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ЮБИЛЕЙНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ –
ПЛЕНАРНИ ДОКЛАДИ
Поглед върху обучението на медицинските лаборанти –
история, тенденции на развитие, перспективи
Хр. Милчева, П.Тенева
Тракийски университет, Медицински колеж – Стара Загора
Въведение: Обучението по здравни професии у нас започва още през 1900 г., със създаването на
първото училище за подготовка на медицински сестри в София от Българския червен кръст. В периода
1946-1960г. се разкриват медицински училища почти във всички окръжни градове, които се ръководят
тогава от Министерството на народното здраве. Постепенно се въвеждат и нови специалности според
потребностите на здравната ни система. Медицинските училища са сменяли неколкократно своя статут
като последната промяна датира от 1997 г., когато с Постановление 16 на МС от 27.01.1997 г. Полувисшите
медицински институти са преобразувани в Медицински колежи и влизат в университетските структури.
През последните десетилетия професиите от направление „Здравни грижи” претърпяват възходящо
развитие. Предпоставки за това са – хармонизиране на обучението с Европейските стандарти и Директиви, потребностите на националната и европейската здравни системи от квалифицирани специалисти,
непрекъснато нарастващият дефицит от здравни професионалисти, демографският фактор, повишаване
на потребностите от грижи и др.
Обучението на здравните професионалисти при съвременните условия се провежда в Медицинските
висши училища (МВУ)– факултети и колежи. Основната мисия на МВУ е да подготви висококвалифицирани здравни професионалисти, притежаващи необходимите компетенции за работа във всички
сектори на здравеопазването.
Създаване на специалността: Специалността „Медицински лаборант“ е разкрита през учебната
1990/91г., в тогавашния Полувисш медицински институт – Сливен, с цел задоволяване на потребностите
от тези специалисти в югоизточна България и конкретно в областите Сливен и Стара Загора.
С преобразуването на ПМИ - Сливен в Медицински колеж през 1997 г., вече почти 20 години тази
специалност се развива и утвърждава в структурата на Тракийски университет. От учебната 2006/2007
г. след закриването на МК - Сливен, специалността е преместена в Медицински колеж- Стара Загора
със съдействието на двамата директори - доц. д-р Коста Костов, дм и доц. д-р Красимира Халачева,
дм. Първият прием е от 15 студенти държавна поръчка, а всяка следваща година, до настоящата, приемът е от 30 студенти с общ капацитет на специалността 90 суденти. Първите преподаватели водещи
учебно-практическите занятия и клиничната практика от 1990 г. до преместването на специалността в
Медицински колеж Стара Загора са г-жа Минка Табанова и г-жа Димитрия Коларова. Дипломираните
студенти в Медицински колеж Сливен за периода от 1990-2007 г. са 200.
Обучението в Специалността. До 2008 г. обучението се провежда по Наредбата за ЕДИ, приети с
Постановление № 207/08.09.1998 г, с тригодишен срок и редовна форма на обучение. Учебният план
включва: задължителни и избираеми дисциплини, учебна практика и преддипломен стаж – общо 3255
часа. Студентите се дипломират с висше образование, ОКС „специалист по...“ и професионална квалификация „Медицински лаборант“. От учебната 2008/2009г. обучението на студентите е по нови ЕДИ
за придобиване на висше образование по специалностите от професионално направление „Здравни
грижи“ за ОКС „Професионален бакалавър“, с нов Учебен план и Квалификационна характеристика,
разработени от преподавателския екип на МК. Учебният план е разработен съгласно чл. 41 от ЗВО,
Наредбата за ЕДИ и Наредба № 21 от 30.09.2004 г. за прилагане на система за натрупване и трансфер
на кредити във висшите училища. В количествено отношение учебният план съдържа: срок на
обучение, разпределение на учебната натовареност в 6 семестъра с общ хорариум 3880 учебни часа.
Изпълнението на плана носи на студента 190 кредита, разпределени между 27 и 29 кредита на семестър
и 10 кредита за положени Държавни изпити.
Медицински колеж – Стара Загора
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В съдържателно отношение учебният план включва задължителни, избираеми, факултативни
дисциплини, клинична практика и преддипломен стаж, които обезпечават теоретичната и практическата подготовка на студентите. Съотношението между теоретичната и практическата подготовка в
процентно изражение е 50% : 50%, което е в съответствие с чл.5 (6) от ЕДИ.
Квалификация и компетенции. В квалификационната характеристика на специалността са заложени професионалните компетенции, овладяването на които е гаранция за качеството на подготовката на
студентите. Представени са и възможностите за реализация на завършилите тази специалност. Нивото
на подготовка на медицинските лаборанти отговаря на съвременните постижения в медицинската
наука и практика и в частност на Медицинската микробиология и вирусология, Клиничната лаборатория, Клиничната имунология, Паразитологията, Хистологията, Химията, Биохимията, и др. общо
медицински науки. Лаборантът работи съвместно в екип с лабораторен лекар и във взаимодействие с
други медицински специалисти от болничната и извън болничната помощ.
За осъществяване на тези функции медицинският лаборант притежава необходимата професионална квалификация. Формираните в Медицинския колеж професионални компетенции, както и
личностните качества, необходими за професията, подготвят медицинските лаборанти за комплекс
от дейности, които те могат да извършват самостоятелно, в партньорство или по лекарско назначение.
Всички тези дейности са заложени в Наредба 1 от 2011 г. за професионалните дейности на здравните
професионалисти. Медицинските лаборанти са търсени медицински специалисти, които осигуряват
здравни грижи по превенция, диагностика, лечение, рехабилитация и възстановяване на здравето.
Акредитационните процедури са важен и задължителен елемент на съвременното обучение в
университетите, от чиито резултати зависи държавната поръчка и капацитета на отделните специалности. Важен фактор за качеството на обучението по специалността „Медицински лаборант“ е получената акредитация от 2011 г. от НАОА към МС 09.06.2011 с оценка „Много добра” за срок от 6 години
и капацитет 90 студенти, както и получената много добра оценка по САНК - Протокол № 18 от 09.10.
2014 г . Процедурата по нова акредитация на специалността е в ход и следва да приключи до края на
учебната 2016/17 година.
Преподавателски състав. Медицински колеж е структурно звено в ТрУ, чиито приоритет е осигуряване на квалифициран преподавателски състав за обучението на специалност „Медицински лаборант“. В
учебния процес на студентите, участват преподаватели от МК и МФ на ТрУ и УМБАЛ „Проф. д-р Стоян
Киркович” АД. От учебната 2009/10г. в Медицински колеж за практическите занятия и клиничната
практика са назначени двама щатни преподаватели – Павлина Тенева и Катя Кичукова, а за учебната
2010/2011г. още двама Ивелина Добрева и д-р Иванка Дукова.
Лекционните курсове по задължителните учебни дисциплини се провеждат от хабилитирани в съответното научно направление преподаватели или от преподаватели с образователна и научна степен
„доктор“. Към момента преподавателският състав в специалност „Медицински лаборант“ е представен
от общо 47 преподаватели - 18 хабилитирани и 29 нехабилитирани, от които 4-ма преподаватели с
образователна и научна степен „Доктор“. Профилиращите дисциплини в специалността се водят от
преподавателите на ОТД в ТрУ.
Следва да се подчертае, че специалността е обезпечена с висококвалифицирани преподаватели в
рамките на Тракийски университет. Принос за развитието на специалността относно теоретичното
обучение имат доц. д-р Ваня Цонева, дм и проф. Грозданка Лазарова, дм, които водят лекционните
курсове по профилиращите учебни дисциплини – Клинична лаборатория и Микробиология. Практическото обучение се води от щатни преподаватели, които отговарят на изискванията, заложени в
законовата уредба.
Материално-техническа база. Студентите от специалност „Медицински лаборант“, се обучават
в много добра материално-техническа база на територията на МК. Тя включва лекционни зали, зали
за учебно-практически занятия по Клинична лаборатория и Микробиология, компютърна зала и
библиотека. Залите за учебно-практическо обучение на територията на Колежа са оборудвани със
специализирана апаратура, която отговаря в голяма степен на потребностите на обучението по профилиращите дисциплини. Практическата подготовка в МК се обезпечава ежегодно с необходимите за
целта консумативи и реактиви.
Студентите, обучаващи се в специалност „Медицински лаборант“ ползват специализираните зали и
лабораториите и на територията на Медицински факултет по някои от учебните дисциплини (химия,
анатомия, хистология, обща патология, хигиена и безопасност на лабораторния труд, МБС).
На студентите е осигурена база за спортна дейност, както и условия за задоволяване на социалнобитовите им потребности - общежития, които се намират в непосредствена близост до сградата на МК.
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Практическото обучение (учебна практика и преддипломен стаж) се провеждат в лечебните заведения в Стара Загора и страната, които осигуряват съвременно и качествено клинично обучение на
студентите. Изборът на учебно-практическите бази се извършва по определени критерии: положителна
акредитационна оценка за цялостна медицинска дейност и за оценка на базовите възможности за обучение на студенти. Учебната практика от І до V семестър е с продължителност 1140 часа и 38 кредита и е
съобразена с нивото на теоретичните знания и практическите умения на студентите. Разпределението
на часовете за клинична практика по семестри е оптимално (90, 180, 270, 300, 300 ч.). Плавното покачване на часовете от първи до пети семестър включително създава условия за адаптиране на студентите и
по-високо качество на обучителния процес в реална работна среда.
Преддипломният стаж е с продължителност 600 астрономически /800 академични/ часа и 30 кредита,
като 3 кредита носи защитата на курсова работа. Контролът на извършваните дейности се осъществява
от преподавател по учебна практика и наставниците от клиничните бази, и се регистрира в дневника
за клинична практика на студента.
Периодът на преддипломния стаж е от значителна важност. Той е планиран и организиран съгласно
учебния план и има за цел да осигури висока професионална подготовка в областта на специалността,
да усъвършенства придобитите по време на обучението практически знания и умения и да формира
професионално поведение. С оглед на практическата приложност на професията „медицински лаборант“, особено внимание се обръща на актуалността на знанията при практическата подготовка на
студентите. За целта се поддържа високо ниво на професионална компетентност на преподавателите,
относно новостите в медицинската практика и се търсят възможности за осъвременяване на базата за
УПЗ в МК.
Утвърждаване на специалността. Ежегодно ръководството на МК следи и анализира кандидатстудентската кампания в специалността и професионалното направление. Извършва се анализ на
тенденциите въз основа на събираната през годините информация. Установява се, че през последните
години има висок интерес към тази специалност. Най-голям брой кандидати е имало през учебната
2012/13г. - 518, като за едно място средно са кандидатствали средно 17,3 лица.
Тенденции за развитие. Настоящият учебен план за специалност „Медицински лаборант“ влиза в
сила от уч. 2016/2017г. Той е съобразен с европейските стандарти за регулираните професии и действащото законодателство в Република България. Политиката на МК е насочена към периодично актуализиране на Учебния план и учебните програми по специалността, като се търси оптимален баланс между
новостите в медико-лабораторните науки и изискванията на лабораторните специалисти в практиката
в няколко основни направления:
• Съпоставяне на учебните планове на специалността в други ВУ, включително и в чужбина;
• Периодично актуализиране на учебното съдържание по отделните дисциплини въвеждане на нови
форми на оценяване, самооценяване и контрол на знанията на студентите.
• Редовно проучване мнението на студентите и потребителите на кадри;
• Увеличаване броя на свободно-избираемите дисциплини, в съответствие с интересите на студентите
и повишаване на знанията им за съвременните технологии и автоматизираните системи и осигуряване
на качеството на лабораторната дейност.
Участия в научи форуми и проекти. Наличието на немалък брой утвърдени опитни преподаватели
с високи научни постижения, спомага за включването на резултатите от научноизледователската дейност в учебния процес. МК разработва и последователно отстоява политика за насърчаване и подкрепа
участието на преподавателите и студентите в научни форуми. За периода 2011-2015 г. са организирани
научни конференции и семинари, а именно:
• Научна конференция за студенти и преподаватели на тема: „Стратегии и иновации в развитието на медицинското образование – 65 години Медицински колеж” Стара Загора на 19 октомври 2012г.;
• Юбилейна конференция за студенти и преподаватели „20 години специалност Рехабилитатор“.
Тракийски университет Медицински колеж Стара Загора 16-17 май 2014 г.
• Инициирано и организирано от преподавателите на специалност „Медицински лаборант“ съвместно с БАПЗГ в Медицински колеж СДО на тема: „Актуални проблеми, свързани с HIV/СПИН“ през 2013 г.
В специалността „Медицински лаборант“ се организира и поддържа системно участието на студенти в
студентски научни форуми, вкл. и публикуване на резултатите от участията. За периода 2011-2015 година
26 студенти от специалността са взели участие в 9 национални научни форуми. Ежегодно в научните
проекти реализирани от МК се включват и студенти от специалност „Медицински лаборант“. За периода
2011-2015г. в проекти участие са взели 7 студенти. По Проект „Ученически и студентски практики“,
към МОН, стартирал през 2012 г. са участвали 79 студенти и всички преподаватели от специалността.
Медицински колеж – Стара Загора
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Мобилност на студенти и преподаватели: От 2012 г. в МК са създадени условия за разширяване на
възможностите за развитие на международното сътрудничество. Сключени са билатерални договори
по секторна програма Еразъм с Медицински колеж на Университета на Латвия, Университета за здравни професии на Горна Австрия, гр. Линц, Амерланд Клиник гр. Вестерщеде - Германия, Медицински
лаборатории в Истанбул и Чорлу - Турция и Университетската лаборатория в гр. Никозия, Кипър.
Осъществени са девет изходящи мобилности на студенти от специалността в Латвия, Турция, Италия,
Кипър и Германия и три входящи мобилности на студенти от Университета на Латвия. Реализирани са
шест преподавателски мобилности по програма Еразъм в Латвия, Македония и Австрия с цел обучение
и преподаване.
Участията на преподавателите по различни програми са предпоставка за обогатяването и усъвършенстването им и е възможност за обмяна на добри практики в областта на учебната и научно-изследователската дейност.
Реализация на студентите. Професионалната реализация на завършилите специалност „Медицински
лаборант“ в МК се проследява посредством специфични методи и инструменти – анкети, експертни
становища, мнения на работодатели и др.
За периода от 2011 г. до 2015 г. ежегодно в Медицински колеж се провеждат и анкетни проучвания на
потребителите на кадри и завършилите студенти, като се вземат предвид препоръките и изискванията
към подготовката на бъдещите медицински специалисти. Общата оценка за подготовката на специалистите завършили Медицински колеж „в голяма степен“ отговаря на практическите потребности на
работодателите – 81,6%. Според тях завършилите ТрУ специалисти притежават „напълно“ (67,35%)
или „в голяма степен“ (26,53%) професионални компетенции за работа по специалността, която са
изучавали. Наред с практическата подготовка, като едни от най важните елементи от подготовката на
кадри, работодателите са посочили необходимостта от комуникативни, организационни и умения за
екипна работа.
Предоставената възможност на студентите да провеждат преддипломния си стаж в лаборатории по
избор в страната и чужбина улеснява подбора на кадри от ЛЗ. Проведените в реална работна среда
стажове са пряка организационна връзка на обучението с практиката. Преподавателите по клинична
практика поддържат контакти с главните сестри, управителите на здравните заведения и по-активно
с лабраторните лекари и старшите лаборанти. В последните години нараства броя на работодателите,
желаещи да приемат студенти на преддипломен стаж, с цел подбор на своите кадри .
Изключително добра възможност за осъществяване на тристранната връзка – студенти, преподаватели, потребители, дава проектът на МОН „Студентски практики“ финансиран от ОП „Развитие на
човешките ресурси“ 2013-2015г. Създадените контакти с работодатели от цялата страна до голяма степен
подобри колаборацията между колежа и клиничните бази.
Общият брой на дипломираните студенти в специалност „Медицински лаборант“ за десет годишния
период в МК е 135. От тях реализация по специалността след завършване на висшето си образование
са намерили 92%.
В обобщение:
За изминалия период от 10 години в МК – Стара Загора, специалност „Медицински лаборант“ се
утвърди като традиционна и търсена специалност за потребностите на регионалното и националното
здравеопазване. Подготовката на студентите е в унисон с европейските и националните стандарти, найновите постижения в научните и информационните технологии, както и с потребностите на бизнеса.
Перспективата за развитие на специалността е много добра, с оглед непрекъснато нарастващия
дефицит от здравни специалисти (в т. ч медицински лаборанти).
Те са ценен и незаменим ресурс в медицинските екипи и тяхнaта професионална дейност е важна
за осигуряване на диагностиката и лечението на заболяванията, профилактиката и промоцията на
здравето, както и подобряване качеството на живот на пациентите.
Вярваме, че и в бъдеще ролята на медицинските лаборанти непрекъснато ще нараства с оглед промененият им имидж като висококвалифицирани и компетентни медицински специалисти, с възможности
за възходяща професионална кариера.
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ПРАВНО НОРМАТИВНА БАЗА ЗА РАЗВИТИЕ НА СПЕЦИАЛНОСТИТЕ
ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ, В Т.Ч. МЕДИЦИНСКИ ЛАБОРАНТИ.
Д-р Кирил Добрев
Народен представител в 42-ро и 43 - то Народно събрание на Република България
Резюме
Двадесет и първи век e век на здравните грижи
В системата на общественото здраве медицинските сестри, акушерките, рехабилитаторите, медицинските фелдшери, лаборантите - медицински и рентгенови са важен и ценен ресурс, който трябва
бъде обективно оценен, за да се подобри общественото здраве.
Необходимо е подобряване на взаимодействието с ангажираните в процеса държавни институции,
синдикални и пациентски организации, неправителствени организации за формулиране на политиката
в областта на здравните грижи, нейната реализация, оценка и контрол.
Представям обобщен преглед на основните закони и някои под законови нормативни актове, които
определят легалната рамка на съществуването, дейността и развитието на специалностите по здравни
грижи вкл. за медицинските лаборанти. Разглежда се тяхната съвкупност като едно цяло и тяхната
обособеност. Прави се преглед на съществуващите възможности за сдружаване и представителност.
Разглеждат се и някои оспорвани искания за диференцираност, самостоятелност, обособеност /лекарски
асистенти, помощник фармацевти, зъботехници/. Набелязват се законодателни перспективи.
Ключови думи: Здравни грижи, Закони.

