYSICAL ACTIVITY DURING A PANDEMIC
Venetsia Pavlova, Ivo Karaivanov, Silvia Filkova, Donka Nikolova
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.
Key words: physical activity, reduced physical activity, pandemic

Препоръки на СЗО [26]:
Децата и юношите oт 5 до 17 години трябва
да се занимаватс физическа активност с умерена и висока интензивност средно 60 минути
на ден. Физическата активност с продължителност 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 активност трябва да продължава не по-малко от
10 минути.
Основните препоръки към възрастните
хора над 65 години остават същите. Тези, които са с ограничена подвижност трябва да се
занимават с физическа активност за подобряване на равновесието и предотвратяване на паданията в три и повече дни от седмицата. При
условие, чесъстоянието им не позволява да упражняват физическа активност в препоръчителните обеми, е необходимо да практикуват
толкова, колкото им позволяват възможностите [29].
Фактът, че ФА подобрява физическите характеристики и ефективността, е добре известен. Той е потвърден многократно в множество експерименти и изследвания. НФА в условията 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-

ВЪВЕДЕНИЕ
Пандемията формира среда, която създава
предпоставки за понижаване на обичайната
физическа активност поради самоизолацията и
изискванията за карантина. Физическата активност (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 възникване на множество болести, и е от полза за обществото чрез увеличаване на социалното взаимодействие и ангажираност. Терминът „намалена двигателна активност“ (НФА) описва
живота на хората, които не извършват достатъчно 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 подобряването 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 физическа активност говорим, когато се извършват за по – малко от 2,5 часа седмично умерено
интензивни или 1 час седмично енергични физически дейности [26].
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 Продължителен престой пред компютъра
 Използването на електроника и техника 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 социални 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 здравето 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, проведено в САЩ върху 68 132 жени след диагностициране на диабет тип 2, се установява
увеличаване на ФА и намаляване на заседналия начин на живот [24, 10]. Направените изследвания показват значението и ефективността 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 проучване, което доказва, че по-високото ниво на
обща ФА е свързано с по-нисък риск от възникване на рак на гърдата и дебелото черво,
диабет и исхемична болест на сърцето. Повече
ползи за здравето се наблюдават при обща активност около 6 часа седмично. Резултатите
показват, че общото физическо натоварване
трябва да бъде няколко пъти по-високо от препоръчаното минимално ниво от 150 минути на
седмица, за да се намали рискът от тези заболявания [13]. Тези резултати се потвърждават
и от множество автори в други изследвания[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 превръща в един от водещите проблеми на общественото здравеопазване [15].
Съществуват множество връзки между
липсата на ФА и затлъстяването. Повишената
ФА намалява риска от затлъстяване, може да
повлияе благоприятно върху разпределението

ните функции и появата на негативни последици в човешкият организъм. Съвременният
живот има особено негативно влияние върху
ФА. Факторът НФА в днешно време е един от
основните, водещи до болестите на техническата цивилизация [23].
Факти за физическата активност (СЗО):
1. Обездвижването се нарежда сред основните рискови фактори, водещи до заболяване
и смърт. В глобален мащаб 6 % от смъртните
случаи се свързват с ниската физическа активност. По значимост този фактор отстъпва само
на високото артериално налягане (13 % ) и тютюнопушенето (9 %). Липсата на физическа
активност е основна причина за 21-25 %от заболяваниятана рак на млечната жлеза и рак на
дебелото черво.
2. Редовната физическа активност влияе
благотворно на здравето. Физически активните хора рискуват в по-малка степен да заболеят от исхемична болест на сърцето, хипертония, диабет, рак на дебелото черво и млечната
жлеза, както и депресия; изложени са на помалък риск от счупване на шийката на бедрената 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. Физическата активност включва спорт, физически упражнения и други действия като игри,
работа в къщи и в градината, танци.
Според проучване на “Евробарометър”
40 % от гражданите на ЕС спортуват поне веднъж седмично, 65 % практикуват физически
упражнения, а 25 % не се занимават почти никога с такава дейност. Ирландия и скандинавските 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 веднъж месечно. Нараства делът на учениците с
ниво на физическа активност под препоръчителното 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 пациентите получават информация и индивидуално адаптирани препоръки за физическа активност от лекар или друг медицински персонал [29].
Фактори, които водят до НФА са:
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 До отслабване насухожилията и ставните връзки, нарушение на позата и развитие
на плоски стъпала;
 До хипотония, което значително намалява физическата и умствената способност
на човека;
 До понижаване на максималната белодробна вентилация, витален капацитет, дълбочината и обема на дишането;
 Затлъстяване и нарушен метаболизъм
 Хипертония / хипотония
 Нарушени функции на жлези с вътрешна секреция
 Намалена сила и еластичност на мускулите
 Бързина на реакцията и координационните способности
 Повишеното нервно-мускулно напрежение
 Хронични заболявания характерни за
възрастните, като неврози, хронични стомашно-чревни заболявания, хронични сърдечно-съдови заболявания, гръбначни изкривявания [21, 4, 22].
Висок е и процентът на децата ( 3-6 годишни ) с регистрирано статично плоскостъпие – 44,9%. Гръбначните изкривявания зачестяват в предучилищна и ранна училищна възраст, където са регистрирани 33,9% сколиози
и 65% отклонения в стойката. Слабата мускулатура и лошата поза са причини за функционални отклонения, които с течение на времето
стават структурни и необратими, което причинява много проблеми в зряла възраст [9, 27].

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 затлъстяването. 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 запазят 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 изследвания, които доказват, че ФА може да бъде ефективна за подобряване на психичното благосъстояние и има потенциал да предотврати симптомите на психични разстройства като депресия и тревожност [6, 7, 20, 25].
В кратките периоди, в които не се поддържат препоръчителните здравословни нива на
ФА, могат да възникнат неблагоприятни последици. Например, при намаляване на дневните стъпки от около 10 000 до около 1500 в
рамките на 2 седмици, водят до нарушена чувствителност към инсулино-липидния метаболизъм, 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 подобрява физическите характеристики и ефективността, е добре известен. Той е потвърден
многократно в различни експерименти и наблюдения. НФА в условията на съвременния
живот, от една страна и недостатъчното развитие на масовите форми на физическа култура
сред населението, от друга страна, водят до
влошаване на различните функции и появата
на негативни последици в човешкият организъм [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 липопротеин липаза, който спомага за горенето на мазнини

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 производството на важните за нас хормони. Те изпълняват ролята на невротрансмитери, като през синапсите пренасят необходимата за ЦНС информация. 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 движение и натоварване.
Когато сме щастливи, ние излъчваме енергия 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 мотивацията си за постигане на нови цели и осъществяване на мечти.Биомеханичната формула на
щастието е движението.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Застоялият начин на живот оказва влияние
не само на физическото ни състояние и двигателните функции, но и на психо - емоционалното ни равнище. За да има баланс между тях
ние трябва ежедневно да правим опити да поддържаме 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. Когато 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.
ЛИТЕРАТУРА
1. Национално изследване на факторите
на риска за здравето на населението на възраст
25-64 г. БСОЗ, кн.2 (1) 2009.
2. Тарасова, О. С., Боровик, А. С., Кузнецов, С. Ю., et al (2013). Динамика физиологических показателей при изменении интенсивности физической нагрузки. Физиология человека, 39(2), 70-70
3. Booth, F. W., Roberts, C. K., еt al. (2017).
Role of inactivity in chronic diseases:
evolutionary insight and pathophysiological
mechanisms. Physiological reviews, 97(4), 13511402
4. Campbell, K. J., Lioret, S., McNaughton,
S. A. et al (2013). A parent-focused intervention
to reduce infant obesity risk behaviors: a
randomized trial. Pediatrics, 131(4), 652-660.;
5. Caspersen CJ. Powell KE. Christensen
GM. Physical activity, exercise, and physical
fitness: definitions and distinctions for
healthrelated research. Public Health Reports,
1985, 100:126-131.
6. Cooney, G. M., Dwan, K., Greig et al.
Exercise for depression Cochrane Database Syst.
Rev., 12 (9) (2013).
7. Fox, K. (1999). The influence of physical
activity on mental well-being. Public Health

150

19. Meyerhardt, J. A., Giovannucci, E. L.,
Holmes, M. D. et al (2006). Physical activity and
survival after colorectal cancer diagnosis. Journal
of clinical oncology, 24(22), 3527-3534.
20. Paluska, S. A., & Schwenk, T. L. (2000).
Physical activity and mental health. Sports
medicine, 29(3), 167-180;
21. Reilly, J. J., & Kelly, J. (2011). Long-term
impact of overweight and obesity in childhood
and adolescence on morbidity and premature
mortality in adulthood: systematic review.
International journal of obesity, 35(7), 891-898.;
22. Rhodes, R. E., Guerrero, M. D.,
Vanderloo, L. M et al (2020). Development of a
consensus statement on the role of the family in
the physical activity, sedentary, and sleep
behaviours of children and youth. International
Journal of Behavioral Nutrition and Physical
Activity, 17(1), 1-31
23. Rodriguez, B. L., Curb, J. D., Burchfiel,
C. M. et al (1994). Physical activity and 23-year
incidence of coronary heart disease morbidity and
mortality among middle-aged men. The Honolulu
Heart Program. Circulation, 89(6), 2540-2544
24. Schneider KL, Andrews C, Hovey KMet
al. Change in physical activity after a diabetes
diagnosis: opportunity for intervention. Med Sci
Sports Exerc. 2014, 46: 84–91
25. Scully, D., Kremer, J., Meade, M. et al
(1998). Physical exercise and psychological well
being: a critical review. British journal of sports
medicine, 32(2), 111-120.;

26. Sjöström, M., Oja, P., Hagströmer, M.,
Smith et al (2006). Health-enhancing physical
activity across European Union countries: the
Eurobarometer study. Journal of Public Health,
14(5), 291-300.
27. Spinks, A. B., Macpherson, A. K., Bain,
C., et al (2006). Injury risk from popular
childhood physical activities: results from an
Australian primary school cohort. Injury
Prevention, 12(6), 390-394
28. Wing, R. R., Bolin, P., Brancati, F. L. et
al (2013). Cardiovascular effects of intensive
lifestyle intervention in type 2 diabetes. The New
England journal of medicine, 369(2), 145-154.;
29. http://riokozpd.com/движението
е
здраве, движението е живот
30. https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013H1
204(01)&from=EN)
31. https://jouals.sagepub.com/doi/abs/10.11
77/1559827607306889

Венеция Атанасова Павлова
Медицински университет
“Проф. д-р Параскев Стоянов“
Медицински колеж –Варна
УС “Рехабилитатор“
гр. Варна 9000,
жк. Младост, бл.103, вх.3,ет.5, ап.117
e-mail: veneziap54@abv.bg

151

УПРАВЛЕНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ

MANAGEMENT AND EDUCATION

TOM 17 (6) 2021

VOL. 17 (6) 2021

ПИЛОТЕН МОДЕЛ ЗА КОМПЛЕКСНА МЕТОДИКА ЗА РАЗВИТИЕ И ОЦЕНКА НА
ДВИГАТЕЛНИТЕ КАЧЕСТВА
Пенка Минчева-Болгурова
PILOT MODEL FOR COMPLEX METHODOLOGY FOR PHYSICAL FITNESS
DEVELOPMENT AND ASSESSMENT
Penka Mincheva-Bolgurova
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.
Key words: physical activity, physical fitness, assessment, health

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 укрепване на здравето, намаляване на хиподинамията, повишаване на функционалната годност и
хармонично развитие на двигателните качества, стимулиране на правилното физическо
развитие на учениците, изграждане на правилно телодържане и навик за неговото запазване, възпитаване на потребност и траен интерес към системни занимания с физически упражнения и възпитаване на положителни личностни качества [25,9,11].

Физически активният начин на живот е източник на добро здраве и предотвратява възникването на рискови фактори. Научните изследвания сочат, че значителен процент от децата и подрастващите не са ангажирани с регулярни физически занимания. Ниската физическа активност от друга страна се асоциира с
редица болестни състояния на организма като
в детска възраст тя забавя нормалното физическо и психическо развитие, води до появата
на затлъстяване и други състояния. В средната
и напредналата възраст – съдейства за развитие на редица хронични болести: сърдечно-съдови, рак, метаболитни нарушения-затлъстяване, 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 тенденция за увеличаване на затлъстяването в
детска възраст, което поставя този проблем
като един от приоритетните по отношение на

Цел
Целта на нашето проучване е да се направи
преглед на литературата и да се разработи модел 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 нивото на физическа дееспособност на учениците.
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проприорецепцията. Използването на упражнения с швейцарска топка може да бъде и алтернатива за аеробна тренировка [3,7,24].
Съчетаването на упражненията с швейцарска топка и еластични ленти с леки гирички,
медицински топки или баланс бордове улеснява, подпомага или стимулира работата на
мускулите на горните и долните крайници
както и на гръбната и седалищната мускулатура. Използването на упражнения за стречинг
с швейцарска топка спомага за подобряване на
гъвкавостта, мускулният баланс и позата което
от своя страна осигурява възможност за постигане на добра подвижност в ставите, която е
важен елемент от превенцията на мускулните
травми. Упражненията с еластични ленти осигуряват постоянно напрежение на мускулатурата, позволяват оказване на съпротивление в
различни посоки, дават възможност за разнообразие, 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 респективно се увеличава силата [10,23,27,28].
Проблемът за физическото натоварване на
подрастващите – респективно учениците, с акцент върху измерването, оценяването и контрола на равнището на физическата дееспособност е от най-обсъжданите в научноизследователската дейност и практиката на физическото възпитание като специфична учебна дисциплина [13,14] и е естествен резонанс от
целта и съдържанието на учебните програми
по физическо възпитание.
Най-често в практиката за оценяване на физическата дееспособност се използват т.нар.
спортно-педагогически тестове, групирани в
тестови батерии за различни възрастово-полови групи и с отчитане на някои допълнителни критерии, подбирани според целта на
изследването. Батериите със стандартизирани
тестове за оценка на физическата дееспособност осигуряват една добра алтернатива - те
дават възможност да се изследват повече хора
и изискват по-малко разходи и време за провеждане [4,5,6]. Такива тестови батерии са: Еврофит, 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 европейски страни, както и в страни извън Европа. Основавайки се на информацията можем

Методология
Програмите за физическо възпитание и методиките за тяхното изпълнение са насочени
да осигуряват на децата и подрастващите условия да участват, колкото е възможно почесто, в часове по физическо възпитание
[12,13]. Изследванията показват, че добрите
програми за физическо възпитание оказват
влияние върху физическата активност на децата, подобряват равнището на двигателните
им качества, създават навици за системни физически упражнения, стимулират информираността на децата за здравословния начин на
живот и възпитават у тях качества като упоритост за достигане на поставените цели. Учебните програми по физическо възпитание
включват планиране на три вида задачи. Обучение в двигателни навици, което включва начално разучаване, непосредствено обучение,
затвърдяване, усъвършенстване и контрол,
развитие на двигателните качества на ученика
и възпитаване на личността. [19].
Учебната програма е насочена към комплексно развитие на двигателните качества,
формиране на положително отношение към
двигателната активност и здравно-хигиенни
навици при спортуване, овладяване на достъпни за възрастта знания за терминологията,
техническото изпълнение и приложението на
физическите упражнения. Учениците трябва
да придобият и определени теоретични познания как да подготвят организма си за дадена
дейност и как да го възстановяват след нейното приключване, какъв е краткосрочният и
дългосрочният ефект от приложението на физическите упражнения върху различните системи на тялото и тяхното влияние за поддържане на здравето им, както и знания за правилата на изучаваните спортни дисциплини и
игри [29,16,21].
Приложението на упражнения с еластични
ленти и Швейцарски топки в урока по физическо възпитание като част от учебната програма в българските училища е ограничено. Независимо от широкото приложение на еластичните ленти и швейцарските топки в областта 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 еластични ленти може да допринесе за увеличаване на координацията, равновесието, мускулната сила и издръжливостта както и да тренира
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за поддържане на вниманието и по-добра мотивация за изпълнение на отделните упражнения. Метод на индивидуалния подход в часовете по физическо възпитание - разнообразието на упражненията и възможността за работа
в отделните станции с упражнения с различна
степен на трудност стимулира учениците с повисока физическа дееспособност да изпълняват 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 двигателните си качества. Индивидуален подход
при оценката, планирането и целенасочената
работа за развитие на индивидуалните двигателни качества.

