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БЛАГОДАРНОСТИ 

 
ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ   

 
ББ- болест на  Бехтерев 
АХ- артериална хипертония 
ЗД- захарен диабет тип 2 
РА- ревматоиден артрит 
HLОC- здравен локус на контрол  
ICHL- вътрешен здравен локус на контрол 
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PHLC- външен здравен локус на контрол (лекари) 
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ВЪВЕДЕНИЕ 
 
         В съвременното общество едно от многото предизвикателства, пред 
които се изправят медицинските специалисти е разбирането на връзката между 
здравните убеждения и здравното поведение. Работата с пациенти увеличава 
предизвикателствата, тъй като изисква широк поглед, който надхвърля 
познаването на медицинската диагноза. Диагностицирането на хронично 
заболяване и процесът на боледуване са  свързани с формиране на вярвания и 
емоционално преживяване на болестта от пациента. Тези когнитивни и 
емоционални процеси отразяват индивидуалното въздействие на болестта 
върху психическото и физическо функциониране, личния смисъл на 
настъпилите промени и определят адаптацията към болестта.  

Представата на пациента за болестта е ключов компонент в 
саморегулацията на поведението на боледуване, определя копинга и 
резултатите от него (Leventhal, 2003). Според Саморегулативния модел тя е 
психологически конструкт, който се състои от дименсиите:  идентичност, 
свързана с вярванията за тежест на симптомите на заболяването;  последици – 
свързани с характера и тежестта на последиците от болестта; времетраене– 
свързани с очакваната продължителност на заболяването; причини – свързани с 
вярванията за факторите, които водят до поява и развитие на заболяването; 
личен контрол и контрол на лечението – свързани с възприеманите 
възможности за контрол на заболяването с поведението и преценката за 
ефективност на лечението; съгласуваност – свързани със степента, в която 
пациента разбира заболяването и емоционална представа – свързани с 
равнището на психологически дистрес от болестта.  

В научната литература е доказана връзката между представата за 
болестта и соматичното и психично здраве, съдействието и 
последователността към лечение, търсенето на здравни грижи и 
удовлетвореността от тях.  Всичко това подчертава значимостта на 
представата за болестта за осигуряването на по-ефективни здравни грижи за 
пациенти с хронични заболявания  и предполага медицинските специалисти да 
познават нейното съдържание, но и факторите, които я формират.  

Според Саморегулативния модел (Leventhal, 2003) представата за 
болестта се формира от личността на пациента, социокултуралната среда и 
индивидуалния процес на боледуване. В научната литература не са достатъчно 
конкретизирани тези фактори, което насочи нашия изследователски интерес 
към тяхното проучване. Считаме, че установяването им ще увеличи 
разбирането за процеса на саморегулиране на поведението на боледуване, ще 
подпомогне взаимодействието с пациентите и индивидуализираните подходи 
за лечение.  Познаването на факторите на представата за болестта може да 
подпомогне разработването на психологически интервенции за промяна на 
неадаптивните модели за болестта, програмите за здравна политика и 
мениджмънт в мултикултуралното общество и не на последно място 
програмите за промоция на здраве. 
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I. ЦЕЛ И ЗАДАЧИ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО 
 
Обект на изследването е представата за болестта при пациенти с хронични 
заболявания.  
 
Предмет на настоящото изследване са личностови, социокултурални фактори 
и фактори, свързани с боледуването, формиращи представата за болестта при 
пациенти с хронични заболявания.  
 
Цел на изследването е да се проследят проучените в литературния обзор 
фактори за формиране на представата за болестта при пациенти с хронични 
заболявания.   
 
Задачи  
 

1. Да се установи и сравни съдържанието на представата за болестта при 
пациенти, страдащи от захарен диабет,  болест на Бехтерев, 
артериална хипертония  и ревматоиден артрит.  

2. Да се определят и анализират факторите, свързани с боледуването, 
които са значими за формирането на представата за болестта  

3. Да се анализира връзката на социодемографските фактори с 
представата за болестта и с факторите, които й влияят 

4. Да се определят личностовите характеристики, от които зависи 
представата за болестта.  

 
 
Изследвани лица 
 
В изследването бяха включени 237 лица, с водеща потвърдена лекарска 
диагноза с едно от следните хронични заболявания: ревматоиден артрит, 
анкилозиращ спондилит (болест на Бехтерев), захарен диабет тип 2 и 
артериална хипертония.  Разпределението на изследваните лица е както 
следва: по заболяване: ревматоиден артрит (n=27), болест на Бехтерев (n=76),  
захарен диабет тип 2 (n=73) и артериална хипертония (n=61); по пол: мъже 
(n=109), жени (n=128); по етнос: българи (n=150),  турци (n=87). Изследването 
се проведе в градовете Стара Загора, Раднево, Разград и Кърджали. Данните са 
събрани в периода ноември 2015 г.– февруари 2016 г. Хоспитализираните 
пациенти, участваха в изследването в края на хоспитализацията. 
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II. МЕТОДИ  
 
Анкетен метод: 
 
1. Анкетна карта за социодемографски характеристики, диагноза и данни за 

боледуването. 
Психологически методи: 

 
1. Кратък  въпросник за  възприемане на болестта (B-IPQ,  Broadbent, E. 

et al, 2006), с установена в емприричното изследване вътрешна 
надеждност коефициент Cronbach α=0.71 

2. Въпросник за здравен локус на контрол  (MHLC-C, Wallston, Stein, 
Smith, 1994) с вътрешна надеждност за цялата скала коефициент Cronbach 
α=0.83; за подскалите  Cronbach α=0.70 –0.92. 

3. Скала за генерализирана Аз-ефикасност (GPSЕS, Jerusalem & 
Schwarzer, 1992) с вътрешна надеждност за цялата скала  коефициент 
Cronbach α=0.89. 

4. Скала за Аз-ефикасност за справяне с хронично заболяване  (SECDS, 
http://patienteducation.stanford.edu) с вътрешна надеждност за скалата 
коефициент Cronbach α=0.95 и за подскалите Cronbach α=0.71 –0.95 

5. Метод за оценка на оптимизъм и негативни очаквания (Величков, А., 
М. Радославова, 1993) с вътрешна  надеждност за цялата скала 
коефициент Cronbach α=0.76,  за подскала  Оптимизъм- коефициент 
Cronbach α=0.89, за подскала Негативни очаквания- коефициент Cronbach 
α=0.72 

6. Въпросник за социална подкрепа (MОS:SSSI, Sherbourne & Stewart, 
1991) с коефициент Cronbach α=0.96 за цялата скала; за подскалите 
коефициент Cronbach α=0.91–0.93; 

7. Въпросник за измерване на етническа идентичност  (MEIM-R, Phinney 
& Ong, 2007) с вътрешна  надеждност за цялата скала коефициент 
Cronbach α=0.86,  за подскала Обвързаност коефициент Cronbach α=0.82 
и за подскала Изследване коефициент Cronbach α=0.79.  

 
Статистически методи:  

1. Описателни статистики за количествени променливи – хистограма на 
разсейване, средна аритметична, стандартно отклонение, стандартна 
грешка и 95% доверителни интервали.  

2. Описателни статистики за качествени променливи – честоти и проценти. 
3. t-тест на Стюдънт (Student) за сравняване на средни стойности при две 

независими извадки 
4. Тест на Колмогоров–Смирнов (Kolmogorov-Smirnov) за оценка на 

нормалност на разпределение.  
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5. Дисперсионен анализ ANOVA с Dunnett post-hoc test за проверка на 
хипотези за равенство между повече от две средни при променливи с нор-
мално разпределение.  

6. Непараметричен тест на Mann-Whitney за сравняване на две независими 
извадки при променливи с различни от нормалното разпределения. 

7. Тест на Крускъл-Уолис (Kruskal-Wallis) с точен тест или Монте Карло за 
сравняване на две или повече количествени променливи с разпределения 
различни от нормалното или променливи с различни разпределения.  

8. Корелационен анализ с коефициент Пирсън (Pearson) за линейна 
взаимовръзка на нормално разпределени количествени променливи и 
рангов коефициент на Спирмън (Spearman) за рангови  променливи или 
количествени променливи с разпределения, различни от нормалното. 

9. Непараметричен хи-квадрат тест за оценка на хипотези за връзка между 
две качествени променливи. 

10. Линеен регресионен анализ за оценка на функционални зависимости 
между две или повече случайни величини 

11. Коефициент алфа на Кронбах за установяване на вътрешната валидност 
на използваните в изследването скали и подскали. 

Данните от емпиричното проучване са обработени статистически с пакета 
програми IBM SPSS Statistics, Version 19.  Всички резултати са обсъдени при 
ниво на статистическа значимост P<0.05 

III. РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ 
 

1. ПРЕДСТАВА ЗА БОЛЕСТТА ПРИ ПАЦИЕНТИТЕ СЪС ЗАХАРЕН 
ДИАБЕТ, АРТЕРИАЛНА ХИПЕРТОНИЯ, БОЛЕСТ НА БЕХТЕРЕВ 
И РЕВМАТОИДЕН АРТРИТ  

 
1.1 Влияние на заболяването върху представата за болестта 

 
Представата за болестта е получения сумарен бал на вярванията за 

болестта, който се отнася до общата оценка на болестта като негативна или 
позитивна. По-високият бал се интерпретира като по-негативна цялостна 
оценка за болестта и обратно. С еднофакторен дисперсионен анализ (АNOVА 
с Dunnett post hoc test)  се установи, че видът на заболяването влияе значимо 
върху представата за болестта (F=8.703, P=0.0001).. Представата за болестта се 
различава значимо между пациентите с ББ и АХ (P=0.0001), РА и АХ 
(P=0.0001) и пациентите със ЗД и АХ  (P=0.035). Няма значими различия в 
представата за болестта при пациентите с ББ и РА.  Пациентите с РА и ББ 
имат сходна и значимо по-негативна представа за болестта, в сравнение с 
пациентите със ЗД и АХ, при пациентите със ЗД тя е сравнително по-
позитивна, а при пациентите с АХ - най-положителна. (фиг.1)  
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Фиг.1 Средни стойности на представата за болестта при пациенти със ЗД, АХ, 
ББ и РА 
 

Пациентите с ББ и РА възприемат болестта значимо по-негативно, с по-
неблагоприятно въздействие, което вероятно е свързано нарушенията на 
функционалния капацитет, наличието на хронична болка и началото в по-
млада възраст, което е предпоставка за негативно влияние върху повече 
житейски сфери. РА и ББ са прогресиращи и системни заболявания, които 
включват широк спектър от зрителни, дихателни, сърдечни, 
гастроинтестинални, бъбречни, неврологични и хематологични  нарушения. 
Непредвидимите  прояви на болка, скованост и увреждането на ставите не 
само са свързани със значимо физическо увреждане, но имат важни социални 
и психологически последици. Пациентите често са затруднени в изпълнението 
на основни дейности от ежедневието като тоалет, хранене, пазаруване, 
домакинска работа, социални дейности, във връзка с което преживяват и по-
висок дистрес. Общата симптоматика като болка, скованост и подуване на 
ставите, умора, загуба на тегло и ограничена подвижност обяснява липсата на 
значими различия в представата за болестта при тези пациенти. 

 С помощта на еднофакторен дисперсионен анализ установихме значими 
различия във вярванията за последици (F=11.511, P=0.0001), времетраене 
(F=5.270, P=0.002), идентичност (F=12,91, P=0.0001), съгласуваност (F=5.556, 
P=0.001) и емоционална представа (F=5.851, P=0.001) в зависимост от 
заболяването на пациентите. Анализът с Dunnett post hoc test установи значими 
различия в емоционалната представа между пациентите с РА и АХ (P=0.01), 
ББ и АХ (P=0.006). Емоционалният дистрес при боледуване е значимо по-
висок при пациентите с РА и ББ, в сравнение с пациентите с АХ. Пациентите с 
ББ в значимо по-висока степен смятат, че разбират своето заболяване за 
разлика от пациентите с АХ. (P=0.0001).  Възприеманата тежест на 
симптомите се различава значимо между пациенти с РА и ЗД  (P=0.03),  РА и 
АХ  (P=0.0001),  ББ и АХ (P=0.0001),  ЗД и АХ (P=0.002). Пациентите с РА и 
ББ оценяват симптомите като значимо по-тежки, а пациентите със ЗД – като 
сравнително по-леки, а пациентите с АХ – като най-леки. (фиг.2.) 
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Фиг.2 Средни стойности на вярванията за болестта при пациентите със ЗД, АХ, 
ББ и РА 
 

Вярванията за времетраене също се различават значимо между 
пациентите с РА и АХ (P=0.04), ББ и АХ (P=0.008),  ЗД и АХ (P=0.005). 
Пациентите с РА възприемат болестта като най-продължителна, а пациентите 
с АХ като най-краткотрайна. Има значими различия във възприеманите 
последици между пациентите със ЗД и AХ (P=0.05),  ББ и АХ (P=0.0001),  РА 
и АХ (P=0.0001), РА и ЗД (P=0.007). Няма значими различия във 
възприеманите последици при пациентите с РА и ББ. Те възприемат за най-
тежки последиците, а пациентите с АХ – за най-леки, което вероятно се дължи 
на спецификата на заболяванията. РА и ББ са свързани с нарушаване на 
способностите за физическа активност и може да ограничат социалното 
функциониране, а АХ може да протича асимптомно, не води до физическо 
увреждане и загуба на функционални способности, потенциално не застрашава 
социалното функциониране. 

