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Дисертационния труд е написан на 163 страници и съдържа 58 

фигури и 6 таблици. Библиографията включва 286 източника, от 

които 45 на кирилица и 241 на латиница. 

Дисертационният труд е обсъден и насочен за защита на 

Разширен катедрен съвет на I Катедра Вътрешни болести и 

Обща медицина, към Медицински факултет на Тракийски 

университет(Протокол №8/20.09.2017г.). Докторантът е 

отчислен със Заповед № 1286/26.05.2017 на Ректора на Тракийски 

университет. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Публичната защита ще се проведе на 20 декември 2017г. от 

12.00ч. в Академичната зала на Медицински факултет на 

Тракийския университет, Стара Загора, ул. Армейска 11. 

Материали по защитата са на разположение в Научен отдел на 

Медицинския факултет на Тракийския университет, Стара 

Загора, ул. Армейска 11, Деканат, ет.2, стая 18 
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Използвани съкращения 

 
АМ алтернативна медицина  

АТ алтернативен терапевт 

АМ/ КМ– алтернативна/ комплементарна медицина  

БЛС Български лекарски съюз 

КМ комплементарна медицина 

НЗОК Национална здравноосигурителна каса 

ОМ обща медицина 

ОПЛ общопрактикуваш лекар 

ОМП общомедицинска практика 

СЗО световна здравна организация 

ТКМ традиционна китайска медицинa 
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Увод 
 През последните години се наблюдава ренесанс сред използването 

на нетрадиционни методи от населението и лекарите в различни 

страни по света. Това, както и липсата на данни  за нашата страна 

относно употребата на тези  различни от конвенционалната 

медицина терапии, доведе до провеждането на това проучване, с 

което искаме да разберем има ли търсене и приложение на тези 

нетрадиционни методи на лечение в България от ОПЛ и 

пациентите.   

В различните страни те са разпространени под различни 

дефиниции, като: алтернативна медицина (АМ), комплементарна 

медицина (КМ), интегративна, интегрална, холистична, народна, 

традиционна, които често се размиват и нямат ясно установена 

граница.  

За целите на проучването, се съобразихме с основните понятия в 

литературата, както и с факта, че понятието АМ е по- 

разпростарено в България, затова обозначаваме тази медицина като 

алтернативна /комплементарна (АМ/КМ) в нашето проучване. 

С термина АМ в литературата се дефинират терапии, които 

пациентите предпочитат да използват за лечение и профилактика 

като заместители на конвенционалната. Това означава, че тези 

пациенти не използват конвенционалната медицина, когато имат 

здравословен проблем. Такива пациенти са все по- малко, но за 

сметка на това се увеличават изключително бързо пациентите, 

които прилагат тези алтернативни методи заедно с 

конвенционалното лечение, което им е предписано от лекуващия 

ги лекар. Този вид медицина се дефинира като комплементарна 

медицина. През последните десетилетия тази медицина се 

разрастна и навлезе в ежедневието, лекарските практики, 

болниците, медицинските университети, здравната и 

образователна система в редица страни по света. Термините, с 

които се обозначава също се променят и надграждат с течение на 

времето и употребата й.   
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Цел и Задачи 
 

 

 

 

Цел 
Целта на настоящото проучване е да се анализира и оцени 

употребата на алтернативни/ комплементарни методи за лечение 

от ОПЛ и пациентите в общомедицинската практика. 

 

 

 

 

Задачи 
1. Да се проучат интересът и отношението на ОПЛ и 

пациентите относно АМ/КМ. 

2. Да се проучи приложението на АМ/КМ от ОПЛ и 

пациентите.      

3. Да се систематизират  най- често използваните 

алтернативни методи, които ОПЛ и пациентите използват 

4. Да се открият  причините, водещи до практикуване и 

непрактикуване на АМ/КМ от ОПЛ и пациентите 

5. Да се оцени степента на споделяне и доверие във връзката 

лекар- пациент, по отношение на АМ/КМ. 

6. Да се оцени субективната степен на познаване на 

алтернетивните методи, които практикуват лекарите. 

7. Да се проучи желанието на ОПЛ за обучение в АМ/КМ. 

8. Да се проучи обучението на пациентите от ОПЛ, като част 

от профилактично– промотивната им дейност, в 

използването на тези алтернативни терапии. 
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Методология на проучването  
 Обект на проучването:  

Обект на наблюдението са 418 лица разпределени в две таргетни 

групи:  

       -ОПЛ лекари на индивидуална и групова практики -171. 

-Пациенти от доболнична помощ -247. 

 Инструментариум на проучването 

 Два вида въпросници отправени към всяка таргетна група 

 Предмет на проучването са:  

 Алтернативните методи на лечение и тяхното използване. 

 Време на проучването  

Проучванията включени в дисертационния труд обхващат 

двугодишен период от време, от месец март  2015г. до януари  

2017г. 

 

Организация на проучването  

Проучването беше организирано, планирано и проведено с 

личното участие на изследователя. Всички участници доброволно 

участваха в проучването. Бяха обхванати пациенти от ОМП на 

участващите в проучването ОПЛ, както и други пациенти от 

доболничната помощ, посещаващи ДКЦ–та и  медицински 

центрове в гр. Стара Загора. 

В проучването обхванахме ОПЛ от различни градове в страната, 

работещи в градски и селски, индивидуални и групови практики. 

Въпросниците на ОПЛ бяха предложени на всеки един лекар по 

време на: 

 -- Националната конференция на сдружението на 

Общопрактикуващите лекари,  

--  по време на модулно обучение Основи на общата медицина, в 

ТрУ Стара Загора, МУ Пловдив и МУ София 

--  при посещения в ОМП 

- електронна версия на въпросниците бе разпространена и чрез 

електронна поща до ОПЛ от различни области в България. 
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  Методи на проучването 
           Социологически метод 

-- Документален метод- официални документи, издадени от РЗОК, 

съдържащи разрешение за извършване на проучването сред ОПЛ в 

техния регион, както имейл адреси за кореспонденция на ОПЛ. 

--Анкетен метод – пряка индивидуална анкета със спазен принцип 

на анонимност 

Съставени бяха два вида въпросници, целящи да проучат нагласите 

относно алтернативната медицина в две таргетни групи- ОПЛ и 

пациенти. Въпросите имат един смисъл, но са зададени по 

различен начин спрямо изследваната група. Въпросникът покрива 

четири основни области: 

1. Социално-демографска- въпроси свързани с пол, възраст, вид на 

практиката и др. 

2. Запознатост към някои, често срещани алтернативни методи, в 

анкетата са изброени 24 такива метода 

3.Употреба, търсене, препоръчване, препращане от ОПЛ/ 

пациентите относно АМ/КМ 

4.Обучение и място на АМ/КМ в здравеопазването. 

 

Статистическа обработка на данните 
        Описателен анализ– за оценка на честотни разпределения 

при качествени променливи, с абсолютни честоти и относителен 

дял ± стандартна грешка (Sp).  

         Непараметричен анализ χ2 тест за оценка на хипотези за 

взаимовръзка между изследвани променливи с точен тест на 

Фишър. Използвано ниво на значимост р˂0,05.  

        Графичен анализ – за графична визуализация на получените 

резултати е използвана програмата Microsoft Excell 2007.  

        Софтуерни продукти – данните са въведени и обработени 

статистически с помощта на програмния пакет IBM SPSS Statistics 

V 19.0. 
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Резултати 

 
Резултати за групата на ОПЛ 

Крайната бройка събрани и попълнени валидни анкети  е 171. 

 Разпределението по пол  
Неравно две/трети от лекарите са жени- 63,8%, докато мъжете са 

36,8%.  

 Разпределение по възраст  

Мнозинството от лекари -75,4% са във възрастовата група 45-

65год., 9,9% са на възраст между 30 и 44г., както и тези над 65г.- 

също 9,9%. Най– малка е групата на младите лекари 18-29г., те са 

4,7%. От лекарите, които са над 65г. има такива, които 

продължават да работят в ОМП, като заместващи или наемни 

лекари. 

 
Фиг. 1 Разпределение на ОПЛ по възраст 

 

    Разпределение по месторабота 

Преобладаващи са индивидуалните практики -83%, работещите в 

групови практики са 14,6% 
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 Разпределение спрямо трудовия стаж  

     Лекарски трудов стаж  
Близо половината от анкетираните- 48,5% имат над 21 до 30 г. общ 

трудов стаж като лекар. Те са и водеща група лекари 

специализиращи ОМ – 31%. Групата на лекарите със стаж между 

11 и 20год. е 22,8%, и се доближава до групата на лекари с голям 

трудов стаж над 30г. - 21,1%. ОПЛ с трудов стаж до 5 год. са 4,7%, 

а тези от 6 до 10год. са най-малко 2,9%.  