да кажем, че се оценява физическата дееспособност на децата и младите хора във връзка
със тяхното здраве. Фитнесграм е система за
контрол и оценка на физическата дееспособност чрез хетерогенна батерия от тестове за
оценяване на индивидуалните параметри на
физическото и функционалното състояние на
изследваните на базата на свързани със здравето обективни критерии-стандарти за кардиореспираторна годност, мускулна сила, мускулна издръжливост, гъвкавост и телосложение. В резултат на множество изследвания и
оценки на валидността на тестовете в продължение на години, тези стандарти са били съобразени с пола и възрастта на децата и подрастващите и се основават на предварителна
оценка за това, колко активни и физически
дееспособни трябва да бъдат те, за да бъдат
здрави.

Пилотен модел за комплексна методика
за развитие и оценка на двигателните качества:

Резултати

За развитие на кардиореспираторните възможности на учениците използвахме бягане с
умерено темпо 800-1000м или подвижни игри
с висока интензивност и методиката на националната 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 равновесието използваме статични и динамични
физически упражнения от различни изходни
положения с и на уреди: Използваме упражнения с фитбол, еластични ленти, баланс бордове, леки гирички и медицинска топка.
За развитие на гъвкавостта и координацията използваме упражнения за стречинг на тоничните мускули на горен и долен крайник и
гръбна мускулатура с фитбол и упражнения за
стречинг или автостречинг посредсвом похвата от ПНМУ „Задържане - отпускане“ на тоничните мускули на горен и долен крайник и
гръбната мускулатура с партньор.
От тестовата батери Фитнесграм включихме следните тестове: за измерване на аеробната издържливост – бягане 1 миля и совалково бягане -20м отсечки до отказ; състав
на телесната маса – ръст, тегло, индекс на телесната маса,; мускулна сила и издръжливост
– канадски коремни преси, лицеви опори, повдигане на трупа; гъвкавост – седни и докосни.
Експерименталното приложение на Фитнесграм/Активитиграм в нашето изследване
показа следните по-важни предимствата на

Направената литературна справка ни даде
основание за съществуваща проблемна област
за научни изследвания относно необходимостта от разработването на програми, които
да стимулират комплексното развитие на двигателните качества, да предоставят възможност на учениците да участват активно в планирането и подбора на средствата, които ще
допринесат за увеличаване и поддържане на
физическата им дееспособност, както и ще
поддържат интереса и мотивацията им да бъдат достатъчно активни за да водят здравословен начин на живот. Разработената от нас комплексна методика за развитие на двигателните
качества при ученици от 6, 7 и 8 клас, ще допринесе за подобряване на тяхната физическа
дееспособност, ще ги мотивира и стимулира
да бъдат физически активни не само в училище, но и през свободното им време.
Модела за комплексната методика за развитие на двигателните качества включва многообразни 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 физическата дееспособност на учениците.
Разработихме три станции с разнообразни
комплекси от упражнения, което създава условия за специализирана работа за развитие и
усъвършенстване на кардиореспираторната
издръжливост, мускулната сила, гъвкавостта и
координацията. Методът на кръговата тренировка и игровият метод създават възможност
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Запознаване и обучение в различни видове
скокове с въже според Новозенландската асоциация 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, еластични 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 според възможностите и предпочитаните групи
упражнения за развитие на двигателните качества.
Разработване на формуляр за ретроспективна оценка на физическата дееспособност на
учениците през трите периода.
Критичен анализ на индивидуалните резултати с акцент върху индивидуалните постижения, сравнени със здравословните стандарти
на програмата фитнесграм за оценка на физическото развитие на учениците.
Изработване на индивидуални програми и
стимули за развитие на физическа дееспособност на учениците през свободното им време.
Тестуване в края на експеримента.
Независимо от добрите възможности на батерията от тестове на Фитнесграм, резултатите
от тестовете трябва да бъдат внимателно обсъждани, тъй като процесите на регрес, физическото развитие и степента на половото съзряване могат да се отразят съществено върху
резултатите от тестуването. Трябва да се има
предвид, че нивото на физическата дееспособност има генетична обусловеност, поради което някои деца ще подобрят резултатите си побързо от други, а някои ще могат да постигнат
значително по-високи резултати, независимо
от прилаганата стандартна тренировъчна
програма. Стандартите за оценка на охранеността се основават на измерване на кожни
гънки и на БМИ. Когато се интерпретират резултатите е важно да се има предвид, че около
3 до 5% е стандартната грешка при измерването 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 голям процент на телесни мазнини. Резултатите
от аеробният капацитет могат да зависят от
мотивацията на тестувания в деня на теста,

тази система за оценяване: възможност за съставяне на индивидуални доклади с оценка, които могат да помогнат на децата и техните родители да бъдат по-информирани, колко е
важна физическата дееспособност за здравето,
както и да се насърчават учениците да са физически активни и да имат добри нива на физическа дееспособност; докладът-оценка дава
обратна връзка – т.нар. индивидуални препоръки за положително стимулиране на подрастващите и насоки за включване на упражнения, дейности, спортове, които да увеличат
физическата им активност и дееспособност;.
Това е един разбираем и лесен за интерпретация софтуерен продукт, който дава възможност за проследяване на резултатите на учениците през годините, както и за оценка на физическото състояние и физическата дееспособност на цели класове, училища, райони и др.
Базата данни позволява на учителите да документират и лесно да организират информацията за постиженията на учениците. Използването на свързаните със здравето обективни
критерии подчертава значението на личното
постижение във връзка със здравето и намалява 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 двигателните качества като част от урока по физическо възпитание с ученици от 6 клас от Англо-Американското училище в гр .София през
трите триместъра/периода на обучение и оценяване през учебната година можем да отбележим следните важни етапи при приложението
на методиката.
Запознаване и обучение на учениците в апробираните и избрани за изследването тестове
от програмата Фитнесграм.
Провеждане на тестуването.
Оценка на резултатите и планиране на задачи за усъвършенстване през учебната година.
Развитие на кардиореспираторната издръжливост- бягане 800-1000м и подвижни игри с
висока интензивност.
Обучение на учениците в изпълнението на
загрявка и стречинг.
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лоши атмосферни условия при провеждането,
навлизането на учениците в пубертета, телесното тегло и др.
Заключение
Пилотното приложение на модела за комплексна методика за развитие и оценка на двигателните качества с ученици от 6 клас показа
добро възприемане на програмата и ни дава
основание да направим заключение, че приложеният модел може да бъде използван за бъдещо 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.
Литература
1. Blair S, Morrow J (ed.), 1998 Theme
Issue: Physical Activity Interventions. Am. J.
Prev. Med. ; 15: 255±440.
2. Brener N., Collins J., Kann L., Warren C.,
Williams B., Reliability of the Youth risk
Behavior survey Questionnaire Oxford Journals
of Medicine e& Health, American Journal of
epidemiology Volume 141, Issue 6 p.575-580.
3. Carrier B., 1997, The Swiss Ball
Springer.
4. Dimitrova D., 2001, Vliyanie na vazrasta
razmerite i sastava na telesnata masa varhu
fizicheskata deesposobnost na momicheta, „Sport
i nauka“, kn.1.
5. Dimitrova
D.,
2001,
Fizicheska
deesposobnost na podrastvashti vav vrazka s
vazrastovite promeni v telesnite razmeri i sastava
na telesnata masa.
6. Dimitrova D., 2014, Fizicheska aktivnost
i zdrave, Avangard Prima.
7. Greg and Steve., Kids in motion, Los
angeles;Youngheart records
8. Haakstad LA, Voldner N, Henrikson T,
Bo K., 2007, Physical activity level and weight
gain in a cohort of pregnant Norwegian women.
Acta Obstet Gynecol Scand 86, 559-564. 110.
9. Haskell W. L., I. M. Lee, R. R. Pate, K. E.
Powell, S. N. Blair, B. A. Franklin, C. A. Macera,
G. W. Heath, P. D. Thompson, and A. Bauman.,
2007, Physical activity and public health: updated
recommendation for adults from the American
College of Sports Medicine and the American

156

Systems with D.G.S.. Bodylastics International
Inc, n.d. Web.
28. Wallace, B. J., et al., 2006., Effects of
elastic bands on force and power characteristics
during the back squat exercise. The Journal of
Strength and Conditioning Research 20 (2): 268–
272.
29. Yordanova
N.
2007,
Fizichesko
vazpitanie i obrazovanie na balgarskite uchenitsi,

on Exercise, Rehabilitation, and Prevention,
Council on Clinical Cardiology, American Heart
Association; Position paper endorsed by the
American College of Sports Medicine.
Circulation 101:828-833.
24. Posner-Mayer, J and L.Zappala, 2002,
The fitball workout book.denver,CO: Ball
Gymnastics Int, Inc. Pugliese A., Fitball –
Stadium(Roma), 3/35-36
25. Rusev R., Teoriya na fizicheskoto
vazpitanie, Blagoevgrad 2000 , str. 171-173
61.Teoriya i metodika na fizicheskoto vazpitanie,
pod red, na K.Rachev, NSA Pres.
26. Sigal, R., G. Kenny, D. Wasserman, and
C. Castaneda-Sceppa., , 2004, Physical
activity/exercise and type 2 diabetes. Diabetes
Care 27: 2518-2539.
27. Stoppani, Jim, PhD. "Elastic Resistance
Vs. Free Weights." , 2012, Resistance Bands

Пенка Рускова Минчева-Болгурова
НСА „Васил Левски“ – гр.София
Катедра „ТМКТ“
Ул.Гургулят 1
e-mail: minchevapepi@yahoo.com

157

УПРАВЛЕНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ

MANAGEMENT AND EDUCATION

TOM 17 (6) 2021

VOL. 17 (6) 2021

МЕТОДИ ЗА ОЦЕНКА В УРОКА ПО ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ ОКАЗВАЩИ ПОЛОЖИТЕЛНО 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 development end the knowledge and understanding of the unit content.Thus is stimulating the students to be self-monitoring their performance during practice and when assessed and leads to better performance when graded.
Key words health, assessment, standards for grading, education

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 неотменна 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 съпоставка на резултатите от обучението.

Въведение
Оценяването е систематичен и непрекъснат
процес на събиране, описване и анализ на информация за напредъка и постиженията на
учениците във връзка с очакванията на учебната програма. Целта на оценяването е да подобри обучението на учениците и планирането
на програмата. Ползата за учениците относно
мотивираното им участие в урока както и при
оценяването е значителна когато теса информирани и разбират напълно какви са изискванията по време на обучението и има ясни критерии за оценка. Оценяването и оценяването
на напредъка на учениците са неразделни компоненти на процеса на преподаване и обучение. Оценката е основата за добър комуникационен 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

Цел и задачи на изследването

Целта на изследването е да се проучат различните използвани методи за оценка, да се
анализира ролята на алтернативните методи
за оценка като методи за самооценка, методи
за оценяване базирани на стандарти и рубрики и и да определят ползите от използването на различни стратегии за оценка върху
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цел постигане на изключително високи постижения през годината и за активно участие в
учебната програма по Физическо възпитание в
програмите след училище.
Учителите са длъжни да информират учениците за критериите, които трябва да се използват 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 очакваният резултат.

мотивацията, участието и крайният резултат
от обучението. Според М. Андреев [2]оценката има важна роля в процеса на обучение и
доказва дали учениците усвояват необходимия учебен материал. Тя е насочена към овладяване, последователно подобряване на знанията и разбирането на уменията и тяхното
прилагане . Оценката е информативна - показва нивото на овладяване на уменията,
грешките и дали приложените методи за обучение са подходящи за учениците. Оценката е
и образователна - помага на учениците да развият самочувствие и личността си. Оценката
също така дава възможност за прогноза за нивото на развиване на уменията и знанията, а
също така и за бъдещото им развитие. Оценката се основава на доверието на ученика и
води до формиране на критерии за самоконтрол за развитие на уменията на учениците и
ги мотивира сами активно да работят за подобрение в областите където могат да постигнат по добри резултати.
Целите, свързани със здравето, са насочени към физическото развитие на учениците,
тяхното здравословно състояние, тяхната
стойка, функционален капацитет, тяхната физическа подготовка и възможностите за постигане 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 знанията в урока по физическо възпитание могат да
бъдат: демонстрират знания и разбиране на
концепциите в учебната програма по физическо възпитание; използват теории и принципи относно самоусъвършенстването, поддържането на тялото; споделят и използват
правилно терминологията в урока по физическо възпитание; демонстрират прогрес относно развитието на двигателните качества и
нивото на фитнес; демонстрират умения и
прилагат индивидуални и отборни тактики в
игрови и състезателни ситуации [11].