СЪРДЕЧНИТЕ МАРКЕРИ ДНЕС
Доц. д-р В. Цонева, дм
Медицински факултет, Тракийски университет Стара Загора
Първа катедра Вътрешни болести и клинична лаборатория
Медицинската наука напредва бързо и нейните най-добри достижения почти незабавно стават
известни на медицинската общност чрез международните указания и препоръки. Едно от най-ярките
доказателства за това са сърдечните маркери. Значителното разпространение и тежките последици
на исхемичната болест на сърцето са сериозен медицински проблем с висока социална значимост. Ето
защо диагностиката на клиничните изяви на острия коронарен синдром (ОКС) и особено на острия
миокарден инфаркт (ОМИ) е предизвикателство както за клиниката, така и за лабораторията. Дълги
години в клиничната практика се използваше констелация от „сърдечни ензими”, чийто промени често
създаваха затруднения при вземане на медицинско решение. Затова в резултат на широки международни дискусии в края на 2001 г. бе приет Консенсусен документ на European Society of Cardiology
(ESC), American College of Cardiology (ACC) и American Heart Association (AHA) „Редефиниция на МИ”,
който препоръча биохимични маркери на миокардната некроза (миоглобин, СК-МВ маса и сърдечен
тропонин) и определи сърдечния тропонин (cTn) като маркер, чийто увеличение в серума се счита за
„златен биохимичен стандарт” при откриване, мониториране и стратификация на риска от миокардно
увреждане. Започналата тропонинова ера продължава и днес като Препоръките се усъвършенстват –
Втора (2003 г.) и Трета дефиниция на МИ (2012 г.). Сърдечните тропонини си остават „златен стандарт”
в клиничната и лабораторна диагностика на ОКС, но се препоръчва изследване на високо-чувствителни
(hs) сърдечни тропонини и това вече е факт в клиничната практика. Определянето на hs-cTnT е с 5 пъти
по-висока аналитична чувствителност в сравнение с класическата четвърта генерация.
Същевременно пътят към „идеалния” сърдечен маркер продължава като целта, към която са насочени усилията на изследователите е, откриване и внедряване в практиката на нови биомаркери,
чийто промени реално ще доведат до изтегляне на лабораторната диагноза на ОКС в преднекротичен
стадий, както и сърдечни маркери за рискова стратификация за определяне на пациенти с най-висок
риск, които да бъдат подложени на агресивна медикаментозна или интервенционална терапия. В тази
връзка много автори проучват диагностичните възможности на h-FABP (heart fatty acid binding protein)
и на ACB (Albumin Cobalt Binding); предиктивните качества на натриуретичните хормони (B-type
natriuretic peptide (BNP) и N-terminal (NT)-pro-BNP) при пациенти с ОКС и нарастване на прогонстичното значение на cTns с прибавянето на показател за възпалителна активност като С-реактивен протеин, Intercellular Adhesion Molecule-1 (ICAM1) Vascular Cell Adhesion Molecule1 (VCAM1), interleukin-6
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(IL-6), tissue necrosis factor (TNF), ADMA (asymmetric dimethylarginine); предиктивните възможности
на “атерогенен индекс на плазмата” (десетичен логаритъм на отношението триглицериди/HDL-C) за
ОМИ; връзката на микроелементите със степента на миокардното увреждане при ОКС; доказване на
миокардна дисфункция и хемодинамичен стрес – адреномедулин, копептин, галактин-3. Голяма част
от тези бъдещи биохимични маркери за установяване на исхемия и рискова стратификация при ОКС
са внесени за разглеждане в Комитета за стандартизация на маркери за сърдечни увреждания при IFCC
и чакат одобрение за прилагане в клиничната практика.

ФЛОУЦИТОМЕТРИЧНИ БИОМАРКЕРИ В ДИАГНОСТИЧНАТА И ПРОГНОСТИЧНА
ОЦЕНКА НА КРИТИЧНО БОЛНИ ПАЦИЕНТИ
Проф. д-р Красимира Халачева, дм1,2
Катедра „Молекулярна биология, Имунология и Медицинска генетика” Медицински Факултет,
Тракийски Университет, Стара Загора
2
Лаборатория по клинична имунология УМБАЛ „Проф. д-р Ст. Киркович”АД, гр. Стара Загора

1

Септичният синдром представлява основен здравен проблем в световен мащаб, отговорен за хиляди
смъртни случаи след травма, изгаряния, оперативни интервенции и остър панкреатит. Клинични и експериментални проучвания доказват, че септичните пациенти бързо развиват множество нарушения на
функцията на имунната система. Смъртния изход при септичния шок се дължи на различни механизми
в различните етапи на заболяването. Рано в хода на заболяването преобладава системния възплителен
отговор с масивен излив на проинфламаторни медиатори. Едновременно с това организмът развива
компенсаторен антиинфламаторен отговор за превенция на разрушителното възпаление. Макар и с
протективен ефект в началото, персистирайки антиинфламматорният имунен отговор може парадоксално да се превърне в опасен за организма и да доведе до застрашаваща живота имунна супресия.
Поточната цитометрия може да бъде изключително полезна в мониториране на системното възпаление и имунната супресия при критично болните пациенти чрез:
1. Диагноза на тежките инфекции чрез експресия на CD64 върху неутрофилите. Експресията на CD64
върху неутрофилите е високо чувствителен и специфичен биомаркер за системна инфекция и сепсис.
2. Диагноза на моноцитната дисфукция чрез HLA-DR експресия върху моноцитите. Понижената
HLA-DR експресия върху моноцитите е надежден биомаркер за развитие на имуносупресия и предиктор
на септични компликации след травма, оперативни интервенции, панкреатит, изгаряния и септичен шок.
3. Диагноза на Т-лимфоцитната дисфункция чрез процента на циркулиращите CD4+CD25+CD127low/
neg
T регулаторни клетки (Tregs). Повишен процент на Tregs се наблюдава веднага след диагнозата
сепсис, остър панкреатит, травма, но този биомаркер персистира при пациенти с неблагоприятен
изход от тези състояния.
В най-добрия случай тези биомаркери могат да бъдат част от панел в помощ на определяне на имунния статус на критично болни пациенти.