 

                Трудов стаж в ОМП 

Повече от половината лекари, имат над 10 год. трудов стаж в 

ОМП- 66,7%, лекари със стаж от 6-10год. в обща практика са 

19,3%, и най- малък процент са лекарите със стаж до 5год. те са 

14%. 

 

 Разпределение по отношение наличието на специалност 

при ОПЛ 

Половината ОПЛ, нямат специалност обща медицина- 59,1%, една 

част от лекарите имат друга медицинска специалност -18,1%, а 

останалите 22,8% имат специалност обща медицина. От всички 

ОПЛ, 27 имат сертификат по АМ/КМ или това са 15,8%.  

 

 Разпределение по отношение на посещение на курсове за 

следдипломно обучение  

Към момента на провеждане на проучването 60% от ОПЛ 

специализират ОМ, 
 2,5% специализират друга медицинска специалност,  

7,6% посещават курс по АМ/КМ,  

29,9% не посещават никакъв курс за надграждане на знанията си.  

 От лекарите посещаващи курс по АМ/КМ, 6,4% от тях са с трудов 

стаж в ОМП над 10г. по- голяма част са  жените.   
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 Разпределение спрямо посещаването на научни форуми 

и конгреси 

  65,5% участват в научни форуми и конференции, като 60,4% поне 

един път в годината, докато другите 33,1% по-рядко от веднъж 

годишно  

 Зависимост между различните възрасти на ОПЛ и  

посещението от тях на научни форуми - 18-29г и 45-64г. посещават 

НФ (p=0.001).   

 Разпределение спрямо интересът към АМ/КМ 

 72,5% се интересуват    

 от тях 71% посещават научни форуми, има статистическа 

зависима разлика между интересът към АМ/КМ и посещението на 

научни форуми p=0.019. 

   
  
Фиг. 2 Разпределение спрямо интересът на ОПЛ към АМ/КМ  
79,6% от жените се интересуват от АМ/КМ, спрямо 60,3% от 

мъжете с ниво статистическата зависимост p=0.008. Спрямо 

прилагането на АМ/КМ и пола няма статистическа разлика 

(p>0.05). 
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 Разпределение спрямо отношението на лекарите към 

АМ/КМ   
 Зависимост между интересът и отношение с ниво на  

значимост p<0.0001, както и приложението на АМ/КМ и 

отношението p<0.0001.  

Всичките 23(13,5%) лекари, които са ентусиазирани към АМ/КМ, 

се интересуват от нея, а я прилагат 21(12,3%) от тях.  

Лекарите с приемащо отношение са 117(68,4%), от тях 98(57,3%) 

се интересуват, а прилагат 84(49,1%).   

ОПЛ, които са неприемащи спрямо АМ/КМ са 9(5,3%) от тях 

никой не се интересува от АМ/КМ, но един лекар я е прилагал през 

последната година. 

Лекарите, които са безразлични- 22(12,9%) от тях 3(1,8%), казват 

че се интересуват, и един лекар я е прилагал през изминалата 

година. 

 

 
Фиг. 3 Отношение на ОПЛ към АМ/КМ 
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 Разпределение спрямо приложението на АМ/КМ през 

последната една година   

 
Фиг.4 Разпределение спрямо приложението на АМ/КМ през последната една 

година 

 

 

 

 зависимост между интересът и приложението на АМ/КМ,  

колкото повече се интересуват, повече и прилагат ОПЛ p<0.0001.  

Лекари, които са препращали на АТ са 18,1%. 

Лекарите, които казват, че не прилагат по принцип АМ/КМ, но са 

прилагали през последната една година са 19,6%. 
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 Разпределение по отношение  на познаването на дадена 

алтернативна терапия  

Фиг. 5  Видове алтернативни методи, познати на ОПЛ 

 

  Субективна степен на познаване на алтернативния 

метод 

           -Познават ги добре 60,8%  

от тях  

35,7% ги прилагат на пациенти,  

14 % ги прилагат само на себе си  

11,7% от ОПЛ прилагат и на себе си освен на пациентите. 

-Познават много добре 19,9%,  

 от тях  

8,2% ги прилагат  само на себе си;  

            18,7% на пациенти 

            7,6% прилагат и на себе си и на пациентите.  

     -Познават ги отлично са 2,9%, общо 5 лекаря, от тях 3, 

освен че прилагат на пациентите си, използват тези методи и за 

лична употреба. 
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 Разпределение спрямо употребата на дадените 

алтернативни метод 

 
Фиг. 6 Видове алтернативни методи, които използват ОПЛ 

 

 Зависимост между познаването на някои методи и  

възрастта на лекарите  

младите лекари на възраст 18-29г, познават повече вендузолечение 

p=0.015, йога p=0.007 и лечебното гладуване, като последното е 

познато и на лекарите между 30 и 44г. p=0.001 

 зависимост между познаването на някои методи и пола  

на лекарите- Лечебното гладуване p=0.007, молитвата p=0.019 и  

хипнозата p=0.011 са по- познати сред мъжете лекари.  

 зависимост между възрастта и прилагането на: лечебна  

гимнастика, най- използвана е от младите лекари -18-29г, и след 

това от лекарите на възраст 45-64г и над 65г p=0.02 

 зависимост между пола и прилагането на: хранителна 

диета, тя  се използва повече от мъжете p=0.018 
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 Разпределение според субективната степента на 

владеене на АМ/КМ 
-Владеят отлично- 5, 3%, 

 От тях всички без един имат сертификати по даден АМ/КМ, и 

всички ги практикуват 

     -Владеят ги много добре- 12, 9% 

 От тях 12, 3% ги прилагат на пациентите си, а 5, 3% ги използват и 

за лична употреба. 

 Зависимост между владеенето на даден метод много добре  

и прилагането му p<0.0001. От тези лекари 10 имат сертификат по 

даден АМ/КМ 

      -Владеят добре- 52,6%, 

 От тях 9 ОПЛ имат документ за изкаран курс по алтернативна 

терапия, 36,8% ги прилагат на пациентите си, а 12,9% ги прилагат 

на себе си. 

 зависимост между владеенето добре на дадения метод и  

прилагането му сред пациентите с високо ниво на значимост 

p<0.0001.  

      -Не владеят- 31%, 

 От тях 3 имат сертификат, 10 прилагат на себе си АМ/КМ, а 2 от 

лекарите прилагат и на пациентите си. Половината от тези, които 

не владеят препоръчват АМ/КМ 15,8%.   

 

 Разпределени спрямо приложението на алтернативните 

методи посочени от ОПЛ 

  62% ОПЛ прилагат АМ/КМ 

 От тях : 

      50,3% са прилагали даден метод през последната една година,  

      24,6% са се обучавали 

 колкото повече се обучават, толкова и повече ще прилагат  

АМ/КМ p<0.0001 

 14,2% са на мнение, че АМ/КМ може да се използва и 

самостоятелно за лечение и профилактика. 

36% са на мнение,че АМ/КМ може да се използва като допълнение 

за лечение и профилактика към конвенционалната медицин 
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          35,1% са ОПЛ, които не прилагат, но препращат към АТ   

Има статистическа зависимост между тези лекари и липсата на 

достатъчно знания по темата АМ/КМ p<0.0001  

         7,6% съобщават че препращат, но не одобряват идеята да 

работят с АТ 

 
Фиг. 7 Степен на прилагане на АМ/КМ от ОПЛ 

 Двама ОПЛ казват, че прилагат АМ/КМ, но не я препоръчват, а 

2,3%(4 ОПЛ) я прилагат, но не я владеят, и 8,8% я прилагат, но не 

се интересуват от нея. 

 Разпределение спрямо причините поради, които не 

прилага АМ/КМ  

 Открива се корелация между незапознатостта на ОПЛ и 

неприлагането на АМ/КМ p<0.0001. 

 
Фиг.8 Причини поради които ОПЛ не практикуват АМ/КМ 
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 Разпределение спрямо причините поради, които 

практикуват АМ/КМ 

 

 
Фиг. 91 Причини поради, които ОПЛ практикуват АМ/КМ 

 

 Резултати относно наличието на пациенти лекуващи се 

с АМ/КМ в практиката на ОПЛ 

18,1% нямат пациенти, които да споделят с тях, че ползват 

алтернативните методи.  

90,1% от ОПЛ имат такива пациенти. 

От тях:  

    -81, 9% съобщават, че пациентите им споделят с тях, когато 

използват АМ/КМ, като       

                       -34,4% от тях са се обучавали в АМ/КМ 

                       -15,8% не са търсени за съвет относно АМ/КМ.  