Резултати
Ролята на оценката се разглежда от редица
изследователи и образователни институции
[2,612,11] , защото чрез нея се събират доказателства 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 училищата. Оценяването и оценката ни дават информация както за ефективността на преподаването, така и за силните и слабите му страни.
Чрез нея се проверяват способностите на учениците да овладяват заложения учебен материал; в каква степен се усвояват предвидените
в учебната програма знания, а в контекста на
училищното физическо възпитание и на двигателните умения и навици и нивото на развитие
на двигателните качества. Освен установяване
на моментното ниво на развитие, чрез оценката могат да се предвижда и прогнозира понататъшното развитие на учениците. Тя служи
и за селекция, има регулиращи и стимулиращи
функции. Можем да обобщим, че чрез нея учениците формират умения за самооценка с помощта 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

Методи
Има установени критерии за контрол и
оценка на физическата годност на учениците
от 10 до 19 години, създадени от Министерството на образованието в България, които са задължителни и са разделени в четири основни
групи: оценка на физическата годност, двигателни умения в избрания от ученика спорт с
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цес, чрез който се оценяват знанията и уменията на учениците. Получава се по-пълна обратна връзка, касаеща преподаването и ученето, подпомага се самото преподаване. Чрез
това оценяване се дава възможност и на самите обучавани активно да се включват в процеса на оценяване, като по този начин учениците имат възможността да развиват техните
собствени умения по отношение на самооценяването и собствения им напредък. Учениците се ангажират активно, развиват мисленето си. Положителното значение е както за
учениците, така и за учителите, като чрез портфолио оценката може да се направи сравнение и с традиционните техники за оценяване.

на решенията за подбор, чрез определени стандарти. Чрез нея се осигурява достъпа до по-висока 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 оценяването се разглежда като формиращо оценяване 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 разграничение между тях. Оценяването по време на
обучителният процеси оценяването след приключване на обучителният процес имат различни цели.

Стандарти за оценяване
Използването на стандарти при оценката се
базира на оценките върху владеенето на конкретни стандарти, като се елиминират факторите на поведение от академичните оценки и
имам множество възможности за достигане на
изискваните умения [9]. При оценяването ,
чрез стандарти оценките се определят въз основа на уменията на учениците по предварително определен набор от умения с цел поясно съобщаване на академичните силни и
слаби страни на учениците на ученици, родители и други преподаватели [8,13]. Оценяват
се само на академични фактори [10]. Учителите 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 академичните и поведенческите фактори. Привържениците на тази практика твърдят, че оценките стават по-валидни, като предоставят информация, която родителите, учениците и учителите могат да използват за подобряване на
обучението и поведението [1,3].; тази практика 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 сътрудничат, играят честно, следват указанията и
са в безопасност.

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 получаването на обратна информация, касаеща както
преподаването, така и ученето като се постига
оптимизиране на процеса на обучение, чрез
ежедневно оценяване. Това е един вид неофициална оценка за постиженията на ученика.
Сумарната оценка от своя страна определя цялостния напредък на учениците и обобщава
постигнатите резултати. За разлика от формиращото оценяване този вид оценяване се извършва периодично – в края на срока, в края
на годината. Разглеждането на видовете оценяване показва и важността на обратната
връзка, която учениците трябва да имат в процеса на обучение. При редовно формиращо
оценяване, когато учениците са запознати с
критериите и изискванията към тях, ще се подобри както формиращото така и сумарното
оценяване. В съвременните условия, в практиката за оценяването постиженията на учениците, 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-
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гират и актуализират методологията на преподаване. 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 предизвикателства но е важно да се гарантира, че стандартите, включени в оценката, са в съответствие с
цели на учебната програма и има доказателства за надеждност и стабилност на метода за
оценяване.

Стандарт за развитие на двигателните умения - изпълнява двигателни умения, необходими 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 четири степенна скала за оценка. Примерна
скала за оценка, чрез използване на стандарти:
Оценка 4 – самостоятелно покрива стандарта, винаги, пример е за останалите, лидер и
инициативен.
Оценка 3 – до голяма степен покрива стандарта, в повечето случаи, както се очаква, проявява 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 уменията си.
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Дискусия
За да се създаде култура на оценяване за
учене и ефективно преподаване и учене, учителите трябва да определят начална точка при
обучението чрез диагностична оценка, да
предвидят програми и да предоставят възможности, които да задоволяват индивидуалните
нужди на учениците, да гарантират, че учениците и родителите разбират фокусът върху
ученето и очакванията за техните постижения.
Използването на не традиционниметоди за
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възможности за учениците да демонстрират
своите умения, стимулира ангажираноста и
мотивацията за по добро и целенасоченоучастие в процеса на обучение и развитие на уменията [14].
Заключение
Оценката предоставя обратна връзка на
ученици, учители и родители. Тя е информативна за учениците по отношение на това къде
се намират в процеса на обучение и придобиване на нови умения, нивото на техните постижения, индивидуалния им напредък и ги мотивира за активно участие в процеса. Учителите
използват оценката, за да модифицират, кори-
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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
част от пациентите, спешните и своевременни
мерки, които медицинския персонал трябва
да вземе, както и неблагоприятения изход в
някои от случаите. Всички тези фактори създават допълнителен стрес, който рефлектира
върху физическото и емоционалното състояние 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 възможности за ограничаването му [3,7]. Профилактирането на стреса е важно, за да се предотвратят неговите късни последствия и отключването на различни заболявания [15]. Актуално е и проучването на различни стратегии за справяне със стреса, използвани сред
медиците в ЦСМП [5,8,10].
Целта на настоящото проучване е да се открият предиктори за стреса по време на рабо-

Въведение
Стресът представлява вид промяна, която
причинява физическо, емоционално или психологическо 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 работа, както ангажименти, които не съответстват на техните компетентности [1,2]. В такива ситуации нивата на стрес се повишават
драстично. В динамична работна среда, каквато са центровете за спешна медицинска помощ, стресът се оказва ежедневие. Той влияе
на физическото и психоемоционалното състояние на работещите и стажуващите там
студенти.
Високите нива на стреса могат да се обвържат с многобройните инциденти, стресови ситуации и непредсказуеми събития, които
се базират на тежкото състояние при голяма
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та на студенти от медицинските специалности в ЦСМП.

Концентрация

Материал и методи
Проведено е анонимно анкетно проучване на 40 студенти (21 мъже и 19 жени) от
различни специалности на Медицински факултет, Тракийски университет – Стара Загора, 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

Рядко

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)

Понякога

Често

Фиг. 2 Разпределение според наличието на
трудности с концентрациятa
По отношение на въпроса дали изпитват нужда 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 нямат 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).

Умора

Допускане на грешки
Рядко

Понякога

Често

Рядко

Фиг. 1 Разпределение по прояви на умора

Понякога
Често

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 концентрират. Според данните 70% от анкетираните понякога изпитват трудност да се концентрират, при 10% това е постоянно явление, което се проявява често, а при 20% - в
редки случаи (фиг.2)

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 такава трудност, 45% не се затрудняват и само 5%
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Обсъждане

категорично отговарят, че имат трудности в този
процес. По-задълбочено разглеждане на този аспект показва, че от тези, които започват лесно нова задача в практиката си 20% усещат много скоро
след това умора, 50% понякога се чувстват изморени 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.

Резултатите от нашето проучване са в подкрепа на много данни от световната литература. Стресът в центровете за спешна медицинска помощ се оказва ежедневие за работещите в тези условия. В проучване на ирландски и американски учени се докладват
значително повишени нива на работещи в
центрове за спешна медицинска помощ като
част от тях съобщават за различни здравословни проблеми, предимно свързани със сърдечно-съдовата система [6,13]. В друго изследване от шотландски учени се докладва, че
при 75% от включените участниците, предимно спешни медицински сестри съобщават
за поне един вторичен симптом на стрес през
последната седмица. Установява се, че основните стъресори са професионални стресови 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 удовлетвореността 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].

В хода на проучването беше акцентирано и
върху самооценката на паметта на анкетираните. Висок процент от тях - 70% я оценяват
като обичайна, 25% като по-добра, което би
могло да се обясни с необходимостта от изострено внимание и концентрираност поради
интензивността на работата и само 5% намират паметта си за влошена вследствие на работата в ЦСМП (фиг.4).

Памет

Влошаване

Обичайно

По-добра

Фиг. 4 Разпределение според личната
оценка на паметта

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 задълбочено проучване с цел откриване на предиктори 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 спокойна работа за медиците, както чувство за
сигурност.
Стресът в центровете за спешна медицинска помощ трябва да бъде обект на интерес на
все повече бъдещи проучвания, които от предизвикателство и ежедневие да го превърнат

Сред част от респондентите се наблюдава
и загуба на интерес към обичайните задължения, което също може да се приеме за предиктор на стреса. 15% от анкетираните споделят, 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.
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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
сованите лица независима оценка относно
състоянието на дейността по управление на
човешките ресурси (Пейчева, 2014). Одитът е
насочен преди всичко към правилното изграждане на Системата за управление на човешките ресурси [12,13], за нейното функциониране, способства за предотвратяване на
проблеми в управлението на персонала [10].
Одитът на персонала подпомага за ефективно
управление на човешките ресурси, изграждането и оптимизирането на кадровата политика, инвестирането в хора [16], диагностика на
кадровия потенциал, непрекъснато обучение
и развитие [15], изграждането на корпоративна 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

Въведение
Одитът на човешките ресурси е нова област на знанието, която се свързва с контролиране на параметрите на качеството на този
ресурс и възможностите за тяхното постоянно
подобряване в съответствие с потребностите
на организацията [11]. Изясняването на същността на одита в специфична сфера [9], каквато 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 определящо условие за позициониране ролята на
човешките ресурси [8] за лечебните структури в процеса на повишаване на тяхната конкурентоспособност и качество на дейностите
[14].
Одитът на човешките ресурси е систематичен процес, чрез който се събира, анализира, съпоставя информация, по предварително
установени критерии предоставя на заинтере-
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движат “хоризонтално” и “вертикално” в
компанията.
в) От организацията обратно към външната среда - освобождаване от работа (поради
несправяне с работата/ поради навършване на
определена възраст), напускане, по лично
желание на служителите.

оказваните медицински услуги [22]. Настоящето изисква по отношение на политиката на
лечебното заведение за дейността на ЧР да
създава стойност за служителите, потребителите и инвеститорите.
Показатели
Системата за управление на човешките ресурси непрекъснато се влияе от факторите на
външната и вътрешната среда. Здравната системата (лечебното заведение) има вход и изход. На входа на системата постъпват ресурси
с определени количествени и качествени характеристики, които чрез съвкупност от дейности се трансформират в резултати. На изхода, чрез принципа на обратната връзка, се
анализира ефективността на системата. Всички процеси се осъществяват и зависят от хората, 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 различните му направления и номенклатурни
длъжности.
Компоненти при изграждане на системата за
управление на човешките ресурси се отнасят
до:
1. Прогнозиране на потребностите, планиране на потребностите, набиране, подбор и
назначаване на човешките ресурси;
2. Оценяване на трудовото представяне на
човешките ресурси: текущо-ежемесечно или
тримесечно, годишно-атестиране на персонала;
3. Обучение, професионално и кариерно
развитие;
4. Управление на възнагражденията - парични възнаграждения и придобивки;
5. Създаване на здравословни и безопасни
условия на труд.
Важен показател е текучеството на квалифицирани кадри, което може да се окаже фактор за дестабилизиране на определени структури 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 хората в организацията е променлив – те се

Нормативна обусловеност на структурите
Подборът в лечебните заведения се осъществява на базата на нормативно обусловени изисквания [1,2], съобразно спецификата
на дейност на структурите. Водещи са законови и подзаконови нормативни актове
[4,5,6], медицински стандарти за дейност [2],
действащия за дадения период Национален
рамков договор за дейности [7]. Компетентност означава, че служителите притежават
знанията, уменията и способностите за работа
в бъдещето, не в миналото [17]. Тези компетенции 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 таланти), отхвърляне (освобождаване на непригодния персонал) и обвързване [23] (задържане на най-добрите служители).
Подходът в управлението на човешките
ресурси има за основен приоритет дефиниране на елементите (дейностите, процесите) в
отделните структури, връзките помежду им и
взаимодействието им със заобикалящата организацията среда – външна и вътрешна.
Дейностите изискват познаване на процесите
протичащи съобразно профила на лечебната
структура (специалност и извършвани дейности
по
отношение
на
лечебнодиагностичния процес), документиране (протоколи, алгоритми и правила на поведение).
Настоящото проучване има за цел да изследва значението и потребностите от провеждане на одит на човешките ресурси в здравните организации и прилагане на стандарти за
професионална отговорност, да изведе необходимостта и ползите от прилагането на одит
в здравните организации.
Резултати и обсъждане
Проведено е проучване сред 389 медицински специалисти, работещи в 10 болнични
структури от 6 града. Разпределението на
респондентите в лечебни заведения по градове е показано на Фиг.1
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Фиг.1. Разпределение на респондентите по градове.
умения, многото задължения и големия обем
информация. Най-интензивни и натоварени са
секторите в хирургичния блок, родилните
зали, интензивните неонатологични отделения, интензивни отделения, Ковид структури.

Над половината от анкетираните определят 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 дейностите по секторите, усвояването на нови

15,94%
28,28%

55,78%

високо
сридно
ниско

Фиг. 2. Степен на натовареност на работното място.
тите. Обуславя се от качество на знанията и
уменията: квалификация, дефинирана нужда
от обучение, прилагане на въвеждащо обучение на работното място (специфика на здравния труд), продължаващо обучение.
Фокусът на необходимите обучителни
курсове се поставя от анкетираните по отношение на: техники за сработване с екипа при
38,15%, за специални практически колегиуми
при 32,94%, курсове за подобряване на комуникацията 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 професионални качества. Това показва, че продължаващото обучение е необходимо както за осъвременяване на квалификационното равнище,
така и за приобщаване към професионалното
съсловие.