Убежденията на изследваните лица относно причините за заболяването 
обособихме в категориите външни и вътрешни, всяка от които включва 
подкатегории фактори.  В категорията вътрешни причини са включени: 
биологични фактори, които се отнасят до убежденията, че болестта се дължи 
на стареене, отслабен имунитет, наследственост; психологични фактори, 
които се отнасят до ролята на емоционалното състояние (тревожност, 
подтиснато настроение), личностови характеристики,  начин на мислене; 
поведение, което се отнася до режима на хранене, двигателната активност, 
употреба на алкохол, тютюнопушене и неподходяща грижа за собственото 
здраве. В категорията външни причини са  включени факторите: стрес–
физически стрес (например преумора) и психически стрес (например семейни 
проблеми и междуличностни конфликти), фактори на околната среда – 
замърсявания на околната среда, вируси;  неадекватна медицинска грижа в 
миналото – късна диагностика, неподходящо лечение и случайни фактори – 
съдба, лош късмет, инцидент. С непараметричния Крускъл Уолис тест се 
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установиха значими различия в убежденията, че болестта се причинява от 
биологични фактори, поведението, стреса, фактори на околната среда и 
неадекватната медицинска грижа в миналото, в зависимост от заболяването 
(табл. 1).  

 
Таблица 1. Сравнение на вярванията за причини в зависимост от вида на 
заболяването  

 психоло- 

гични 

фактори 

поведе 

ние  

стрес  биологични 

фактори 

околна 

среда  

неадекватна

медицин- 

ска грижа  

Chi Square 18,043 48,223 24,698 17,574 10,675 8,573 

Exact. Sig. ,000 ,000 ,000 ,001 ,014 ,036 
 

Пациентите с АХ и ЗД по-силно вярват, че наследствеността, стареенето 
и отслабеният имунитет са причини за болестта, докато тези вярвания са най-
слаби при пациентите с ББ. Пациентите с РА и ББ по-силно вярват, че 
замърсената околна среда и неадекватна медицинска грижа в миналото е 
причина за болестта им, в сравнение с пациентите с АХ и ЗД. (фиг. 3) 

 

 
Фиг.3  Средни стойности на убежденията за причини за биологични фактори, 
фактори на околната среда и лошата медицинска грижа при пациентите със ЗД, 
АХ, ББ и РА 
 

Убеждението, че собственото емоционално състояние и психическа 
нагласа са причини за болестта са по-силни при пациентите със ЗД, АХ и РА, в 
сравнение с пациентите с ББ.   Пациентите с АХ най-силно вярват, че болестта 
се дължи на  поведението им, следвани от пациентите със ЗД, а пациентите със 
ББ и РА в значимо по-малка степен приписват причините за болестта на 
поведението си. (фиг. 4) 
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Фиг.4  Средни стойности на убежденията за причини за психологични фактори, 
поведение, стрес при пациентите със ЗД, АХ, ББ и РА 
 

 От тези резултати е видно, че пациентите с АХ и ЗД приписват 
болестта предимно на психологични фактори, поведението, наследствеността 
и стреса и в по-малка степен на фактори на средата и здравните грижи. Тези 
вярвания можем да обясним с най-често обсъжданите причини за поява на АХ 
– наследственост, стил на живот (нездравословно хранене, затлъстяване, 
понижена двигателна активност, употреба на алкохол, тютюнопушене) и 
психоемоционален стрес. Освен това, поведението на пациентите с АХ и ЗД е 
значим фактор не само за появата, но и за развитието на болестта.  
Последователността към медикаментозното лечение и поддържането на 
здравословен начин на живот (здравословно тегло, диета, физическа 
активност, отказ от тютюнопушене,  справяне със стреса) са част от лечението 
на тези заболявания. 

 Пациентите с ББ приписват болестта най-вече на стреса, 
наследствеността, поведението и в по-малка степен на фактори на средата, 
неадекватни здравни грижи и собствената личност. Пациентите с РА 
приписват болестта предимно на стреса, наследствеността, отслабения 
имунитет, на собствената личност и емоционално състояние и в по-малка 
степен на поведението, фактори на околната среда и здравните грижи. 
Различията между тези две групи пациенти се отнасят до това, че пациентите с 
ББ имат по-силни убеждения за влиянието на поведението, а пациентите с РА - 
за стреса, замърсената среда и психологичните фактори. Подобен резултат 
установяват Hyphantis и съавт. (2013) в изследване на пациенти с РА и ББ. 64% 
от пациентите с ББ считат, че заболяването се дължи на  рисково здравно 
поведение, докато 59.7% от пациентите с РА считат, че причини за  болестта 
са стреса и личностови черти. Предполагаме, че тези различия между 
пациентите с ББ и РА се дължат от една страна на етиологията на 
заболяванията, а от друга страна на пола. РА е системно автоимунно 
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заболяване и  поради имунологичната си етиология може да бъде повлияно от 
фактори, които влияят върху имунната система: например стрес и негативни 
емоции, екологични замърсявания, други заболявания. От друга страна 
генетичната етиология на ББ обяснява по-слабите убеждения на пациентите с 
ББ, че болестта се  дължи на психологични фактори, в сравнение с пациентите 
с РА. ББ и РА имат различна честота на разпространение в двата пола. ББ 
засяга в по-голяма степен мъжете, в сравнение с жените (съотношение 3:1), а 
РА–предимно жените. От анализите ни за влиянието на пола върху 
атрибуциите за причини се установи, че независимо от заболяването, мъжете 
приписват в по-голяма степен причините за болестта на поведението, а жените 
–на психологически фактори (P<0.05). Предвид генетичната етиология на ББ, 
можем да приемем, че убежденията на пациентите с ББ, че болестта се 
причинява от поведението се дължат основно на пола.  

От проведените анализи можем да обобщим, че пациентите със РА и ББ 
имат сходна представа за болестта, която включва убеждения за тежки 
симптоми и последици, хронично протичане и висок дистрес. На преден план 
тези пациенти изтъкват като причини за болестта си  наследствеността, 
отслабения имунитет и стреса Пациентите със ЗД имат сравнително 
положителни вярвания за тежест на симптомите и за последици от болестта в 
сравнение с пациентите с РА и ББ, но подобни на техните убеждения за 
хронично протичане и ниво на дистрес. Пациентите със ЗД вярват,  че 
стареенето, психоемоционалния и физически стрес, както и те самите с 
личността и поведението си са повлияли за появата на болестта. Пациентите с 
АХ възприемат болестта като свързана с най-леки симптоми, последици и 
дистрес, но слабо я разбират и я възприемат като краткотрайна. Подобно на 
пациентите със ЗД те вярват, че основни причини за болестта са биологични 
фактори, собствената личност, емоционално състояние, здравно поведение и 
стреса.   

 
1.2 Представа за болестта при пациентите със ЗД, АХ, РА и ББ в 
зависимост от давността на боледуване 
 

Представата за болестта при пациентите с АХ, ББ, РА и ББ има 
различна динамика с боледуването. Наблюдава се тенденция с боледуването 
представата за болестта при пациентите с РА да се изменя циклично, което  
съответства на цикличните промени в оценката за тежестта на симптомите. 
Независимо от давността на боледуване, тя остава по-негативна от тази на 
пациентите с други заболявания. Представата за болестта при пациентите с ББ 
в началото на боледуване е негативна и се изменя слабо, но положително с 
боледуването. Въпреки това, представата за болестта при пациентите с ББ до 
десетата година боледуване остава по-негативна в сравнение с тази на 
пациентите със ЗД и АХ. При пациенти с АХ представата за болестта се 
променя към по-негативна. В първата година от боледуването пациентите с 
АХ имат най-положителна представа, която става значимо по-негативна с 
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боледуването. Представата за болестта на пациентите с АХ  в периода след 
десет години  боледуване е по-негативна, в сравнение с тази на пациентите със 
ЗД и ББ. При пациентите с диабет не настъпва значима промяна в представата 
за болестта с боледуването и тя остава относително стабилна (фиг.5)    

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Фиг.5 Средни стойности на представата за болестта в зависимост от давността 
на боледуване при пациенти със ЗД, АХ, ББ и РА  
 

По отношение на дименсията идентичност на представата за болестта 
при пациентите с ЗД и АХ възприеманият брой и тежест на симптомите 
нараства с боледуването, а при пациентите с ББ и РА възприеманата тежест на 
симптомите има тенденция да се изменя циклично. пациентите с АХ, 
диагностицирани от 1 година  възприемат като най-леки симптомите на 
болестта,  пациентите с по-голяма давност на боледуване възприемaт по-тежки 
симптоми и пациeнтите с над 20 години боледуване възприемат най-голям 
брой и тежест на симптомите. АХ е заболяване, което може да протича 
асимптомно и да остане неразпознато дълго време, а при ЗД по-големия брой и 
тежест на симптомите настъпват с боледуването.  За разлика от тях РА и ББ се 
характеризират с наличие на възпалителен процес, протичат на периоди с 
обостряне на симптомите и периоди на ремисия.  Обострянията могат да се 
появят без предупреждение с интензивна болка и скованост и да доведат до 
загуба на способността за движение. Този цикъл на пристъпно протичане 
обуславя значителното влияние на симптомите и най-вече на болката върху 
физическото функциониране и психическото състояние на пациентите с РА и 
ББ. Въпреки това, след преминаване на  пристъпа, хората са в състояние да се 
върнат към предишния си начин на живот, което може да обясни промените 
към по-позитивно възприемане на болестта за определени периоди. 
Изследването ни има срезов дизайн и не може да установи влиянието на 
актуалното протичане на болестта върху вярванията за нея. 

При сравнение на вярванията за последиците на болестта при 
пациентите с различна давност на боледуване се установи, че с боледуването 
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пациентите с ББ и РА възприемат като по-леки последици от болестта, при 
пациентите с АХ възприеманата тежест на последиците нараства, а при 
пациентите със ЗД – няма различия.  В първата година от боледуването 
пациентите с ББ възприемат като най-тежки последиците (x=8.3, SD=2.3). Тази 
тенденция при пациенти с по-голяма давност на боледуване намалява (x=6.3, 
SD=2). Пациентите с РА с до 10 години боледуване възприемат като най-тежки 
последиците от болестта,  а при пациентите с над 10 години боледуване 
възприеманата тежест на последиците намалява.  Пациентите със ЗД 
възприемат последиците от болестта по подобен начин през целия период на 
боледуване. Пациентите с АХ, диагностицирани от една година, възприемат 
като по-леки последиците от болестта (x=2, SD=0.3), с боледуването 
възприеманата тежест нараства и  достига най-високи нива при  пациентите с 
над 20 години боледуване (x=7.7, SD=0.7).  

Нивото на емоционалният дистрес при пациентите с АХ нараства – с 
най-ниски стойности в първата година от боледуването и най-високи при 
пациенти боледуващи над 10 години.  При пациентите с ББ и РА се наблюдава 
обратната тенденция. При пациенти с ББ, които боледуват от пет години и при 
пациентите с РА с до 10 години боледуване дистресът е най-изразен, а при 
пациентите, които боледуват от 10 до 20 години- най-слабо изразен. При 
пациенти със ЗД дистресът не се изменя  с боледуването  

Анализите на връзката на дименсията съгласуваност с давността на 
боледуване установи обща тенденция  разбирането на болестта да е най-високо 
при всички пациенти с една година на боледуване и най-слабо – при пациенти 
с 2 до 5 години на боледуване.  

По отношение на вярванията за контрол на лечението се установи, че 
пациентите с АХ боледуващи от една година възприемат по-висок контрол на 
лечението (x=9.25, SD=0.5), в сравнение с пациентите с боледуване от 2 до 20 
години (x=6.4, SD=2.2). При пациентите със ЗД възприемания контрол на 
лечението има близки стойности при групите с различна давност на 
боледуване. При пациентите с ББ и РА обаче вярванията за ефективност на 
лечението с боледуването се променят циклично – с периоди, в които 
възприемания контрол на лечението е по-висок и периоди, в които тези 
убеждения при пациентите са по-слаби. Причина за това вероятно е цикличния 
характер на протичане на тези заболявания, но не можем да установим, дали 
по-слабите вярвания за ефективност на лечението се дължат на периодите на 
обостряне, а по-силните – на настъпила ремисия, или на неустойчивия 
характер на тези вярвания като обща закономерност на боледуването.  

Пациентите с АХ в първата година на боледуване (x=9, SD=0.8)  и с над 
20 години боледуване (x=8.5, SD=0.7) възприемат като най-висок личния 
контрол на болестта, в сравнение с по-слабите вярвания при боледуващите от 
2 до 20 години (x=5.5, SD=1.7). При пациентите с РА, възприеманият личен 
контрол на болестта е най-нисък  при пациенти с 6 до 10 години боледуване. В 
този период пациентите с РА имат най-негативна представа за болестта, която 
може да се дължи на вярванията за нисък личен контрол, по-високия дистрес и 
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възприемането на по-тежки симптоми.  При пациентите със ЗД вярванията за 
личен контрол са подобни при пациенти с различна  давност на  боледуване, а 
при пациентите с ББ  се изменят слабо, но положително с боледуването.  

 В обобщение, можем да кажем, че представата за болестта при 
пациентите с ББ в началото на боледуване е негативна.  С боледуването 
пациентите възприемат по-висок личен контрол на болестта, по-леки 
последици и дистрес, което вероятно се дължи на адаптацията към болестта. 
При пациентите с РА, представата за болестта се изменя циклично и се 
определя в най-голяма степен от тежестта на симптомите.  При пациентите със 
ЗД вярванията за контрол на болестта и дистресът не се променят с 
боледуването, увеличават се възприеманата тежест на симптомите и 
последиците, но представата за болестта остава стабилна. При пациентите с  
АХ представата за болестта се променя в най-голяма степен от положителна в 
първата година на боледуване към негативна. С боледуването пациентите 
възприемат като все по-голяма тежестта на симптомите и последиците, 
преживяват по-висок дистрес, оценяват като по-ниска ефективността на 
лечението и способностите да влияят върху болестта с поведението си.  
  