FLOW CYTOMETRY BIOMARKERS IN DIAGNOSTIC AND PROGNOSTIC ASSESSMENTS
OF CRITICALLY ILL PATIENTS
Krasimira Halacheva1,2
Department „Molecular Biology, Immunology and Medical Genetics“ at Medical Faculty, Trakia University, Stara
Zagora; 2Laboratory of Clinical Immunology, University Hospital „Prof. Dr. St. Kirkovich“- Stara Zagora

1

Septic syndrome is a major healthcare problem worldwide responsible for thousands of deaths after
trauma, burns, surgical interventions and acute pancreatitis. Clinical and experimental studies have shown
that septic patients rapidly develop multiple violations of immune system function. Death from septic shock
is probably due to different mechanisms over time. Systemic inflammatory response with massive effusion
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of pro-inflammatory mediators is prevalent in early stage of the disease. Simultaneously, the body develops
compensatory anti-inflammatory response to prevent damaging inflammation. Even with protective effect in
the beginning, anti-inflammatory immune response may paradoxically become deleterious as they persist over
time, leading to immune suppression.
Flow cytometry can be extremely useful in monitoring systemic inflammation and immune suppression in
critically ill patients by:
1.Diagnosis of severe infections by expression of CD64 on neutrophils. Expression of CD64 on neutrophils
is highly sensitive and specific biomarker for the systemic infection and sepsis.
2.Diagnosis of monocyte dysfunction by HLA-DR expression on monocytes. Reduced HLA-DR expression
on monocytes is a reliable biomarker for the development of immune suppression and predictor of septic
complications after trauma, surgery, pancreatitis, burns and septic shock.
3.Diagnosis of lymphocyte dysfunction by percentage of circulating CD4+CD25+CD127low/neg T regulatory cells
(Tregs). Elevated percent of Tregs was observed immediately after the diagnosis of sepsis, acute pancreatitis,
trauma, but this biomarker persists in patients with unfavorable outcome of these conditions.
In the best case these biomarkers may be part of the panel to support the determination of the immune
status of the critically ill patients.

ПРЕЗЕНТАЦИИ НА ФИРМА ПЕРФЕКТ МЕДИКА, СВЪРЗАНИ С ДЕЙНОСТТА НА
КЛИНИЧНИТЕ ЛАБОРАТОРИИ
Александър Недялков
Финансов директор в дружество Перфект Медика
Фирма „Перфект Медика“ ООД е създадена през 1994 г. с предмет на дейност внос, ремонт и поддръжка на клинико-лабораторна техника.
Фирмата има четири офиса, чието географско разположение гарантира максимално скъсяване
времето за отреагиране на спешни поръчки за ремонт и поддръжка - фактор със сериозно значение за
всяка съвременна лаборатория. Основните направления във фирмата са:
Продажби
- Предпродажбено консултиране на клиентите с цел рационален избор на необходимите лабораторни
уреди, изготвяне на “tailor-made” оферти, които в максимална степен удовлетворяват изискванията на
клиента съобразно наличен бюджет за проекта или търсена комплектация.
- Доставка на лабораторно оборудване по заявка, в т.ч. и апарати-втора употреба
- Монтаж на доставената лабораторна техника
- Техническа помощ за пускане и настройка на апаратите и обучение на персонала на клиента по
специална програма, с продължителност според вида и сложността на техниката
- Инженерингови услуги
- Комплексно оборудване на медико-диагностични лаборатории
Сервиз
- Минимум една година гаранционно сервизно обслужване на доставеното оборудване
- Годишен абонамент за сервизно обслужване на апарати след изтичане на гаранционният срок
- Еднократни поръчки за следгаранционно обслужване, профилактика или ремонт на лабораторни
апарати.
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СЕКЦИЯ ЛАБОРАТОРНА МЕДИЦИНА И
МЕДИКО-БИОЛОГИЧНИ НАУКИ
КАПИЛЯРНА ЕЛЕКТРОФОРЕЗА НА ХЕМОГЛОБИН
Радослава Керина, Стефка Андреева, Мария Прошенска, Мария Кукуларова, Пенка Аргилашка
Медицински университет – Пловдив, Медицински колеж

CAPILLARY ELECTROPHORESIS OF HEMOGLOBIN
Radoslava Kerina, Stefka Andreeva, Marya Proshenska, Marya Kukularova, Penka Argilashka
Medical University - Plovdiv, Medical College
Introduction: Capillary electrophoresis is a modern method used in the clinical laboratory, which is
characterized by high sensitivity, ie low detection limit and reproducibility, accuracy, faster and more precise
results. Systems using the principle of capillary electrophoresis in free solution are automated.
Objective: Tracking the frequency and use of capillary electrophoresis.
Test method: practical and applied.
Results: The hemoglobin electrophoresis is recommended in the following cases:
• to detect a certain hemoglobin in the blood to diagnose a certain type of anemia (eg. Thalassemia);
• To determine the effect of the treatment;
• To determine the probability of a couple to have a child with some form of anemia in diseases that are
inherited.
For the period 16.09.2015 - 20/03/2016 in SMDL "X" were performed 27 analyzes of capillary electrophoresis,
of which 65% are children under 12. Pathology results were observed in 70% of the cases. Most often were seen
relatively low percentage of HbA (α2β2), an increased percentage of HbA2 (α2δ2) and an increased percentage
of HbF (α2γ2).
Discussion: The studies can be concluded that the conduct of the analysis of capillary electrophoresis
hemoglobin is easily feasible and convenient for practice. The only requirement is the material to be taken in
the morning on an empty stomach. The material can be stored in refrigerator up to 7 days. The results are quick
and accurate. The analysis concludes with relative automatic calculation of individual hemoglobin fractions
and profiles can be analyzed.
Keywords: electrophoresis, hemoglobin, fractions, analysis.
Електрофорезата е процес на движение на натоварени частички в разтвор чрез прилагане на електрична сила през сместа. Като аналитична техника, тя е релативно бърза и проста. Използва се главно
за анализ, пречистване и изолиране на белтъци и нуклеинови киселини, но също така и за пептиди,
нуклеотиди, аминокиселини, захари, ензими и др. Капилярната електрофореза е съвременен метод,
използван в клиничната лаборатория, който се характеризира с висока чувствителност, т.е ниска граница на откриваемост и възпроизводимост, точност, по-бързи и по-прецизни резултати. Системите,
използващи принципа на капилярната електрофореза в свободен разтвор, са автоматизирани. При тази
техника натоварените със заряд молекули мигрират съобразно тяхната електрофоретична подвижност
в алкален буфер със специфично рН. Хемоглобиновите фракции се разделят чрез електроосмотичен
поток в капилярни тръбички в рамките на няколко минути. Детектират се при 415 nm и се визуализират
в различни зони на миграция. Директно отчитане дава възможност за точно установяване на индивидуалните хемоглобинови фракции. С помощта на специален софтуер се получават резултати във вид
на графика и като числена стойност за нормалните хемоглобини (НbА, А2, F) и евентуално налични
хемоглобинови варианти (HbS, C, E, D и Н).
По-голямо значение имат следните подвидове капилярна електрофореза (КЕФ): зонална и гелна
електрофореза, изоелектрофокусиране, мицеларна електрокинетична хроматография, капилярна
изотахофореза.
Предимства:
• КЕФ най-чувствителният метод за разделянето на белтъчните фракции;
• Системата за повторно зареждане позволява висока чувствителност и работа без постоянна нужда
от оператор;
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• Лесна поддръжка и автоматизирана диагностика на апарата;
• Обширен списък от принадлежности и консумативи;
• Висока възпроизводимост, бързи и точни резултати;
• Чрез КЕФ се елиминира мануалната работа и грешките в резултат на човешката умора;
• Не се изисква предварителна подготовка на пробата (изсушаване, оцветяване, обезцветяване).
Идентифицирането става директно чрез UV детектор при строго определена дължина на вълната,
специфична за даден компонент, с висока разделителна способност;
• Температурата в апарата се поддържа чрез PELTIER по време на протичането на електрофорезата
и това осигурява добра репродуктивност от проба до проба и от капилярка до капилярка.
Недостатък: Полето може да се изкриви при неправилно провеждане на пробата.
За електрофоретично разделяне може да се използва най - различен биологичен материал, в който се
търси разделяне и идентифициране на отделни компоненти. Най-често в клиничната лаборатория се
използва кръвен серум, ликвор и урина, но при необходимост може да се използват и други биологични
течности (кръвна плазма, асцитна течност, плеврална, ставна течност и др.).
За КЕФ на хемоглобин се използва пълна
кръв с антикоагулант К2ЕДТА.
Вид на пробата: препоръчва се да се работи
с прясна антикоагулирала кръв (ЕДТА, цитрат,
хепарин, да се избягва работа с йодацетати).
Подготовка на пробата:
• оставете червените кръвни клетки за няколко часа, за да се образува седимент (докато
червените кръвни клетки се отделят от плазмата и плазмата е чиста, максимум цяла нощ)
при 2-8°С или центрофугирайте пробата при
5000 оборота за 5 мин.
• махнете внимателно максимален обем от
плазмата (трябва да останат по малко от 3 мм
плазма или малко съсирена кръв).
Методика за работа на апарат Minikap
• вортекс – 5 мин.
Важно: не използвайте проби, съдържащи повече от 3 мм остатъчна плазма. Ако количеството на
плазмата е повече от 3 мм анализът може да се наруши. Премахнете излишъка от плазма преди работа.
Проби, които трябва да се избягват :
• не се използват неседиментирали кръвни проби. Трябва да се анализират само червените кръвни
клетки.
• избягват се престояли проби (повече от 7 дни) или неправилно съхранявани.
• не се използват хемолизирали проби.
Принцип на теста:
Minikap системата използва принципa на капилярна електрофореза в свободен разтвор. С тази техника, натоварените със заряд молекули се разделят чрез тяхната електрофоретична мобилност в алкален
буфер със специфично рН. Разделянето също се влияе и от електролитното рН и електроосмотичния
поток.
Minikap системата има капилярки, функциониращи паралелно позволявайки 2 едновременни
анализа на хемоглобин. Разреждането на пробата с хемолизиращ разтвор се подготвя и инжектира
чрез аспирация в анодния край на капилярката. След това се осъществява високо волтово разделяне на
протеина и директна детекция на хемоглобина се осъществява при 415 nm в катодния край на капилярката. Преди всяко пускане на пробата, капилярките се измиват с почистващ разтвор и се подготвят
за следващия анализ.
Minikap системата калкулира процентното съдържание на всяка хемоглобинова фракция
1. Нормалните и анормални (или вариантни) хемоглобини се детектират в следния ред, от катода към
анода: delta A`2 (A2 variant), C, A2/0-Arab, E, S, D-Pinjab, G-Philadelphia, F, A, Hope, Bart, J, N-Baltimore и H.
2. В присъствието на HbA
А) Ако присъства HbA2 кривата се настройва и HbA, HbF и HbA2 се идентифицират.
Б) Ако HbА2 отсъства, се търси HbF. Ако той е представен, рецентрирането се осъществява спрямо
HbF и тази HbF фракция се идентифицира. В този случай, 15-те зони няма да се покажат, но няма да
има жълт триъгълник.
Медицински колеж – Стара Загора
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С) Ако HbА2 и HbF отсъстват, настройката се прави спрямо позицията на HbА2 фракцията от предишните две електрофоретични криви генерирани от същата капилярка. В този случай се появява жълт
триъгълник и 15-те зони не се показват.
Д) Когато настройката не е възможна се появява червен предупреждаващ сигнал.
3. В отсъствието на HbА, рецентрирането се осъществява спрямо HbА фракцията от предишните
две електрофоретични измервания генерирани от същата капилярка. Ще се появи жълт триъгълник
и 15-те зони няма да бъдат показани. Ако HbF се идентифицира. В този случай няма да има никакви
зони и жълт триъгълник.
В края на анализите се прави автоматично релативно изчисление на индивидуалните хемоглобинови
фракции и профилите могат да бъдат анализирани; хемоглобиновите фракции HbА, HbF и HbА2 се
определят автоматично; HbА фракцията се наглася в средата на представения прозорец. Получените
електрофореграми се преглеждат визуално за аномалии.
Възможните позиции на хемоглобиновите варианти (идентифицирани в зони наречени Z1 – Z15) са
показани на екрана и зоните могат да бъдат показани върху принтирания резултат.
Нормално хемоглобинът в еритроцитите на възрастните се състои от:
НbА - 96 - 98%
НbА2 - до 3,5%
НbF - под 1%
Най – често срещаните нормални хемоглобини са:
Хемоглобин F (фетален хемоглобин). Открива се в плода и при новородени. След раждането хемоглобин F се замества от хемоглобин А и в кръвта се произвежда съвсем малко количество хемоглобин
F. При някои заболявания, като сърповидно - клетъчна анемия, апластична анемия, левкемия, може да
има по - високи нива на хемоглобин F и други видове абнормални хемоглобини.
Хемоглобин А – най-често срещаният хемоглобин в кръвта на възрастните. При някои заболявания,
като таласемията, може да има ниски нива на хемоглобин А и по високи нива на хемоглобин F. Хемоглобин А2 – нормално се открива в малки количества в кръвта на здрави възрастни.
Тези хемоглобини се различават по белтъчната съставка в строежа на молекулата си – съдържат
различни полипептидни вериги (глобини):
НbА - α2β2
НbА2 - α2δ2
НbF - α2γ2
Нарушенията на хемоглобиновия синтез (хемоглобинопатиите) са най-честото автозомно рецесивно
нарушение в световен мащаб. При 7% от населението на земята има носителство на абнормален хемоглобинов ген. Повече от половин милион засегнати деца се раждат всяка година.
Те се делят основно на:
1. Качествени нарушения – произвеждат се абнормални хемоглобинови молекули. По-голяма част са
резултат на заместване чрез мутация на единична аминокиселина в една от четирите вида глобинови
молекули (например – дрепаноцитната анемия). Клиничната изява на такава замяна зависи от типа на
аминокиселината и мястото на заместване. Описани са около 1000 различни мутации на α, β, δ – веригите.
Пет вида абнормален хемоглобин (HbS, HbC, HbE, HbD и HbH) варират между популациите. Децата
им обаче могат да наследят тежка форма на анемия чрез генна комбинация.
2. Количествени нарушения или таласемии - дължат се на редукция в синтеза на нормални полипептидни вериги.
Таласемиите са хетерогенна група наследствени анемии, които възникват в резултат на недостатъчен
синтез или липса на една или повече полипептидни вериги на глобина в хемоглобиновата молекула.
Дефектът може да засегне всяка от четирите полипептидни вериги на нормалните хемоглобини – α,
β, δ, γ, като това определя и вида на таласемичния синдром. Най-чести са α и β таласемиите. В България най-често срещана е β – таласемията в нейната хетерозиготна форма, т. нар. малка таласемия или
Thalassemia minor.
Скрининг за откриване на здрави носители на хемоглобинов вариант е желателно да се извършва
в следните случаи:
- при неизяснени персистиращи микроцитоза и хипохромия на кръвна натривка
- при партньорите на бременни жени, носители на хемоглобинопатия.
Електрофореза на хемоглобин се препоръчва в някои от следните случаи:
• да се открие определен хемоглобин в кръвта, за да се диагностицира определен вид анемия (напр.
таласемия);
• да се определи ефекта от проведено лечение;
• да се определи вероятността една двойка да има дете с определена форма на анемия при заболявания, които се унаследяват.
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Нормален профил (HbA 97,1% HbA2 2,9%)