Промените в нормативната база превръщат
медицинските грижи в администриране на
дейности и остава все по-малко време за общуване с пациентите. Медицинската професия е комуникативна, изисква умения за говорене и слушане, умения за разбиране и анализиране. 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 самоусъвършенстване, 267 (68,64%) от респондентите
споделят, че имат нужда от обучения в работата 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-

169

не мога да преценя

12,08%

не

19,28%
68,64%

да

0,00% 10,00%20,00%30,00%40,00%50,00%60,00%70,00%

Фиг. 3. Необходимост от допълнителни обучения.
дещ проблем ниското заплащане и липсата на
механизми за неговото повишаване. Законодателно на браншово ниво са определени
прагове на заплащане на труда на медицинските специалисти, което не е адекватно на
отговорностите и натоварването. Някой специалности имат възможност за реализация на
няколко работни места, поради дефинирана
недостатъчност на конкретните специалисти;
липса на екипност (за 71,72%) от респондентите);
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 работната среда;
Дефинираните проблеми съпътстват изпълнението на ежедневните дейности и допълнително затруднява осъществяването на
професионалната им дейност (Табл. 1).

Различните форми на следдипломно обучение, които представят новостите и развитието на различните сфери в здравните грижи,
помагат да придобиване на специфични познания, имащи значение за израстването на
организацията като цяло. Необходимо е да се
разберат потребностите на здравните специалисти и да се предприемат дейности за приобщаване 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 заплащане. Обучението на работното място и
извън него дава възможност на всеки служител 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-

Таблица 1. Проблеми на работното място за работещите в болница акушерки
№

Дефинирани проблеми

Брой анкетирани

Отн. дял

1
2

Липса на обратна връзка с ръководството

102

26,22%

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.

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 напрежение и задълбочават условията, при които се

Анкетираните изказват мнение, че е необходимо да се подобри микроклимата на работното място, да се създаде възможност за
добра хигиена на човешките взаимоотношения, чрез провеждането на ранна медиация
при възникнали проблеми и конфликти, което

170

осъществява работният процес. От тях се
изисква и очаква непрестанно да се самоусъвършенстват, тъй като в процеса на работа
изпълняват различни роли. Тези обстоятелства закономерно водят до недостиг на медицински специалисти в системата на здравеопазване, особено за практикуване в болнични
условия. От това най- облагодетелстван е
частният сектор, поради предлаганите подобри условия на работа и заплащане.

лужване, да изграждаме близост с
целевите групи потребители (търсене/предлагане);
Организация
процесите
доставки

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 административната работа към тази, която създава
стойност за служители, а фокусът на управлението следва да се промени от действията
към способностите. Действията акцентират на
практики за управление на ЧР като набор,
подбор, обучение, възнаграждение, комуникации и работа в екип. Способностите на персонала са резултат от тези действия и са ключов елемент от онова, което болницата и нейните отделни структури правят добре. Изграждането на способности става в три стъпки:
Стъпка 1: Дефиниране на желаните способности: 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 съставляват бизнес плана и бизнес ориентацията
на болницата сред своите конкуренти и потребители (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 инвеститорите).
Важните елементи, имащи отношение към
провеждане на одит в лечебните структури са
показани на Табл.2.

Процеси
позициониране на нови пазари; възможности да се променя и адаптира
според ситуацията.

Позициониране

предлагани услуги, качество на

формиране и утвърждаване на култура,
която да бъде разпознаваема марка в
очите на клиенти, служители и партньори;

Иновации

създаване на нови дейности, нови
бизнес модели за развитие, административни иновации, продуктови иновации;
на

развитие на хората, на материалните
ресурси, на комуникациите;

Управление на
технологиите

внедряване на нови методи и технологии за лечение, съобразно научните
постижения;

Лидерство

идентифициране и създаване на лидерска 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 неправителствени структури, имащи отношение към функционирането на болницата;

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 мотивиране;

Това са основните индикатори за стойността и приноса на служители, потребители
и инвеститори, което са част от процеса на
акредитация на дейността и отделните структури. Одит може да се приложи както за болницата като цяло, така и за отделни нейни
елементи - отделения/клиники, бизнес единици или функционални направления навсякъде, където става дума за прилагане на стратегията на организацията. Болничните ръководители, 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 способност и регулярно одитиране, за да се гарантира, че болницата е в състояние да постигне

Елементи на Организационна структура

Развитие

организиране на подпомагащите дейности, логистика; стил на работа, ориентиран към резултатите; способност за
работа съгласно най-високите професионални стандарти

Култура

Управление
знанието

Таблица 2. Елементи на одита на болничната организация.
Индикатори/показатели

на
и

обс-

171

представят във вид на длъжностно разписание, където за всяко структурно звено се
описват колко хора са необходими, за каква
длъжност, с каква квалификационна степен.
Когато от общите потребности извадим наличния персонал, получаваме допълнителните 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 потребности от човешки ресурси- новият персонал,
който трябва да бъде назначен.
Действия на мениджъра при недостиг на
персонал: реорганизация на работата; използване на извънреден труд; механизиране/технологизиране на работни дейности;
реорганизиране на работното време; възлагане на част от работата на подизпълнители;
наемане на временен персонал /временна заетост/;
Действия на мениджъра при излишък на персонал: редуциране на персонала чрез насочвани по приоритет/необходимост; пенсиониране на придобилите право по стаж и възраст;
въвеждане на гъвкаво работно време; въвеждане на диференцирано заплащане; въвеждане на мотивиращо заплащане за приноси;съкращения-като краен вариант в случай
на неизбежност.

бъдещите си цели (идентифициране на ключовите способности, от които болницата се
нуждае, за да е успешна; проследяване състоянието на тези способности към настоящия
момент, за да се види в каква степен тези способности са внедрени и присъщи за нея).
Стъпка 3: Карта за оценка на човешките ресурси (атестация): Фокус върху измерване и
проследяване на онези способности, които са
критично важни за успеха на болницата.
Приложения на одита на човешките ресурси
Одитът на ЧР, фокусиран върху изграждането на способности, променя облика и ролята на прилагането на методи за развитие на
ресурсите. Всяка рутинна, стандартна дейност, която се извършва с помощта на технологии, следва да бъде подробно протоколирана и разхода, по изпълнението ѝ сведен до
минимум (на време, на ресурси). Административните елементи като набор и подбор на
персонал, обучение, оценка и възнаграждение, администриране и управление следва да
бъдат максимално облекчени чрез технологични и иновативни средства.
Ръководителите от различните нива заедно с
човешките ресурси трябва да работят в тесни
връзки с линейните мениджъри, за да се подобри общото изпълнение на работата (създаване на работещи планове; минимизиране на
ресурсите; материална и технологична обезпеченост).
В ръцете на линейните мениджъри лежи отговорността да използват резултатите от одитите 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 работното поведение на служителите чрез непрестанно изграждане и надграждане на организационните способности. Технологиите, които налагат реинженеринг на редица процеси и
дейности, могат да добавят стойност, когато
способностите вътре в организацията са в
унисон със стратегията ѝ.

Заключение
Редица фактори влияят върху формирането на работната среда и компетентността на
човешките ресурси, но ролята на мениджмънта е безспорна по отношение на кадровата
политика по подбор, развитие и обучение на
персонала с различни методи, които да повишат тяхната мотивация и удовлетвореност.
Одита на здравните кадри дава ясна информация на мениджмънта за състоянието на
човешките ресурси, за необходимостта от
тяхното развитие, за да отговори на стратегията и мисията на здравната организация в
сектора. Показва аспектите върху които лечебното заведение трябва да акцентира и развива своите кадри. Одита на кадрите ще изведе структурата като водеща на пазара на
здравните услуги прилагайки различни, подходящи за дадения момент, техники за тяхното развитие и усъвършенстване. Чрез тях се
развиват не само човешките ресурси, но организацията, услугите и комуникационните
канали.

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
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РАЗВИТИЕ НА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ В АКУШЕРСКИТЕ СТРУКТУРИ
ЧРЕЗ МОТИВИРАНЕ И ОБУЧЕНИЕ
Светлана Радева
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.
изисква не само ръководене [1,2], но и обучение за подобряване на дейностите по оказване
на акушерски услуги в различните направления [5,15]. Стресът, натоварването и високите
отговорности са фактор, който пречи на пълноценното осъществяване на работните задължения [4,12] и изисква механизми за справяне и намаляване на тези влияния. Трудовите задължения се приемат, ако са разбираеми
и с определена отговорност при изпълнение
[6,8,9].
Различни системи за професионални обучения 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 практиката, е от изключителна важност за формиране

Въведение
Функционирането на лечебните структури
зависи от начина на използване на човешките
ресурси и извършване на дейностите, необходими за постигане на поставените цели [7].
Основен акцент във всяка болнична структура 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 трябва да се гледа на осигуреността, развитието и
мотивирането на човешките ресурси като на
важен елемент за успеха на здравните структури, в зависимост от поставените цели.
Всяко лечебно заведение, за да осъществява своята дейност, е необходимо да има добре
подготвени и знаещи кадри. Управлението им
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условията на динамично променяща се вътрешна и външна среда на болничната структура.

на успешни екипи в здравния сектор[14], които развиват структурата и осигуряват конкурентно предимство на здравната организация
[10]. Връзката между практичните и теоретичните умения стои в центъра за повишаването 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 планиране, организация и провеждане на тези
процеси и разнообразието в обхвата на изпълняваните задачи оказва влияние върху
степента на мотивация в динамичната среда
на акушерските болнични структури [10,11].

Материали и методи
Проведено е наблюдение и анкетно проучване сред 389 медицински специалисти (155
лекари и 234 здравни специалисти) от акушерски структури за периода август 2019 –
юни 2020 г. в лечебни структури на 10 болници от 6 града. Приложени са следните изследователски методи: контент анализ, участие
в наблюдение, анкетно проучване на удовлетвореността, описателен анализ
Наблюдението е извършено върху служители с различен трудов опит и йерархично
ниво.

Цел

Резултати и обсъждане

Да се дефинира необходимостта от непрекъснато обучение и развитие на медицинските специалисти, като адаптивен механизъм в

6,68%

Разпределението на респондентите по градове е показано на фиг.1.

8,48%
41,65%

10,28%
8,74%

Варна
Плевен
Тутракан
В.Търново

24,17%

Балчик
Силистра

Фиг.1. Разпределение на респондентите по градове.
Изследването е проведено в 10 лечебни заведения от различни градове, които имат различна 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 университетски
многопрофилни
болници
(фиг.2.).

1. Обучение
Интензитетът на болничните медицински
лечебно-диагностични дейности е изключително висок. Независимо добрата подготовка,
която получават по време на своето обучение,
като служители в трудово правни отношения,
новите кадри се нуждаят от въвеждащо, подкрепящо обучение, съобразно което да навлязат в спецификата на работата и да съблюдават законови и други нормативни изисквания
за изпълнение на професионалните задължения.
А) Въвеждащо обучение

175

обучение, свързано с работното място. Целта
на въвеждащото обучение е не само усвояване на спецификата на работното място, съобразно сектора, но и ускоряване на процеса на
адаптация. Стресът е основен фактор, който
пречи за адекватно справяне със задълженията, и породената несигурност в знанията и
уменията е резултат от високата отговорност
на длъжността в съответния сектор.

Всеки нов служител се нуждае от насочващо обучение за дейностите на работното
място. Редица добри практики показват добри
резултати по отношение на адаптацията на
служителите в началото на трудовата им кариера, което повишава тяхната съпричастност
към целите на болничната структура.
В началото на трудовата си кариера
92,17% от анкетираните са имали въвеждащо

МБАЛ "Майчин дом", Варна
МБАЛ "Св. Анна", Варна
СБАГАЛ Варна
УМБАЛ "Св. Марина", Плевен
МБАЛ "Авис Медика", Плевен

здр.специалисти

УМБАЛ "Г. Странски", Плевен

лекари

МБАЛ Тутракан
МАБАЛ "Ст. Черкезов", В. Търново
МБАЛ Балчик
МБАЛ Силистра
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Фиг.2. Разпределение на медицинските специалисти по болнични структури и професионално направление.

не на дейности и остава все по-малко време за
общуване с пациентите. Въвеждането на
електронно здравеопазване (електронно досие, електронна рецепта, електронен регистър
– за ваксинирани, лаборатория, записване за
прегледи и др.) изисква редица умения от
страна на медицинските специалисти (компютърна грамотност, работа с електронни
платформи и др.). За да отговорят на промените, 267 (68,64%) от респондентите споделят, че имат нужда от обучения в работата си
(Фиг. 3).

Б) Продължаващо обучение
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 дейностите.
Обуславя се от качество на знанията и уменията: квалификация, дефинирана нужда от
обучение, прилагане на въвеждащо обучение
на работното място (специфика на здравния
труд), продължаващо обучение.
Динамиката на нормативната база превръщат медицинските грижи в администрира-

не мога да преценя
не

12,08%
19,28%
68,64%

да

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00%
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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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.
Повишаването на знанията и уменията на
здравните специалисти на различни нива е
основна задача на ръководството и е част от
стратегическото управление на организацията. Повишаване на информираността е водеща философия на развитието на кадрите и
цели да подобри не само уменията, но и осъзнаване на отговорностите и приноса към
структурата. Продължаващото обучение на
работното място е насочено към всички категории 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 предписания, набелязване и реализиране на нови
задачи. Поставя се периодична оценка на получените резултати, която кореспондира с
извършената работа и предприетите корективи, заедно със съвместно решаване на проблеми, възникващи в хода на лечебнодиагностичния процес, чрез пряко ангажиране на всички в йерархичната структура на
отделението или сектора.

при 32,94%, курсове за подобряване на комуникацията и повишаване на компютърната
грамотност 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 професионални качества. Това показва, че продължаващото обучение е необходимо както за осъвременяване на квалификационното равнище,
така и за приобщаване към професионалното
съсловие. Различните форми на следдипломно обучение, които представят новостите и
развитието на различните сфери в здравните
грижи, помагат да придобиване на специфични познания, имащи значение за израстването
на организацията като цяло. Необходимо е да
се разберат потребностите на здравните специалисти и да се предприемат дейности за
приобщаване 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
заплащане. Обучението на работното място и
извън него дава възможност на всеки служител да развива своя потенциал и потенциала
на структурата, в която работи.
Медицинската професия е комуникативна,
изисква умения за говорене и слушане, умения за разбиране и анализиране. В своята
персонал

Въвеждане
Адаптация към
работното място

Комуникация

Продължаващо
обучение

Осъществяване на
ОВ за изпълнение
на дейностите

Подкрепа
Изпълнение на
трудови задължения

Адаптация към
изискванията на
работната среда

организация

Фиг. 4. Модел на обучение
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вото на работа в полза на потребителите на
медицински услуги. По отношение на мотивиращите ги фактори респондентите посочват
на първо място добрия ръководител, следвано
от личната удовлетвореност от работата и
възможността за кариерно развитие и обучение на работното място (Фиг. 5).