 Зависимост между споделянето на пациентите и  

обучението на ОПЛ в алтернативна медицина, с високо ниво на 

значимост p<0.0001. 

 зависимост между прилагането на АМ/КМ от лекарите и  

пациентите лекуващи се с нея p=0.007 
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 Разпределение на ОПЛ, спрямо търсенето от пациентите 

на съвет относно АМ/КМ 
76% от всички лекари са търсени от своите пациенти за съвет 

относно АМ/КМ 

            от тях 8,2% имат АТ с който работят. 

 

 Разпределение на ОПЛ, спрямо споделянето на 

пациентите с него относно АМ/КМ- 23,6% от лекарите 

От тях :  

8,2% са безразлични към АМ/КМ,  

 4,1% имат неприемащо отношение към АМ/КМ. 

11,1% не са търсени за съвет относно АМ/КМ 

Мнозинството от тези лекари не препоръчват АМ/КМ.  

 

 Разпределение на ОПЛ, спрямо мнението им, че 

доверието в тях, би се повишило, при практикуване на  

АМ/КМ 
    72,5% от ОПЛ - смятат, че ако практикуват АМ/КМ доверието 

на пациентите в тях ще се повиши. 

     От тях:  

-51, 5% прилагат АМ/КМ 

 

 Зависимост между прилагането на АМ/КМ от лекаря и  

преценката му, че ще се повиши доверието в него, ако практикува 

АМ/КМ p<0.0001, 

 

 зависимост между интересът на ОПЛ към АМ/КМ и  

повишаването на доверието в него  p<0.0001.  

 - 21,1% не практикуват  

 -17% не искат да се обучават в АМ/КМ, въпреки че мислят, че ще 

се повиши доверието в тях.  

 - 8, 9% не одобряват работата с АТ 
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 Разпределение на ОПЛ, които са се обучавали в 

АМ/КМ-  

28,7%(49)  

от тях: 

      - 41 съобщават какъв алтернативен метод са учили. Лекарите 

имащи сертификат по изкаран алтернативен курс са 15,8%  

     - 26,4% прилагат АМ/КМ, а останалите 4,1%, въпреки че са се 

обучавали, не прилагат АМ/КМ. 

                              

 
Фиг210  Видове терапии които ОПЛ са изучавали 
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 Разпределение на ОПЛ, по отношение мнението им за 

АМ/КМ 

                 допълваща конвенционалната медицина- 64,9%   

от тях  

         -49,7% се интересуват от АМ/КМ,  

         -45% прилагат,   

 зависимост между прилагането и мнението на лекарите, че 

АМ/КМ се използва като допълваща конвенционалната p=0.008 

За лечение и профилактика заедно с конвенционалната 

медицина  -39,8%    

от тях  

- 22,2% ОПЛ прилагат АМ/КМ. 

Допълнение към западната медицина само за 

профилактика- 10,5%, 

 от тях  

7% се интересуват от АМ/КМ, 

 4,7% прилагат АМ/КМ. 

 

Самостоятелно може да се практикува за лечение и 

профилактика, 9,9%,   

от тях 3,1% не прилагат АМ/КМ.  

 Зависимост между прилагането на АМ/КМ от лекарите и  

факта че може да се използва самостоятелно за лечение и 

профилактика p=0.019.   

 

Самостоятелно да се използва само за профилактика-   
9,4%  

от тях  

7,6% се интересуват от АМ/КМ, а 

 6,4% я прилагат. 

 

АМ/КМ е ненаучна и няма място в тяхната работа 2,3%,  

От тях 

0,6% посочват че се интересуват от АМ/КМ и я прилагат 
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 Въобще не трябва да се прилага АМ/КМ-  3,5%  

от тях половината се интересуват и я прилагат.  

АМ/КМ не трябва да се практикува защото е ненаучна– 1 ОПЛ  

 

Фиг.11 Разпределение по отношение мнение на ОПЛ за АМ/КМ 

  Разпределение на ОПЛ, по отношение работа в екип с АТ 

-78,4% от лекарите, одобряват да работят с АТ 

от тях 

 27,5% препращат към алтернативен терапевт 

  79,9% се интересуват от АМ/КМ, 

 70,1% прилагат АМ/КМ, 

 84,3% смятат, че доверието в тях ще си повиши, като предлагат 

АМ/КМ 

 зависимост между интересът/ прилагането на АМ/КМ и  

желанието за работа в екип с АТ p<0.0001 
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 зависимост между лекарите, които смятат, че ако   

практикуват АМ/КМ, доверието в тях ще се повиши и 

одобряването на съвместната работа в екип с АТ p<0.0001.   

 

 Разпределение спрямо наличието на АТ с когото работят 

ОПЛ 

 Имат такъв терапевт с който работят- 9,4% от ОПЛ,  

от тях  

3,5% препращат към АТ. 

Търсили, но не са намерили още такъв терапевт. 28,7%  

ОПЛ, които нямат и не ги интересува работата с АТ са 14,6%,  

от тях  

5,8% прилагат АМ/КМ,  

2,9% не прилагат, но препращат,  

 5,3% от тези лекари, казват че одобряват работата с АТ.  

 половината от тези лекари, имат пациенти, които ги търсят за 

съвет относно АМ/КМ 11,1% имат пациенти които се лекуват с 

АМ/КМ,  

 4,7 % от тези лекари смятат че ще се повиши доверието в тях ако 

практикуват АМ/КМ 

Останалите 47,4% нямат АТ, по други причини. 

 

 Разпределение спрямо мястото на АМ/КМ, в 

медицинското образование 

Мнозинството от лекари 82,5% смятат, че АМ/КМ трябва да се 

включи в обучението по медицина 

 

 

 Разпределение спрямо желанието за обучение  

69,6% имат желание да се обучат в някои методи на АМ/КМ 

От тях 45% споделят какъв методи искат да учат, в повечето 

случаи те са повече от един.  

 От 28,7% обучавали се преди ОПЛ,  

        24,6% имат желание да се обучават още в различни АМ/КМ.  
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 Зависимост между интересът към АМ/КМ и обучението 

p<0.0001 

 31,9% имат сертификат вече по даден АМ/КМ.  

 Зависимост между тези които вече са се обучавали и искат 

още да надграждат знанията си в АМ/КМ p=0.019 

 

 

 
Фиг. 123  Разпределение спрямо обучение на ОПЛ в АМ/КМ 

 

 

 

Резултати за групата пациенти 

 

 

 

  Анкетата беше предложена лично близо на 560 човека, от които 

годни за статистическа обработка бяха 247. 

 

 

 

 Разпределение по пол -От всичките 247 пациента, 

преобладаващи са жените 62,8% (155), a мъжете са 37,2% (92). 
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• Разпределение по възраст 

 
Фиг.13 Разпределение по възраст при пациентите 

 

 Разпределение спрямо  трудовата заетост 

Близо половината от изследваните 49,8% (123), имат някаква 

постоянна работа, безработните пациенти са 10,9% (27), а 

пациенти които са в процес на обучение, са 32% (79), пенсионери 

са 7,3% (18). 

 

 Разпределение спрямо  семейно положение 

Пациентите се разделят на четири групи, чийто проценти две по 

две имат едни и същи стойности или са много близки, това са 

групата на несемейните пациенти 45,75%(113) и семейните с деца 

44,53%. Групите на семейните без деца и хората, които са овдовели 

са по 4,9%. 

 

 Разпределение спрямо образованието 

Близо две трети от анкетираните са с основно или средно 

образование 62,3%, а останалите 36,4% имат завършено висше 

образование 
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 Разпределение според  субективната степен на 

здравословно състояние 

 Здрави (55,1%),     

  Напълно здрави са 17%,  

  Леко боледуват, са 23,5%     

 Сериозно болни са 3,2%(8), 

 Често боледуващи пациенти са 10,1%.  

Много сериозно нарушено здравословно състояние са 1,2%(3). 

Пациенти с повече от едно хронично заболяване са 23,9% 

    

 Разпределение спрямо интересът към АМ/КМ- 72,1% се 

интересуват от АМ/КМ 

  

 
 Фиг.14 Разпределение според интересът на пациентите към АМ/КМ 
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 Разпределение спрямо приложението на  АМ/КМ 

  53,8% са използвали поне един алтернативен метод през 

последната изминала година 

 
Фиг. 15 Разпределение на пациентите, спрямо приложение на АМ/КМ през 

последната една година 

От всички пациенти, които се интересуват 66, 9% са прилагали 

някакъв АМ/КМ през последната година, а от тези, които не се 

интересуват 20, 3% са прилагали.  
 