2. ВЛИЯНИЕ НА ФАКТОРИТЕ НА БОЛЕДУВАНЕ ВЪРХУ 
ПРЕДСТАВАТА ЗА БОЛЕСТТА  

 
2.1 Влияние на давността на боледуване върху представата за болестта 

  
 С еднофакторен дисперсионен анализ са установени значими различия 

във вярванията за времетраене (F=3.242, P=0.013), идентичност (F=3.888, 
P=0.004) и съгласуваност (F=5.332, P=0.0001) в зависимост от давността на 
боледуване. С Dunnett post hoc test се установиха значими различия в 
идентичността при пациенти, които боледуват от 2 до 5 г. и боледуващи над 20 
години (P=0.002), както и между пациентите, боледуващи от 11 до 20 г. и 
боледуващите над 20 години (P=0.019).  С боледуването, независимо от 
диагнозата, която им е поставена,  пациентите са склонни да възприемат 
болестта като свързана с по-тежки симптоми. Пациентите, които боледуват от  
две до пет години възприемат болесткато свързана с по-леки симптоми, а тези с 
над 20 години боледуване- с значимо по-тежки.  

Установени са значими различия във вярванията за продължителност на 
болестта при пациенти, които боледуват от 2 до 5 г. и тези, които боледуват над 
20 г. (P=0.004). Пациентите с над 20 г. боледуване възприемат болестта като по-
продължителна, в сравнение с пациентите с боледуване от 2 до 5 години. 
Разбирането на болестта се различава значимо между пациентите в боледуващи 
до 1 г. и тези боледуващи от 2 до 10 г. (P=0.02),  както и при боледуващи от 2 до 
10 г. и боледуващи над 20 г. (P=0.003). Пациентите,  боледуващи от една и над 
20 години разбират в най-голяма степен болестта си, а боледуващи от 2 до 10 
години – в най-малка. От тези резултати следва, че в първата година от 
боледуването пациентите смятат, че разбират добре болестта си и я възприемат 
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като свързана  с по-леки симптоми. Пациентите, които боледуват от 2 до 5 
години възприемат болестта като краткотрайна и свързана с по-леки симптоми, 
но слабо я разбират. Пациентите след 20-тата година от боледуването са 
склонни да възприемат болестта като хронична, свързана с по-тежки симптоми 
и имат по-добро разбиране за нея. (Фиг.6)   
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идентичност съгласуваност времетраене

 
фиг. 6. Средни стойности на идентичността, съгласуваността и времетраенето в 
зависимост от давността на боледуване 
 

Увеличаването на разбирането за болестта и я възприемането  като по-
продължителна с боледуването  се потвърждава и от други изследвания на 
пациенти с хронични заболявания (Moss-Morris, R., et al., 2002; Lawson, Bundy, 
& Harvey, 2008; Bijsterbosch et al., 2009;  Dalbeth et al., 2011; Lin & Heidrich, 
2012; Abubakari et al, 2016). Високата съгласуваност в началото на 
боледуването вероятно се дължи на потребността на новодиагностицираните 
пациенти да си обяснят настъпващите промени. Убежденията, че добре 
разбират болестта не винаги са основани на научна медицинска информация 
(Godoy-Izquierdo et al, 2007). Нашето изследване не оценява степента на 
здравна култура и познание за конкретното заболяване, а измерва само 
субективната оценка на пациентите за степента, в която смятат, че разбират 
болестта. Независимо от това, дали разбирането се основава на научни или 
популярни предположения, при пациентите с боледуване от 2 до 10 години, 
вярванията че, разбират болестта си значимо намаляват. Това може да се 
дължи на несъответствие между различните източници на информация, между 
абстрактната (диагноза) и конкретната информация (симптоми, индивидуално 
протичане), на трудности при лечението, непредвидимия ход на болестта, 
оборване на първоначалните вярвания. Този резултат предполага, че за 
пациентите от втората до десетата година на боледуване е подходящо 
консултиране за по-добро разбиране не само на заболяването, но и за 
индивидуалните особености на протичане на болестта, а в първите 5 години от 
боледуването и относно очакванията за продължителност.  

Не се установи значима връзка между емоционалния дистрес с 
давността на боледуване. В изследване на 815 пациенти с РА, Brekke и съавт. 
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(2001) установяват подобни резултати, а други изследвания установяват 
противоположни резултати при пациенти с лупус (Gabriëlle et al, 2011), диабет 
(Abubakari et.al, 2016; Lawson et al, 2008) и остеоартрит (Bijsterbosch et al., 
2009). Тези изследвания обаче, не отчитат  спецификата и тежестта на 
свързаните с болестта симптоми, което може да повлияе върху равнището на 
дистрес. Петкова, Николов (2011) установяват, че тревожността присъства в 
преживяванията и достига до подобни равнища на изразеност при пациенти с 
онкологични и мускулно-скелетни заболявания,  независимо от заболяването и 
етапа на болестта. Наличието на хронична болка на всеки етап от 
боледуването е стресогенен фактор за всички пациенти и води до липса на 
различия в емоционалните преживявания на пациентите.  В нашето изследване 
вероятно хроничния характер на болката при пациентите с ББ и РА и 
увеличаването на тежестта на симптомите с боледуването при всички 
пациенти са причината нивата на дистрес да не намаляват с боледуването. 
Оценката за тежест на симптомите е значимо и умерено свързана с дистреса 
(r=0.53, P=0.0001) и нарастването й с боледуването предполага увеличаване на 
дистреса. От тези резултати следва, че предизвикателствата пред пациентите 
да поддържат добро психично здраве се увеличават с боледуването.   

Давността на боледуване е значим фактор за формиране на вярванията, 
че психологични фактори (Chi-Square=12.98, P=0.011), поведението (Chi-
Square=9.27, P=0.04), стреса (Chi-Square=17.75, P= 0.001) и биологични 
фактори (Chi-Square=13.811, P=0.008) са причини за болестта. Сравнението на 
тези убеждения при пациенти с различна давност на боледуване показва, че 
пациентите, които боледуват от 10 до 20 години най-силно вярват, че болестта 
се причинява от личността, емоционалното състояние,  наследствеността, 
отслабения имунитет и стреса, при по-слаби убеждения за ролята на 
собственото поведение. При пациентите с над 20 години боледуване тези 
вярвания са най-слаби. (фиг.7) 

 

 
Фиг.7 Средни стойности на убежденията за причини в зависимост от 

давността на боледуване 
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Други автори също установяват тенденцията пациентите с по-дълго 
боледуване да приписват причината за болестта на напредналата възраст и 
стареенето и по-малко на наследствеността, рисковото здравно поведение, 
емоционалното си състояние и стреса (P<0.05). (Gump, et al, 2001; Aalto et al, 
2005). От това следва, че продължителното боледуване влияе върху 
представата за болестта като увеличава субективната оценка за тежест на 
симптомите, разбирането и възприемането на болестта като хронична и 
намалява склонността на пациентите да търсят причините за болестта в себе 
си. 
 
2.2 Влияние на хоспитализациите върху представата за болестта  

 
Хоспитализациите са статистически значим фактор за формиране на 

вярванията за последици, идентичност, емоционална представа,  цялостната 
представа за болесттa, убежденията, че лоша медицинска грижа в миналото и 
случайните фактори са причина за болестта. (табл 2)    
 
Таблица 2. Сравнение на вярванията за болестта в зависимост от броя на 
хоспитализациите 

Вярвания за болестта F, Chi-Square sig. 

последици F=8.394  P=0.0001 

идентичност F=7.298 P=0.001 

емоционална представа F=7.298  P=0.001 

представа за болестта F=10.635 P=0.0001 

лоша медицинска грижа в миналото Chi-Square=10.13 P=0.006 

случайни фактори Chi-Square=10.35 P=0.006) 
 

С Dunnett post hoc test  установихме значими различия  между 
пациентите без хоспитализации и пациентите с хоспитализации, независимо от 
броя на хопитализациите във възприеманите последици (P=0.001), ниво на 
емоционален дистрес (P=0.001), възприеманата тежест на симптомите 
(P=0.001), както и в представата за болестта като цяло (P=0.0001). Пациентите 
без хоспитализации възприемат последиците и симптомите на болестта като 
по-леки, преживяват значимо по-малко негативни емоции и възприемат 
болестта по-позитивно, в сравнение с пациентите с хоспитализации. При 
пациенти с хоспитализации  възприеманите последици, симптоми и 
емоционален дистрес не се различават значимо според броя на 
хоспитализациите. (P>0.05). От този резултат следва, че не броят, а наличието 
на хопитализация е значим фактор за формиране на тези вярвания. Пациентите 
с хоспитализации, независимо от техния брой,  значимо по-силно вярват, че 
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неефективни здравни грижи са причина за болестта в сравнение с тези, които 
никога не са хоспитализирани.  Пациентите, които са хоспитализирани поне 
веднъж значимо по-силно вярват, че неправилно диагностициране, късно 
диагностициране, ненавременно лечение или неефективно лечение са причини 
за болестта. Нарастващият брой хоспитализации усилва вярванията, че 
причина за болестта са лошия късмет и съдбата, което може да се дължи на по-
малката ефективност на хоспитализациите при влошено здраве или на общата 
тенденция у пациентите, които са хоспитализирани поне веднъж, да приписват 
причините на болестта на външни неконтролируеми фактори. (фиг.8) 

  

 
Фиг.8 Средни стойности на вярванията за причини на болестта в зависимост от 
броя хоспитализации  
 

 От тези резултати следва, че хоспитализации имат предимно негативен 
ефект върху представата за болестта. Този ефект може да се дължи на 
стресогенността на хоспитализацията, на възприемането й като тежка 
последица от болестта и/или признак на по-тежко заболяване. Наличието на 
хоспитализации по време на боледуване, независимо от техния брой, са 
свързани с по-голям дистрес,  вярванията за тежки последици и убежденията, 
че болестта се дължи на неефективни здравни грижи в миналото.  
Нарастващият брой хоспитализации засилва убедеността за влиянието на 
случайни фактори върху болестта, което заедно с неудовлетвореността от 
здравните грижи е предпоставка за възприемане на болестта като по-слабо 
контролируема.   
 
2.3 Влияние на настоящата хоспитализация върху представата за болестта   

  
С непараметричния тест на Манн Уитни установихме значими различия в 

убежденията за влиянието на психологичните фактори, поведението и 
случайните фактори между хоспитализираните и нехоспитализираните 
пациенти. (табл.3)  
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Таблица 3. Сравнение на убежденията за причини при хоспитализирани и 
нехоспитализирани пациенти 
 

вярвания за болестта Mann-Whitney U Exact.sig 
Психологични фактори U=1627,5  P=0.007 
поведение U=1527  P=0.003 
биологични фактори U=1707  P=0.017 
стрес U=1983  P=0.135 
околна среда U=2079 P=0.236 
неадекватна медицинска грижа U=2296.5 P=0.2642 
случайни фактори U=4483 P=0.005 

 
Хоспитализираните пациенти са значимо по-склонни да вярват, че 

тяхното емоционално състояние, поведение, наследствеността и лошият късмет 
са причини за болестта, в сравнение с пациентите, които не са хоспитализирани. 
Този резултат означава, че болничният престой премества фокуса на мислене 
към търсене на вътрешни причини за болестта. Хоспитализираните пациенти, 
освен на случайните фактори, са значимо по-склонни да приписват болестта на 
собствената личност, емоционално състояние, начин на мислене, поведение и 
фамилна обремененост. Вероятно това се дължи на връзката, която пациентите 
се опитват да направят между актуалната си житейска ситуация, емоционалното 
си състояние и поведение с настъпилата хоспитализация. От друга страна, е 
възможно това акцентиране върху ролята на собствения начин на мислене, 
емоционално отреагиране и психическа нагласа към живота в края на 
болничния престой да се дължи на влиянието на медицинските специалисти. 
Често лекарите насочват вниманието на пациентите към поведението, което е 
полезно за справяне с болестта и алтернативно на него – влошава здравето. 
Освен това като други причини за влошаване на здравето е възможно да се 
обсъждат изразена личностова тревожност или стресогенни събития, които са 
повишили дистреса в степен, в която негативното емоционално състояние 
обостря основното заболяване и налага хоспитализация. Това предполага, че в 
момента на хоспитализация  и непосредственно след нея пациентите са най-
предразположени към промени в поведението или в начина на емоционално 
възприемане на събитията с цел по-добро управление на болестта.  

 Анализите не  установиха значима връзка между вида на лечението и 
представата за болестта. Няма значими различия в представата за болестта при 
пациенти, които използват традиционна и алтернативна медицина или 
комбинират и двата начина на лечение. 

 
2.4 Влияние на  фамилната обремененост  върху  представата за болестта  
 

Фамилната обремененост е фактор, който оказва влияние върху 
вярванията за последици (t=2.011, P=0.04), идентичност (t=2.186, P=0.03) и 
биологични причини (U=3710, P=0.0001). Пациентите с фамилна  



21 
 

обремененост за заболяването възприемат като по-леки симптомите и 
последиците на болестта и приемат в по-голяма степен наследствеността като 
причина за болестта, в сравнение с пациентите без фамилна  обремененост.  От 
анализ на 31 проучвания, Arat, De Cock (2014) потвърждават, че миналият 
опит с болестта е свързан с по-силна вяра в контрола и по-леко възприемани 
последици.  В свое изследване Shiloh и колеги (2002) също установяват, че 
вярванията за причини корелират с възприеманите последици, в зависимост от 
миналия опит с болестта. Миналият опит с болестта  е модератор на връзката 
на вярванията за причини с другите когниции за болестта. При личен опит с 
болестта, няма значима връзка между убежденията за причини и последиците. 
При липса на минал опит с болестта обаче, хората са склонни да възприемат 
болестта и по-големия брой причини като свързани с по-неблагоприятни 
последици.  Възприемането на повече причини и липсата на  личен опит с 
болестта е свързано с усещане за по-голяма заплаха, която води до 
възприемане на по-тежки последици.   