2. Мотивация
Проучване на удовлетвореността на работещите болнични специалисти по отношение
на различни фактори, служи на ръководителите на здравните грижи като отправна точка
за идентифициране на мотивиращите елементи, което е от значение за повишаване качест-

друго
удовлетвореност
обучение
кариерно развитие

30,77%

37,42%
48,29%
45,73% 50,32%
46,58%

78,06%
78,71%

система на заплащане

61,53%
67,09%
50,85%
88,38%

престиж

89,67%

мениджмънт

53,85%

здравни специалисти
лекари

0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00%
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.)

Чести демотивиращи фактори са ролевата
неяснота и ролевите конфликти в ежедневната професионална дейност при 186 (47,81%)
от респондентите. Анкетираните медици изказват мнение, че непрекъснато променящата
се нормативна уредба затруднява изпълнението на ежедневните дейности по лечебнодиагностичния процес. Критериите за оценка
се детерминират от действащия НРД, който
определя критериите и на вътрешно нормативната уредба, по която се осъществява лечебно-диагностичният процес и последващият контрол от Националната здравноосигурителна каса (НЗОК), респективно Районната
здравноосигурителна каса (РЗОК), Регионалната здравна инспекция (РЗИ), Министерството на здравеопазванто (МЗ) и др. Голяма
част от тях (242 – 62,21%) искат да има длъжностно лице, което да осъществява своевременно 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 поради недостатъчното дискутиране на поставените задачи според 219 (56,29%) от анкетираните и поставянето на спешни и непланирани
задачи при 284 (73,01%), конкуриращи са с
други рутинни задачи или реализиращи се в

Гарант за качеството на обучението на
младите професионалисти е прилагането на
придобитите знания (теоретични и практически умения) в хода на работата под ръководството 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 специалисти сами посочиха най-важният мотивиращ за тях фактор, свързан с работното
място.
Данните от анкетното проучване показват
определена професионална неудовлетвореност, която понижава мотивацията за активна
дейност и професионално развитие у част от
младите специалисти (при 168 от 389 общо
анкетирани). Неудовлетвореността се поражда от факта за ограничената възможност за
хирургична дейност и липсата на пряк ръководител-наставник при усвояване на професионалните умения и поведение при осъществяване на акушеро–гинекологична помощ.
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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.)

условията на дефицит на време. Демотивиращ
фактор е наличието на конфликти в колективите и с пациенти и техните близки при над
половината от анкетираните.
.

Мотивацие за
развитие на
структурата

Финансова
мотивация

Развитие на
мениджманта,
развитие на
дейността

Мотивация за
професионално
развитие

Мотивация за
организиране и
ръководене на
самостоятелни
дейности

Участие в
проекти и
сътрудничество.

Фиг. 6. Модел на мотивация на медицинските специалисти

сурси, за да може адекватно да отговори на
своите нужди или породени обстоятелство
(реорганизация поради COVID 19; служители
във временна нетрудоспособност и др.). Различни фактори водят до текучество на персонала, което може да се отрази на функционирането на отделенията. Текучеството на персонала 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 текучество е важно за управлението, тъй като е
индиректен показател за удовлетвореността
на лекари от конкретните условия на работното 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 мотивацията и организация на трудовите си ресурси, да разработи политика за развитие и приобщаване на кадрите си към организацията.
Според анкетираните, е необходимо:
– да се признават успехите на подчинените; да се отдава нужното уважение;
– да се проявява отговорност и разбиране
към служителите; да се зачита мнението им,

3. Развитие
Развитието на човешките ресурси в болничните структури, е обвързано с принципите, които организацията прилага в своите
дейности по управление на човешките ресурси. Необходимо е да се разработят и приемат
процедури за набиране на персонал в лечебното заведение; да се създадат и развият стратегически връзки с университетите и медицинските колежи; да се прави ежегоден текущ
анализ върху състоянието и тенденциите на
пазара на труда в сферата на здравеопазването; да се разработят процедури за повишаване
на квалификацията, възнагражденията и образователния 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, свързана с професионалните им функции, управлението на трудовите отношения, мотивацията и съпричастността на персонала към изпълнение на стратегическите и оперативни
задачи на организацията.
Всяка организация трябва да може да
предвижда състоянието на човешките си ре-
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тото обучение на работното място (за нови
технологии, нови методи на лечение и диагностика, промени в нормативната уредба,
гадлайни и стандарти за поведение и добра
медицинска практика) за качествено изпълнение на дейностите по оказване на медицинските услуги.
Служителите осъществяват определени
действия в съответствие с водещите ги мотиви от вътрешни и/или външни по отношение
на него сили. Факторите на средата и самата
организация спомагат да се развива и адаптира служителя към работата и работното място. Необходимо е да се извършва управление
на адаптацията на човешкия фактор при работа 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 значение на човешкия фактор в организацията.

да се изслушат, като се приобщават към
структурите и се отдава значимост на приноса им;
– да се създава позитивна работна атмосфера;
– да се насърчават и им се дават нови възможности за развитие - хората са склонни да
останат по-дълго на дадено работно място,
ако имат конкретен план за кариера и обучение, финансирано от работната структура.
За ръководителите е от полза и целесъобразно 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 ръководството 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 потребяват на момента, а ефектът се констатира след
време. Служителите се приобщават с отговорности и приноси към организационната
среда и култура на лечебното заведение. Управлението на процесите свързани с обучението и ежедневната адаптацията на служителите изисква редовна информация за протичането 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 потребителите – 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.).

Литература
1. Атанасова М. Мениджмънт на човешките ресурси. Теория и практика. Авангардприма. София, 2015.
2. Балканска П, Попова К, Георгиев Н.
Компетентен дефицит в управлението на човешките ресурси в здравеопазването. Управление и образование, 2010; том 4:343-348.
3. Владимирова М., Данова Н., Димитров Пл.. Развитие на човешките ресурси в
здравеопазването –измерение и предизвикателства. Социална медицина и здравен мениджмънт, 2018;3/4:73-76.
4. Димитров Д. Проблеми на професионалната мотивация в здравеопазването. Обща
медицина. МУ София, 2013.
5. Захов В. Управление на човешките
ресурси в лечебните заведения. Здравна политика и мениджмънт, 2008; 6:83-84.
6. Колектив, Ефективна мотивация на
персонала, Софтпрес, 2007 г
7. Комитов Г, Генев С. Мениджмънт на
ресурсите – приоритет на здравната реформа,
София, 2009:138-139.
8. Наумов, Т. Организационно поведение. София; 2004.
9. Паунов, М. Трудова мотивация (второ
преработено издание). София; 2009.
10. Радева С, Е. Ковачев. Обучението на
работното място – предпоставка за добра
адаптация за практикуване на професията на

Заключение
Управлението на здравната организация се
осъществява чрез хората, чрез техните компетенции, знания и умения, а средата и процесите изискват непрекъснато развитие, независимо от натоварването и естеството на труда.
В този процес ключов фактор е непрекъсна-

180

15. Radeva S. Development of human resources
in
medical
institutions.
Knowlege
international
journal,
2019;vol.
34.4.№4:1141-1146.
16. Strike A., Human resources in Health care: A
Manager’s Guide,p.116-118;

работното място. Варненски медицински форум,2018; том 7, приложение 3:103-108;
11. Радева С, Л. Георгиева. Нагласи за
продължаващо обучение на болничните акушерки, като елемент от развитието на професионалните компетенции. Здравна политика и
мениджмънт, 2019;том 19, №2:112-114.
12. Фондация на бизнеса за образованието, „Как да помогнем на младите хора да развият умения за заетост – Наръчник за работодатели, 2010г
13. Mary Connor, Julia Pokora – Coaching
and Mentoring at Work: Developing Effective
Practice, 2007г
14. Radeva S. On-the-job training as a model
for adapting to the working environment.
Knowlege
international
journal,
2019.;
31.5:1609-1614.

Адрес за кореспонденция:
Светлана Радева, д.оз
Медицински университет – Варна
Катедра Социална медицина и организация на
здравеопазването
СБАГАЛ „Проф. д-р Д.Стаматов” гр. Варна
бул. "Цар Освободител" № 150, 9000
e-mail: sv.radeva@abv.bg

181

УПРАВЛЕНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ

MANAGEMENT AND EDUCATION

TOM 17 (6) 2021

VOL. 17 (6) 2021

КИНЕЗИТЕРАПИЯ В КЪСЕН ВЪЗСТАНОВИТЕЛЕН ПЕРИОД ПРИ МЕКОТЪКАННИ
УВРЕДИ НА КОЛЕННИЯ КОМПЛЕКС
Нора Танева, Руска Паскалева
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

дял на травматичните увреди на коленния
комплекс налагат непрекъснато разработване,
адаптиране и обновяване на рехабилитационните алгоритми за лечение в отделните периоди на възстановяване и превенция на травматичните 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 хипокинезията 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 засегнатата, така и в съседните стави на долния
крайник. Необходимо е изграждане на подхо-

Въведение
Едни от най-честите травми на опорнодвигателния апарат са мекотъканните увреди
в областта на колянната става. Този факт се
обуславя от значителния процент от населението, водещо любителски и професионални
спортни дейности и активен начин на живот.
Различните увреди на коляното често водят
до преждевременно прекратяване на спортната кариера [11]. В случаите, при които се
прилага оперативно лечение на мекотъканните увреди на коляното е неизбежна появата на
хипокинезия, имобилизация, придвижване с
помощни средства и патологична локомоция
[6]. Рехабилитацията притежава широк спектър от научно обосновани клинични умения,
които могат да се интегрират в оперативното
или консервативно лечение на различни мекотъканни травми [3]. Високият относителен
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зен индивидуалният подход за всяка травматична увреда.

дящ възстановителен алгоритъм, който да
оказва прецизно дозиран стрес върху заздравяващите тъкани, възвръщане на подвижността и силата, характерни за ежедневните
дейности на пациента [10]. Важно условие за
преодоляване на последиците на хипокинезията, като нарушаване на кръво и лимфообращението, развитието на мускулна слабост и
контрактури е правилното съчетаване на различните рехабилитационни средства. Пълният синергизъм между тях осигурява превенция от усложнения и съкращаване на възстановителния период. Осигуряват се условия за
ранно възобновяване на спортните занимания
и интензивни двигателни активности. Връщането към високо ниво на спортна активност е
показател за успех на лечението [11].

Фиг. 1. Съотношение на спортните занимания на изследваните пациенти

Цел на настоящата разработка е проследяване на възстановителния процес при
пациенти с мекотъканни травматични
увреждания на колянната става в късен
възстановителен до връщането на пациентите към предишното ниво на двигателни възможности.

Метод на изследването
За определяне на изходното състояние и
рехабилитационния потенциал на всеки пациент е извършена диагностика в началото и в
края на ранния възстановителен период, която включва попълване на специално разработена анкетна карта, даваща ориентация в субективните усещания на пациента, за наличието на рискови фактори, както и за очакванията на пациента след приключване на възстановителния период. Диагностика е извършена
отново след приключване на късния възстановителен период, което предостави възможността за проследяване и анализ на постигнатите резултати от приложената рехабилитация.
Приложени
са
функционалнидиагностични 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 долните крайници – сантиметрия (обиколки и
дължини на крайниците);
3. Ъглометрия на ставите по SFTR методика;
4. Мануално-мускулно тестуване на мускулите в областта на колянната става;
5. Изследване за хипертонични и скъсени
мускули;
6. Изследване на пасивни и активни движения - движение на пателата, обем на движение, наличие на болка, причина за ограничаване обема на движение при активни дви-

Материал и методи
Обект на изследването са 70 пациенти в
късен възстановителен период на мекотъканни увреди в колянната област. При 77% от
тях е приложено оперативен подход на лечение, а при 23% - консервативен. Значителен
процент от пациентите упражняват системна
любителска спортна дейност (42%), а водещи
активен начин на живот са 20%. Професионалните спортисти заемат 13%, а 25% определят 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 медиален и латерален менискус - 35%, капсулолигаментарни 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 възможността за проследяване и сравняване на резултатите в края на лечебния процес. Изследването е проведено в Център за рехабилитация „Кинези-3“, гр. Стара Загора. Лечебните
курсове са извършвани веднъж дневно с продължителност между 60-90 мин., като се спа-
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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 връщане към спорта на нивото на двигателно възможности преди нараняването с минимален
риск от повторен травматизъм [4]. Основна
задача е повишаване на мускулната сила,
преодоляване на мускулния дисбаланс и увеличаване обема на движение. По време на
рехабилитацията особено внимание се фокусира върху психологическите фактори при
пациентите, тъй като те са от съществено значение за връщането им към спорта [17]. Възстановителната програма, която се изготвя пациентите, упражняващи любителски или
спортни дейности, следва да бъде строго индивидуално изготвена и основана на особеностите на спорта и стресът, който понасят
меките тъкани [8].
Комплексния рехабилитационен алгоритъм, приложен в късния възстановителен период на мекотъканните увреди, изцяло е съобразен с вида, механизма и лечението на
травмата, възрастта, общото състояние и двигателните възможности на всеки пациент и не
на последно място с придружаващите заболявания, налични при 40% от изследваните,
които са ключови при определяне на необходимото време до пълно възстановяване. Възрастта е фактор, с който рехабилитационната
програма се съобразява, поради намалената
биомеханичната здравина на лигаментите,
което е предпоставка за увредата им. Намалената стабилност, дегенеративни изменения,
деформации, влошен невро-мускулен контрол
и проприорецепция са други особености, които допринасят за повишения риск от травматизъм [5] . Спазен е задължителният индивидуален подход при лечението, а натоварването е съобразено с степента на наличната ставна нестабилност [15].
Средствата, приложени в този период
включват: избирателен масаж, активна кинезитерапия, мускулна релаксация и стречинг и
обучение в самостоятелно ходене. Придвижването без помощни средства, започва след
установяване на достатъчна мускулна сила,

жения. Пасивни движения – следи се за ограничаване по капсулен модел [16];
7. Тестуване на лигаментите (тестове за
колянна нестабилност) - медиална и латерална, предна и задна, предно-медиална и предно-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 затрудняват при извършване на ежедневни дейности. При анкетното проучване бяха отразени очакванията на пациентите (фиг. 2.) спрямо крайния резултат на късния рехабилитационния период. При 63% от тях са високи и
са насочени към пълното им възстановяване,
а едва 10% посочват, че не очакват оздравяване. Останалите 27% посочват, че очакват
само частично повлияване.