 Зависимост между интересът и приложението на АМ/КМ 

(р<0.0001) 
 

 Зависимост  между приложението на АМ/КМ спрямо 

възрастта (р=0.003), повече са прилагали АМ/КМ 

пациентите на възраст 30-44г 39,8%, а по–малко на 18-29 

г. 30,1%. 
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Фиг. 16 Разпределение на пациентите по интерес и приложение към АМ/КМ, в 

различните възрастови групи 

 

 Зависимост между приложението на АМ/КМ и трудовата 

заетост р=0,003, повече са прилагали са безработни (74,1%) и 

трудово заетите (60,2%).  
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Фиг. 17 Разпределение спрямо интересът/прилагането на АМ/КМ според 

трудовата заетост 

 Зависимост  между образованието и   

1. интересът към АМ/КМ (p=0.008), като 82,2% от пациентите 

с висше образование се интересуват от АМ/КМ. 

2. прилагането на АМ/КМ (p<0.0001), като 72,2 % от хората с 

висше образование са прилагали АМ/КМ през последната година  

  
Фиг. 18 Разпределение на интересът и прилагането на АМ/КМ спрямо 

образованието 
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 Зависимост между интересът и приложението на АМ/КМ 

спрямо наличието на повече от едно хронично заболяване и 

интересът към АМ/КМ (p=0.032) 

 

 Разпределение спрямо отношението на пациентите към 

АМ/КМ  

 
Фигура 19 Разпределение спрямо отношението на пациентите към АМ/КМ 

От ентусиазираните пациента, всичките се интересуват от АМ/КМ, 

а 88,1% са я прилагали.   

 

От пациентите, имащи приемащо отношение към АМ/КМ, 81,8% 

се интересуват и 88,8% я прилагат,   

Пациентите с неприемащо отношение не се интересува от АМ/КМ, 

но 40% (2) са я използвали. 

 

Хората, които са били безразлични от тях 2,9% се интересуват от 

АМ/КМ, а 14,3% (5) са я използвали през предходната година.  
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  Разпределение спрямо степента на споделяне на 

пациентите с ОПЛ относно АМ/КМ 

  44,5% осведомяват лекаря си, когато използват тези методи. 

 Зависимост между интересът/ приложението спрямо 

споделянето (p<0.0001)   

 Зависимост между споделянето и образованието  

(p=0.046), хората с по-високо образование споделят повече с ОПЛ 

за АМ/КМ. 

 

 Разпределение спрямо запознатостта на пациентите към 

даден алтернативен метод 

 
Фиг. 20 Разпределение на алтернативните методи по тяхната известност 

сред пациентите 

 Зависимост между възрастта и познаването на даден 

алтернативен метод: 

1. Акупунктурата е позната преди всичко на пациентите на 

възраст от 18 до 44 г. (p=0.002). 

2. Аюрведа познават повече пациентите от 30 до 64 г за 

разлика от другите възрастови групи (p=0,001). 
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3. Предимно запознати с ароматерапия са пациентите от 18 до 

44 години (p=0,003). 

4. Хомеопатията е позната на 30-44 годишните, както и на 18-

29 годишните и по-малко на пациентите над 45г. (p=0,003).  

5. Цигун е познат метод повече на пациентите от възрастовите 

групи 30-44г и 45-64г. (p=0.017). 

6. Aрт терапия е познат метод повече на пациентите от 18 до 

44г. (p=0.014). 

7. Лечебно гладуване е познат метод повече на пациентите от 

18 до 44г и по-малко сред 45-64г. (p=0.024), 

8. Медитацията е познат метод предимно на пациентите от 18 

до 44г (p<0.0001), 

9. Молитва е познат метод повече на пациентите от 18 до 44г 

и по-малко сред 45-64г. (p=0.012), това е вярно и за 

хипнозата с р<0.000. 

10. Регресията е позната на хората на възраст от 30 до 44г. и по 

малко на 18-29год.  (р=0.02). 

11. Йогата също е позната предимно на младите пациенти на 

възраст 18-29 г. и по-малко на 30-44 годишните (p<0.0001), 

12. Пациентите, на които не познават нито един метод, са 

предимно на възраст над 65г, (p=0.002). 

 

 Зависимост между пола и познаването на даден  

алтернативен метод: Акупунктурата е познат повече на жените 

отколкото на мъжете (p=0.025).   

 

 Зависимост между образованието и познаването  

на даден алтернативен метод: 

1. Хората със средно/основно образование познават повече 

акупунктурата (p=0.012), ароматерапията (p=0.002), 

хомеопатията (p=0.006), лечебната гимнастика (p=0.002) и 

лечебното гладуване (p<0.0001). 

2. Сред хората с висше образование са познати повече: 

акупресура (p<0.0001), аюрведа (p<0.0001), мокса 

(p=0.008), Бах терапия (p<0.0001), ци гун (p<0.0001), арт 
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терапия (p<0.0001), рефлексотерапия (p=0.003), Юмейхо 

терапия (p<0.0001), су джок (p<0.0001), рейки (p<0.0001), 

регресия (p=0.001), аурикулотерапия (p=0.004). 

 

 Зависимост между наличието на хронично  

заболяване и познаването на даден алтернативен метод: 

Хората, които нямат повече от едно хронично заболяване, познават 

повече: арт терапията (p=0.017), медитация (p=0.002), хипноза 

(p=0.024), йога (p<0.0001). 

 

 Зависимост между честото боледуване и познаването на  

даден алтернативен метод: 

Хората, които не боледуват често, познават повече хомеопатията 

(p=0.025). 

 

 Зависимост между семейно положение и познаването на  

даден алтернативен метод: 

 

Според семейното положение и познаването на алтернативните 

методи статистически значими са връзките между: 

1. Несемейните и семейните с деца познават повече лечебното 

гладуване (p=0.015), медитацията (p=0.005) и хипнозата 

(p=0.013), 

2. Повече познават йога несемейните (59,4%) и студентите 

(37,1%) (p<0.0001). 

 

 Зависимост  между трудова заетост и познаването на даден  

алтернативен метод: 

Повече са познати на хората, които имат работа и по-малко на 

студентите акупунктурата (p=0.01), акупресурата (p=0.005), 

хомеопатията (p=0.013), лечебното гладуване (p=0.019) и 

медитацията (p=0.002) 
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 Разпределение спрямо използването на АМ/КМ от 

пациентите 

 
Фиг. 21 Разпределение по употреба на алтернативните методи сред 

пациентите 

 Зависимост  между възрастта и   употребата на даден  

алтернативен метод: 

1. Хомеопатия се използва предимно от хората във възрастова 

група 30-44г и по-малко от 18-29 г и 45-64г (p=0.001),  

2. Хранителната диета е по-използвана от пациентите между 18-

29г. и по-малко от пациентите между 30-44г и 45-64г. (p=0.024), 

 Зависимост между пол и употребата на даден  

алтернативен метод: 

Жените са основните ползватели на хомеопатия (p=0.003), за 

другите алтернативни методи не е открита статистическа значима 

разлика по пол ( p>0.05) 

 Зависимост  между образование и употребата на даден 

алтернативен метод: 
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Хората с висше образование в сравнение с другите прилагат 

повече: 
1. акупресура (p=0.029),  

2. ароматерапията (p=0.002) 

3. кристалотерапията (p=0.039), 

4.  арт терапията (p=0.008) 

5.  молитвата (p=0.008) 

6. рейки (p=0.029) 

Хомеопатията се използва повече от пациентите със средно и 

висше образование от останалите и тези различия са статистически 

значими (p=0.001). 

Хората, които посочват, че не използват нито един от посочените 

методи са преди всичко хора със средно/основно образование 

(p=0.012). 

 

 Зависимост между  трудовата заетост и употребата на  

даден алтернативен метод: 

Трудово заетите повече употребяват хомеопатия и малко по-малко 

я употребяват групата на учащите (p=0.002). Между другите 

променливи и използването на АМ/КМ няма статистически 

значими различия (p>0.05). 

 

 Разпределение спрямо използване и препоръчване на 

АМ/КМ 

Пациенти посочили, че ги  използват и препоръчват на 

приятели са  69,4%   останалите 30,6%, казват че не ги 

използват и не ги препоръчват, докато двама анкетирани 

съобщават, че не ги използват, но ги препоръчват на близки и 

познати. 
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 Разпределение спрямо причините, поради които 

пациентите практикуват АМ/КМ 

 

Фиг. 22 Причини, поради които пациентите използват АМ/КМ 

съвпада с техния светоглед 28,3%- 

 Повечето пациенти, които посочват тази причина (41,4%) са от 

възрастовата група 30-44г. и по-малко от 45-64г. и тези различия са 

статистически значими (p<0.0001). 

   пациенти с добър личен опит от нейното действие-22,3%. 