Патологични хемоглобини

Отклонения от нормалните граници:
• По – високи от нормалните нива на хемоглобин А2 или хемоглобин F може да означават леки
форми на таласемия.
• Ниските нива на хемоглобин А и високи нива на хемоглобин F може да означават тежка форма
на таласемия.
• Високи нива на хемоглобин F може да има при рядката болест наследствено запазване на феталния
хемоглобин.
• Наличие на хемоглобин S в големи количества се дължи на сърповидно – клетъчна анемия, а наличието му в умерени количества може да означава носителство за заболяването.
• Наличието на хемоглобин С в големи количества води до анемия и уголемяване на слезката (далака)
– заболяване хемоглобин С. Наличието на този хемоглобин в малки количества означава носителство
за заболяването.
• Наличието на хемоглобин S и С водят до умерено изразена анемия, която може да бъде проява на
сърповидно – клетъчна анемия.
• Наличието на хемоглобин Е в големи количества води до анемия и малки по размер червени
кръвни клетки – заболяване хемоглобин Е. Наличието на този хемоглобин в малки количества означава
носителство за заболяването.
• Наличието на други хемоглобини е много рядко, но все пак на електрофореза са установени над
400 абнормални хемоглобини.
За периода 16.09.2015 год. - 20.03.2016 год. в СМДЛ „Х” са проведени 27 анализа на КЕФ, от които 65%
са на деца под 12 год. Патологии в резултатите се наблюдават в 70% от случаите. Най-често се наблюдава
релативно понижен процент на HbA (α2β2), повишен процент на HbА2 (α2δ2) и повишен процент на
HbF (α2γ2).
От направеното проучване може да се заключи, че провеждането на анализа за капилярна електрофореза на хемоглобин е лесно изпълнимо и удобно за практиката. Единственото изискване е материалът
да е взет сутрин на гладно, може да се съхрани в хладилник до 7 дни. Резултатите са бързи и точни.
Подготовката на пробата за изследване е проста - да се отдели плазмата от червените кръвни клетки.
В края на анализите се прави автоматично релативно изчисление на индивидуалните хемоглобинови
фракции и профилите могат да бъдат анализирани. Когато фракциите не са идентифицирани и различните зони ( Z1 – Z15 ) не се появяват на екрана на апарата нито на принтирания резултат се появяват
предупреждаващи флагове – жълт и червен. Поддръжката и работата с апарата са лесно постижими.
В кръвообращението на здравия, възрастен индивид са налице три вида хемоглобин. При някои
видове наследствени анемии не се синтезира някоя от веригите, или се синтезира верига с променена
структура, което води до по-лека или по-тежка анемия. Електрофорезата на хемоглобина е изследване
което се прилага за да се установи какво точно е нарушението в синтезата на хемоглобиновата молекула,
а именно дали се синтезират всичките полипептидни вериги или някоя от тях не се синтезира, или се
синтезира верига с променена структура.
Капилярната електрофореза се препоръчва като тест за да може лабораторните специалисти да
направят заключение и да потвърдят диагнозата. За диагнозата на таласемиите много важно и основМедицински колеж – Стара Загора
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но е изследването на хемоглобиновите фракции. Съществено значение има резултатът при който се
установява хемоглобиноза или хемоглобинопатия и при него се препоръчва изследване на партньора,
изследване на родените деца, проследяване на бременността като рискова за раждането на дете с бета-таласемия в хомозиготен или хетерозиготен вариант, спазване на диета и избягване на хранителни
добавки, богати на желязо, обсъждане на амниоцентеза, ранно диагностициране и навременно лечение
на детето след раждане.
Около 2,5% от българите носят у себе си гена за заболяването таласемия майор (най – тежката форма
на бета-таласемията). При население от 7,3 млн. това прави общо около 170 000 носители. Рутинното
изследване на кръвта – пълна кръвна картина, не е достатъчно да се прецени дали индивидът е носител.
Често се установява че хемоглобинът и еритроцитните индекси са по-ниски, но е възможно и при нормална кръвна картина да има носителство. Отговор дава изследването електрофореза на хемоглобин.
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Introduction. Platelets are key mediators in the pathogenesis of arterial thrombosis. Aspirin has a central role
in the prevention of thromboembolic complications of atherosclerosis. Data indicate that up to 30% of treated
persons may have an inadequate response to treatment with aspirin. Materials and methods. The effect of
cyclooxygenase inhibition of aspirin was determined with ASPI-test with arachidonic acid as activator (0.5 mM).
Measurement of platelet function in full blood was operating through impedance aggregometry on Multiplate
equipment (multiple function platelete analyzer). This study covered 45 healthy volunteers and 185 patients
with proven coronary artery disease on chronic treatment with 100 mg aspirin protect.
Results and discussion. Measurement of platelet aggregation in healthy persons with ASPI-test showed
values of 94 U (70-122 U). Inhibition of aggregation in patients with good therapeutic response was under 20
U. Cutaneous hematomas were observed in strongly inhibited aggregation under 4 aggregation units (4U).
Insufficient response to treatment with aspirin was determined over 38 aggregation units (38 U). The increased
number of platelets in acute-phase reaction, also requires titration of the dose.
Conclusions. Laboratory monitoring of individual response to aspirin by platelet function test is useful in
titration of the dose with the purpose of minimising the risk of thrombosis or bleeding.
Key words: aspirin, platelet aggregation, individual response
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През 1897 г. Феликс Хофман успява да синтезира стабилна и чиста форма на ацетилсалициловата
киселина и едва ли предполага, че създава бъдещото най-популярно лекарство. Противовъзпалителните
и болкоуспокояващи качества на киселината са известни на хората от векове. Още Хипократ пише за
богатата на това съединение кора на брезата. Като лекарство тя е била използвана в Древния Египет и
Китай. Феликс Хофман обаче е първият, който успява да създаде стабилна форма на ацетилсалициловата киселина и да я превърне в лекарство в съвременния смисъл на тази дума. През 1899 г. аспиринът е
регистриран като запазена марка на компанията Байер, а през следващата година за пръв път се появява
под формата на таблетка и така става един от първите медикаменти, продавани в току-що появила се
таблетна форма.
Ацетилсалициловата киселина става и едно от най-изследваните през 20-ти век вещества. Още през
40-те години учените установяват нейното благоприятно въздействие при хората с повишен риск от
инфаркт и инсулт. Оттогана този ефект е доказан от многобройни научни изследвания, а употребата
на аспирин има над 100-годишна история.
Тромбоцитите са ключови медиатори в патогенезата на артериалната тромбоза. Активираните
тромбоцити допринасят за развитието на хронични атеросклеротични лезии като адхезират към съдовата стена на места с ендотелна клетъчна активация и повлияват скоростта на формиране и прогресия
на плаките. Активирането на тромбоцитите при тези условия е свързано с образуване на различни
агонисти като тромбоксан А2, аденозин дифосфат (AДФ), тромбин, които допълнително потенцират
тромбоцитната агрегация (1). Тромбоксан А2 се свързва с TП (тромбоксан/простаноид) рецепторите, в
резултат на което се постига необратима тромбоцитна агрегация.
Арахидоновата киселина се освобождава от мембранните фосфолипиди в отговор на тромбоцитни
активатори и бързо се метаболизира от просталгин (PG) H2 синтезата, известна още като циклооксигенеза (COX). Тромбоцитната COX превръща арахидоновата киселина в простагландин PGH, който
метаболизира до нестабилен, биологично активен TXA2. Посочените по-горе стимули (колаген, АДФ,
тромбин) индуцират синтезата на TXA2 и освобождаването му от тромбоцитите. Инхибитори на COX
потискат тромбоцитната агрегация.( фиг.1.)