Очаквания
10%
27%

Пълно
възстановяване

63%

Частично
възстановяване
Без очаквания

Фиг. 2. Очакванията на пациентите от възстановителните процедури

През този период се наблюдава изразена
мускулна хипотрофия на m. quadrices femoris
и m. triceps surae, мускулна слабост на флексорите и екстензорите на колянна става и аддукторите на тазобедрена става, контрактури
и ограничени движения - последици от хипокинезията. Загубата на подвижност на пателата (особено след реконструкция на предна кръстна връзка) може да има различни
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За подобряване на нервно-мускулния контрол
се включват разнообразни клекове и напади
(фиг. 5.), които се усложняват постепенно с
увеличаване градусите на флексията. Упражненията в затворена кинетична верига насърчават по-добър субективен резултат [1]. Клековете за значително по-безопасни упражнения, които засилват бедрената мускулатура, а
изолираната изокинетична флексия трябва да
се изпълнява предпазливо с цел укрепване на
мускулите на подбедриците [18].

нервно-мускулен контрол и стабилност на
крайника, необходими за безопасно преодоляване на препятствия, качване и слизане по
стълби и др. [12]. Активната кинезитерапия
акцентира на упражнения подобряващи баланса, координацията и проприорецепцията.
Работи се в насока за засилване на екстензорите и флексорите на коляното, които ще осигурят неговата стабилност [2]. Сложността на
равновесните упражнения (фиг. 3.) постепенно се усложнява чрез елиминиране на опората, смяна на стабилната опора с нестабилна,
изключване на зрителния анализатор и изваждане на пациента от равновесие [7].

Фиг. 5. Напади, включени в кинезитерапевтичната програма

Включването на плиометрични упражнения допринасят за плавния преход към спортна 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. Прилагат 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 слабите мускули (m. quadriceps femoris, m.
gracilis) по 4 мин., а при пациентите с все още
налична болка и болкоуспокояващи процедури. По време на електростимулацията, пациентите активно подпомагат и засилват мускулната контракция, като извършват активни
движения. В кинезитерапевтичната програма
при пациенти, изпълняващи високо интензивни и спортни дейности се включват интензивни упражнения, които да подготвят и тренират заздравяващите тъкани
и невромускулния контрол за значителен стрес и
връщане към предишните двигателни възможности [10].

Фиг. 3. Упражнение за равновесие с нестабилна опора

Като нова концепция на движение са
включени упражнения на fit-ball топка (фиг.
4.), поради разнообразния си терапевтичен
ефект, като подобряване на равновесните реакции, дихателната дейност, подвижността на
гръбначния стълб и ускоряване на регенеративните процеси на тъканите [14].

Фиг. 4. Упражнения върху fit-ball топка
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Спази се принципът за разсеяност на физическите 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 изпълнение на кинезитерапевтичните занимания,
както в условията на рехабилитационния център, така и в домашна обстановка.
В края на късния възстановителен период
отново са проведени измервания и изследвания, които отразяват постиженията от приложените средства и методики на рехабилитация. Въз основа на оценката а проведената
рехабилитационна програма, пациентите се
насочват за периодичен контрол и периодично повтарящи се рехабилитационни курсове
на лечение [9]. Резултатите показват значително увеличаване в обема на движение на
засегнатите стави, повишена мускулна сила и
преодоляване на мускулния дисбаланс. Подобри се издръжливостта на крайника към
повишеното физическо натоварване. Пациентите, упражняващи любителски и спортни
дейности постепенно се върнаха към физическите си занимания.

Фиг. 6. Електростимулация на аддуктори с
активно участие на пациента.

Основната цел на рехабилитационните мероприятия в този период е връщане на пациентите към нормалните си двигателни и спортни възможности.
Методическите указания, които са определени и спазени по време на лечението са на
първо място принципът за постепенно натоварване спрямо двигателните възможности на
всеки един от пациентите. Натоварването
прогресира чрез увеличаване на броя повторения на всяко от упражненията и чрез увеличаването на тежестите, които се използват
по време на изпълнението на кинезитерапията. При упражненията, които се извършват с
помощта на еластични ленти (фиг. 7.) се преминава през различната сила на съпротивление, за да се допринесе за увеличаване на
сложността и натоварването.

Резултати и обсъждане
Анализирайки резултатите спрямо промяната 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 възстановителния период и спомага за по-бързото
възобновяване на спортните активности. Подобрява се общото физическо състояние и
психо-емоционалното здраве.
В началото на късния възстановителен период 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 движение 71% са били със значителни ограничения в колянната става за екстензия и 74% за
флексия. В края на късния стадий на рехабилитация 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

Фиг. 7. Упражнения за засилване на мускулатурата с помощта на еластично съпротивление.
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канни увреди на коленния комплекс, категорично показаха, че правилното съчетаване на
физикалните средства, навременната намеса и
системното упражняване на кинезитерапевтичните средства са най-ефективния подход
при лечение на мекотъканни травми. Доказа
се положителния ефект върху цялостния
опорно-двигателен
апарат,
психоемоционалното състояние и качеството на
живот на пациентите. Съкрати се времето за
възстановяване и връщането към професионални и любителски спортни дейности.

период болката при 93% и отокът при 70% са
редуцирани, което е благоприятна предпоставка за увеличаване обема на движение в
засегнатите стави.

Оценка по ММТ
100%

77%

80%
60%
40%
20%
0%

57%

41%

Заключение
Подробното анализиране на резултатите от
измерванията и изследванията на пациентите
с мекотъканни увреди спомагат за обобщаване на следните изводи:
• Провеждането на синергично лечение
на колянната става води до максимално възстановяване на движенията и походката на пациентите.
• Предотвратяват се остатъчните явления на хипокинезията и се предпазва от последващи усложнения и двигателен дефицит.
• Подобрява се качеството на живот на
пациента, връщането му към предишните
двигателни възможности и възобновяване на
спорните занимания.

21%
Оценка 4 по
ММТ
Флексия

Оценка 5 по
ММТ
Екстензия

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 кинезитерапевтичните средства (фиг. 9.). Всеки един
от тях се обучи в самостоятелно ходене и се
елиминира необходимостта от използване на
помощно средство.
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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 REHABILITATORS – 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.

налните компетенции на медицинския специалист [18,19,27]. Учебно-практическото занятие е част от учебните форми, които се изпол
зват при обучението на медицинските специалисти [5]. Представлява съзнателно повторение на определено действие по еталон, чрез
което се формират умения и навици. В процеса на обучение практическото упражнение се
извършва под ръководството на преподавател, който не само дава еталона, но подпомага
осмислянето и изпълнението[6,7,25,26]. Обучението представлява мост между преподаване и учене в резултат на което се овладяват и
затвърждават знания, умения и навици. Клиничната практика е основен елемент на практическото обучение на студентите за придобиване на ОКС „Бакалавър” и професионална
квалификация „Медицински рехабилитаторерготерапевт”, провежда се през седемте семестъра, летния стаж след четвърти и шести
семесър, а преддипломния стаж в последния
осми семестър от обучението. По време на
клиничната практика студентите имат възможност в реална обстановка да развиват
своите практически умения и творческо мис-

Въведение
Практическото обучение е в основата за
изграждане и усъвършенстване на професионалните умения по време на обучението на
студентите от специалност “Медицинска рехабилитация 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 време на учебно-практическите занятия и клиничната практика е на базата на съвременни
методи и иновации в преподаването. Практическото занятие е процес, при който се повтарят и изпълняват практически дейности с цел
да бъдат усвоени, затвърдени и усъвършенствани. С практическото обучение се гарантира
ефективното провеждане на летните стажове
и преддипломния стаж и същевременно повишаване 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-
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лене, в резултат на което се повишава качеството 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 основните специфични форми на обучение [13].
Редица учени доказват, че клиничното обучение заема съществено място в организацията
и управлението на учебния процес на медицинските специалисти [11,12,20]. По време на
клиничното обучение, който е организиран
процес, контролиран от преподавателя се усвояват професионални знания и умения, необходими 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 обучението 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: „Превенция и ранната диагностика на гръбначните
изкривявания в детските градини - иновативен елемент в практическото обучение на
студентите от специалност Медицинска рехабилитация и ерготерапия“, който съответства на европейските и националните образователни стандарти и приоритети за повишаване качеството на обучение и научноизследователската работа на студентите; на
потребностите за непрекъснато усъвършенстване на учебния процес, актуализация на
учебните планове и програми в Медицински
факултет при Тракийски университет. Диагностиката 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 студенти и преподаватели за осъществяване на
диагностиката на децата. Изследванията бяха
осъществени в периода октомври – декември
2017 г. Началото на експерименталната програма 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 студентите от въвеждане на иновативни методи в
обучението по клинична практика.

Обект на проучването са 57 студенти от
специалност “Медицинска рехабилитация и
ерготерапия” обучаващи се в Медицински
факултет, Тракийски университет - Стара Загора, 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 обучение, чрез който се стимулира както мотивацията така и усъвършенстването на практическите умения. С участието на студентите от
специалност “Медицинска рехабилитация и
ерготерапия” по време на клиничната практика бе извършена ранна диагностика за нарушена 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 изработен авторски картон, в който се отбелязваха
всички измервания на децата.

Фиг. 1. Относителен дял на анкетираните студенти 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 получените резултати са използвани следните методи:
•
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 студентите от трети и четвърти курс са удовлетворени от работата в екип при диагностицира-
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мотивирани от провеждането на диагностика
на деца в предучилищна възраст, а това от
своя страна допринася за повишаване на
практическите знания и умения.

нето на децата от детските градини, а 35% от
втори курс отчасти са удовлетворени. Найдобри са резултатите на трети курс, където
всички са дали положителни отговори, следващ от четвърти курс с 95.5% положителни
отговори. Това е потвърждение, че студентите от трети и четвърти курс от обучението
имат по-голям практически опит и умения за
работа в екип. Тези различия са статистически значими (Р=0.002).

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 удовлетворени са 35% от втори курс и 26,7% от трети
курс. Малка част 13,6% от четвърти курс са
посочили този отговор. Анкетираните студенти не са посочили отрицателни отговори.
Резултатите са потвърждение, че за трите анкетирани курса въвеждането на иновативни
методи в обучението по клинична практика
спомага за повишаване на професионалните
им компетенции.

Фиг. 2. Удовлетвореност на студентите от работата в екип по
време на клиничната практика - по курсове

Организацията и провеждането на диагностика на деца в предучилищна възраст е от
съществено значение за мотивацията на студентите и задоволяват голяма част от респондентите. По време на провеждане на диагностиката, студентите бяха разпределени по график, изготвен предварително от преподавателите. 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 професионални компетенции в процеса на практическото обучение на студентите от специалност “Медицинска рехабилитация и ерготерапия”.
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 различия по курс (Р>0.05). Анализът потвърждава,
че студентите от трите анкетирани курса са
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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 категорични, че с включването на нововъведенията в обучението по клиничната практика разширяват и обогатяват професионалните си
компетенции, а само 17.5% със сигурност получават достатъчно знания и практически
умения по време на клиничната практика в
учебно-практическите бази за формиране на
професионалните им компетенции. Доволните от включването на иновативни методи в
обучението по клиничната практика, разширяват и обогатяват професионалните си компетенции са 94.7%, а 75.4% получават достатъчно знания и практически умения по време
на
клиничната
практика
в
учебнопрактическите бази. Едва 3.5% са на мнение,
че с включването на новите методи в обучението по клинична практика не разширяват
професионалните си компетенции, а 10.5% не
получават знания и умения от учебнопрактическите 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 дали знанията и уменията, които получават по
време на клиничната практика формират
професионалните им компетенции. Наблюдават се статистически значими различия
(Р=0.034) при получаване на знания в учебнопрактическите бази по време на клиничната
практика и обогатяване на професионалните
компетенции чрез иновативни методи.

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 професионалните компетенции от бъдещите медицински рехабилитатори- ерготерапевти.
•
Резултатите от изследването потвърждават, че голям процент от анкетираните са
усъвършенствали професионалните си компетенции, по време на клиничната практика в
детските градини.
•
Повишава се мотивацията на студентите за формиране на професионални компетенции с посещението по детските градини.
•
Анкетираните студентите са удовлетворени от нововъведенията в обучението по
клинична практика и приветстват за участието си в проекти за превенция и рехабилитация.
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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

Продължителната и неудобна седяща поза
пред компютър се асоциира с биомеханични,
физиологични и психосоциални рискови фактори, които при честата си проява са отговорни за мускулно-скелетните нарушения на
гръбначния стълб (Roffey et al., 2010;
Korakakis et al., 2019). Тези фактори включват
ергономия на работното място (позиция и височина на стола, бюрото и екрана), продължителност на работния процес в седяща поза и
намалена двигателна активност, както и натрупване на стрес в зависимост от естеството и
времетраенето на изпълняваните професионални ангажименти (Adams, Hutton, 1985;
Makhsous et al., 2003). Целта на статията е да
се анализират биомеханичните и физиологични промени, които настъпват по време на
продължителна и неудобна, седяща поза. Разглеждат се физическите, ергономични фактори свързани с продължителната порочна седяща поза, тъй като те най-често водят до постурални промени и мускулно-скелетни
дисфункции.

Въведение
В модерното общество все повече се налага
необходимостта от използването на високотехнологично оборудване. Компютърните
системи намират преимуществено място в живота на хората, както в домашни условия, така
и при професионални обстоятелства. В областта 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 дейности предполагат продължителна седяща
поза, която се свързва със статично натоварване на гръбначния стълб (Beach et al., 2005;
Kingma, van Dieen, 2009). Повтарящата се неправилна 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 съединителната тъкан на сухожилията, в ставните
капсули и в ставните връзки (O’Sullivan,
Dankaerts, 2012).
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Най-честият неправилен навик на телодържане при седеж се свързва с т.нар. „отпусната
стойка“ (фиг.2). Тя се характеризира с намалена инклинация на таза, изгладена поясна
лордоза и увеличена торакална кифоза. Промените в извивките на гръбначния стълб се отразяват най-неблагоприятно върху лумбалната
област. Изгладената лумбална лордоза предизвиква голям компресионен стрес върху интервертебралните дискове, който може да доведе
до херниране на диска. В резултат на това интрадискалното налягане се увеличава, междупрешленните дискове се деформират и поголямата 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 отпуснатата стойка на тялото често се проявява
в съчетание с протрахирана поза на главата
(фиг.3). Последната се свързва с хиперкстензия на горния и хиперфлексия на долния цервикални отдели, чиято неблагоприятна позиция е причина за хронични болки и тензионно
главоболие (Cook and Burgess-Limerick, 2004).