Повечето пациентите, изтъкващи тази причина са на възраст 30-

44г. и разликите с другите възрастови групи е статистически 

значима (p=0.019).  

 Разпределение спрямо причини поради, които не 

използват АМ/КМ 

 Зависимост между възрастта и 

незапознатостта 

по-младите пациентите по–често изтъкват тази причина (p=0.015).  

 Зависимост между трудовата заетост и 

незапознатостта- тази причина се изтъква по-често от пациентите, 

които са трудово заети или са учащи (p=0.012) 

 Зависимост между образованието и 
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38 
 

незапознатостта- хората със средно или основно образование 

(p=0.002), по- често изтъкват тази причина 

 
Фиг. 23 Разпределение според причини да не използват АМ/КМ пациентите 

 

 Разпределение спрямо степента на безопасност 

 сравнително безопасна 70,9% 

 напълно безопасна, са 22,3%, 

 не е безопасна са 6,9%.  

  

 Оценяване провеждане на разговор с ОПЛ относно 

АМ/КМ 

 35,2% говорят със своя личен лекар за АМ/КМ по време на 

консултацията 

 Реакцията на ОПЛ при този разговор  
 ентусиазирана според 9 пациента,  

 51 казват, че той е проявил интерес,  

 10 пациента лекарят не е проявил интерес към темата,  

 2 от пациентите казват, че на лекаря му е станало досадно.  

 5 пациента, лекарят се е ядосал,  

 12 не е пожелал да обсъжда въпроса 
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 Разпределение спрямо предлагането на АМ/КМ от ОПЛ 

 
Фиг. 24Разпределение на пациентите, според предлагането на АМ/КМ от ОПЛ 

 Разпределение спрямо честотата на препращане към 

АТ- само 7,7% от всички пациенти са били препратени за 

лечение или консултация при АТ 

 Разпределение на пациентите обучени от ОПЛ относно 

АМ/КМ от всички пациенти 8,5% са получили някакви 

знания относно дадения метод.  

 Разпределение по отношение специалиста който трябва 

да предлага АМ/КМ 

 
Фиг. 25 Разпределение на пациентите, спрямо мнението им за доставчик на 

АМ/КМ 
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 Разпределение спрямо желанието на пациентите ОПЛ 

да предлага в неговата практика АМ/КМ- 73,3% искат 

 повечето от тези пациенти са със средно или основно 

образование (p=0.007).   

 Зависимост между предлагането на АМ/КМ от ОПЛ и 

готовността на пациентите да доплатят за тази услуга 

(р<0.0001), 

 Зависимост между предлагането на АМ/КМ от ОПЛ и 

тяхното обучение (р=0.026), 

 Зависимост между предлагането на АМ/КМ от ОПЛ и 

интересът им към АМ/КМ (р<0.0001),   

 Зависимост между предлагането на АМ/КМ от ОПЛ и 

тяхното желание личният им лекар да практикува АМ/КМ 

(р<0.0001).  

 

 Разпределение спрямо мнението за повишаване 

доверието на пациентите в ОПЛ предлагащ АМ/КМ 

 При 65,6% доверието ще се повиши в техния ОПЛ 

 Зависимост между доверието и възрастта на  

пациента. Почти една трета от пациентите от всяка възрастова 

група (без пациентите над 65г.) са на мнение, че доверието в 

техния ОПЛ ще се повиши, когато той практикува АМ/КМ 

(р<0.0001). 

 Зависимост между доверието и  

образованието на пациента. Пациентите със средно или основно 

образование преобладават относно този показател и тези различия 

са статистически значими (р=0.002). 

 Зависимост между доверието и 

практикуването на АМ/КМ от ОПЛ. Почти всички пациенти, които 

искат техния ОПЛ да практикува АМ/КМ, казват че ще се повиши 

доверието им в него и тази зависимост е статистически значима 

(р<0.0001). 
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 Зависимост между доверието и обучението  

на пациента (р=0.002) 

 Зависимост между доверието и предлагането  

на АМ/КМ от ОПЛ на пациентите (р<0.0001). Към лекарите, които 

предлагат АМ/КМ, пациентите имат по-голямо доверие. 

 

 Разпределение спрямо доплащане за тази услуга, ако тя 

не се поема от НЗОК- 68% са съгласни дори да доплатят за  

тази услуга, ако тя не се поема от НЗОК.  

 Зависимост между възрастта и съгласието  

за доплащане -една трета от пациентите и в трите възрастови групи 

от 18 до 64г. биха доплатили за тази услуга (р=0.011).  

 Зависимост между образованието и  

съгласието за доплащане. Хората със средно образование (р=0.016) 

и тези, които са трудово заети и учащите се (р=0.002) са по- 

склонни към  доплащане. 

 Зависимост между убеждението на 

пациентите, че АМ/КМ е сравнително безопасна и съгласието за 

доплащане р<0.0001 

 Зависимост между съгласието за  

Доплащане, поради нежеланието им да приемат лекарства 

(р<0.0001) 

 Зависимост между съгласието за  

доплащане добрият личен опит от преди (р=0.014),  

  Зависимост между съгласието за доплащане  

и съвпада с техния жизнен светоглед (р<0.0001). 

 

 Разпределение спрямо одобрението на пациентите да 

работи ОПЛ в екип с АТ 

78% казват, че са съгласни, 16,7% не са съгласни да бъдат 

лекувани така, а 5,3% предпочитат да ходят на АТ без личният им 

лекар да знае за това.  
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 Зависимост между одобрението ОПЛ да 

работи в екип с АТ и прилагането на АМ/КМ от пациентите 

(р<0.0001). 

 Зависимост  между техният добър личен  

опит от използването на АМ/КМ и работата в екип с АМ/КМ 

(р<0.0001). 

 Зависимост между съвпадението с  

жизнения им светоглед и работата в екип с АТ(р<0.0001).  

 Зависимост между нежеланието на  

пациентите да приемат лекарства, и работата в екип с АТ  р=0.001. 

 Зависимост между убеждението им, че е  

сравнително безопасна, и работата в екип с АТ с ниво на 

значимост р=0.002. 

 Зависимост между предлагане на АМ/КМ  

от ОПЛ и работят с АТ, с ниво на значимост р<0.0001 

 

 Разпределение спрямо наличието на АТ 

 21,9% вече имат АТ, 

 от тях  

15% споделят с личния си лекар 

 6,9% не споделят че се лекуват с АМ/КМ.  

 6,5% от пациентите са търсили, но все още не 

са намерили подходящ АТ 

 от тях 5,3% споделят с ОПЛ.  

 нямат АТ и не ги интересува лечението при 

него- 25,5%,  

от тях  

10,1% се интересуват от АМ/КМ,  

7,3% са прилагали през последната година АМ/КМ,  

9,4% ги препоръчват на приятели и роднини,  

 46,2%, които нямат АТ, по други причини,  

които не изтъкват.  

 Зависимост между споделянето на пациентите 

относно АМ/КМ с наличието на АТ р<0.0001. 

 Зависимост между прилагането на АМ/КМ и  
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наличието на АТ р<0.0001. 

 Зависимост между препоръчването на АМ/КМ 

и наличието на АТ р<0.0001. 

 

 Разпределение според мястото на АМ/КМ и 

конвенционалната медицина  

 53,8% пациенти, я смятат за допълнение към конвенционалната 

медицина 

 зависимост между употребата на АМ/КМ от  

пациентите и това, че я смятат за медицина, която може да се 

използва, като допълнение към конвенционалната за профилактика 

и лечение р=0.040 

 41,7% смятат че тя може да се използва и самостоятелно за 

лечение и профилактика,  

 зависимост между прилагането и  

убеждението, че се използва самостоятелно с ниво на значимост 

p<0.0001 

24,7% я приемат самостоятелно само за профилактика. 

13,4% АМ/КМ е допълнение към конвенционалната, като се 

използва само за профилактика. 

 

 Разпределение спрямо мнението АМ/КМ да се включи в 

мед. образование  
  85,8% смятат че АМ/КМ трябва да се изучава в медицинските 

университети 
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V. Обсъждане 

Степен на отговаряна на анкетираните  

Нашата респондентна честота от  двете групи- на пациентите и 

ОПЛ, се оказа по- ниска от предполагаемата, данните ни са по- 

ниски в сравнение с други страни, като Шотландия [214], където 

54% от запитваните пациенти са отговорили докато при нас са 

44,1%.  

    Респодентната честота от предоставената лично индивидуална 

анкета на ОПЛ, също е по- малка в сравнение с  Англия, където е 

била 50,4% [46] за разлика от нашата 33,7%. 