 
2.5 Влияние на коморбидността върху представата за болестта  
 

Наличието на съпътстващи заболявания е значимо свързано с 
вярванията за идентичност (t=-2.41, P=0.017) и емоционална представа (t=-
2.46, P=0.01). Пациентите със съпътстващи заболявания възприемат повече на 
брой и по-тежки симптоми на болестта и преживяват по-висок дистрес и 
значимо по-силно вярват, че външни фактори като случайността, шанса, 
съдбата (U=5270, P=0.023) или замърсената околна среда са причина за 
болестта (U=5414, P=0.048).  Всичко това означава, че наличието на 
съпътстващи заболявания е предпоставка за по-негативна оценка на болестта 
като по-свързана с по-тежки симптоми, с външни неконтролируеми причини и 
по-стресогенна.  
 
3. ВЛИЯНИЕ НА СОЦИОДЕМОГРАФСКИТЕ ФАКТОРИ ВЪРХУ 

ПРЕДСТАВАТА ЗА БОЛЕСТТА 
 
3.1 Влияние на възрастта и пола върху представата за болестта   
 

С непараметричния тест на Крускал Уолис не се установиха значими 
различия в дименсиите на представата за болестта и цялостната представа на 
болестта според възрастта на пациентите.  Други проучвания също не откриват 
значима връзка между представата за болестта и възрастта при пациенти с 
диабет (Grywacz et al.,  2012), когнитивни увреди (Lin et al., 2012) и рак (Kaptein 
et al, 2013, 2015). Тези резултати показват, че възрастта на пациентите не е 
фактор, който влияе върху представата за болестта.  

При сравняване на дименсиите на представата за болестта по пол се 
установиха значими различия в дименсиите времетраене, идентичност, 
емоционална представа и цялостната представа за болестта. (табл.4)  
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Таблица 4. Сравнение на средните стойности на вярванията за болестта при 
пациентите от двата пола 

вярвания за болестта t-test, Man-Whitney U sig. 

времетраене t= -1.98  P=0.04 

идентичност t= -2.48   P=0.01 

емоционална представа t= -2.14  P=0.03 

представа за болестта t= -1.90  P=0.04 

психологически фактори  U=5051   P=0.009   

поведение U=5133  P=0.018 
 
Жените оценяват симптомите като по-тежки, болестта като по-

продължителна, преживяват по-интензивен емоционален дистрес и по-силно 
вярват, че негативното мислене и емоционалните симптоми са причини за 
болестта им. Мъжете са убедени, че в по-голяма степен тяхното здравно 
поведение, отколкото психологичните фактори са довели до поява на болестта.  
(фиг.9)   

 
 
 
 
 
 
 

 
Фиг.9 Средни стойности на вярванията за болестта при пациентите от двата 
пола 
 

Brekke и съавт. (2001) в изследване на 815 пациенти с РА установяват, 
че женският полът е значим предиктор на възприеманата тежест на 
симптомите. Жените съобщават по-честа и по-интензивна болка както в 
началото на измерването, така и след 2 годишен период на боледуване. 
Установените и в нашето изследване полови различия във възприеманата 
тежест на симптомите, могат да се дължат на различията в прага и толеранса 
към болка. Резултати от наше предварително проучване на здрави лица с 
експериментално предизвикана болка установи, че няма значими различия 
между мъжете и жените в прага на болката, но мъжете имат значимо по-висок 
толеранс към болка от жените (Петкова и съавт., 2014).  Други проучвания 
също посочват, че жените са сравнително по-малко толерантни и по-
чувствителни към болка в сравнение с мъжете. (пак там) Този резултат може 
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да се асоциира с културни стандарти, както и с някои биологични фактори 
като хормони. Другият посредник на връзката между пола и толерантността 
към болка е стреса. Жените в предварителното проучване показват по-високи 
нива на стреса, което повишава тяхната чувствителност и намалява толеранса 
към болка.  Това означава, че повишения дистрес от болестта при жените може 
да води до възприемане на по-тежки симптоми или намаления толеранс към 
болка при жените да е причина за по-висок дистрес.  Така връзката на женския 
пол с интензивността на болката и влиянието на дистреса върху перцепцията 
на болка могат да обяснят по-негативната представа за болестта на жените при 
заболявания, свързани с хронична болка. 

Aalto и съавт. (2005)  в изследване на пациенти със сърдечни 
заболявания  също установява, че жените възприемат по-тежки симптоми, в 
сравнение с мъжете,  както  и по-нисък личен контрол и контрол на лечението. 
Също така, жените по-често от мъжете смятат, че болестта е причинена от 
стрес или гени, докато мъжете, посочват по-често, че болестта е свързана с 
рисково здравно поведение или епидемиологични рискови фактори.  Освен 
това мъжете възприемат по-тежки последици от болестта в сравнение с 
жените. Половите различия остават значими дори и след отчитане на възрастта 
и образованието на пациентите. При пациенти със сърдечно-съдови 
заболявания. Grace и съавт. (2005) установяват, че мъжете приписват болестта 
повече на контролируеми причини и възприемат по-голям личен контрол и 
контрол на лечението, отколкото жените. Жените, в сравнение с мъжете, са по-
склонни да приписват болестта на причини извън техния контрол и да 
възприемат болестта като по-продължителна, в сравнение с мъжете. В нашето 
изследване мъжете са по-склонни да приписват болестта на поведението си, 
докато жените на личността и емоционалното си състояние, но не се 
установиха значими различия във възприемания контрол при пациентите от 
двата пола. Липсата на различия в атрибуциите за външни причини, вероятно е 
причина за липсата на различия във вярванията за контрол. 

Други изследвания също установяват, че при хронично заболяване 
жените преживяват по-висок психологичен дистрес. М.Петкова, В. Николов 
(2011) установяват значими различия по пол в равнищата на тревожността 
(t=1.63; P=0.01) при пациенти с колоректален карцином и пациенти с хронична 
болка. Независимо от диагнозата, жените имат повишени нива на тревожност, 
в сравнение с мъжете. Lemons (2013) установява противоположен резултат, 
според който мъжете със ЗД, РА и хронична обструктивна белодробна болест 
имат значимо по-висок дистрес и по-негативна емоционална представа за 
болестта от жените.  Ограничение на това изследване е несъразмерното 
разпределение на пациентите по пол (85% жени и 15% мъже), на което 
вероятно се дължи несъответствието в резултатите.  Също така,  това 
изследване не отчита влиянието и на други фактори като давността на 
боледуване и възрастта на пациентите.   Възможно е повишеният дистрес при 
мъжете да се дължи на по-младата им възраст. Например Aalto и съавт. (2005) 
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установяват, че младите мъже са по-склонни да възприемат значимо по-тежки 
последици и симптоми от болестта, в сравнение с жените (P<0.001).  

Проведените анализи установиха, че представата за болестта се 
различава значимо при мъжете и жените до 35 годишна възраст (P<0.05). 
Жените до 35 години, независимо от заболяването, имат значимо по-негативна 
цялостна представа за болестта, в сравнение с мъжете и с жените над 35 г. (фиг 
10). 
 

 
Фиг. 10  Средни стойности на представата за болестта при пациентите от 
двата пола в различните възрастови групи  

С допълнителните анализи по дименсии се установи, че жените до 35 г. 
възприемат като по-тежки последици и симптоми и преживяват по-силен  
емоционален дистрес (P<0.05). При жените над 35 г. представата за болестта се 
променя към по-положителна, без значими различия с тази на мъжете.  Този 
резултат вероятно се дължи на това, че от една страна жените имат по-
негативна представа за болестта, в сравнение с мъжете и от данни, че младите 
хора преживяват по-негативно болестта, в сравнение с по-възрастните (Aalto et 
al, 2005; Петкова, Николов, 2011; Zugelj et al., 2010; Ross, 2004). Болестта e по-
стресогенна за по-младите пациенти, вероятно поради ограниченията върху 
постигането на житейски цели и социалния живот, които са по-значими в по-
млада възраст. 

3.2   Влияние на семейния статус върху представата за болестта 
 

Семейният статус е значимо свързан с емоционалната представа (Chi-
Square=4.6, Еxact. Sig=0.03). Семейните пациенти възприемат болестта като 
по-стресогенен фактор и преживяват по-висок емоционален дистрес. Това  
вероятно се дължи на негативното влияние на болестта върху семейството и на 
ограниченията върху изпълнението на семейните роли. Периодите на 
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обостряне на болестта и отсъствието по време на хоспитализациите нарушават 
способността за изпълнение на обичайните дейности в домакинството и 
участието в социалния живот на семейството. Болестта нарушава обичайното 
функциониране на семейството и влияе негативно върху неговите членове. 
Увеличеният дистрес на другите от семейството е предпоставка за увеличаване 
на дистреса на пациента и по-интензивно преживяване на емоции като вина, 
гняв, тъга.  Не на последно място появата на тежки физически увреждания с 
боледуването са предпоставка за увеличаване на дистреса, поради ефектите на 
стигматизацията върху пациента и неговото семейство.  
 
3.3  Влияние на образованието върху представата за болестта 

Резултатите от проведения анализ показват, че образованието е значимо 
свързано само с вярванията за контрол на лечението (F=3.72, P<0.01).   
Възприеманият контрол на лечението се различава значимо между пациентите 
с основно и пациентите с висше образование (P<0.01). По-високата степен на 
образование е свързана с възприемане на по-висока ефективност на 
прилаганото лечение. Вероятно възприемането на по-висока ефективност на 
лечението се дължи на по-високата здравна култура на по-образованите 
пациенти и по-доброто разбиране на медицинската информация за ефектите на 
лечението. Също така предполагаме, че пациентите с по-висока степен на 
образование имат по-добра комуникация с медицинските специалисти. 
Ефективна комуникация между професионалисти по здравни грижи и 
пациентите е свързана със способността на пациента да  разбира устна и 
писмена медицинска информация и със степента на познаване на 
заболяването.   По-силните вярвания за полезността на лечението може да се  
дължат и на търсенето на по-ефективни средства за лечение и комбинирането 
на различни методи за лечение. Анализите ни показват, че по-голям брой 
(24%) от пациентите с висше образование използват алтернативни средства за 
лечение (китайска медицина, хомеопатия, билки) в допълнение към 
традиционното лечение, в сравнение с 13% от пациентите с основно 
образование, които го правят.  Според изследване на Gazmararian и съавт. 
(2003) и Berkman и съавт. (2011) здравната грамотност или образованието на  
пациентите с хронични заболявания са фактори, които влияят върху 
ефективността на самостоятелното управление на болестта. Здравната  
грамотност  се отнася до знанията и уменията да се разбира здравна 
информация, да се общува ефективно с медицинските специалисти  и да се 
следват препоръките им.   Ниската здравна грамотност е свързана с по-
неефективно управление на симптомите и по-лош здравен статус при 
пациентите с по-ниска здравна култура,  в сравнение с пациентите с по-висока 
здравна култура (цитат по Georgopoulou, S, 2014). 

При изследване на пациенти със хронична обструктивна белодробна 
болест Georgopoulou (2014) установява значими различия в дименсиите 
идентичност, последици, личен контрол и контрол на лечение,  циклично 
протичане и емоционална представа според доходите и образованието на 
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пациентите. Пациентите с минимални доходи и ниска образователна степен 
възприемат повече свързани с болестта симптоми, по-голяма тежест, намален 
контрол и по-висок дистрес от болестта.  Aalto и съавт. (2005) също 
установяват, че пациенти със сърдечни заболявания с по-ниско образование 
възприемат нисък личен контрол и контрол на лечението, както и повече 
свързани с болестта симптоми, по-тежки последици,  възприемат външни 
фактори,  наследствеността и здравното поведение като причини на болестта. 
Grywacz и съавт. (2012) също установяват, че образованието е предиктор на 
различия във вярванията за причини, симптоми, контрол на лечение и 
последици при пациенти с диабет.  Предполагаме, че различията между 
цитираните резултати и нашия се дължат на начина на измерване на 
възприеманите симптоми. Дименсията идентичност на Въпросника за 
възприемане на болестта (IPQ-R) измерва първо убежденията за наличие на 
конкретни симптоми и второ убежденията, че именно тези симптоми са 
свързани с болестта, което зависи най-вече от степента на образование и 
здравна грамотност. Използваният от нас кратък вариант на въпросника (B-
IPQ) измерва идентичността не като наличие на конкретни симптоми, 
свързани с болестта, а като оценка на тежестта на преживяваните симптоми. 

3.4   Влияние на доходите върху представата за болестта 

Установиха се значими различия  във вярванията за последици, личен 
контрол, контрол на лечението и цялостната представа за болестта между 
пациентите, разпределени по доходи (табл. 5)  
 
Таблица 5.  Сравнение на вярванията за болестта в зависимост от  доходите 

  вярвания за болестта F Sig. 