Фиг. 1. Механизъм на действие на аспирина по Gurbel PA et al. J Am Coll Cardiol. 2007;50(19):1822-1834.
Най-често се използваният антиагрегант е аспирин (ASA), който дифундира в СОХ-канала и ацетилира сериновия остатък - Ser529 при COX-1 като трайно инхибира активността на циклооксигеназа-1
(СОХ-1) в циркулиращите тромбоцитите и по този път намалява синтеза на тромбоксани A2, мощен
тромбоцитен активатор. (Catella-Lawson F и сътр.2). Инхибирането на СОХ-1 зависимата тромбоцитна
функция може да бъде постигнато с ниски дози аспирин, приемани 1 х дневно. Безядрените тромбоцити
не могат да образуват допълнително циклоксигеназа и връщането към нормалните нива на тромбоцитната COX-1 активност изисква приблизително 5 дни.
Скорошни изследвания показват, че до 30% от лекуваните пациенти може да проявят неадекватен
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отговор към терапията с аспирин, което от своя страна да е свързано с неуспех на лечението (Cattaneo
M. И сътр.3, 4). Последствията от това могат да бъдат серизони ОМИ, цереброваскуларен инцидент, оклуpия на артериални графтове. Изследвани са причините свързани с неадекватен отговор към терапията
(табл.1). Една от често срещаните причини е липсата на къмплайанс от страна на пациентите. Други
причини за неадекватен отговор могат да включват генетични полиморфизми на гликопротеиновите
рецептори, на COX-1 и COX-2 алелите, както и синтеза на нечувствителна COX към аспирин, повишен
тромбоцитен turnover. В комбинация тези фактори довеждат до намален ефект в дейсвието на аспирина и повишен риск от исхемични събития. Честотата на истинската резистентност към действието
на аспирина, дължаща се на невъзможност на медикамента да инхибира COX-1–зависимата синтеза на
TXA2 е много ниска около 1-2 % (Maree и сътр. 6, 5).
Присъствието на разнообразни причини за повлияване отговора на тромбоцитите към прилаганато
лечение, поставя необходимостта от използването на опростени тестове.. Разработени са разнообразни
функционални тестове и апарати за определяне на тромбоцитната активност. Тестове на място „point
of care“ могат да бъдат използвани като бързи и надеждни методи за мониториране на терепевтичния
отговор на антитромбоцитната терапия. Те включват импедансна агрегометрия в пълна антикоагулирана кръв.
Табл.1. Причини за аспиринова резистентност (по Sharma R и сътр.5).

МЕТОДИ
Измерването на тромбоцитната агрегация се извършваше чрез импедансна агрегометрия (Toth O и
сътр.7, 9) на апарат Multiplate (Dynabyte medical, Munich, Germany), фиг.2. Ефектът на циклооксигеназното (COX-1) инхибирането от аспирин се определяше с ASPI- тест с активатор арахидонова киселина.
Тромбоцитите не са тромбогенни в състояние на покой, но когато са активирани, разкриват рецептори на повърхността си, което им позволява да се прикрепят и прилепнат към Multiplate сензорните
електроди. Тромбоцитната агрегация се определяше чрез промяната в импеданса (съпротивлението)
между двойката измерващи електроди в тест кюветата (за 6 мин) и се отчиташе като “агрегационни
единици”. Кръвта се взима във вакумтейнери от 3.0 ml с антикоагулант (хирудин, Dynabyte) и престоява 30 мин преди да бъде определена функцията на тромбоцитите. След автоматично разреждане на
пробите (300µl) 1:2 с 0,9 % NaCl в индивидуални тест кювети и автоматично миксиране (800/min) при
37 C за 3 минути, се добавя 20 µl арахидонова киселина (крайна концентрация 0.5 mM). При блокиране
на тромбоцитната циклооксигеназа (добър отговор при прием на аспирин), формирането на TxA2 е
инхидирано – наблюдава се слаба тромбоцитна агрегация. Тестът не е чувствителен към други медикаменти (напр. клопидогрел).
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Фиг. 2 АПАРАТ MULTIPLATE - Kомпактен анализатор с улеснено обслужване за “бързи тестове
на място”– “point-of care” анализи, 5 канала за успоредни измервания, електронна пипета,
интегриран компютър, AUC – площ под кривата на агрегация.
КЛИНИЧЕН МАТЕРИАЛ
В изследването са включени 45 здрави доброволци (22 мъже и 23 жени) на възраст от 18 до 68 години,
без да са приемали в последните 14 дни лекарства, повлияващи тромбоцитната функция. Групата на
пациентите обхващаше 185 болни с доказана коронарна артериална болест на хронично лечение със
100 mg аспирин протект, продължаваща минимум от 3 месеца.
РЕЗУЛТАТИ
Използвайки бързият и стандартизиран Multiplate агрегометър, първоначално извършихме определяне на референтните граници на ASPI теста, съобразно препоръките на Guideline 2008 (документ
H58-A на CLSI). На фиг.3 е представена хистограмата на разпределение на резултатите от ASPI-тест
при здрави индивиди. Средната стойност за групата на ASPI-тест е 96 AU от 70 до 122 AU (5-ти – 95-ти
персентил). Тези стойности позволяват да разграничим абнормална тромбоцитна функция.

Фиг. 3.Хистограма на разпределение на референтни стойности на агрегация, измерена с
ASPI тест при здрави индивиди.
Измерването на инхибираната тромбоцитната агрегация след хранично приемане на 100 mg дневно
аспирин протект при 185 пациента показа средна стойност 11 AU +/- 8 AU, която съществено се различава от стойностите при здрави индивиди, представена на фиг.4.
Медицински колеж – Стара Загора
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Фиг. 4. Сравняване осреднени стойности от изследване на ASPI тест при: обща група пациенти,
група с добър отговор, група резистентни към аспирин и контролна група (box plot анализ)
Инхибиране на агрегацията при пациентите с „добър терапевтичен отговор“ беше под 20 агрегационни единици, дефинирано от 80-ти персентил на изследваната група. Недостатъчен или слаб отговор към
лечение с аспирин (nonresponnders) намерихме при девет (5%) от 185 пациента с агрегационна активност
над 38 единици. Най-честа причина е увеличен брой тромбоцити или увеличена тромбоцитна активност, която изискваше титране на дозата на аспирин. При други 5% получихме силно инхибиране на
тромбоцитната агрегация под 3 агрегационни единици, което беше свързано с поява на кожни хематоми
(фиг.5). При един пациент намерихме пълна аспиринова резистентност, независимо от приложената
доза не се установи инхибиране на тромбоцитната агрегация (фиг6).

Фиг.5. Силно инхибирана тромбоцитна агрегация, измерена чрез ASPI тест
с клинична изява на кожни хематоми.

Фиг. 6. Липсва инхибиране на тромбоцитната агрегация, предизвикана от арахидонова к-на (ASPI test) –
nonresponder при дозов прием на 165 mg/д и 325 mg/д
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ОБСЪЖДАНЕ
Въз основа на рандомизирани проучвания, начална доза при пациенти със симптомите на остър коронарен синдром (ОКС) трябва да бъде между 162 и 325 mg (Hirsh J et al: 4). Приемайки дозово-свързания
риск от кървене, желателно е използването на ниски дози по време на хроничната фаза на лечение на
ИБС – обичайно се предписва ентеросолвентна таблетка от 75 до 162 mg. Проучването Swedish Angina
Pectoris Aspirin Trial при 2035 пациенти със стабилна ангина пекторис без остър миокерден инфаркт
показа, че ASA 75 mg намалява появата на миокарден инфаркт и внезапна смърт с 34 % vs плацебо.
Ниските дози аспирин са свързани с най – нисък риск, умерените дози водят до относително по – висока
честота на хеморагични събития – особено малки, гастроинтестинални, и общ брой кървене и инсулт.
Лабораторното мониториране на индивидуалния отговор към ASA е от полза при титриране на дозата
му с цел минимизиране на риска от тромбоза или кървене (Паскалева и сътр.8, 9).
Индикации за мониториране на антитромбоцитната терапия включват: контрол на адекватен отговор
на лечението, съответно откриване на “недостатъчен отговор” или “лекарствена резистентност; контрол на къмплайънса или оценка на неуспешна терапия; предотвратяване на риск от периоперативно
кървене при хирургични интервенции и оценка на нуждата от заместителна трансфузия с тромбоцити.
ASPI тестовете на Multiplate анализатор са високо чувствителни на аспирин, лесни за извършване,
не са скъпи и имат добра възпроизводимост. Мониторирането на индувидуалния отговор към аспирин
е от полза при титриране на дозата, начина и честотата на назначаването му.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Въз основа на извършените изследвания е изведен следният алгоритъм за разграничителни стойности
на ASPI тест за нормална тромбоцитна агрегация, добър терапевтичен отговор към лечение на аспирин
и силно инхибирана тромбоцитна агрегация, свързана с увеличен риск от кървене и периоперативни
усложнения. (фиг.4)

Фиг. 4. Алгоритъм за поведение, съобразно с ASPI тест.
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HPLC–МЕТОД
ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОФЕИН В РАЗЛИЧНИ БИОЛОГИЧНИ СРЕДИ
Биляна Борисова, Галя Камбурова, Весела Сотирова, Славейка Панева
Медицински колеж “Йорданка Филаретова” – МУ София