 

Демографски показатели  

Пациенти 

 

 Превалиращата възрастова група са 18-29г. и 30-44г,  това бяха и 

пациентите, които с готовност  съдействаха  и  участваха в 

проучването, оказва се че и те са които прилагат най- много 

АМ/КМ. Нашите  данни  съвпадат  с проучвания от Австралия,    

пациенти използващи АМ/КМ са 18-34г.[257], в Англия където са 

от 30- 60г. [59, 92, 107, 275, 286], а се различават от Пакистан 

където практикуващите са над 50г. [52]. Спрямо пола в повечето 

страни проучванията посочват, че ползващите АМ/КМ са 

предимно жени [107, 125, 154, 165, 201, 257, 286]. В нашето 

проучване жените също са преобладаващи, но няма статистическа 

значима разлика. 

Финансово обезпечените и добре образовани пациенти използват 

повече АМ/КМ [47, 125, 257, 275, 286]. Нашите данни не отразяват  

финансовата състояние на пациентите, но спрямо трудовата 

заетост има закономерност, пациентите, които са трудово заети и 

безработните повече  прилагат АМ/КМ, в сравнение с учащите и 

пенсионерите. Това може да е косвен показател, който да 

потвърждава световните тенденции, че този вид медицина се 

използва повече от пациенти с повече средства, тъй като 
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студентите и пенсионерите  в повечето случаи не са добре 

финансово обезпечени в България.   

  В повечето страни по-високо образованите пациенти повече се 

интересуват и прилагат АМ/КМ, нашите данни потвърждават тази 

тенденция.  Това се показва и от резултатите ни, колкото повече се 

обучават и придобиват знания и умения, толкова повече и се 

използва и практикува  АМ/КМ. 

 Здравословното състояние  често е една от водещите  

причини  да използват АМ/КМ, пациентите  в другите страни [92, 

213, 246]. Нашите данни потвърждават тази тенденция, пациентите 

с повече от едно хронично заболяване се интересуват повече от 

АМ/КМ, колкото повече се увеличават заболяванията на 

пациентите, както и тежестта на заболяването,  те повече имат 

склонност към употреба на този вид медицина. 

 

Общопрактикуващи лекари 

 В редица страни като  Англия, Италия, САЩ [148, 220, 283]  

ОПЛ, които се интересуват и прилагат АМ/КМ са преобладаващо 

жени.  Нашето проучване потвърждава тази тенденция. 

 Спрямо възрастта мнозинството от лекари са на възраст от 

45 до 64г. докато младите лекари са изключително малко. Тази 

тенденция към застаряване на ОПЛ е валидна за целия Европейски 

съюз [26]. Нашите данни са близки до данните от  Италия [148] и 

Германия [136], където средната възраст е 50-53г, за разлика от   

САЩ лекарите практикуващи АМ/КМ са предимно под 36г. [283].  

 При проучвания проведени в други страни има тенденция  

ОПЛ в индивидуални практики по– често да практикуват АМ/КМ 

[56,253]. В нашето проучване не се открива такава статистическа 

зависимост, въпреки че и при нас  индивидуални практики са 

преобладаващи. 

 Близо половината от анкетираните лекари  имат голям  

трудов стаж, както и голям стаж в ОМП, това не е учудващо 

предвид преобладаващата възрастова група. Нашите  данните се 

доближават до тези в Катар, където повечето лекари също имат  

голям стаж в  ОМП [52].   
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Запознатост и употреба на АМ/КМ 

Пациенти 

Проучвания от цял свят показват, че голяма част от населението 

използва АМ/КМ[134]. Нашите данни подкрепят тази световна 

тенденция, като  повече от половината от тях са прилагали през 

последната една година, някакъв алтернативен метод. Данните ни 

съвпадат с тези от САЩ [203], и със страните в Европа, където от 

20% до 50% се прилага АМ/КМ [92, 136, 229], а се различават от 

страните с висока употреба, като Англия [183], Обединени 

Арабски Емирства [165], Индия [168], Австралия [222], Пакистан 

[230] и Сингапур [181]. Тези близки резултати може да се дължат 

от една страна на близките културелни особености с другите 

европейски страни, както и с голямото влияние чрез медиите, 

киноиндустрията и научно- популярната литература, която оказва 

Америка в световен мащаб.   
 Повечето  пациенти и ОПЛ, имат  приемащо отношението 

към АМ/КМ. Процентното разпределение относно отношението им 

към тази медицина, между двете групи е с близки стойности, което 

показва, че лекарите и пациентите имат сходни виждания относно 

тази медицина. Данните ни съвпадат с тези от Катар където 

мнозинството от ОПЛ имат приемащо отношение към АМ/КМ 

[52]. Отношението, което имат ОПЛ към АМ/КМ, определя в 

голяма степен техния  интерес и приложение.   

 Оказва се, че нашите пациенти по- често споделят с ОПЛ,  

когато използва дадени алтернативни методи, в сравнение с 

резултатите от някои страни, като  Дания [158],  Турция [242], 

Пакистан и Обединение Арабски Емирства [165,230], където 

споделянето е 20-30%. Нашите данните  се доближават до тези от 

Австралия с 41,8% [154], докато в САЩ [113], Англия и Малайзия 

[47,286]  са половината от  анкетираните пациенти. Това високо 

ниво на споделяне показва, че пациентите в България имат 

сравнително голямо доверие в техните общопрактикуващи лекари. 

Има закономерност, че колкото повече се интересуват и 

практикуват пациентите този вид медицина, толкова по- склонни 

са да споделят с техния ОПЛ. Пациентите, които по- често 
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споделят със своя ОПЛ са с по- високо образование,  може би, 

защото са придобили повече знания и са по- уверени в своята 

позиция и смятат че може да убедят лекаря в своите разбирания 

относно АМ/КМ.  

 Нашите резултатите показват, че доверието на пациентите  

към техния личен лекар е в пряка връзка с предлагането и 

използването от него на  АМ/КМ, както и когато ги обучава в 

някои от тези алтернативни методи, което означава, че колкото 

повече предлагат в практиката си лекарите АМ/КМ на своите 

пациенти за даден техен здравословен проблем, и ги обучат 

правилно да си служат с него, доверието между тях и пациента ще 

се увеличава. 

 Пациентите, които са започнали разговор по време на  

консултацията с техния ОПЛ относно АМ/КМ са една трета.  

Преобладаващата реакция била проява на интерес от страна на 

лекаря, и по- малко лекари не пожелали да обсъждат темата или не 

проявили никакъв интерес, имало е и лекари, които са се ядосали.   

Пациентите при които лекарите са останали безразлични или са се 

ядосали, най- вероятно не са знаели за отношението, което лекарят 

им има към АМ/КМ, а са искали да получат знания и компетентно 

мнение. Пациентите, които не са говорили със своя ОПЛ, по тази 

тема, а те са мнозинството, или не са имали желание да разговарят 

по тази тема с лекаря, или не са били сигурни как ще реагира той и 

какви ще са последиците от този разговор.   

 

Причини поради, които използват АМ/КМ 

 ОПЛ 

Според проучвания от  другите страни, една от водещите причини 

да прилагат АМ/КМ общопрактикуващите лекари е поради търсене 

от страна на пациентите [250], докато в България тази причина се 

посочва от най- малко лекари. Преобладаващи са ОПЛ, които 

прилагат АМ/КМ, защото я смятат за ефективна, тези наши данни 

съвпадат с данните от Холандия [254]. Това говори за практичната 

насоченост на  българските ОПЛ. 
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 Пациенти 

Най –много пациенти използват АМ/КМ, защото я смятат за 

безопасна, както и поради нежелание да приемат лекарства, 

нашите данни съвпадат с данните от другите страни, където тези 

причини също са водещи и често изтъквани от пациентите като 

причини да използват АМ/КМ [148, 216].   

Значително по –малко са пациентите, които прилагат АМ/КМ, 

поради неефективно конвенционално лечение, както и поради 

разочарование от него. Докато в другите страни тези  причини са 

водещи [92, 213, 216, 246]. Както се вижда част от данните ни   

съвпадат с другите страни, но също така  има и различия, което е 

добър показател, който посочва, че конвенционалната медицина 

все още е уважавана и ценена от пациентите в България  

 

Причини поради, които не прилагат АМ/КМ  

 ОПЛ 

  Липсата на достатъчно знания относно алтернативните терапии е 

основна пречка за ОПЛ да я прилагат, както в България така и в 

другите страни [151, 183, 256, 274].       

 Интересен е фактът че половината от лекарите, които казват, че не 

практикуват АМ/КМ, защото нямат достатъчно знания за нея, са я 

прилагали през последната една година, като половина от тях са 

прилагали на пациенти, а другите на себе си само. Въпреки 

наличието на тези лекари, които нямат достатъчно познания, но 

практикуват, има зависимост която показва че колкото по– малко 

знаят за АМ/КМ, толкова и по– малко я прилагат лекарите, което е 

нормално, иначе възможността за поява на грешки и нежелани 

реакции би била голяма.  