 времетраене ,279 ,757 

 последици 4,927 ,008 

 личен контрол 4,438 ,013 

 контрол на лечението 6,796 ,001 

 идентичност ,496 ,610 

съгласуваност 1,779 ,171 

емоционална представа 2,126 ,122 
 представа за болестта 5,719 ,004 

 
Aнализът с Dunnett Post Hoc Tests установи, че пациентите с минимални 

доходи възприемат значимо по-нисък личен контрол (P=0.014) и по-тежки 
последици (P=0.007) и имат по-негативна представа за болестта, в сравнение с 
пациенти с много добри доходи (P=0.003). Също така вярванията за контрол на 
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лечението се различават значимо при пациенти с минимални и добри доходи 
(P=0.001) и минимални и много добри доходи (P=0.045). Пациентите с 
минимални доходи възприемат най-тежки последици от болестта, нисък личен 
контрол и контрол на лечение и имат най-негативна цялостна оценка за 
болестта, в сравнение с пациентите с добри и много добри доходи.  Не се 
установиха значими различия във вярванията за болестта при  пациентите с 
добри и много добри доходи. Това показва, че доходът е значим фактор за 
формиране на представата за болестта само при условие, че е оценяван като 
минимален от пациентите и следователно недостатъчен за задоволяване на 
основни нужди. Повишаването на доходите над минимума не оказва значимо 
влияние върху представата на пациентите за тяхната болест.  

Връзката между ниския социоикономически статус (доходи и 
образователна степен) и по-негативната представа за болестта може да се 
дължи на по-ниската здравна култура и по-лошото управление на болестта, 
които са по-чести при хора с ниско образование и доходи, в сравнение с хората 
с по-висок социоикономически статус (Gazmararian, et al 2003; Berkman et al, 
2011). От друга страна ниският социоикономическия статус може да намали 
достъпа до здравни грижи, например въз основа на здравно осигуряване и  
други разходи за достъп до здравни услуги. Изследвания показват, че 
пациентите с по-нисък социоикономически статус имат по-лошо здравословно 
състояние, по-чести хоспитализации, по-чести посещения при 
общопрактикуващия лекар и по-малко консултации със специалисти, в 
сравнение с пациентите с по-високи доходи (цитат по Georgopoulou, S, 2014).  
Намаленият достъп до здравни грижи от своя страна може да намали 
възприемания контрол на лечението върху болестта и да доведе до вярвания за 
по-тежки последици. Освен това негативната представа за болестта може да се 
дължи на стресова психосоциална среда.  Хората с по-нисък 
социоиконономически статус са по-уязвими към стреса заради ограничените 
си материални и междуличностни ресурси за справяне със стресови събития 
(Gallo, Matthews, 2003). По-ниският социоикономически статус се свързва с 
повече негативни емоции и вярвания,  заради по-честото преживяване на 
интензивен хроничен стрес. От своя страна, отрицателните емоции и когниции 
имат негативно въздействие върху здравето чрез по-лошо управление на 
болестта (например непоследователност към лечение, нездравословен начин 
на живот) и физиологични механизми (Gallo, Matthews, 2003).  

3.5 Влияние на местоживеенето и трудовата заетост върху представата за 
болестта 
 

 Местоживеенето е статистически значим фактор за формирането на 
вярванията за съгласуваност. Пациентите, които живеят в селата в значимо 
по-малко смятат, че разбират болестта си, в сравнение с пациентите, които 
живеят в големите градове (chi-square=7.86, P<0.05). Не се установи 
статистически значима връзка между трудовата заетост и представата за 
болестта. 
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3.6  Влияние на етническия произход върху представата за болестта 
 

Етническият произход е значим фактор за формиране на вярванията за 
последици, идентичност, съгласуваност и причини (табл.6)  

 
Таблица 6. Сравнение на вярвания за болестта в зависимост от етническия 
произход на пациентите 

вярвания за болестта Mann-Whitney Exact.sig 
последици U=4697  P=0.02 
идентичност U=4601 P=0.011 
съгласуваност U=4500  P=0.005 
биологични фактори U=4451 P=0.006 
случайни фактори U=4483 P=0.005 

 
Българите възприемат като значимо по-тежки симптомите и 

последиците на болестта, смятат, че по-добре я разбират и по-слабо вярват, че 
тя се дължи на случайността, наследствеността, отслабен имунитет и 
стареенето, в сравнение с турците. (фиг.13)  

 

4,3
6

5,4
7,1

7,2
8,5

10,1
7,6

5,8
4,3

0 2 4 6 8 10 12 14

последици

идентичност

съгласуваност

биологични фактори

случайни фактори

турци българи

Фиг..11 Средни стойности на вярванията за болестта при българи и турци 
 
Високата етническа идентичност е значим фактор за приписване на 

причините на болестта на случайните фактори (U=608, P=0.022). Пациентите с 
по-висока етническа идентичност в по-малка степен са склонни да вярват, че 
болестта се причинява от късмета и съдбата, докато пациентите с ниска 
етническа идентичност вярват значимо по-силно в тези фактори. В 
проучването ни етническата идентичност е значимо по-висока при българите, 
в сравнение с тази на турците (P<0.005).  Различията в културалните вярвания 
на двата етноса обясняват по-слабите убеждения за външни причини на 
болестта при пациентите с висока етническа идентичност. По-силните 
убеждения за ролята на външни фактори върху болестта при пациентите от 
турски етнос може да ги определи като представители на колективистичния 
тип култура, а българите – като представители на индивидуалистичния тип. 
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Това предположение се основава на установените в научната литература 
данни, че индивидуалистите са склонни да приписват причините за болестта 
на себе си и своето поведение, а колективистите – предимно на фактори на 
средата.  Предполагаме, че липсата на значимо различие в убежденията за 
ролята на психологичните фактори и поведението върху болестта при 
пациентите от двата етноса се дължи на  липсата на строго диференциране на 
двата типа култура.  В резултат на общата националност и акултурация 
турците вероятно са възприели и вярвания, характерни за 
индивидуалистичната култура. За да се установи по-прецизно влиянието на  
типа култура на етноса върху представата за болестта е необходимо да се 
изследват представители на повече етнически групи, които по възможност 
нямат еднаква националност, както и идентичността с ценностите и 
вярванията на индивидуалистичния или колективистичен тип култура.  

 
4. ВЛИЯНИЕ НА ЛИЧНОСТОВИТЕ ФАКТОРИ ВЪРХУ ПРЕДСТАВАТА 
ЗА БОЛЕСТТА 
 
4.1  Влияние на здравния локус на контрол върху представата за болестта 
  

Анализите установиха значима връзка на GHLC с вярванията за 
последици (U=1024, P=0.02), времетраене (U=1083, P=0.02), личен контрол 
(U=1036, P=0.02), контрол на лечението (U=946, P=0.005) и съгласуваността 
(U=982, P=0.007).   GHLC оказва значимо влияние върху убежденията, че 
психологически фактори (U=888, P=0.002) и случайните фактори (U=766, 
P=0.0001) са причини за болестта. Пациентите със силни религиозни 
убеждения възприемат като свързана със значимо по-леки последици, по-
кратка, по-слабо контролируема от самите тях и лечението и по-слабо я 
разбират, в сравнение с пациентите с по-слаби религиозни вярвания. Освен 
това пациентите с висок GHLC в по-голяма степен вярват, че болестта зависи 
от фактори като съдбата, късмета, собствената личност и емоционално 
състояние.  

IHLC е значим фактор за формиране на вярванията за личен контрол 
(U=651, P=0.01), контрол на лечението (U=405, P=0.0001) и цялостната 
представа за болестта (U=663, P=0.02), убежденията, че собственото поведение 
(U=576, P=0.004) и случайните фактори (U=653, P=0.018) са причини за 
болестта.  Пациентите с висок IHLC възприемат като значимо по-големи 
възможностите за личен контрол и контрол на лечението, имат по-
положителна оценка за болестта и вярват, че заболяването зависи от повече от 
тяхното поведение и в по-малка степен от късмета и съдбата, в сравнение с 
пациентите с нисък IHLC.   
        OHLC е значимо свързан с вярванията за контрол на лечението (U=1466, 
P=0.03) и съгласуваността (U=1305, P=0.002). Пациeнтите, които силно вярват, 
че други хора контролират болестта в по-малка степен я разбират и 
възприемат лечението като по-неефективно, за разлика от пациентите, които 
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по-слабо вярват, че болестта им зависи от други хора. OHLC оказва значимо 
влияние върху убежденията, че собственото емоционално състояние, стреса, 
биологичните фактори, факторите на околната среда, лошата медицинска 
грижа в миналото и случайните фактори са причини за болестта (табл.7).   
 
Таблица 7.  Сравнение на вярванията за болестта в зависимост от равнището на 
външния здравен локус на контрол (други хора)  

Вярвания за причини 
 

Mann-Whitney U Exact. Sig. 

психологични фактори U=1155 P=0.000 
стрес U=1357 P=0.007 
биологични фактори U=1357,5 P=0.010 
околна среда U=1439,5 P=0.021 
лоша медицинска грижа U=1362 P=0.006    
случайни фактори U=1244,5 P=0.001 

 
Пациентите с висок ОHLC са по-склонни да вярват, че тези фактори 
контролират болестта, в сравнение с пациентите с нисък ОHLC.  Убежденията, 
че болестта зависи предимно от други хора е свързано с приписване на 
болестта на най-голям брой външни неконтролируеми причини.  

Външният здравен локус на контрол (шанс) (CHLC)  оказва значимо 
влияние за формиране на вярванията за личен контрол, контрол на лечението, 
съгласуваността и убежденията, че психологическите фактори, факторите на 
околната среда и случайността са причини за болестта.  (табл.8).  

 
Таблица 8. Вярвания за причини в зависимост от равнището на външния здравен 
локус на контрол (шанс)   

Вярвания за причини Mann-Whitney U Exact. Sig. 
личен контрол U=594 P=0.0001 
контрол на лечението U=576 P=0.0001 
съгласуваността U=742 P=0.016 
психологични фактори U=733 P=0.017 
околна среда U=696 P=0.007 
случайни фактори U=525,5 P=0.000 

 
Пациентите, които вярват, че заболяването им зависи от съдбата и 

късмета, възприемат  болестта като по-слабо управляема, имат по-неясна 
представа за нея и по-силно вярват, че собственото емоционално състояние и 
личност, замърсената околна среда и съдбата са причини за болестта, в 
сравнение с пациенти с по-слаби убеждения, че болестта се контролира от 
случайността.  Други изследвания също показват, че CHLC е значимо 
отрицателно свързан с възприемането на контрол на болестта при пациенти с 
астма (Moss-Morris et al, 2002). Липсата на значима връзка между CHLC и 
възприеманите последици и симптоми в нашето изследване обаче е резултат, 
който не съответства на установените в други изследвания.  Awasthi, Mishra 
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(2013) установяват, че CHLC е в положителна корелация с тежестта на 
последиците и симптомите при пациенти с рак. Пациентите, които вярват, че 
болестта е под контрола на съдбата и късмета възприемат като  по-тежки 
последици от болестта, включително и по-голяма интензивност на болката.  

Изследванията не предоставят категорични доказателства за влиянието 
на здравния локус на контрол върху формирането на убежденията за болестта.  
В съвременните проучвания на здравния локус на контрол все повече се 
приема, че различията в получаваните резултати се дължат на обекта, за чийто 
контрол се отнасят здравните убеждения- т.е генерализирани убеждения за 
контрол на здравето, или специфични за контрол на болестта или симптомите.  
Общият подход е критикуван поради своята по-ниска прогностична 
способност (Бандура, 1997). В литературата има данни, че оценката за 
тежестта на симптомите (интензивността на болката) при пациенти с  РА се 
прогнозира значимо от възприемания контрол върху болката (Groarke et al, 
2005). Предполагаме, че липсата на връзка между здравния локус на контрол и 
дименсията идентичност в нашето изследване се дължи на това, че здравният 
локус за контрол се отнася до убеждения за факторите, които причиняват и 
контролират болестта, а не нейните симптоми.   Освен това симптомите са 
основния източник на дистрес при заболяване и в литературата има данни, че 
възприемането на висок контрол върху симптомите и най-вече върху болката 
намалява дистреса.   Пациентите с вярвания за по-висок контрол над 
ежедневните симтоми преживяват по-нисък дистрес и възприемат болестта 
като свързана с по-леки симптоми, за разлика от пациентите, които възприемат 
висок контрол върху болестта (Tomich and Helgeson, 2004, Foster, et al, 2008; 
Hallas et al, 2011; Eastwood, et al, 2012;  Seville, Robinson, 2000). Липсата на 
връзка на здравния локус на контрол с възприемането на симптомите в нашето 
изследване може да е една от причините тези здравни убеждения да не са 
свързани с преживявания емоционален дистрес.  

В обобщение можем да кажем, че вътрешният здравен локус на контрол 
увеличава вярванията на пациентите за личен контрол и ефективност на 
лечението, а външният ги намалява. Убежденията за контрол на болестта от 
външни фактори влошават разбирането на болестта. Силните религиозни 
убеждения намаляват оценката за негативно влияние на болестта върху живота 
и водят до възприемане на болестта като свързана с по-леки последици. 
Убежденията, че болестта зависи от поведението водят до по-позитивно 
възприемане на болестта като цяло, а  убежденията, че тя зависи от други хора 
води до по-негативни вярвания. 
 