HPLC–METHOD FOR DETERMINATION OF CAFFEINE IN
VARIOUS BIOLOGICAL MEDIA
Bilyana Borisova, Galia Kamburova, Vesela Sotirova, Slaveika Paneva
Medical College “Yordanka Filaretova”, Medical University, Sofia
Introduction. The large-scale production of foods and drugs, containing caffeine, their intensive consumption,
particularly that of the new energy drinks, attracting children and adolescents challenge significantly the clinical
laboratory professionals to develop precise methods for control of caffeine content and availability.
The aim of the present survey was to develop a HPLC-method for determination of caffeine in foods and
biological fluids and to define the parameters for its validation.
Material and Methods. The following samples were tested: food samples – tea, coffee, coca cola, energy
drinks, physiological fluids – blood serum. High Performance Liquid Chromatography System Perkin Elmer
was used for the analysis. The sampling methods complied with the standardized requirements .
Results and Discussion. HPLC –method covers the following chromatographic conditions: reverse-phase
column; methanol-water mobile -70/30 flow rate – 1 ml/min; UV-Vis detection 280 nm. The method parameters
are: LOD = 5ng, linearity 5-500ng , recovery -98%,
Conclusion. The developed method enables the assessment of caffeine content in various foods and beverages
as well as assessment of caffeine bioavailability through its level in the blood serum.
Ключови думи: HPLC, caffeine, blood serum
Въведение:
Динамиката на живота на съвременния човек обуславя търсенето на продукти с психогенни и повишаващи физиологичната активност на организма свойства. Сред тях централно място, с най-масова
и постоянно увеличаваща се консумация, се откроява кофеинът.Редица автори говорят за глобална
кофеинизация на населението, постигната не само чрез лекарствата, но и чрез богатия спектър от
хранителни продукти, съдържащи кофеин. В този аспект се подреждат и новите енергийни напитки,
завладяващи съвременния хранителния пазар.Така човекът е подложен на въздействието на кофеина
както по пътя на естественния процес на хранене, така и по пътя на стимулиране на физиологичните
си процеси и лечение на определени патофизиологични състояния.
Кофеинът е психоактивна субстанция, която принадлежи към групата на алкалоидите, известни под
името метилксантини. Открива се в листата и плодовете на различни растения като кафе, какао, чай,
гуарана и други. Позитивното му действие в организма се изразява в поддържане на бодрост, подобряване на функционирането на мозъка, когнитивната дейност и повишаване на работоспособността на
организма. Предозирането води до нежелани ефекти като учестено дишане, ускорен пулс,безпокойство,
убъркване, безсъние и др.
Редица научни изследвания са посветени на действието на кофеина при различни болести с акцент
върху невродегенеративните състояния. Лонгитудинални изследвания доказват позитивни ефекти
от приема на кофеин при някои възрастово обусловени когнитивни смущения (Ritchie et al,2007). Ре-
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троспективни и проспективни проучвания доказват, че приемът на кофеин води до понижен риск от
развитие на болестта на Alzheimer (Eskelinen et al,2009). Други изследвания установяват, че по-високите
плазмени нива на кофеин са маркер за намален риск от развитие на деменция (Cao et al, 2012).
В научната литература са описани и други болести, свързани с активността на кофеина, както и възможността за привикване. Особено трвожно в това отношение е повишаването на интереса към кофеина
сред децата и юношите, консумирайки новите енергийни напитки (Rath et al, 2012; Casey et al, 2016).
Изхождайки от масовата консумация на кофеин, както и от психогенната му активност е подчертана
в научната литература необходимостта за неговия контрол, както в храните и напитките, така и във
физиологичните течности. За целта са създадени различни аналитични методи за анализ, позволяващи
провеждането им с различна аналитична апаратура (ISO,10095 : 2003;).
Цел:
Целта на настоящото проучване е да бъде разработен и внедрен бърз и прецизен метод за анализ на
кофеин в различни биологични среди при използване на съвременна аналитична апаратура - HPLC.
Материал и методи:
Извършен е анализ на научната литература ,касаеща биологичната активност на кофеин и методологията използвана за анализа му. В литературния анализ са включени научни списания от последните 10 години. (. Neuroscience 270, 27–39,( 2014); Psychoneuroendocrinology 67, 40–50,(2016); Neurology
69,536-545, (2007).)
За определяне на кофеина е използвана високо ефективна хроматографска система Perkin Elmer,модел
– „ Flexar” с UV детектор. Използваните реактиви с хематографска чистота, са от фирми Supelco и
Merck. За стандарт е използвана субстанция кофеин от фирма D-r Ehrenstorfer.
Пробите включват анализ на седем вида напитки, съдържащи кофеин, представени в Таблица 1, а
обобщените данни за нивото на консумация, граници за безопасен прием и влияние на кофеина върху
организма са представени в Таблица 2.
Резултати и обсъждане:
Химичния състав и структура на кофеина определят неговата
активност, представена на фигура 1.
Ясно се откроява ксантиновия алкалоид, характеризиращ спецификата на активността на съединението. На базата на химията
на кофеина са установени и неговите и позитивни и негативни
биологични ефекти.
Характерно за кофеина е бързата му абсорбация след орален прием, като пиковата концентрация в организма се достига до 30 мин.
Метаболизмът се извършва основно в черния дроб, където се
образуват неговите метаболити – ди и моно-метилксантини. Полуживотът на кофеина е от 3-5 дни. Установено е, че пушенето ускорява значително метаболизма на
кофеина почти 2 пъти, докато приема на алкохол води до понижение на скоростта на метаболизм.
Разработването на метода включва следните етапи:
подготовката на пробата за анализ;
хроматографско разделяне и детекция ;
изчисление на резултатите и характеристика на метода.
Пробата преминава през следния аналитичен ход: в епруветка Епендорф се поставя 1 ml проба;
добавят се 3 ml 0.1 M оцетна киселина; смесва се чрез миксиране на вортекс апарат; центрофугира се и
се филтрува през 0.45 µm филтър. Така пробата е готова за следващия етап - хроматографски анализ.
Използвани са следните хроматографски условия:
обратно фазова хроматографска колона C18, с параметри 5 µm, 25х0.26 cm;
подвижна фаза - метанол : вода, в съотношение 30:70;
скорост на потока - 1.0 ml/min;
детекция - дължина на вълната 280 nm на UV-Vis детектор
стандарт - кофеин с чистота 98,5%±1% ,от фирма , D-r Ehrenstorfer.
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Фигура 2
На фигура 2 е представена хроматограмата от анализа на стандартно вещество – кофеин. Изчислението на резултатите се извършва по рутинния начин чрез опрeделяне площа на пика при използване
на следната формула .
С, µg/ml = А1. сst . n / Аst
С съдържанието на кофеин в пробата, µg/ml ;
А1 площ на пика на кофеин в пробата;
Аst площ на пика на кофеин в стандартния разтвор;
N степента на разреждане
сst концентрация на стандартния разтвор спрямо ,който се изчислява, µg/ml ;
Установени са следните параметри на метода:
Обхват на метода
•
Граница на откриване: 0.01 µg/ml
•
Граница на количествено определяне: 0.03 µg/ml;
•
Аналитичен добив – 100%/;
•
Повтаряемост (относително стандартно отклонение) – ± 8%
Проверката на резултатите е направена по метода на стандартната добавка с
познато количество от стандарта фигура 3

.
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На таблица №1 са представени резултатите от анализа на кофеин в енергийни напитки. Сравнителната оценка на нашите данните с представените върху етикета на продуктите показва добро съвпадение.
Таблица 1
Съдържание на Кофеин в напитки на Българския пазар (HPLC анализ)

Таблица 2
Обобщени данни за нивото на консумация, граници за безопасен прием и влияние на кофеина
върху организма

Заключение:
Внедреният метод отговаря на съвременните изисквания за чувствителност, точност и възпроизводимост на резултатите. Той е бърз, не е трудоемък, и не е скъп. Може да бъде прилаган при мониторингови
проучвания на нивото на кофеина в различни биологични среди.
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ЕФЕКТ НА URO-VAXOM ВЪРХУ НЯКОИ ЛАБОРАТОРНИ ПАРАМЕТРИ ПРИ
ПАЦИЕНТИ С ХРОНИЧЕН ПИЕЛОНЕФРИТ
Антонова К., Икономова К., Атанасова М.
Национална Многопрофилна Транспортна Болница „Цар Борис III” – София
Поради възникване на устойчиви на антибиотици бактериални щамове, лечението на хроничния
пиелонефрит често пъти е слабо ефективно.
Целта на проведеното изследване е да се проследи терапевтичната стойност на имуномодулатора
Uro-Vaxom. Обект на изследване са 25 пациенти с клинично и лабораторно доказан пиелонефрит. В
продължение на 3 месеца на пациентите е предписвана по 1 капсула Uro-Vaxom дневно. На четирима
пациенти е назначен антибиотик за лечение на начални остри епизоди. При останалите пациенти
препаратът е назначен като монотерапия.
Проследени са бактериурия, протеинурия, левкоцитурия, както и серумните показатели – урея,
креатинин, пикочна киселинар общ белтък и албумин. Изследвани са имунологичните параметри –
IgG, IgA, IgM, C3, C4 фракции на комплемента и С-реактивен протеин (CRP). Лабораторните анализи
са проведени в началото на изследването, в края на първия и в края на третия месец.
Още в края на първия месец ние установихме сигнификантно намаление на бактериурията и левкоцитурията. В началото на изследването в над половината от пациентите С3 фракцията на комплемента и CRP бяха покачени над референтни граници. В края на изследвания период е наблюдавана
сигнификантна редукция на възпалителните маркери.
От получените резултати може да се заключи, че прилагането на Uro-Vaxom е ефективна терапевтична стратегия при пациенти с пиелонефрит.
Ключови думи: хроничен пиелонефрит, имунология, Uro-Vaxom
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EFFECT OF URO-VAXOM ON SOME LABORATORY PARAMETERS IN PATIENTS WITH
CHRONIC PYELONEPHRITIS
Antonova K., Ikonomova K., Atanasova M
National Transport Hospital – Sofia
Due to the occurrence of antibiotic resistant bacterial strains, the treatment of chronic pyelonephritis is often
less effective.
The purpose of the survey is to follow the therapeutic value of immunomodulator Uro-Vaxom. The object
of the study were 25 patients with clinical and laboratory proven pyelonephritis. For three months patients
were prescribed 1 capsule Uro-Vaxom day. Four patients assigned antibiotic for the treatment of primary acute
episodes. In other patients, the preparation is appointed as monotherapy.
We studied bacteriuria, proteinuria, leucocyturia and serum indicators - urea, creatinine, uric acid, total
protein and albumin. Immunologic parameters - IgG, IgA, IgM, C3, C4 complement fractions and C-reactive
protein (CRP). Laboratory analyzes were performed at baseline, at the end of the first and at the end of the
third month.
At the end of the first month we found a significant reduction in bacteriuria and leucocyturia. At the
beginning of the study in more than half of the patients C3 fraction of complement and CRP were rising above
the reference range. At the end of the period was observed significant reduction of inflammatory markers.
From the results it can be concluded that the application of Uro-Vaxom is effective therapeutic strategy in
patients with pyelonephritis.The treatment of chronic pyelonephritis has become increasingly difficult since
emergence of antibiotic resistance strains of organisms. The therapeutic value of Uro-vaxom – an activator of
immune defance mechanisms
Key words: chronic pyelonephritis, immunology, Uro-Vaxom

ТЕСТВАНЕ ЗА НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА
Радослава Керина, Неделина Павлова, Мария Прошенска, Мария Кукуларова,
Пенка Аргилашка
Медицински университет - Пловдив, Медицински колеж

Introduction: The problem with drug dependence is a matter of extremely high importance, as it most
commonly concerns the health of young people at working age. The significance of the problem comes from
the fact, that as well as harming one’s personal health it exerts much negative influence over various social
spheres. In this relation, many companies are currently manufacturing automated analysers and a variety of
screening tests for quantity evaluation or for drug substancies in biological material.
Objective: Focusing on the types of tests to identify drugs and fields of their application.
Test method: systematic analysis of scientific literature and direct observation in the lab operating units.
Results and discussion: The currently produced automatic analyzers and screening tests for the detection of
drugs are with high efficiency and accuracy. They are used in clinical and non-clinical settings for professional
health tests, tests for control of pain and for clarification of incidents in road accidents.
Conclusion: Today there is a wide variety of proposed tests and devices for proving drug abuse. Although
the best practices in countries with growing drug abuse show that such testing is widely spread, in Bulgaria
it has not been accepted as common practice yet. A possible reason for this fact are possible omissions in the
legal framework to enable its implementation.
Keywords: drugs, substances, tests, clinical environment, non-clinical environment
По данни на Агенцията на ЕС за наркотиците (EMCDDA) през 2015г. в Лисабон през последните
5-6 години има променяща се динамика в основните показатели за употребата на наркотици в Европа,
включително и в България. Най-често употребяваните са марихуана, амфетамин, кокаин и опиати.
България е част от глобалната статистика за разпространение и употреба на наркотици. Младите
хора на възраст между 15 и 34 години представляват около 80-83% от всички лица във възрастовия диапазон 15-64 години, които поне веднъж в живота си са употребявали някакъв наркотик. Изследвания
Медицински колеж – Стара Загора