Методология на изследването
Материал и методи: документално-съдържателен анализ на достъпните литературни източници. Предмет на изследването са патокинезиологичните и патофизиологични промени
по време на седеж, обект са лица, практикуващи статични професии. В изследването са
включени най-честите неергономични пози,
които се заемат при седеж на работното място.
Резултати и обсъждане
Биомеханичното натоварване върху мускулно-скелетната система на човек се определя преди всичко от заетата поза при извършване на дадена статична или динамична двигателна дейност. Часовете, прекарани в седяща
поза предизвикват аксиални сили, които действат предимно в лумбо-сакралната област, тъй
като там се локализира общият център на тежестта на тялото. Тези сили, които въздействат върху структурите на гръбначния стълб са
тензията, генерирана от мускулно-сухожилните структури, тежестта на тялото и гравитацията. При правилна стойка с изправен гръбначен стълб линията на гравитацията преминава вентрално от гръбначния стълб, създавайки флексионен момент в лумбалната област, който се неутрализира от екстензорните
мускули на трупа. Поради факта, че лумбалните екстензори имат късо рамо на действие е
необходимо да проявят голяма мускулна активност, за да противодействат на флексионния гравитационен момент и да запазят нормалната лумбална извивка (Todd et al., 2007).
По този начин се намалява аксилната компресия и риска от мускулно-скелетни нарушения
(фиг.1):

Фиг.2. Отпусната стойка

Фиг.3. Протрахирана поза на главата

Фиг.1. Правилна стойка при заемане на седеж

Друга честа грешка, която се допуска по
време на седеж е продължителното отпускане
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стълб са изправени, раменете отпуснати, лактите прибрани до тялото, тазобедрената и колянната стави са сгънати приблизително около
90 градуса и с плътен контакт към земната повърхност. Задължително е и използването на
ергономичен и комфортен стол с облегалка за
поддръжка на лумбалната лордоза (Попов,
2009). Някои автори посочват, че е препоръчително 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-скелетни дисфункции и да се чувстват значително
по-добре (Falla et al., 2007; Chatchawan et al.,
2015).

върху облегалката на стол (фиг.4). Тази порочна позиция на тялото предизвиква промени
в лумбо-пелви-феморалният ритъм с настъпващ мускулен дисбаланс между флексори и екстензори в областта на лумбалния гръбнак и
тазобедрената става. Увеличава се лумбалната
извивка (хиперлордоза) и натоварването в
гръбначния сегмент (L5-S1), като параспиналните мускули стабилизиращи лумбалния гръбнак изпадат в състояние на скъсяване с влошено кръвообращение, формиране на миогелози и поява на болка (Grandjean, 1977).

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 физическите натоварвания, свързани със статичната
поза на тялото. Оптимизирането на средата не
само ще доведе до подобряване на физическия
капацитет и намаляване риска от мускулноскелетни дисфункции, но и ще подобри качеството и продуктивността на извършената работа.

Фиг.4. Седеж с отпуснат гръб върху облегалка
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
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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
климатичните, екологичните условия и социално-икономическия прогрес.
Световният учен Хари Юджийн Стенли
(роден на 28 март 1941 г.) е американски физик и е един от пионерите на интердисциплинарната наука на иконофизика. Стенли е разработил този термин за да се опише големия
брой статии, написани от физици по проблемите на маркетинга и представени на конференция по статистическа физика в Калкута
през 1995 г. и за първи път се появява в своята публикация във Physica A 1996.[2]
Каква роля в крайна сметка има иконофизиката за фармацевтите и медици? Фармацията като еволюционно бързо развиваща се наука притежава голямо количество данни, които
могат да бъдат статистически обработени
както в аспекта на маркетинга, така и в еволюционните аспекти за новите поколения
лекарства със цел на ефективното лечение на
различни симптоми и патологични заболява-

Въведение в иконофизиката и биоиконофизиката. Предпоставки за развитието на новото научно направление на фармацевтична биоиконофизика (биоиконофизична фармакология)
Съвременният етап от развитието на фармацията и медицината като цяло включва
масивно интегриране на различни научни
направления в нова научна интегративна система като фармацевтичната биоиконофизика
(биоиконофизична фармакология) [1], която е
интегративна научна система на фармацията,
биофизиката, човешката физиология и икономическите 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
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но да се дефинира новата парадигма на биоикономиката, особено защото някои неясноти
се развиха през последните десетилетия [7],
[8], [9]. Важен аспект при формирането на
концепцията за фармацевтичната биоиконофизика освен физични модели играят методите на теорията на вероятността и статистиката. Оценката на лекаря и клиничния фармацевт за прогноза при алтернативни лечебни
планове е основен фактор при вземането на
терапевтични решения. Статистическата процедура, 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 модел е свързан с маркетинговото състояние в
условията на конкуренцията. Стоковата наличност описва се с уравнението на маркетинговото състояние [3]:

ния. Новите молекули с терапевтични ефекти
се появяват постоянно и фармацевтичният
специалист, който е широк специалист, е способен да познава и методите на статистиката,
математическите методи на маркетинга, теориите на масови услуги в логистичното управление с цел разработване на методите на
фармацевтична иконофизика и да избере
адекватния физически модел за количественото описание на процесите на фармацевтичен маркетинг. [3]
Физиката е естествената наука, която изучава материята, нейното движение и поведението 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 всъщност да дава количествени закономерности за:
статистическото повторяне на някои исторически процеси, икономически явления, периодични 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, Иконофизика, Геофизика, Нанотехнологии, Неврофизика, Психофизика, а някои от тях се занимават с медицина и фармация. Спрямо медицинските и фармацевтичните науки, биофизиката е една от основните концепции за развитието на интегративна научна концепция за
био-иконофизика. Биофизиката е интердисциплинарна наука, която прилага подходи и
методи, традиционно използвани във физиката за изследване на биологични явления [4],
[5]. Ролята на биофизиката в системата на
интегративните науки в края на 20 век е огромна. Една от концепциите за интеграция й е
със науката за икономиката. Сред найважните икономически школи на 20-ти век
може да се намери Биоикономика, трансдисциплинарна наука, използвана за първи път от
британския биолог Херман Райнхаймер през
1913 г. в неговия доклад [6], [7]. Истинският
първоначалник на биоикономиката беше Николас Георгеску-Рьоген (1906-1994), известен
румънски биоикономист, основният автор на
тълкуването на икономиката чрез новата парадигма на т.нар. наречена Биоикономика.
Неговата основна концепция и неговият определящ начин се основават на физиката,
превърната в Биоикономика. Все още е труд-

< P > p N tot = N art ⋅ K

(1)
тук <P> p е средната цена на един фармацевтичен продукт; N tot общо количество продукти на стоковата наличност; N art - общо
количество на артикулите от стоковата наличност; К- стойността на иконофизичната
температура и за пълния набор от артикулите
тази стойност е 5,65 след като се има в предвид особеностите на ABC маркетинговия
анализа [3]. Това уравнение на маркетинговото състояние има пълна аналогия с уравнението за състоянието на идеалния газ и се явява
една от целите за изследванията на фармацевтичната биоиконофизика (биоиконофизична
фармакология).
Количествено описание на фармацевтична биоиконофизика
Фармацевтичните науки имат винаги за
цел да създава такива нови по-ефективни
молекули с терапевтични ефекти с прилагането на физико-химични модели, социални фактори и икономическите процеси в обществото, които могат да повлияят върху краен резултат за създаването на такива вещества с
терапевтичен ефект с цел подобряването на
фармацевтичната здравна система. Биоиконофизиката [10], която е интегративна научна
система, може да взаимодейства с фармацевтичните науки и крайният резултат е формирането на новата интердисциплинарна научна
концепция, която би могла да се нарече фармацевтична 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, биофизични, биохимични и фармацевтични науки. 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 странични ефекти мониторирани от страна на национални фармацевтични агенции. Ако преди
много векове номенклатурата е била изцяло
от лечебни растения, то в наши дни се разработват високите технологии и биотехнологии.
Но, най-важният аспект е как да се поддържа
здравословното състояние на човека. Тази
концепция за равновесието може да бъде развита от интегративна система от науки като
биоиконофизика[11]. Концепцията за равновесие разработена в [3] също може да се приложи за живите системи (за човека). Позовавайки се на фармацевтично приложение на
лекарства, тогава това равновесие се описва с
израза, подобен на израза от работа [3]:
Pm ⋅ N = K където Pm е цената на една молекула от лекарството; N е количеството на администрираните молекули; K е константата
на равновесието, която описва от статистическа гледна точка равновесието на системата, стабилността и хармонията на голяма система от компоненти.[12], [13]
Необходимостта на човека да консумира
лекарства е да подобри здравословното си
състояние. Следователно процесът на администриране на лекарствените молекули от
организма е много сложен, който се описва
чрез биохимични реакции и крайният резултат е взаимодействието на молекулите с рецепторите на различни вътрешни органи.
Времето на полуживот на молекулите е времето, необходимо на количеството да се намали до половината първоначалната му стойност в кръвната плазма и е важен параметър
на всяка молекула, който служи за изчисляване на периодичното администриране на дозите [14]. Клиничният отговор след прием на
лекарства е представен във Фиг. 1, представена в работа [15].

Фиг. 1. Клиничен отговор след прием на лекарствата [15].
Зависимостта на времето на полуживот като функция от моларната маса е една от найважните задачи за изследване в тази работа,
което означава как различни моларни маси
влияят върху времето на полуживота със същите таргетни рецептори на съответния орган. Приложеното лекарство може да се описва с уравнението на равновесие като:
(2)
K ⋅ N art =< P > m ⋅ N
където N е общото количество на администрираните молекули на лекарството;
< P > m е средната цена на една молекула; N art е количеството на различни видове
лекарства, приблизително администрирани в
един и същ момент от време. Случаят, когато
N art = 1 , тогава се администрира едно наименование. Този израз (2) може да се посочи
като уравнение на фармацевтичното биоиконофизично състояние на равновесие на Човека. В резултат на прием на дозите протичат
редица биохимични процеси между молекулите 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 термомашина от първи род, чийто уникален резултат е производството на работа без консумация на енергия от външна среда. Транспонирана към биоиконофизиката, тази формулировка 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 термодинамиката:
(3)
∆U = Q − A
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Изменението на вътрешната енергия на
системата ∆U е резултат от топлина Q предадената на системата и работата A, извършена от системата. Взаимодействието на лекарството и рецептора протича при приблизително постоянна температура и процесът може
да се счита за изотермичен процес. Съответната работа A/ , която е в границите на енергиите на активиране на рецепторите, се счита
за извършената работа върху системата и се
изчислява като:
N1 / 2

N

N

N1 / 2

A/ = − A = − ∫ < P > dN =K ⋅ N art ⋅

∫

тука m form е масата на една таблетка, или
една капсула и т.н .; М - моларната маса; N A числото
на
Авогадро.
Тогава:

N=

ln 2

< P >m =

B0 =

< P > gr =

(7)

получаваме:
=< P > m ⋅ N ⋅ λ ⋅ T1 / 2
(8)

< P > mole =

В крайна сметка, стойността на една молекула е:

< E > rec N tot rec ⋅ M

чрез

=

B0 (t )
m form

(16)

B 0 (t ) ⋅ M
m form

(17)

=

Bo (t )

ν

< P > gr =

(9)

(18)

B 0 (t )

(19)

m form

B0 (t ) = ν ⋅ < P > mole = m form ⋅ < P > gr

Общото количество N администрирани
молекули може да бъде изразено с количеството молове от една лекарствена форма с маса m form :

запише

B
B (t ) ⋅ M
: < P > mole (t ) = 0
ln 2
m form

(7)

m
N
ν=
= form
NA
M

се

Масата на един мол от веществото е М, тогава цената на тази маса е < P > mole . Съответната
цена
за
един
грам:
< P > mole Bo (t ) ⋅ M Bo (t ) ;
< P > gr =
=
=
M
m form ⋅ M m form

ване в (6):

N ⋅ ln 2

да

B⋅M
(15)
m form ⋅ ln 2
m form ln 2
Изразът (15) може да бъде записан и чрез

< P > mole =

A / =< E > rec ⋅ N tot rec и след това чрез замест-

< P >m =

(14)

m form ⋅ ln 2

B =< E > rec N tot rec , тогава:

< E > rec , тогава общата енергия е

< E > rec N totrec

(12)

const цената на един мол намалява се, ако
масата m form
се
увеличи.
Фактора

(6)
От друга страна стойността A представлява общата енергия за активиране на всички
рецептори. Общото количество на всички
рецептори на повърхността на клетката
е N tot rec и енергията на един рецептор е

< E > rec ⋅ N totrec

(11)
получаваме:

Изразът (14) показва, че ако моларната маса M се увеличи, тогава цената на един мол се
увеличава при постоянна стойност на
m form = const и съответно за стойността M =

/

в

(9),

< E > rec N totrec ⋅ M

< E > rec N tot rec може

< E > rec ⋅ N totrec = K ⋅ N art ⋅ λ ⋅ T1 / 2

в

m form ⋅ N A ⋅ ln 2

< P > mole =

A/ = K ⋅ N art ⋅ λ ⋅ T1/ 2

(2)

(11)

< E > rec N tot rec ⋅ M

dN
= K ⋅ N art ⋅ ln 2
N

Тука λ е константата на скоростта за елиминиране на лекарството. Замествайки (5) в
(4):

Замествайки

⋅ NA

Съответния израз за стойността на един
(13)
мол е: < P > mole =< P > m ⋅ N A

(5)

λ

M

Замествайки

(4)
тук N1 / 2 е количеството молекули, съответстващо на момента на времето на полуживот T1 / 2 [16], [17]. Изразът на времето на полуживот за биохимичните процеси за създаване на лекарствено-рецепторни комплекси
[18],[19] е:

T1 / 2 =

m form

(20)

ν ⋅ < P > mole = ν ⋅ M ⋅ < P > gr ⇒ < P > mole = M ⋅ < P > gr

(10)

M=
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< P > mole
< P > gr

(21)
(22)

С израза (22), може да се формулира биоиконофизичния 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 N f
количеството на лекарствените форми (N f
количество таблетки или капсули), тогава
масата на един опакован продукт m p може да
бъде изчислена като: m p ≅ N f ⋅ m form , където