4.2 Влияние на Аз-ефикасността за справяне с болестта върху представата 
за болестта  
 

Преценката на пациентите за наличието на способности за справяне с 
болестта, с изключение на способността за получаване на информация за 
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заболяването, е статистически значим фактор за формиране на положителна 
представа за болестта. (табл.9) 

 
Таблица 9. Сравнение на средни стойности на представата за болестта в 
зависимост от равнището на  Аз-ефикасността за справяне с болестта 
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сравнението на средните стойности по дименсиите на представата за 

болестта  в зависимост от равнището на Аз-ефикасността за конкретните 
способности установи значими различия във вярванията за симптомите, 
последиците, контрола, разбирането на болестта и дистреса (P<0.05). 
Преценката на пациентите, че могат да бъдат физически активни, да получават  
помощ от социалната мрежа, да управляват болестта и симптомите, да се 
справят с депресията, с ежедневното самообслужване и да участват в 
социалния живот са значимо свързани с възприемането на симптомите и 
последиците на болестта като по-леки, с вярвания за по-висок личен контрол и 
контрол на лечението,  с по-добро разбиране на болестта и по-нисък дистрес. 
(P<0.05). Преценката за способностите за комуникация с лекарите също е 
значимо свързана с вярванията за по-висок личен контрол (t=-3.21, P=0.002), 
висок контрол на лечението (t=-4.6, P=0.0001) и по-добро разбиране  на 
болестта (t=5.6, P=0.0001), но няма значима връзка с дистреса. Предполагаме, 
че това се дължи на  факта, че тези способности се отнасят до информирането 
за болестта и лечението, и в по-малка степен до емоционалните преживявания 
на пациентите.  Както се установи от корелационния ни анализ, степента на 
разбиране на болестта няма значима връзка с дистреса от нея.  

Значимата връзка на Аз-ефикасността с вярванията за болестта и 
дистреса може да бъде обяснена с връзката на Аз-ефикасността с емоциите, 
когнитивните процеси и мотивацията (Bandura, 1997). Вярванията за 
способностите за справяне влияят на начина, по който се възприемат 
стресорите. Аз-ефикасността действа като когнитивен медиатор на 
тревожността. Вярвания за висока ефикасност за справяне със стресиращия 

Аз-ефикасност t-test Sig. 

физическа активност 5.64 .000 

получаване на информация за  заболяването 1,072 ,367 

получаване на помощ от общността 3.03 .003 

комуникация с лекари 1,55 ,024 

управление на болестта 3.7 .000 

ежедневно самообслужване 4.27 .000 

социална активност  4.15 .000 

управление на симптоми 6.42 .000 

справяне с депресията 4.9 .000 
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фактор намаляват последиците от стреса върху имунната система.  Така Аз-
ефикасността за справяне с болестта е свързана с възприемане на болестта 
като по-малко стресогенна.  Може да се предположи, Аз-ефикасността е 
свързана с дистреса  при боледуване по два начина. От една страна, високите 
способности за справяне понижават стреса и тревожността като намаляват 
оценката за стресогенност на болестта.  От друга страна,  тревожността се 
влияе не само от възприетата ефикасност за справяне със стресогенно събитие, 
но и от възприетата Аз-ефикасност за контрол на обезпокояващи мисли или 
конкретно от Аз-ефикасността за справяне с депресията.  Контролът на 
процесите на мислене е ключов фактор за саморегулиране на емоционалните 
състояния.  Посредством Аз-ефикасността хората могат да контролират 
дистреса и да намалят силата на негативните емоции без да променят пряко 
причините за негативната емоционална възбуда.  

Освен с емоционалните преживявания, Аз-ефикасността е свързана с 
когнитивни процеси и влияе на обработката на информацията. Вярванията за 
по-високи способности са свързани с възприемане на по-леки последици и по-
висок контрол на болестта. Schüz и съавт. (2012) установяват, че при пациенти 
с хронични заболявания, дистресът влияе върху възприемания  контрол на 
болестта в зависимост от нивата на Аз-ефикасност на пациентите. Независимо 
от нивото на дистрес, вярванията за контрол на болестта са високи при 
пациенти с висока Аз-ефикасност. При пациентите с ниска Аз-ефикасност 
високият дистрес намалява убежденията за личен контрол и контрол на 
лечението. Така Аз-ефикасността е свързана с по-нисък дистрес и висок 
възприеман контрол при боледуване от една страна, а от друга с повишена 
способност за ограничаване на влиянието на тревожността върху вярванията за 
контрол. 
 
4.3 Влияние на оптимизма и негативните очаквания върху представата 

за болестта 
 

Оптимизмът е значим фактор за формиране на вярванията за личен 
контрол, контрол на лечението, съгласуваност, представа за болестта и 
вярванията, че психологичните фактори, околната среда и случайните 
фактори са причини за болестта Пациентите с висок оптимизъм вярват по-
силно, че могат да контролират болестта чрез собственото поведение и 
лечението, разбират я по-добре и имат по-положителна представа за болестта. 
Пациентите с висок оптимизъм  по-слабо вярват, че собственото емоционално 
състояние, замърсената околна среда и лош късмет са причини за болестта, в 
сравнение с пациентите с нисък оптимизъм. (табл.10). Връзката на оптимизма 
с положителната представа за болестта се установява в изследване на 
пациенти със сърдечно-съдови заболявания (Karademas et al, 2013) 
Оптимизмът е свързан с по-висок личен контрол на болестта при пациенти 
със сърдечно-съдови заболявания, захарен диабет, бъбречни заболявания, 
ревматоиден артрит, мозъчен инсулт, лупус (Рашева, 2008)  и е предиктор на 
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вярванията за контрол на лечението при пациенти с рак (Henselmans et al, 
2010). 
 
Таблица 10. Сравнение на вярванията за болестта в зависимост от равнището на 
оптимизъм 
 

вярвания за болестта   t-test,  Мann-
Whitney U, 
sig. 

висок 

оптимизъм 

 х (SD) 

нисък 

оптимизъм  

х (SD) 

личен контрол t=-2.76, P=0.001 6.14 (2.07) 4.98 (1.94) 

контрол на лечението t=3.58, P=0.001 7.6 (2.2) 6 (2) 

съгласуваност t=-1.95, P=0.05 8.52 (2.16) 7.66 (2.03)   

представа за болестта t=2.66, P=0.009 43.3 (9.2) 49.05 (10.2) 

психологични фактори U=601, P=0.001 6.88 (3) 9.3 (3) 

поведение U=718, P=0.022 9.3 (2) 10.83 (2) 

околна среда U=768, P=0.038 4.64 (2.4) 5.61 (2.08) 

случайни фактори U=695, P=0.007 4.1 (2.1) 5.15 (2.9) 

  
Негативните очаквания са значим фактор за формиране на вярванията за 

болестта и дистреса от нея. (табл.11)  
 
Таблица 11. Сравнение на средни стойности на вярванията за болестта в 
зависимост от равнището на негативни очаквания  
 

вярвания за болестта t-test, Мann-Whitney U Sig. 
личен контрол t=2.37 P=0.02 
контрол на лечението t=2.60 P=0.011 

съгласуваност t=3.57 P=0.001 

емоционална представа t=-2.78  P=0.007 

представа за болестта t=-2.69 P=0.008 

случайни фактори   U=780  P=0.029   

биологични фактори U=759.5  P=0.028 
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Пациентите с високи негативни очаквания възприемат по-нисък личен 
контрол и контрол на лечението, по-малко разбират болестта, преживяват 
повече негативни емоции при боледуване, в сравнение с пациентите с ниски 
негативни очаквания. Високите негативни очаквания са свързани значимо по-
силно с вярванията, че болестта зависи от неконтролируеми фактори като 
наследствеността, отслабения имунитет, стареенето и случайността. 

Интересен резултат е, че оптимизмът е значимо свързан с по-
положителна представа за болестта като цяло, но не е свързан с нивото на 
психологичен дистрес. За разлика от оптимизма, негативните очаквания 
влияят върху равнището на дистреса при хронично заболяване. Sherman, Cotter 
(2013) установяват, че при пациенти с остеоартрит оптимизмът е значимо 
положително свързан с възприемания контрол и песимизмът - значимо 
отрицателно. Също така, докато вярванията за висок контрол при оптимистите 
не са значим медиатор на връзката на оптимизма с негативните емоции,  то 
вярванията за нисък контрол при песимистите са значим медиатор на връзката 
на песимизма с негативните преживявания. От тези резултати следва, че 
възприемането на по-нисък контрол е свързано с емоционалния дистрес 
значимо повече от връзката на вярванията за висок контрол с положителните 
емоции. Всичко това потвърждава, че високите негативни очаквания са 
предпоставка за  повишен дистрес при боледуване.   

Освен това, въпреки, че оптимизмът играе роля на буфер на стреса,  
положителното влияние на оптимизма се определя от взаимодействието с 
други фактори. Например Treharne и съавт. (2005)  установяват, че влиянието 
на оптимизма при пациенти с РА се определя от давността на боледуване. 
Пациентите с висок оптимизъм имат значимо по-ниска депресия и са по-
удовлетворени от живота, в сравнение с пациентите с нисък оптимизъм. 
Оптимизмът е свързан и с различия в интензитета  на болката в зависимост от 
давността на боледуване. При боледуване до 7 години, пациентите с висок 
оптимизъм възприемат по-слаба болка, в сравнение с тези с по-нисък 
оптимизъм. При боледуване над 7 години обаче, високият оптимизмът е 
значимо свързан с възприемане на по-силна болка (Treharne et al, 2005). 
Вероятно при по-голяма продължителност на болестта, неизпълнението на 
положителните очаквания има отрицателни последици за възприемането на 
болката. В наше предварително изследване също установихме, че макар 
оптимистите да имат по-ниски нива на стрес и свързаните с него симптоми, в 
сравнение с хората с високи негативни очаквания, оптимизмът е свързан с 
възприемане на по-интензивна болка. (Petkova et al, 2014). Хората с висок 
оптимизъм имат по-нисък праг (t=1.97; P<0.05) и по-нисък толеранс към болка 
(t=-2.11, P<0.05) от тези с високи негативни очаквания. Тези резултати 
показват, че влиянието на оптимизма  зависи от фактори като давност на 
боледуване и от спецификата на свързаните с болестта симптоми,  например 
наличието на хронична болка.  Въпреки, че оптимизмът може да намалява 
общото равнище на стрес, по-скоро има негативно влияние върху 
чувствителността към болка, което обяснява защо не може да се приеме за 
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безусловен протективен личностов ресурс за справяне със стреса при 
заболявания с изразен болеви синдром. 
 
4.4 Влияние на възприеманата социална подкрепа върху представата за 
болестта 
 

Емоционалната/информационна подкрепа е значимо свързана с 
възприемания личен контрол (U=728.5, P=0.006), контрола на лечението 
(U=607, P=0.0001) и цялостната представа за болестта (U=705, P=0.004). 
Пациентите с висока степен на възприемана емоционална/информационна 
подкрепа възприемат по-висок контрол на болестта и имат по-положителна 
представа за нея. Установихме значими различия във възприемания личен 
контрол (U=1119, P=0.013), контрол  на лечението (U=925, P=0.0001) и 
съгласуваността (U=1171, P=0.023)  при пациенти с ниска и висока степен на 
възприемана инструментална подкрепа. Положителното социално 
взаимодействие влияе върху вярванията за последици (U=1709, P=0.027), 
личен контрол (U=1494, P=0.002), контрол на лечението (U=1574, P=0.005), 
съгласуваността (U=1683, P=0.015) и цялостната представа за болестта 
(U=1621, P=0.01). Пациентите, които възприемат социалната си среда като 
предоставяща им удовлетворяващи и положителни контакти, възприемат по-
леки последици, по-висок контрол, по-добре разбират болестта и имат по-
положителна цялостна представа за болестта, в сравнение с пациенти, които 
възприемат по-малко наличие на такива взаимоотношения. Установихме 
значими различия във възприемания личен контрол (U=1330, P=0.0001), 
контрол  на лечението (U=1394, P=0.001), емоционалната представа (U=1672, 
P=0.04) и цялостната представа за болестта (U=1403, P=0.002) при пациенти с 
ниска и висока степен на привързаност.  Привързаността в близките 
взаимоотношения е реципрочна емоционална  връзка с друг човек.  Фигурите 
на привързаност се възприемат като способни да осигурят закрила, грижа, 
любов и подкрепа при необходимост. Пациентите, които възприемат 
наличието на взаимоотношения на емоционална близост, възприемат по-висок 
контрол върху болестта, имат по-нисък психологически дистрес от 
боледуването и възприемат болестта като значимо по-малко увреждаща, в 
сравнение с тези, които възприемат наличие на по-малко отношения на 
привързаност. Изграждането на взаимоотношения на привързаност 
удовлетворява психологичната потребност от принадлежност. Чувството за 
принадлежност има положителен и силен ефект върху емоционалните и 
когнитивните процеси, поведението, здравето и психичното благополучие 
Сама по себе си неудовлетворена потребност от принадлежност може да стане 
източник на емоционален дистрес, а възприемането на силна привързаност да 
намали дистреса при хронично заболяване. Привързаността осигурява чувство 
за принадлежност,  увеличава вярванията на хората, че са по-компетентни за 
справяне с болестта и намалява нейната стресогенност (Berkman & Glass, 
2000).  
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 Цялостната възприемана социална подкрепа е значим фактор за 
формиране на вярванията за личен контрол  (U=438, P=0.004), контрол на 
лечението (U=400, P=0.001) и съгласуваността (U=512, P=0.031). Пациентите, 
които възприемат социалната си среда като осигуряваща в по-голяма степен 
всички видове ресурси за подкрепа, са склонни да възприемат болестта като 
по-контролируема и да я разбират по-добре, в сравнение с пациенти, които 
възприемат социалната си среда като осигуряваща по-малко подкрепа (фиг.12)  

 

 
Фиг.12 Средни стойности на вярванията за личен контрол, контрол на 
лечението и съгласуваност при пациенти с ниска и висока социална подкрепа 

 
Други резултати от изследвания потвърждават, че социалната подкрепа 

е детерминант на вярванията за контрол и емоционалната представа на 
болестта. Bekke-Hansen  и съавт. (2014) установяват, че по-висока възприемана 
социална подкрепа е свързана с по-голям контрол на лечението. Awasthi,  
Mishra (2010, 2013) и Awasthi, Mishra, & Shahi (2006) установяват, че всички 
видове социална подкрепа корелират положително с вярвания за личен 
контрол и контрол на лечението при пациенти с рак на маточната шийка. При 
стрес по-високите нива на социална подкрепа са свързани с по-малко 
негативни емоции, подобрена способност за справяне и засилено усещане за 
личен контрол. Социалната подкрепа е отрицателен предиктор и на 
възприеманите последици от болестта. По-високата социaлна подкрепа е 
свързана с по-леко възприемани последици (Awasthi & Mishra, 2007; Awasthi, 
Mishra 2010, 2013) и по-нисък емоционален дистрес (Lemons, 2013; Patel  et al, 
2015) при пациенти с хронични заболявания.  