33

Юбилейна научна конференция - 10 години специалност „Медицински лаборант”
на Националния център по наркомании и Превантивно-информационния център по проблемите на
наркоманиите сред учащи показват, че марихуаната е най-масово употребяваното наркотично вещество.
Марихуаната е зелена, кафява или сива смес от стрити изсушени листа, стебла, семена и цветове от
растението коноп (Cannabis sativa). Ефектът на марихуаната върху употребяващия зависи от процентното съдържание на ТНС. ТНС се нарича още Канабиноид. Той действа като стимулант на централната
нервна система, повишава настроението, чувствителността и чувствеността, предизвиква лоша координация, загуба на паметта, параноя, безпокойство, потиснатост, халюцинации и учестено сърцебиене.
ТНС е основната активна съставка на канабиноида. Главният метаболит изхвърлян в урината е 11-nor9–ТНС–9–СООН, и може да се намери часове след употребата или са откриваеми в урината за 3 до 10
дни след пушенето. Жаргонни наименования : Mary Jane, Grass, Hashish, Ganja и др.
Амфетамините са главни стимулатори на централната нервна система предизвикващи невротрансмитерите и отделянето на епинефрин, норепинефрин и допамин в мозъка и тялото – довеждащи до
еуфория, превъзбуда с усещане за енергичност,самоувереност и подвижност. За 24 часа приблизително
79% от амфетамина се отделя в киселата урина и около 45% в алкалната. Характерно е и отделянето на 20%
непроменен, неусвоен амфетамин. Това количество може да бъде открито до 1-2 дни след употребата му.
Кокаинът е наркотик под формата на бял, кристалообразен прах. Извлича се от растението
Erythroxylon Coca. Кокаинът е силен мозъчен стимулант и анестетик. Той е един от наркотиците, предизвикващи най-силно пристрастяване. Наркотичен ефект – до 1 час. В урина най-рано може да бъде
откирит 5 минути след употреба и най-късно до 2-4 дни. Жаргонни наименования – crack, snow, coke,
jam, lady, flake, heaven leaf, nose candy.
Морфин-Опоидни аналгетици – включват в себе си широка субстантна група, контролираща болката
и подтискането на нервната система. Постоянната им употреба води до привикване и може да причини
нарушения в координацията, да подтисне решителността, води до хипотермия и кома. Морфинът се
изхвърля като неметаболизиран в урината. Морфинът и морфиновия глюкоронид са в наличност в
урината за няколко дни след употребата на опиатна доза.
Хероинът е полусинтетично производно на опиума, като болкоуспокояващо средство. Той е силно
пристрастяващ и има най-жестоките абстинентни симптоми от всички наркотици.Хероинът може да
се инжектира, пуши или смърка, като най-висок психоактивен ефект се постига при венозното приложение, което е и най-опасно, поради възможна смърт, причинена от парализа на дихателния център
заради свръхдоза. Зависимите често употребяват общи игли и обикновено се заразяват от нелечими или
труднолечими заболявания, сред които най-често хепатит C, а понякога и ХИВ.
Постепенно нараства и употребата на нови психоактивни вещества, известни като „дизайнерски наркотици”. Дизайнерските наркотици са опит да се избегне правния контрол чрез промяна в химическия
състав на познатите синтетични наркотици. Пристрастяването към тях е същото като към „традиционните” и дори се увеличава, което привлича злоупотребяващите с наркотични вещества.
В последните 10 години двойно повече българи употребяват марихуана и екстази. Това сочат данните от изследването на Европейския център за мониторинг на наркотиците. Те поставят страната ни в
топ 6 на държавите, в които има най-голям скок в броя на пушещите трева. Близо сме до държави като
Германия, Финландия и Испания. В момента 8,3% от хората между 15 и 34 г. признават, че са пушили
канабис за последната година. Доста по-притеснителни са цифрите за употребата на синтетична дрога.
България е сред първенците по употреба на амфетамин и екстази, а тази тенденция е опасна.
Тестването за употреба на наркотици се прилага в следните сфери:
• В спешните отделения на здравните заведения се извършват анализи за наличие на наркотици
преди приема на пациенти в психиатричните отделения, включително при ражданията, ако няма налична пренатална история.
• В сферата на професионалното здраве при клинични условия и при тестове за контрол на болката.
• Приложението в неклинични условия включва тестване на служители (професионално-здравни
тестове), за осъществяване на митнически контрол, за изясняване на инциденти при пътно-транспортни
произшествия.
• Проверка за наркотици имат право да инициират и училищни власти, съд, прокуратура, загрижени
родители, съдебно-медицински експерти и т.н.
Множество компании в момента произвеждат автоматични уреди за тестване с висока ефективност и
точност при установяването на злоупотреба с наркотици. Тестване за наркотични вещества в клинични
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условия се извършва предимно с лабораторни анализатори или с тестове на „бързи китове”. И двата
вида целят да открият наличието на амфетамин, метамфетамин, кокаин, опиати.
Тестовете показват и наличието на наркотични вещества, съдържащи се в лекарства, давани с рецепта
(амфетамини и кодеини), както и метадон и оксикодон, предписани терапевтично при болки.
Тестовете биват два вида – за конкретно вещество и комбинирани.
Количественият анализ за наркотици се извършва чрез масспектрометрия, газова хроматография,
имуноензимен анализ, изискващи специализирана лабораторна апаратура. Предоставя възможност за
определяне на почти всички известни наркотични вещества - чрез него може да се анализира продължителността и интензивността на тяхното използване.
Така например KONELAB PRIME 60 – Finlanda е лабораторна апаратура, използваща имуноензимен
анализ за определяне количественото съдържание на наркотични вещества.
Изследва се урина за наличие на следните вещества:
• Опиати (Morphine) праг на откриване (cut-off) 1000 μg/L. Може да се открие до 4 дни след употреба.
• Амфетамини (Amphetamine) - праг на откриване (cut-off) 1000 μg/L.Може да се открие до 2 дни
след употреба.
• Кокаин (Cocaine) - праг на откриване (cut-off) 300 μg/L. Може да се открие до 3 дни след употреба.
• Марихуана THC (Tetrahydrocannabinol) праг на откриване (cut-off) 50 μg/L. Може да се открие от
часове до 3-5 дни след употреба. Положителен резултат се потвърждава с газовахроматография.
• Барбитурати (cut-off ) 200 µg/L.
• Бензодиазепин ( cut-off ) 200 µg/L.
Скрининговите методи са другият вариант за изследване наличието на наркотични вещества. Те са
бързи методи за откриване на моментната концентрация на веществото или на неговите метаболити в
биологични течности (урина, кръв и др.). Използват се тест ленти за наркотици от различните групи –
например марихуана, амфетамини. Съществуват и мултитестове, пригодени за откриването на няколко
различни наркотични вещества – наличие на панел за опиати, марихуана, амфетамин, метамфетамин,
кокаин.
Така например, Innovacon-Multi-Drug е мултитест за откриване на амфетамин, барбитурати, кокаин,
марихуана, метадон, метамфетамин, морфин, бензодиазепин и екстази в урина. Този тест дава резултат
за 5 до 10 минути. За всеки наркотик е използван различен калибратор.
• Барбитурати – Secobarbital – cut off – 300ng/mL
• Бензодиазепин – Oxazepam – cut off – 300ng/mL
• Кокаин – Benzoylekgonin – cut off – 300ng/mL
• Марихуана – 11-nor-Δ9-THC-9 COOH – cut off – 50ng/mL
• Метадон – Metadon – cut off – 300ng/mL
• Метамфетамин – d-metamfetamin – cut off – 1000ng/mL
• Екстази – d,l-metylendioksymetamfetamin – cut off – 500ng/mL
• Морфин – Morfin – cut off – 300ng/mL
Тестване за наличие на наркотични вещества може да се извърши чрез кръвни изследвания, включително и чрез изследване на урина, космен фоликул, слюнка, кожа, пот, нокти. На таблица 1 са показани видовете наркотични вещества и приблизителният период на детекция в различните видове
биологичен материал.
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Таблица 1. Период на детекция на наркотични вещества