ν rec =

Замествайки

Pp = N f m form
(25)
тогава:

Pp = N f ⋅

(13)

(24)

M ⋅ < E > rec N totrec
ln 2 ⋅ M ⋅ m form

Emole ⋅ N tot rec
N A ⋅ ln 2

в

(2),

= Nf ⋅

T1 / 2 =

< E > rec ⋅N totrec
ln 2

N A ⋅ λ ⋅ Т1 / 2
N tot rec

Съотношението

NA

(29)

Emole
RT

mp

m form

=

mp

m0 N

=

mp N A
M ⋅N

и чрез

заместване в израза (28), тогава:

Emole
⋅ N tot rec и
NA

Emole =

ln 2 ⋅ N ⋅ M ⋅ Pp
m p N A ⋅ν rec

(31)

където m p е масата на кутията (m p ̴ 5 gr до ̴
50 gr); N-количество администрирани молекули 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 лекарствата. Малко преобразуване на израза (31)
дава:

замествайки в (25),
Вземайки предвид израза (5), тогава:

Emole ⋅ N tot rec

ln 2
⋅e
A

ми е: N f =

Енергията на активиране на един мол рецептори е Emole =< E > rec ⋅ N A и съответната
обща енергия на активиране на всички рецеп-

Pp = N f ⋅

(28)

(30)
Получава се важен израз (30), който показва, че ако енергията на активиране е повисока, тогава времето на полуживот е поголямо. Взаимозависимостта между моларната маса, времето на полуразпад и енергията на
активиране може да бъде намерена чрез израза (28). Количеството на лекарствените фор-

тогава:

(26)

тори е: Etot =< E > rec ⋅ N tot rec =

ln 2

където А е пред-експоненциален фактор.
Като се има предвид изразът на константата
на скоростта на елиминиране, тогава:

(23)

Замествайки израза (22) в (23), тогава:

< P > mole
M

N f ⋅ Emole ⋅ν rec

 A
Emole = RT ln 
λ

(масата на формата на едно лекарство). Тогава цената на един продукт е:

Pp = N f m form

:

NA

Pp =

Този израз (28) показва, че цената на продуктите е по-висока, ако енергиите на активиране E mole за създаване на комплексите
лиганд-рецептори са по-високи, което е логично твърдение: колкото по-високи са енергиите за активиране, толкова по-високи са
цените. Добре известният израз на енергията
за активиране на един мол е [21]:

m form е масата на една таблетка, капсула и т.н.

Pp = m p < P > gr = N f m form < P > gr

N tot rec

(27)
представлява коли-

чеството молове за всички рецептори
ln 2 ⋅ N ⋅ M ⋅ Pp ln 2 ⋅ν ⋅ M ⋅ Pp
ln 2 ⋅ m form ⋅ M ⋅ Pp ln 2 ⋅ m form ⋅ Pp ln 2 ⋅ mo ⋅ N ⋅ Pp
E mole =
=
==
=
=
m p N A ⋅ν rec
m p ⋅ν rec
M ⋅ m p ⋅ν rec
m p ⋅ν rec
m p ⋅ν rec
По този начин енергията на активиране се
 ln 2  ln 2 ⋅ N ⋅ Pp
ln T1 / 2 = ln
⋅M
+
увеличава с увеличаването на масата на една
 A  RTm p N Aν rec
(33)
молекула m 0 . Замествайки израза (31) в (30),
Общата
форма
на
графиката
на
функция


(32)
тогава: T1 / 2 = ln 2 ⋅ exp ln 2 ⋅ N ⋅ Pp ⋅ M 
ln (T 1 / 2 ) = f (M), (фиг. 2)
 RTm N ν

A
p
A rec 

Екстраполацията, дава възможност за изИзразът (32) позволява да се оцени предчисляване на предекспоненциалния фактор A,
експоненциалният фактор A чрез представякойто съответства на много малки молекули с
нето на графиката ln (T 1/2 ) = f (M):
моларни маси M → 0. За много малки моле-
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кули пред-експоненциалният фактор съвпада
с константата на скоростта λ.

T1 / 2 =

ln 2 0 ln 2
⋅e =
⇒ A≡λ
A
A

Изразът

 ln 2  ln 2 ⋅ N ⋅ Pp
ln T1 / 2 = ln
⋅ M е линей+
 A  RTm p N Aν rec

(34)

на функция и може да бъде представен като:
y = ax + b ;
y ≡ lnT1 / 2 ;

ln 2 ⋅ N ⋅ Pp
 ln 2 
b ≡ ln
; a ≡
RTm p N Aν rec
 A 

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:
ln 2 ⋅ N ⋅ Pp
ln 2 ⋅ N ⋅ Pp
(36)
a≡
⇒ν =
RTm p N Aν rec

Фиг.2. Линейна зависимост

ln 2 ⋅ N ⋅ Pp
RTm p N A a

=

ln 2 ⋅ N ⋅ Pp
RTm0 N ⋅ N f ⋅ N A ⋅ a

=

ln 2 ⋅ Pp
RTm0 N f ⋅ N A ⋅ a

RTN f M ⋅ a ⋅ν rec
ln 2

(38)

Съответната енергия за активиране на
един мол рецептори може да бъде намерена,
ако изразът (28) е заместен в (38):

N f Emole ⋅ν rec
ln 2

=

RTN f M ⋅ a ⋅ν rec
ln 2

RTm p N A a

=

ln 2 ⋅ Pp
RT ⋅ N f ⋅ M ⋅ a

(37)

леми; слухово увреждане; сърдечно заболяване; ампутация на крайник.
Лекарства, които увеличават производството на инсулин
Многобройни класове лекарства могат да
се използват за увеличаване на производството на инсулин при хора с диабет.
1) Амилинови миметици са инжекционни
лекарства, които стимулират отделянето на
инсулин. Тези лекарства се използват в комбинация с инжекционен инсулин. Те се използват, 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
дипептидилпептидаза 4 са орални таблетки, които увеличават освобождаването на инсулин от панкреаса. Примерите за DPP-4 включват: саксаглиптин (Onglyza); ситаглиптин (Januvia);
линаглиптин (Tradjenta).
3)Сулфонилурейни продукти. Те действат, като увеличават отделянето на инсулин
от панкреаса, за да намалят нивата на глюкоза
в кръвта. Примерите за сулфонилурейни продукти включват: глибурид (микроназа); глипизид (глюкотрол); глимепирид (амарил);
хлорпропамид ;толазамид; толбутамид.
Прилагането на биоиконофизичната концепция за противодиабетните лекарствените
вещества се базира във намирането на зави-

За да се намери ν rec , изразът (37) може да се
представи като:

Pp =

rec

Изразът (36) може да бъде преобразуван,
ако масата на продукта mp ще съдържа масата
на
една
молекула
mo:
m p ≅ m form ⋅ N f = mo ⋅ N ⋅ N f ;

 ln 2  ln 2 ⋅ N ⋅ Pp
ln T1/ 2 = ln
⋅M
+
 A  RTm p N Aν rec

ν rec =

(35)

⇒ Emole = a ⋅ M ⋅ R ⋅ T

(39)
Интересният момент е да се подчертае
спрямо коефициента а. Коефициентът a представлява количеството молове на лекарственото вещество, съответстващи на един грам
от това вещество и този коефициент a има
аналогията с молалността [22].
Приложение на концепцията на фармацевтична биоиконофизика за противодиабетични 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 панкреаса.[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-
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симостта на натуралния логаритъм на времето на полуживота в зависимост от моларната
маса на тези противодиабетните вещества.
Основната база данни на лекарствата [24]
позволява доступа към стойностите на моларните маси на лекарствените вещества и
съответните стойности за времето на полуживот.(Табл.1)
Таблица 1. Противодиабетични вещества
ЛЕКАРСТВЕНО
M;
T 1/2 ;
ВЕЩЕСТВО
g/mole
h
ln(T 1/2 )
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

Фиг.4. Зависимост E mole =f(M) за противодиабетните лекарства
Съответните численни стойности за енергия на активация от графика на Фиг. 4 варьира в интервала от 3 kJ/mole до 6 kJ/mole. Данните в научната литература за енергия на активация на инсулиновите рецептори са в същите подобни интервали на числените стойности [25] : 4–8 kJ/mol.
По този начин напълно валидира се тази
концепция. Дори, числените стойности за
енергията на активация получени чрез биоиконофизичната концепция има функционалната зависимост от моларната маса. Числената стойност на коефициента а зависи комплексно от както от био-физиологични параметри (моларната маса, температура, количество молове за инсулиновите рецептори),
така и от чисто иконофизични параметри
(цената за един продукт, теглото на опаковката, количество молекули влизащи в състава
на лекарствената форма).

РЕЗУЛТАТИ. ОБСЪЖДАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ
Данните от табл. 1 позволява да се представи
графика
на
зависимостта
ln T1 / 2 = f ( M ) .(Фиг.3)
Коефициента на пропорционалност а от
израза (33) се определя по тангенса на ъгъла
на наклона от графика ln T1 / 2 = f ( M ) . Съответната стойност е а=0,0043. По известната
стойност на а може да се изчислява стойностите на енергиите за активация за един мол
инсулинови рецептори по израза (39)
Emole = a ⋅ M ⋅ R ⋅ T . Температурата е от порядъка 310 К; R=8,31. Количеството на инсулиновите рецептори са описани във работа [26].
Съответният
график
на
зависимостта
Emole = f (M ) е представена във Фиг. 4

Заключение
Изследването, предложено в този научен
анализ, има основно значение, което може да
послужи като еталон при синтеза на нови
молекули с терапевтичен ефект. Приложението на това интегративно изследване за антидиабетни лекарства позволява да сравним
числените стойности на енергиите за активиране на инсулиновия рецептор с данните,
получени по други методи в научната литература. 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.

Фиг.3. Зависимост ln T1 / 2 = f ( M ) за противодиабетните лекарства
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ФАКТОРИ, ОБУСЛАВЯЩИ КОНСУМАЦИЯТА НА ТЕСТЕНИ ИЗДЕЛИЯ
Петя Христова, Красимира Бенкова, Магдалена Платиканова
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

Материал и методи

Тестените изделия са основни хранителни
продукти, заемащи ключово място в диетата
на хората в наши дни [8,10]. Хлябът, като основен техен прeдставител, е източник на въглехидрати, 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 начин на живот, което включва хранене с пониско ниво на постъпилите в организма въглехидрати [5,12].
Все по-често се обсъжда здравословното
състояние като пряко зависимо от консумацията на тестени изделия [6.] Това е свързано
с категоричните данни в световната литература за повишаване на висцералната мастна
тъкан като резултат от включването на тестените продукти в диетата [4,7]. Този проблем
от своя страна води до отключване на различни хронични заболявания и влошаване на
здравето и качеството на живот [3].
Целта на настоящото проучване е да изследва честотата на консумация на тестени
изделия, както и факторите, които я обуславят.

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 изследването се разглеждат признаците: пол, образование и професионална заетост.
Отговорите на анкетата се прилагат в обработките като кодове или като ординални и
номинални стойности. Статистическата обработка на данните е извършена на базата на
дискриптивна и инферентна статистика с помощта на SPSS package, version 25.
Резултати
Консумацията на тестени изделия в ежедневието е много честа. Анализът на данните
показва, че 28.72% от респондентите консумират тестени изделия всеки ден, 31.40% - 23 пъти седмично, 15.08% - един път седмично, рядко – 21.90% от анкетираните и едва
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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).

2.89% отричат категорично консумацията на
тестени изделия.
Забелязва се тенденция към по-честа консумация на тестени изделия при мъжете –
14.88% от тях консумират хляб и тестени изделия ежедневно срещу 13.84% от жените.

Таблица 1. Честота на консумация на тестени изделия по пол
Отговор

Брой/процент Пол
Брой

жена

Процент (%)
Брой

мъж

Процент (%)
Общ брой

Общо

Процент (%)

никога

1 път седмично

всеки ден

рядко

2-3 пъти седмично

9

56

67

76

85

1.86%

11.57%

13.84%

15.70%

17.56%

5

17

72

30

67

1.03%

3.51%

14.88%

6.20%

13.84%

14

73

139

106

152

2.89%

15.08%

28.72%

21.90%

31.40%

- 11.84%. Става ясно, че по-образованите хора
са по-прецизни и по-рядко включват в ежедневната си диета хляб и тестени изделия, което може да се обясни с по-добра информираност и по-големи възможности за поддържане
на здраволовен начин на живот.
Тези резултати се онагледяват с Фигура 1 с
графиката на размаха.

Друг фактор, който оказва влияние върху
консумаията на тестени изделия е образованието. Хората, които най-често консумират
тези продукти са тези със средно образование
– 15.92% и 10.41% от тези с висше образование (фиг. 1).
17.76% от респондентите със средно образование консумират тестени изделия два до
три пъти седмично, следвани от тези с висше

Фиг. 1. Честота на консумация на тестени изделия според образованието
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сионерите – 15.33%. Едва 7.66% от работещите и 5.69% от тези на държавна служба
консумират тестени изделия ежедневно.
От тези данни е видимо, че хората с повисоки доходи и постоянна работа са тези,
които имат възможност да си позволят спазване на здравословен режим на хранене (фиг.
2).

Важен фактор, който обуславя консумацията на тестени изделия е и професионалната
заетост, защото тя има пряко отношение към
социално-икономическия статус на респондентите, а формирането на диетата често е
обвързана с финансовите възможности на човек. Резултатите отчитат най-висок процент
на ежедневна консумация на тестени изделия
сред безработните – 18.46, следвани от пен-

Фиг. 2. Честота на консумация на тестени изделия според професионалната заетост
Заключение

Обсъждане

В заключение можем да кажем, че консумацията на хляб и тестени изделия продължава да бъде широко разпространено явление.
Изборът за включване на тази група хранителни продукти в менюто е обусловен от няколко 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 избора на храна в ежедневието. Това би дало възможност да се прецизира хранителния режим
и да се оптимизират хранителните навици, а
заедно с това, здравето и качеството на живот.

Резултатите от настоящото проучване са в
подкрепа на едица данни от световната литература.
Установява се, че мъжете консумират хляб
и тестени изделия с по-голяма честота в сравнение с жените [1,2]. По отношение на образованието става ясно, че по-образованите
респонденти са по-прецизни в избора на храна, 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 разнообразна храна, здравословна диета и почесто включват в менюто си тестени изделия
[9].
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