 Анализът за връзката на социалната подкрепа с вярванията за причини 
показа, че само инструменталната подкрепа е значимо свързана с вярванията, 
че фактори на околната среда (U=1140, P=0.01),  лоша медицинска грижа в 
миналото (U=1199, P=0.04) и случайните фактори (U=1221, P=0.04) са причина 
за болестта. Пациентите с по-ниска възприемана инструменталната подкрепа 
значимо повече вярват, че болестта им е причинена от замърсена околна среда, 
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лоши здравни грижи и съдбата, в сравнение с пациенти с по-висока 
възприемана инструменталната подкрепа.  Вярванията за външните причини за 
болестта обясняват възприемането на по-нисък контрол на болестта. Други 
изследвания показват, че пациенти с ниска възприемана социална подкрепа са 
склонни да приписват болестта на външни неконтролируеми причини като, 
съдбата, случайността, неадекватна медицинска грижа (Bekke-Hansen et al 
2014; Awasthi, Mishra, 2010, 2013; Awasthi, Mishra, & Shahi, 2006). 

От тези резултати следва, че независимо от качествата  на подкрепата, 
когато човек вярва, че има на кого да разчита, той възприема болестта като по-
контролируема, по-добре я разбира и е по-малко емоционално претоварен от 
нея. Положителното влияние на социалната подкрепа и в частност на 
привързаността върху дистреса може да бъде обяснено със стрес буферния и 
основен ефект на социалната подкрепа. Според модела на стрес-буферния 
ефект социалната подкрепа намалява възприеманата стресогенност на дадено 
събитие чрез влияние върху емоционалните и физиологичните реакции при 
стрес.  Тя е буфер на отрицателните ефекти на стресовите събития, улеснява 
копинга и адаптацията към тях. (Cohen, Gottleib, & Underwood, 2000). Според 
модела за основният ефект социалната подкрепа задоволява основните 
човешки потребности от общуване,  принадлежност, интимност, 
самоуважение, което влияе положително на здравето, независимо от нивото на 
стрес (Cohen, Wills, 1985). Този модел не акцентира на стреса или копинга като 
централни механизми, а върху взаимовръзката на негативното мислене и 
негативните емоции. Подкрепящото социално взаимодействие прави 
негативните мисли за себе си и отрицателната емоция по-трудно достъпни, 
както и положителните мисли и емоции по-достъпни. Положителни когниции 
и емоции намаляват дистреса, водят до по-силна мотивация за здравно 
поведение или до подобрена имунна функция.  

   
 

5. ПРЕДИКТОРИ НА ПРЕДСТАВАТА ЗА БОЛЕСТТА 
 

5.1   Предиктори на емоционалната представа за болестта 
 
Проведеният линеен регресионен анализ установи модел от три 

независими променливи:   Аз-ефикасност за справяне с депресията, за 
управление на симптомите и негативните очаквания, който обяснява 18% от 
вариацията в зависимата променлива емоционална представа за болестта. 
Емоционалният дистрес при боледуване се прогнозира положително значимо 
от негативните очаквания (β=0.52, P=0.036) и отрицателно от  Аз-ефикасността 
за управление на симптоми (β= -0.40, P=0.027) и от Аз-ефикасността за 
справяне с депресията (β= -0.31, P=0.018). Негативните очаквания са най-
силния предиктор за дистреса. Увеличаването на негативните очаквания води 
до увеличаване на емоционалния дистрес, докато увеличаването на Аз-
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ефикасността за управление на симптомите и справяне с депресията  го 
намаляват.  

Негативните очаквания са част от когнитивния компонент на 
тревожността. Тревожността е свързана с очакването на възможна, но 
недиференцирана заплаха в бъдеще.  Очакването предимно на негативни 
събития и по-слабите очаквания за положителни събития са характерни за  
хора с по-изразена тревожност. Когато очакванията за настъпване на 
положително събитие са по-големи от очакванията за настъпване на 
отрицателно събитие, социалната среда и бъдещето се възприемат като по-
благоприятни. Обратното съотношение е свързано с убеждения, че средата е 
подтискаща, стресогенна, а бъдещото фукциониране- затруднено.  

 Дистресът зависи от две оценки: каква е валентността (положителна-
отрицателна) на едно очаквано или реално събитие и в каква степен това 
събитие се поддава на личен контрол (Lazarus , Folkman, 1984). Високият 
емоционалния дистрес е свързан с очакванията за негативни събития и 
невъзможността тези събития да се избегнат или управляват.  Можем да 
приемем, че освен високите негативни очаквания, за появата и поддържането 
на тревожността е важна и степента на възприемана лична ефикасност.  Това 
обяснява прогнозирането на дистреса от очакването на предимно негативни 
събития и оценката за нисък контрол върху тях (ниска Аз-ефикасност за 
управление на симптомите и за справяне с депресията). 

 
5.2   Предиктори на дименсиите личен контрол и контрол на лечението  

 
Вярванията за личен контрол на болестта се прогнозират значимо от 

вътрешния здравен локус на контрол (β=0.12, P=0.04), Аз-ефикасността за 
управление на болестта като цяло (β=0.35, P=0.0001) и Аз-ефикасността за 
управление на симптоми (β=0.15, P=0.05).  Този модел е значим (P=0.0001) и 
обяснява 25% от вариацията във вярванията за личен контрол. Увеличаване на 
убеждението  на пациентите, че болестта зависи от тяхното поведение и 
увеличаване на вярванията за управление на симптомите и болестта като цяло 
води до увеличаване на възприемания личен контрол върху болестта. 

 Вярванията за контрол на лечението се прогнозират значимо 
положително от вътрешния здравен локус на контрол (β=0.26, P=0.0001), Аз-
ефикасността за ежедневно самообслужване (β=0.238, P=0.0001) и за 
комуникация с лекари (β=0.211, P=0.0001) и отрицателно от  здравния локус на 
контрол за шанс (β=-0.138, P=0.02) и здравния локус на контрол за други хора 
(β=-0.14, P=0.01). Тези фактори обясняват 30% от вариацията във вярванията 
за контрол на лечението.  Здравните убеждения допринасят за 25% от 
различията в резултатите,  докато вярванията за лична ефикасност –5%. 
Вярванията за контрол на лечението се прогнозират положително от 
убежденията, че болестта зависи от самия пациент, от неговата способност да 
се справя самостоятелно с ежедневното си функциониране и да общува добре 
с лекарите. Увеличаването на уменията за комуникация с лекарите и на 
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убежденията, че болестта зависи в по-голяма степен от пациента и не толкова 
от други хора и/или съдбата би довело до възприемане на лечението като по-
ефективно.  
 
5.3 Предиктори на  дименсиите последици и съгласуваност  

 
Аз-ефикасността за управление на симптоми е значим отрицателен  

предиктор на вярванията за последици (β=-0.294, P=0.0001) и обяснява 10% от 
вариацията във възприеманите последици, което е нисък резултат, но в модела 
не участват други променливи. 

 Разбирането на болестта се прогнозира отрицателно от външния 
здравен локус на контрол (Бог) (β=-0.184, P=0.004) и външен здравен локус на 
контрол (други хора) (β=-0.123, P=0.04) и положително от Аз-ефикасността за 
справяне с депресията (β=0.154, P=0.02), комуникацията с лекарите (β=0.356, 
P=0.0001),  получаване на помощ от средата (β=0.20, P=0.005)  и получаване на 
информация от публични източници (β=0.133, P=0.0001). Тези променливи 
обясняват 25% от вариацията в разбирането на болестта. Най-силен предиктор 
на разбирането на болестта са възприеманите способности за получаване на 
информация от лекарите и помощ от средата. Резултатите  показват, че 
разбирането на пациентите за тяхната болест може да се увеличи с 
увеличаване на уменията за комуникация с лекарите, за справяне с 
негативните емоционални състояния, за ползване на публични източници на 
информация и ресурсите за подкрепа на близкото обкръжение, както и 
намаляване на вярванията, че външни фактори контролират болестта.  

 
5.4 Предиктори на дименсията идентичност 
 

Проведения регресионен анализ показа, че възприеманата тежест на 
симптомите на болестта се прогнозира положително от давността на 
боледуване (β=0.221, P=0.001) и отрицателно от Аз-ефикасността за 
управление на симптомите (β=-0.386, P=0.001) и справянето с депресията  (β=-
0.24, P=0.005).  Тези  фактори обясняват 23% от вариацията в идентичността. 
Давността на боледуването увеличава възприеманата тежест на симптомите, а 
вярванията за високи способности за справяне със симптомите и депресията ги 
намаляват. Също така, оценката на личните способности за справяне със 
симптомите на физическо и психологично ниво са по-силни предиктори на 
възприеманата тежест на симптомите от давността на боледуване. В тази 
връзка, може да се каже, че възприемането на по-малка тежест на симптомите 
зависи в най-голяма степен от увеличаването на Аз-ефикасността на 
пациентите. Предполагаме, че личните способностите могат да служат като 
буфер на негативното влияние на обективен и неконтролируем фактор като 
давността на боледуване. Давността на боледуването може да се приеме като 
предпоставка за по-голям брой на действителните симптоми, но по-значим 
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фактор за възприеманата тежест на болестта и симптомите е възприеманата 
лична ефикасност.  

В научната литература има данни, че възприеманата тежест на 
симптомите не е свързана с обективната тежест на болестта т.е с 
действителните симптоми и етапа на заболяването (Hagger & Orbell, 2003; 
Bekke-Hansen et al, 2014; Dalbeth et al, 2011; Gabriëlle et al., 2011; Georgopoulou, 
2014). Според други проучвания възприеманата тежест на симптомите зависи 
както от тежестта на болестта, така и от Аз-ефикасността за справяне с нея 
(Aalto et al, 2005; Lau-Walker, 2006), което е резултат подобен на нашия.   При 
пациенти с ревматоиден артрит Аз-ефикасността за справяне с болестта е 
предиктор на субективната оценка на здравния статус и възприеманата тежест 
на болестта (Mäkeläinen. et al, 2007; Cross et al, 2006).  

 Симптомите се възприемат като заплахи за здравето.  Преценката на 
пациентите, че могат да контролират симптомите се явява значим фактор за  
оценката както на тяхната тежест, така и на болестта като цяло. Може да се 
предположи, аналогично на Транзакционалната теория (Lazarus, 2001), че  
възприеманата стресогенност на болестта зависи от оценката за въздействие  
на симптомите върху благополучието, но и от преценката за способността за 
справяне с тях. Изследвания на пациенти с хронични заболявания посочват, че 
възприемания контрол на симптомите е  свързан с по-добра адаптация към 
болестта от възприемания контрол върху нея.  Пациенти, с вярвания за по-
висок контрол над симптомите преживяват по-нисък дистрес и възприемат 
симптомите като по-леки,  за разлика от пациентите, които възприемат висок 
личен контрол на болестта като цяло (Sevillq, Robinson, 2000;  Tomich, 
Helgeson, 2004). При пациенти с ревматоиден артрит Аз-ефикасността за 
управление на симптомите (болката) значимо прогнозира равнището на 
дистрес (Brekke, et al,  2001; Woby, S.et al, 2007). 

Симптомите могат да бъдат соматични (например повишено кръвно 
налягане и кръвна захар) и психологични (например подтиснато настроние, 
тревожност). В този смисъл Аз-ефикасността за управление на симптомите и 
за справяне с депресията могат да се приемат като способности за справяне със 
соматичните и психологични симптоми. Според Саморегулативния модел 
физическите симптоми и емоциите се обработват паралелно и насочват избора 
на копинг. Неуспешната регулация на емоциите освен увеличаване на 
дистреса, може да увеличи отрицателните вярвания за болестта чрез 
активиране на депресивна схема на мислене- да увеличи негативните 
очаквания за бъдещето и  възприеманата тежест на симптомите. От своя 
страна, липсата на контрол върху  физическите симптоми влияе върху 
вярванията за намален личен контрол, тежки последици, симптоми,  но 
увеличава и емоционалния дистрес. Предвид на това, че двете нива на 
функциониране на представата за болестта са взаимосвързани, получените 
резултати потвърждават, че в саморегулацията на поведението на боледуване 
са еднакво важни и необходими умения за контрол на симптоми на физическо 
и психологично ниво.   
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5.5   Предиктори на представата за болестта 
  

Линейният регресионен анализ извежда модел за зависимата 
променлива представа за болестта, в който участват Аз-ефикасността за  
управление на симптоми, Аз-ефикасността за физическа активност и 
негативните очаквания.  Тези фактори обясняват 30% от различията в 
представата за болестта. Представата за болестта зависи от способностите на 
пациентите да контролират симптомите на болестта (β=-0.384, P=0.0001), да 
останат физически активни, въпреки физическия дискомфорт (β=-0.20, 
P=0.001) и от негативните очаквания за бъдещето (β=0.119, P=0.037). 
Увеличаването на негативните очаквания, преценката за по-малка способност 
за контрол на симптомите и за физическа активност формират по-негативна 
представа за болестта. Способността за физическата активност прогнозира 
оценката на болестта вероятно поради  засягането на тези способности при ББ 
и РА, както в периодите на обостряне, така и постепенно в хроничния ход на 
болестта с настъпването на физически увреждания.  Вероятно за пациентите 
загубата на подвижността се приема като тежка последици на болестта и 
способността за физическата активност е значим фактор за възприемане на по-
добро здравословно състояние и по-малка тежест на болестта.   Други автори 
също установяват, че Аз-ефикасността за физическа активност доказано 
намалява негативното въздействие на болестта и води до по-добро соматично 
и психично здраве (Riazi. et al, 2004; Motl et al, 2009). Аз-ефикасността за 
справяне с болестта е значим и силен предиктор за положителното й 
възприемането, а специфичната Аз-ефикасност за физическа активност е 
значимо свързана с повишена оценка на физическите способности и с по-
висока физическа активност. От своя страна поддържането на физическа 
активност е пряко свързано с възприемане на по-ниска степен на увреждане, 
депресия и болка и индиректно свързана с по-добро качество на живот.  