 

 пациенти 
Основна причина и при пациентите да не използват АМ/КМ, е 

липсата на знания в тази област, докато в другите страни, водеща 

причина е, че не е била предлагана като терапевтична модалност 

на пациентите[158].  . 
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 Повече от половината пациенти са готови да доплатят за тази  

услуга, когато не се поема от НЗОК, особено, ако техния ОПЛ я 

предлага в своята практика. Това означава, че не може да бъда 

пречка за ОПЛ да практикуват тези алтернативни методи, поради 

притеснение, че пациентите няма да искат да си ги заплащат, 

когато не се осигуряват от здравната каса.   

 

   Пациентите и АМ/КМ по мнения на ОПЛ 
 Повечето от ОПЛ, знаят, кои от пациентите им използват АМ/КМ, 

и са на мнение, че когато ги използват те споделят с тях. Тези 

данни се разминават с данните ни от пациентите, това може да се 

дължи на факта, че само малка част от анкетираните пациенти са 

от практиките на анкетираните лекари, така че не може да правим 

сравнение между достоверността и обратната връзка относно 

споделянето между пациента и лекаря. 

 

 От анкетираните общопрактикуващи лекари мнозинството са  

търсени за съвет относно АМ/КМ от свои пациенти. Нашите 

данни съвпадат с данните от Германия, където 75% от лекарите 

са търсени за съвет относно АМ/КМ [136]. Най –голям е 

процентът на търсене в Дания 92% [158], и малко по- малък в  

Англия и Америка [246, 274]. 

 

 Според  повечето от нашите пациенти АМ/КМ трябва да се  

предоставя от лекар специално обучен в тази медицина, и най- 

малко смятат, че алтернативен терапевт трябва да предлага тази 

услуга, докато в Пакистан повечето пациенти предпочитат 

доставчиците на АМ/КМ да не са лекари [66]. В Дания също 

повечето пациенти искали да бъдат прехвърли към АТ, а друга 

голяма част предпочитали АТ да е част от екипа на ОПЛ [158].  

Това говори, че пациентите в България имат по- голямо доверие в 

медицинското съсловие, и предпочитат и алтернативните методи 

да се предлагат от квалифицирани лекари. 
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 Мнозинството от пациенти искат  личният им лекар да  

предлага АМ/КМ в своята практика. На това мнение са и 

пациентите в Тексас, Германия и Дания [123, 136, 158].  

Повечето пациенти нямат АТ, по причини, които не посочват, 

може само да се предполага какви са те- липса на време и 

възможност да търсят такива АТ, липса на желание, липса на 

знания относно повлияването на тяхното заболяване с АМ/КМ, 

липса на доверие в такива терапевти и т. 

 

Заинтересованост на Общопрактикуващи лекари към АМ/КМ 

 

Интересът на ОПЛ към АМ/КМ е голям, като повече от половината 

лекари са прилагали някакъв алтернативен метод през последната 

година. Тези данни на фона на световните данни от различните 

страни, говорят за висока употреба на АМ/КМ, в сравнение със 

страни, като Англия, Израел, Италия, Канада, Нова Зеландия и 

Австралия [56, 71, 148, 186, 222, 253], където практикуването 

варира от 13 до 38%, докато в САЩ и Холандия [59, 254], близо 

половината от ОПЛ предлагат този вид медицина. Данните ни се 

нареждат на едни от челните места по употреба на АМ/КМ от 

ОПЛ, страната, която е водеща по предлагане на алтернативни 

методи е Германия, с 95% от ОПЛ [136]. 

 

Общопрактикуващите лекари, които казват, че познават добре 

посочените от тях алтернативни методи са повече от половината, 

докато в Катар и Англия [ 52, 56], те са една трета. Българските 

лекари, които оценяват себе си, че познават тези методи много 

добре и отлично са по- малко  в сравнение с тези от Катар [52], 

докато в Австралия  повечето ОПЛ имат частични познания за 

често срещаните алтернативни методи [222]. 

 

   Една пета от ОПЛ, прилагащи АМ/КМ на пациентите си, 

използват тези методи и върху себе си и близките си. Което 

говори, че те наистина са убедени в тяхната ефективност, 

безвредност и ползотворно действие, за разлика от ОПЛ, които не 

практикуват тези методи, но въпреки това съобщават, че са 
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прилагали през последната година АМ/КМ. Това може да се дължи 

на търсене от страна на пациентите, а лекарите с цел да 

удовлетворят тяхното желание я прилагат. 

 

 Знанията и уменията са в пряка връзка с практикуването на 

АМ/КМ, колкото повече лекарите, имат добри знания и умения, 

толкова по- често ги  прилагат в своята практика. Лекарите, които 

владеят отлично  методите, които практикуват са малко, но  всички 

те имат сертификати за преминало обучение по даден АМ/КМ, 

което говори, че знанията придобити по време на обучението им 

дават самочувствие и те се оценяват високо. Има и лекари, които 

искат пак да се обучават в алтернативните методи въпреки че имат 

сертификати, това говори за недостатъчното и некачествено 

обучение, което са преминали тези лекари, това показва, че има 

нужда да се подобри обучението относно предлаганите АМ/КМ. 

От лекарите, които не владеят АМ/КМ, една част от тях са 

прилагали през последната година дадения алтернативен метод 

въпреки, че нямат знания и умения относно него. 

 

  В сравнение с другите страни нашите стойностите за препращане 

са сравнително ниски. По- ниски стойности откриваме само в 

Катар [52], като ние се доближаваме до стойностите в някой части 

на Англия [220], по степен на препращане към алтернативен 

терапевт. Страни, в които половината от ОПЛ, препращат към АТ 

са САЩ и Канада [253, 274], докато в  Нова Зеландия, Холандия и 

Австралия [222, 254] до 90% от ОПЛ препращат към медицински 

специалисти практикуващи АМ/КМ.  

 

По данните на пациентите, ОПЛ още по- малко са ги препращали 

на такива терапевти. Оказва се че колаборацията с такива 

специалисти е нова все още за ОПЛ,  въпреки че голям процент от 

тях одобряват работата в екип с АТ, малка част реално препращат 

пациенти към тези терапевти. Лекарите, които имат желание да 

работят с АТ, смятат, че ще се повиши доверието в тях, ако 

предлагат под някаква форма АМ/КМ, което означава, че се 

стремят да удовлетворят желанието на пациентите, и да повишат 
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тяхното доверие в себе си, както с прилагане така и с препращане 

към АТ.  

 

 Има обаче и такива лекари, които въпреки тяхното мнение, че 

предлагайки АМ/КМ, ще се повиши доверието в тях, те не 

одобряват работата с такива специалисти. Причините не са ясни, 

но може да е липсата на доверие в професионализма на тези 

алтернативни специалисти, която понякога се споменава от ОПЛ, 

по време на проучването. ОПЛ имащи терапевт, с който работят са 

малко, като тези които му препращат пациенти са още по- малко.   

Има и лекари, които са търсили АТ, но все още не са открили, една 

от причините може да бъде липсата на база от данни и регистър, в 

който да са вписани различните алтернативни специалисти, от 

където би било лесно да се намерят от ОПЛ.   

 

 Някои лекари, въпреки че не се интересуват от АМ/КМ, я 

прилагат, това може да е резултат от търсенето от страна на 

пациентите, това се среща в редица страни[148].  

 

Мнозинството от ОПЛ смятат, че като практикуват АМ/КМ, 

доверието, което имат пациентите в тях ще се повиши, въпреки 

това само половината от тях предлагат и практикуват някакви 

алтернативни терапии. Причините за това може да са липсата на   

яснота как да организират тези дейности в практиката си, също 

така понеже не са включени законово в конвенционалната 

медицина, и не са ясно регламентирани, лекарите се притесняват 

да ги практикуват.  

 

 Относно използването на различните алтернативни  

терапии има лека вариабилност в процентите между пациенти и 

лекари, като в повечето случаи дадения метод е по– познат на 

пациентите в сравнение с ОПЛ. Най –използваните АМ/КМ от 

пациентите са хомеопатия, диета, лечебна гимнастика, 

вендузотерапия и  молитва, другите методи са сравнително по – 

малко употребявани. Докато ОПЛ практикуват най– често диета, 

хомеопатия, билколечение, лечебна гимнастика и лечебно 
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гладуване и акупунктура. За разлика от другите страни, където 

най- често използвани терапии в Америка, Австралия, Англия и 

Канада са акупункура, хиропрактика, релаксация, хипноза и йога, а 

в Бразилия, Русия и страните от Европа най- често се използват 

хомеопатия, билколечение, балнеотерапия, апитерапия, 

ароматерапия и акупунктура. Нашите данни се доближават повече 

до данните от страните в Европа и Русия, това може да се дължи на 

общи религиозни, културелни и етнически особености. 