 Интересен резултат е факта, че оптимизмът не участва в линейния 
регресионен модел като предиктор на дистреса и представата за болестта. 
Други изследвания също установяват, че негативните очаквания за бъдещето 
са по-голям и значим предиктор за представата за болестта от оптимизма 
(Bekke-Hansen,S., et al, 2014). Ролята на негативните очаквания може да се 
дължат на установената вече в анализите значима връзка с дистреса и 
вярванията за по-ниска ефективност на лечението и личен контрол върху 
болестта.  Освен това,  негативните очаквания може да водят до негативна 
представа за болестта посредством влиянието си върху поведението на 
боледуване. Според Теорията за саморегулирането (Carver & Scheier, 1981) 
очакванията за резултатите са основен фактор за избор между два вида 
поведенчески стратегии: борба или отказ. В тази връзка, негативните 
очаквания за бъдещето, в съчетание с ниската Аз-ефикасност за физическа 
активност и възприемане на слаб контрол върху симптомите могат да доведат 
до пасивност, непоследователност към лечението и режима на физическа 
активност, което да доведе до по-лошо функциониране и увреждане. 
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IV.  ИЗВОДИ 

1. Пациентите с  ревматоиден артрит и болест на Бехтерев имат сходна и 
значимо по-негативна представа за болестта от тази на пациентите със 
захарен диабет и артериална хипертония, което вероятно е свързано с 
изразения болеви синдром и нарушеното физическо функциониране при 
тези заболявания.  

2. Продължителното боледуване, наличието на хоспитализации и 
съпътстващи заболявания водят до възприемане на болестта като слабо 
контролируема, тежка и стресогенна, а наличието на фамилна 
обремененост подпомага позитивното възприемане и адаптацията към 
болестта.  

3. Периодът на болнично лечение засилва склонността на пациентите да 
търсят причините за болестта в себе си, което е предпоставка за 
възприемане на по-висок личен контрол и по-активно поведение на 
боледуване.  

4. Ниските доходи и ниско образователно равнище предполагат 
възприемането на болестта като по-слабо зависеща от пациента и 
лечението, а женският пол – като свързана с по-тежки симптоми и с по-
интензивен емоционален дистрес.  

5. Етническият произход влияе върху разбирането за причините на болестта. 
Турският етнически произход предполага убеждения за влиянието на 
външни фактори за поява и контрол на болестта, а българският етнически 
произход – по-слаб акцент върху тях.  

6. Убежденията на пациентите, че могат да се справят с болестта и да я  
контролират водят до положително възприемане на болестта, а 
негативните очаквания за бъдещето като личностова предиспозиция –до 
негативна представа и по-висок дистрес.  

7. Наличието на умения за справяне с болестта променя представата за нея. 
Уменията за физическа активност, ежедневно самообслужване, контрол на 
физическия дискомфорт и негативните емоции, комуникация с лекарите, 
информиране за болестта и получаване на социална подкрепа са ключови 
за позитивно възприемане на болестта и намаляване на дистреса.    

 
ПРЕПОРЪКИ КЪМ МЕДИЦИНСКАТА И ПСИХОЛОГИЧЕСКА 
ПРАКТИКА 
 
На база на проучването на научната литература предполагаме, че 
ефективността на здравните грижи за пациентите с хронични заболявания 
може да бъде повишена, ако се формира положителна представа за болестта на 
пациентите. Представата за болестта може да се променя под въздействие на 
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резултатите от боледуване, но може да бъде променяна и целенасочено с 
помощта на различни психологически интервенции. Интервенциите могат да 
бъдат по-полезни, ако бъдат съобразени със спецификата на заболяването, 
факторите на боледуване, някои социодемографски и личностови 
характеристики на пациентите. 
 

На база на анализите и заключенията в емпиричното проучване предполагаме, 
че психологическите интервенции за справяне с дистреса могат да бъдат 
полезни при пациенти с хоспитализации и особено при пациенти с над 5 
хоспитализации;  при всички пациенти в по-млада възраст и при жени до 35 г.; 
при мъже в първата година от боледуване и жени до десетата година на 
боледуване; при пациенти с високи негативни очаквания за бъдещето;  при 
пациенти с ниска възприемана социална подкрепа и особено с ниска 
възприемана привързаност; при пациенти, които вярват, че болестта зависи от 
тяхното поведение, но не са способни да го приложат.   
 

Когнитивните интервенции, насочени към  формиране на по-адаптивни 
вярвания за контрол могат да бъдат подходящи за пациенти, които вярват, че 
болестта зависи предимно от външни фактори и най-вече от други хора,  при 
пациенти с ниски способности за справяне с болестта, с основно образование и 
минимални доходи. 
 
Когнитивните интервенции, насочени към промяна на тежестта на 
възприеманите последици могат да бъдат подходящи при пациентите със 
съпътстващи заболявания и  без минал опит с болестта в семейството.  
Интервенции за повишаване степента на разбиране на болестта могат да бъдат 
уместни при пациенти от втората до петата година на боледуване и при 
пациенти, които вярват, че болестта зависи от външни фактори. 
 
Поведенчески интервенции за увеличаване на способностите за справяне с 
болестта могат да бъдат подходящи при пациенти със слаби умения за контрол 
на симптомите, справяне с дистреса, комуникация с лекарите и получаване на 
помощ от средата. 
 
Интервенциите при пациенти с артериална хипертония могат да бъдат 
насочени към повишаване на информираността за заболяването относно 
последиците, времетраенето и разбиране на болестта при диагностициране на 
заболяването,  а при боледуващи над десет години – за справяне с дистреса. 
Интервенции при пациенти със захарен диабет тип 2 в първата година на 
боледуване могат да бъдат насочени към формиране на положителна 
представа за болестта. Интервенции за намаляване на дистреса могат да бъдат 
полезни при пациенти с болест на Бехтерев в първата година на боледуване и 
при пациенти с ревматоиден артрит до десетата година от боледуването. 
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Способността за поддържане на физическа активност при заболявания, които 
водят до временно или трайно намаление на функционалния капацитет, 
определя начина на възприемане на болестта. Физикалната терапия и 
рехабилитация могат да повлияят за формиране на положителна представа за 
болестта и по-добро соматично и психично здраве при тези пациенти.  

 
V. ПРИНОСИ 
 
Приноси с теоретико-методологичен характер  
 
1. Направен е първия у нас преглед на научната литература на факторите 

на представата за болестта при пациенти с хронични соматични 
заболявания.  

2. Предложен е надежден практически модел за психологическо 
изследване на феномена „представа за болестта на хронично болен”. 

  
Приноси с  научно-практически характер 
 
1. Проведено е първото у нас проучване на представата за болестта при 

пациенти с ревматоиден артрит, болест на Бехтерев, захарен диабет тип 
2 и артериална хипертония и е изведено нейното съдържание. 

2. Установени са най-значимите фактори, формиращи представата за 
болестта на пациенти с изследваните хронични заболявания. 

3. Описани са различията във факторите на представата за болестта от 
гледна точка на приложимите за тях психологически подходи. 
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ABSTRACT  

Thesis examines the psychological processes that are accompanying illness and 
focuses on cognitive perception and emotional illness experience of patients. 
Theoretical basis of the study is illness perception construct of Self-regulatory model 
of health and illness behaviour  (Leventhal, 2003). The review of the literature has 
outlined the historical development of the Self-regulatory model and association of 
the illness perception with physical health, mental health, illness behaviour, usage of 
health care and its satisfaction.  Personal, sociocultural factors and factors associated 
with illness process that affect illness perception in patients with chronic diseases 
have been explored in the scientific data. 
 
The aim of the empirical study is to explore the factors reviewed in the literature 
that form illness perception in patients with chronic diseases.  
 
Tasks of the study are: 
 
1. To identify and compare the content of illness perception in patients suffering 
from diabetes mellitus type 2, ankylosing spondylitis, hypertension and rheumatoid 
arthritis. 
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2. To identify and analyze the factors associated with illness process, which 
significantly affect  the illness perceptions. 
3. To analyze the relationship of socio-demographic factors with illness perception 
and the factors that significantly influence it. 
4. To identify personality characteristics that determine illness perception. 
 
Respondents: 237 patients with diabetes mellitus type 2, ankylosing spondylitis, 
hypertension and rheumatoid arthritis by Bulgarian and Turkish ethnic origin 
participated in the study. 
 
Methods:  Our own check-list about socio-demographic characteristics, diagnosis, 
illness process and psychological questionnaires (B-IPQ, MHLC-C, GPSЕS,  
SECDS, MОS:SSSI,  MEIM-R, Optimism and negative expectation inventory) have 
been used. To analyze the empirical data have been used statistical methods: 
Correlational analysis, Students t–test, Mann-Whitney Test, ANOVA, Dunnett post 
hoc test, Chi-squire, Linear regression analysis. 
 
Results:  The content of illness perception and significant differences in it 
depending on the disease are revealed.   Illness perception in patients with 
rheumatoid arthritis and ankylosing spondylitis are similar and more negative 
compared to patients with diabetes mellitus and arterial hypertension. There are 
statistically significant association between illness perception and health locus of 
control, optimism, negative expectations, self-efficacy and perceived social support. 
Internal health locus of control, high self-efficacy, positive expectations about the 
future and perceived social support are significant  factors for positive illness beliefs 
and lower distress.  There are significant differences in the illness perception in 
depend on gender, ethnic origin, residence, family and socioeconomic status. 
Hospitalizations, prolonged illness duration and comorbidity form more negative 
beliefs about the disease and higher distress.  Predictors of illness perceptions are 
illness duration, the level of negative expectations, health locus of control beliefs 
and chronic disease self-efficacy. 
 
Conclusions and Recommendations: It is confirmed that the illness perception 
construct is formed by sociodemographic, personality factors and factors of 
individual illness process. Most significant factors for the formation of positive 
illness perceptions are beliefs that illness depends on the own behavior, beliefs about 
higher self-efficacy to implement that behavior and the positive expectations for the 
future. Skills for physical daily activity, control of physical discomfort and negative 
emotions, communication with physicians, getting information about the disease and 
getting social support are key factors for positive illness perception and reduction of 
the illness distress. 
Based on the empirical study recommendations to medical and psychological 
practice on appropriate psychological interventions to assist psychological 
adaptation and illness behavior of patients with chronic diseases are made. 
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Contributions of the thesis  
 
Theoretical-methodological contributions: 
 
1) The first review in Bulgaria of the scientific literature on the factors  of illness 

perception in patients with chronic somatic diseases is made. 
2) The thesis proposes a reliable practical model for psychological exploration of 

the phenomenon “illness perception of chronic disease patient” 
 
 Scientific-practical contributions: 
 
1) The first empirical study in Bulgaria that shows the content of illness 

perception in patients with rheumatoid arthritis, ankylosing spondylitis, type 2 
diabetes mellitus and hypertension is done. 

2) The most significant factors that form illness perception in patients suffering 
from explored chronic diseases are identified. 

3) Differences in the factors of illness perceprion in terms of the relevant 
psychological approaches are described. 

 
 
 
БЛАГОДАРНОСТИ 

Искам да изкажа своята огромна и сърдечна благодарност на всички, 
които допринесоха за осъществяването на този труд.   

На Декана на Медицински факултет проф. д-р Мая Гълъбова за 
предоставената ми възможност за научна работа.  

На моя научен ръководител проф. Мирослава Петкова за споделения 
опит, ръководството и подкрепата не само по време на този труд, но и от 
първите ми стъпки в научните изследвания.  

На моя научен консултант проф. Светлана Димитрова – за  помощта и 
отзивчивостта, и на доц. Катя Пеева – за ценните уроци в усвояването на 
статистиката. 

На моите колеги от Катедра “Медицинска психология и чужди езици” 
за тяхното разбиране и колегиалност.  

На Живко Янков – за съдействието при работата с пациентите и на 
всички пациенти, които дадоха от своята енергия, за да участват в 
проучването.   

На Орнела – за безценното приятелство през годините и за времето, 
което не отдели на семейството си, за да ми помогне с многобройните 
преводи. 

На съпруга ми – за любовта, безусловната подкрепа и голямото 
търпениe,  на моите родители  – за всичко, което са ми дали. 

                                                                                                            
                                                                                                           К. Митева 