 

 Пациентите с висше образование познават повече терапии, които  

са по- малко известни, сред общото население. 

 Хомеопатията се познава повече от пациентите, които по- рядко 

боледуват, а се използва от  хора във възрастова група 30-44год, те 

са предимно жени, трудово заети. Тъй като при приемането на 

хомеопатичните лекарства трябва да се спазва определен режим и 

постоянство в приема, в повечето случаи жените са по- постоянни 

и дисциплинирани и може би затова и по- често те са основните 

ползватели на хомеопатия. 

 

  Хранителната диета се използва предимно от младите пациенти 

до 29год., тъй като храненето е неизменна част от нашия живот, 

едно от първите неща с които експериментират и изпробват хората 

са различните видове хранителни режими и диети. 

 

 Младите лекари са по–запознати с вендузолечението и   

йогата, а лечебното  гладуване е познато в голяма степен на 

лекарите до 44год. Мъжете лекари са по– запознати с молитвата, 

хипнозата и лечебното гладуване. Относно употребата, младите 

лекари както и тези във възрастова група 45-64г. прилагат повече 

лечебна гимнастика, мъжете лекари предлагат хранителна диета. 

 

 Повече от половината лекари и пациенти, смятат че АМ/КМ  

е допълваща конвенционалната медицина нашите данни съвпадат с 

тези от другите страни където това е преобладаващото мнение 

[52,56]. Това означава, че както пациентите така и лекарите 
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приемат тази медицина като спомагателна към западната, а не като 

конкурентна на нея.   

Лекарите, които смятат, че АМ/КМ е ненаучна и няма място в 

тяхната работа от нашето проучване са много малко, докато в 

Англия те са значително повече [56].   

 

  Мнозинството от лекари и пациентите смятат, че АМ/КМ  

трябва да се включи в обучението по медицина, това е мнението и 

на анкетираните пациенти и лекари и от  другите страни [47]. 

  От всички ОПЛ  само 49 са се обучавали в методите които 

използват, като от тях 41 съобщават методите, които са учили, като 

най- честия метод е  хомеопатия, причината за това може да е, 

наличието на добра обучителна база в различните медицински 

университети в България.   

 

Спрямо процентното съотношение с другите страни  на лекарите 

които са се обучавали, нашите данни са близки до тези в Канада 

[253], в Англия, Шотландия и Израел, където още по– малко 

лекари са били обучени [56,213,222]. По– високо ниво на обучение 

относно АМ/КМ има в САЩ и Италия [148,183], докато  

Австралия е страна, където няма разлика в съотношението между 

практикуващи и обучили се ОПЛ [222] всички, които практикуват 

са се обучавали. 

 

 Интересът на ОПЛ към обучение в АМ/КМ е голям във  

всички държави [148, 207], като България не прави изключение. 

Данните ни се доближаваме до тези от САЩ [151,183], където 

интересът е един от високите, а в Израел и Катар [52, 222] ОПЛ 

имат най- голямо желание за обучение [52].       

Колкото повече научават от обучителни семинари и курсове 

толкова повече и прилагат в практиката си АМ/КМ, а с тяхното 

прилагане се повишава доверието на пациентите в тях, както и 

споделянето на пациентите. 
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Промотивната и образователна дейност от страна на ОПЛ, относно 

АМ/КМ, се оказва много слабо застъпена според пациентите. 

Много малка част от пациентите са били обучени от техните ОПЛ, 

как да използват алтернативните методи, които прилагат. 

 

Недостатъчните знания и неправилната употреба на тези методи 

може да имат неблагоприятни и дори вредни последици, за 

здравето на пациентите, затова и обучението и възпитанието на 

пациентите, правилно да прилагат тези методи е важна и 

необходима част от работата на ОПЛ.    

 

Обучението и прилагането на АМ/КМ са тясно и взаимосвързани, 

колкото повече се обучават ОПЛ, толкова повече прилагат, това 

показва, че има голяма необходимост от обучение на лекарите в 

основните и често използвани алтернативни методи, за които има 

научни доказателства за тяхната ефективност и безвредност.   
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 Изводи 

1. Интересът  и приложението на АМ/КМ при ОПЛ и пациентите е 

голям, като жените ОПЛ са главните заинтересовани от АМ/КМ, 

докато пациентите прилагащи АМ/КМ са до 45год., по- високо 

образовани, трудово заети или безработни. 

 

2. По- сериозно и често боледуващите пациенти се интересуват и 

прилагат повече АМ/КМ   

 

3. Предлагането, практикуването и обучението в АМ/КМ, води до 

повишаване доверието във връзката ОПЛ- пациент, както според 

лекарите така и според пациентите    

 

4. ОПЛ практикуват АМ/КМ, защото има ефективни и действащи 

методи и по- малко странични реакции, а пациентите, защото я 

смятат за безопасна и  нежелаят да приемат лекарства. 

 

5. Незапознатостта и липсата на знания в тази област, са причина 

да не се практикува от ОПЛ и пациентите АМ/КМ. 

 

6. Пациентите искат техния ОПЛ да предлага АМ/КМ в своята 

практика, като повече от половината са готови да доплатят за тази 

услуга, когато не се поема от НЗОК. 

 

7. Необходимо е обучение относно АМ/КМ, както за ОПЛ, така и 

за пациентите, което да бъде включено в медицинското 

образование.  
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 Приноси  
Приноси с оригинален характер 

1. Проучване с характеристиките на нашето се прави за пръв 

път в България. 

        2.  Въведохме нов, допълнителен инструмент за измерване  

запознатостта и употребата на АМ/КМ, който е един и същ, както 

за пациенти така и ОПЛ – едни и същи въпроси зададени към всяка 

група спрямо нейните особености. Това също не е правено в тази 

област до сега. 

3. Поставихме основа за начало на научни дискусии по  

темата алтернативни методи в медицинските среди, които оказват 

влияние  на цялостното здраве. 

 

Приноси с потвърдителен характер: 
      1.АМ/КМ се използва и практикува от голяма част от ОПЛ и 

пациентите 

      2. Практикуването на АМ/КМ повишава доверието във 

връзката лекар- пациент 

      3. Необходимост от обучение на ОПЛ и пациентите относно  

АМ/КМ 

      4.  Необходимост от включване на АМ/КМ в медицинското 

образование 

       5. Необходимост от сътрудничество с Алтернативни терапевти 

Научно-приложни приноси: 
     1. Създадохме инструмент за измерване  запознатостта и 

употребата на АМ/КМ, за целите на ОМП, както за пациенти, така 

и за ОПЛ 

2. Класифицирахме, систематизирахме и описахме в  

дисертационния труд, най- често прилаганите алтернативни 

методи, които са на разположение на всички, които искат да  

придобият базисни познания по тези методи 

3. Създадохме тематичен план за свободно избираем курс по 

Алтернативна/ Комплементарна медицина 
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Summary 

  The alternative/ complementary medicine(CAM) is the fastest growing 

area of healh care. Patients are actively seeking and using  a wide range 

of different unconventional therapies. In some countries, CAM is fully 

integrated into health and education systems, while in  others are only 

partially integrated. More and more GPs are interested in CAM and 

offer it in  their practices. In the literature, data from many countries 

around the world have been found where such studies have been made 

but no such data has been found in Bulgaria. 

 

The results from our study show that complementary medicine is also 

very relevant and popular among patients and GPs. More than half of 

the patients and GPs use it to treat various health problems, most often 

using homeopathy, diet, fasting, healing exercises, acupuncture, 

cupping therapy and herbal therapy. When GPs offer and train their 

patients in complementary medicine, trust is increased in the doctor-

patient relationship. 

 

GPs practice CAM, because they believe that there are effective  

therapies that help them in their work, also because complementary 

therapies have  fewer side effects. Patients practice it because they feel 

safe with CAM and do not want to take medication. The main reason 

not to practice this alternative modalities,according GPs and patients is 

the lack of sufficient knowledge about CAM. 

 GPs are not used working with alternative therapists and rarely refer 

patients to them. GPs have a great desire to train in alternative 

therapies, and they consider it complementary to conventional 

medicine, which can be used for prophylaxis and treatment. Both 

patients and doctors believe that complementary medicine should be 

included in medical education. 

The training and application of CAM are close and interrelated, the 

more GPs are trained, the more they apply, it shows that there is a great 

need for doctors to learn basic about often used alternative methods for 

which their are scientific evidence that are  effective, harmlessness  and 

save. 