За бърз скрининг днес се предпочитат тестове, използващи слюнка като биологичен материал. Те
са изключително точни, неинвазивни по отношение на вземането на материал като кръвните тестове
и не отнемат време, както например тестване с космен фоликул.
Слюнка тестове проверяват за наличие на опиати, марихуана, кокаин, метамфетамин, както и пенциклидин наркотици. Използват се предимно при наемане на служители в различни фирмени организации. Удобството и бързите резултати (в рамките на пет минути) правят този род тестове атрактивен
избор за работодателите - могат да се извършват на всяко място и не изискват лабораторен специалист
за провеждане на теста или за интерпретиране на резултатите. Тестовете доказват наличието на наркотични вещества 10 до 24 часа след употребата им.
Макар че е много трудно да се повлияе на тест, използващ слюнка, възможно е да се прикрият следите
от наркотици, употребявайки цигари или определени храни .
Тестване, използващо космен фоликул за биологичен материал, показва историята на употребата на
наркотици на дадено лице, но анализирането не е практически мигновено. Изследване на урина е полесно за фалшифициране, но от друга страна следите от наркотичните вещества се запазват в урината
за по-дълъг период от време в сравнение с тест със слюнка. Кръвните тестове са изключително точни и
изключително трудни за фалшифициране, но са инвазивни и тестовите резултати са бавни.
В неклинични условия за тестване употребата на наркотични вещества се предпочитат скринингтестовете. Съществува голямо разнообразие на предлаганите тестове в аптечната мрежа - НАРКОТЕСТ
(експресни тестове за откриване на психоактивни вещества в урина), НАРКОТЕСТ СЛЮНЧЕН (комбинирани тестове за откриване на психоактивни вещества в слюнка), SURESTEP DRUG SCREEEN DOA
Combo-6 и др. При всички тях резултатът се отчита визуално.
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Така например продуктът Nanogen's ToxSTATus™ може да тества от 5 до 10 наркотика на панел,
включително амфетамини, кокаин и ТНС. Резултатите се получават след около 3 до 5 минути, щом
контролната линия се оцвети в червено. Уредът ToxSTATus се състои от пластмасов корпус с мембрана
в средата и тампон в единия край, в който се съхраняват реагентите. Пробата от урина се улавя от тампона и при преминаването си през мембраната се появяват линии, указващи за наличието на наркотици. Ако се появи червена линия, тя показва отрицателен резултат. Ако не се появи линия, резултатът
е положителен.
Принципът на действие при този род тестове е на базата на конкурентна имунохимична реакция.
Значимостта на проблема - злоупотреба с наркотични вещества, произлиза от факта, че освен вреда
върху личното здраве има и редица негативни въздействия с отражение в различни обществени сфери.
Негативният отзвук сред обществото идва от ресоциалното поведение, което проявяват употребяващите
наркотици. При подрастващите възможни последствия са и необоснована агресия, трудно справяне с
ученето.
Употребата на марихуана и други наркотични вещества влияе и върху уменията, изискващи се за
безопасно шофиране: будност, възможност за концентрация, координация и време на реакция. Тя може
да предизвика трудности за преценяване на дистанцията и при реакцията към сигнали и звуци на пътя.
Изследване на пациенти в спешна помощ в САЩ показва, че при 15% от катастрофите шофьорите са
пушили марихуана, а други 17% имат ТНС и алкохол заедно в кръвта. При изследване, проведено в
Мемфис, Тенеси, изследователите откриват, че от 150 безразсъдни шофьори, тествани за наркотици по
време на арестуването, 33% дават положителентест за марихуана, а 12% - положителен за марихуана и
кокаин. Данните сочат, че когато са пушили марихуана, лицата показват същата загуба на координация
както при стандартния тест за употребилите голямо количество алкохол шофьори.
По данни на КАТ „Пътна полиция” през 2010 г. у нас са закупени и въведени в употреба дрегери за
проверка наличие на наркотични вещества у шофьорите. Такива има само в 10 областни дирекции на
страната. Те улавят наличието на амфетамини, метаамфетамини, опиати, кокаин, техните метаболити,
бензодиазепин и канабиноиди.
Проблемът с наркозависимостта е въпрос от изключително значение, тъй като засяга живота и
здравето на човека и най-вече на младите хора. През 2015 година българското правителство прие Национална стратегия за борба с наркотиците 2014-2018 г. Реализацията й се базира на партньорство и
сътрудничество между правителствените институции и неправителствените организации, работещи
по проблемите с наркотиците. Насочена е към координация, международно сътрудничество и усъвършенстване на законодателството, включително мониторинг и оценка, използвайки подходи, основани
на опит и резултати от научни изследвания.
Днес съществува голямо разнообразие на предлаганите тестове и апаратура за доказване злоупотреба
с наркотични вещества. Но макар добрите практики да показват, че в страните с нарастваща злоупотреба
с наркотици тестването за такава е широко застъпена, в България все още не е често срещана практика.
Вероятна причина за това са несъвършенства в законовата рамка, позволяваща прилагането им.
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НОВА ПРОБЛЕМАТИЧНА РЕЗИСТЕНТНОСТ В БЪЛГАРСКИ ИЗОЛАТИ
STREPTOCOCCUS PYOGENES
Адиле Мухтарова1, Антоанета Стайкова 2, Биляна Борисова2, Дарина Димитрова 2, Райна Гергова1
1
Катедра по медицинска микробиология, Медицински факултет, Медицински Университет София
2
Медицински Колеж „Йорданка Филаретова”, Медицински Университет София
Introduction: Streptococcus pyogenes (GAS) is the major causative agent of tonsillopharyngitis and
peritonsilar abscess. At the last years resistance have started to very useful group of macrolides for treatment
of GAS infections.
Aim of this study was to investigate the Bulgarian GAS isolates during the last two years 2015 - 2016 for
macrolides susceptibility and to analyze the results.
Methods: For this purpose previously identified as GAS clinical isolates from patients were tested by two
methods – the diffusion-disc one and E-test for minimum inhibitory concentration (MIC).
Results: Reduced susceptibility to macrolides almost 30% of the strains (n = 60) according to the criteria of
EUCAST 2016 was detected. MIC90 to the most used azithromycin and clarithromycin in Bulgarian isolates
GAS was 2 mg/L. Single strains were high level resistant than 4 mg/L. It was found that predominates iMLSB
phenotype that can develop resistance to lincosamides in the course of therapy with them.
Conclusion: At the first time in Bulgaria is detected so high incidence of resistant isolates GAS. The alarming
trend of rapid development of resistance to macrolides, which is becoming a global health problem is also
found in Bulgaria.
Keywords: Streptococcus pyogenes, resistance to macrolides.
Въведение
Streptococcus pyogenes (group A Streptococcus - GAS) е Грам (+), патогенен микроорганизъм, който
принадлежи към микробните видове с най-висока вирулентност [1,6,13]. Предизвиква широк спектър
от заболявания - от умерено изразени, често самоограничаващи се, като бактериален тонзлофарингит, пиодермия (импетиго) до инфекции със системно протичане (скарлатина), както и инвазивни
инфекции, с висока смъртност като бактериемия, менингит, некротизиращ фасциит и стрептококов
шоков синдром. Усложненията, които най-често се наблюдават са абсцедиращи процеси, вследствие на
инвазивния характер на стрептококовата инфекция и неинвазивни, но коварно протичащи, трудни за
терапевтично повлияване автоимунни постстрептококови заболявания като остър ревматизъм и остър
постстрептококов гломерулонефрит [1,4,6,10,11,14]. Смята се, че GAS причиняват над 600-700 млн. инфекции годишно като при инвазивните случаи смъртността достига до 70% [13].
Най-широко разпространената GAS инфекция днес е стрептококовият фарингит. Той е значим
и актулен проблем най-вече в детска възраст. Смята се, че около 15 % от децата в училищна възраст
прекарват поне един епизод годишно в развитите страни, докато в развиващите се този процент е 4 -5
пъти по- висок. [13]
Пеницилинът и аминопеницилините се използват рутинно за лечение на стрептококови инфекции
повече от 60 години [14]. До днес няма регистрирани случаи на пеницилин-резистентни S. pyogenes.
Въпреки това, 40 % от случаите с GAS инфекциите претърпяват клиничен неуспех [7]. Съществуват
няколко възможни причини: 1. Известно е, че пеницилинът не е терапевтичен избор за вътреклетъчно
преживяващи бактерии, както и факта, че нараства честотата на пеницилиновата алергия - в над 10% от
човешката популация [7]. 2. Доказва се, че в патогенезата на стрептококовите инфекции често има роля
формирането на биофилм от инзвънклетъчни полимерни елементи около GAS и интерацелуларното
им персистиране в тонзиларните епителни клетки [4]. 3. Продукцията на есктрацелуларни бета-лактамази от други обитатели на назофаринкса като Staphylococcus aureus, Haemophilus spp., Moraxella
catarrhalis, анаероби, когато участват в микробен биофилм, може да бъде причина за неуспешна терапия
на респираторни инфекции, причинени основно от чувствителни към пеницилин и аминопеницилини
пневмококи или пиогенни стрептококи, защото инактивират бета-лактамите преди те да достигнат
мишената на прицелния етиологичен агент [3,2,7,8].
Алтернативен избор за лечение на GAS инфекциите при алергия към пеницилини или при неуспех
след първоначалната терапия с бета-лактамен антибиотик са макролидите. Това е група антимикробни
средства с химична стуктура на макроциклични лактони с многочленен пръстен, съдържащ от 14 до
20 атома, базична аминозахар и неутрална захар. Ефект на тяхното действие е спиране на белтъчния
синтез в 50S субединица на бактериалната рибозома. След свързването на макролидния агент с голямата
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субединица на рибозомата се инхибира тРНК и транслацията на белтъчния продукт във фазата на елонгация, синтезиран от бактериалната клетка. Тази група антимикробни средства и особено предпочитана
в педиатричната практика, поради ниската токсичност, фаракокинетичните и фармакодинамичвчните
предимства на новите представители [9].
Материали и методи:
За целта на това проучване през периода октомври 2015 – май 2016г. са колекционирани и предварително идентифицирани като GAS (n=60) клинични изолати от амбулаторни пациенти с тонзилофарингит и скарлатина. За изпитване на антибиотичната чувствителност към макролиди използвахме
два метода: 1.) стандартизиран дисково-дифузионен метод на Мюлер-Хинтон в петри с агар, с 5% дефибринирана конска кръв и 20% Никотинамид Амид Динуклеотид (EUCAST; Ridacom) и 2.) Е-тест (Ezy
MIC Strip Ridacom) за определяне на минимални потискащи концентрации (МПК) [12]. За определяне
не чувствителността към макролиди според указанията на EUCAST 2016 e използван диск еритромицин
(15µg) и стрипове Е-тест за азитромицин и кларитромицин (Ridacom). За определяне на MLSB фенотипът на щамовете е използвана комбинация от антибиотичните дискове еритромицин и клиндамицин
(Ridacom). Бактерииалната суспенсия от чиста микробна култура GAS е стандартизирана по Макфарланд
0.5 (1.5x106cfu/ml) и петритата с антибиотичните дискове и с Е-теста са култивирани при 5% CO₂, 36˚C
за едно денонощие. Използвани са контролни щамове Staphylococcus aureus ATCC 29213 и Streptococcus
pneumoniae ATCC 49619. Интерпретацията на резултатите e направена според критериите на EUCAST
2016 [12]. Щамове, с МПК със стойности ≤0.25 mg/ml са определени като чувствителни на съответният
антибиотик, а тези с >0.5 mg/ml като резистентни, за изолати с МПК 0.5 mg/ml няма интерпретация.
Резулати и обсъждане:
Получените резултати от дисково-дифузионния метод показаха, че по-голяма част от българските
щамове GAS, изолирани през последната година са все още чувствителни към макролиди, т.е. зоните на
инхибиране от еритромицина е над 21 мм. При 16 щама от изпитваните имаше намалени зони, което
показва 26.66% намалена чувствителност според този метод. За потвърждение на тези резултати същите
щамове (n=60) бяха изследвани и с метода на МПК. Резултатите от този метод са представени в табл.1.
С помощта на Е-тест и според критериите на EUCAST 2016 беше установена макролидна резистентност
при 18 щама, т.е. в 30% от българските пиогенни стрептококи. В 10%, при които другият метод често не
показваше отклоненение беше установена МПК 0.5 mg/ml, което означава, че те са с несигурна междинна чувствителност и трябва да се изследват отново и по-задълбочено, в т.ч. и с генетични методи.
Единични щамове GAS (5%) бяха с високо ниво на устойчивост >4 mg/L (фиг.1.).
.
През последните години се съобщава за бързо нарастване на макролидната резистентност, както в
Европа, така и в целия свят: Полша - 42%, Италия - 25 %, Испания - 21%
, Португалия - 24 %, Корея - 21 %. По-ниска честота има в САЩ - 9%,
Турция - 1,9% , Швеция - 4% [13] . У нас първото проучване с фенотипни
методи на Дечева, Сечанова, Чанкова от 2001 г. установява, че степента
на еритромицинова резистентност е ниска за периода 1995 - 2001г. - eдва
2,1% [5].
В настоящето проучване с помощта на двойно-дискова конфигурация се установи, че в 55,56% от изолатитие с намалена чувствителност

Фиг.1 Високо ниво на МПК
към азитромицин определно с
Е-тест
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към макролиди преобладава индуцибелният iMLSB фенотип (фиг.2.), при който може да се развие
резистентност и към линкозамиди в хода на терапия с тях, независимо че в момента на изследването все
още не се установя такава. С честота 44,44% при част от щамовете само с фенотипни методи беше установен и М-фенотип, но не беше установен в тази група конституитивен механизъм (cMLSB- фенотип).
GAS притежават 2 главни механизма на макролидна резистентност: модификация на мишената на
свързване на антибиотика и ефлуксна система. Първият се осъществява от ензими от семейството на
рРНК-метилазите, метилиращи РНК на 23S рибозомната субединица, което води до конформационни промени, редуциращи свързването на макролиди, линкозамиди и стрептограмини от група В към
рибозомата. Резултатът е ко-резистентност към трите групи антибиотици – макролиди, линкозамиди,
стрептограмини (MLSB фенотип). MLSB – фенотипът може да бъде експресиран като конститутивен
(cMLSB) и индуцибилен (iMLSB). При втория механизъм (ефлуксна система, т. нар. M-фенотип) транспортни протеини изпомпват 14- и 15-членните макролиди от цитоплазмата, но не и 16-членните, което
намалява до субтоксични нивата на тези антибиотици в бактериалната клеткa [3,9].
Заключение:
Сравнителното проучване на двата фенотипни метода за паралелно изпитване на антибиотичната чувствителност към макролиди показа значителна корелация между тях, но имаше и известни
разлики в резултатите, като отклонението беше в 3,33%. Това показва, че при стриктно изпълнение и
стандартизиране на дисково-дифузиония метод на Мюлер-Хинтон резултатите от него са надеждни
за медицинската практика. Преобладаваше индуцибелният iMLSB фенотип, който рефлектира върху
използването на линкозамиди, особено при по-тежки инфекции, прави техния терапевтичен ефект
несигурен. За по-сигурни резултати, освен фенотипното изследване се предвиждат и генетични изследвания, с които да продължи проучването на проблемите, свързани с макролидната резистентност при
пиогенни стрептококи. За първи път в България се установява толкова висока честота на резистентни
изолати GAS. Тревожната тенденцията за бързо развитие на макролидна резистентост, която се превръща в световен здравен проблем се открива и в България.
Табл.1. МПК към три антимикробни агента за 60 клинични изолата GAS.
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HPV INFECTION – AGGRESSIVE BUT PREVENTABLE
Bilyana Borisova1, Antoaneta Staykova1, Darina Dimitrova1, Raina Gergova2
1
Medical College “Jordanka Filaretova”, Medical University of Sofia
2
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Introduction: Infection with Human Papilloma Virus (HPV) is the most common cause of cervical cancer,
and associated with other malignancies, predominantly in the oro-pharynx. These diseases are a global medical
and social problem.
Aim of this study is to analyze the epidemiology, diagnosis and prophylaxis of HPV infections.
Methods: A literature review on the topic was made for this purpose.
Results: HPV is a DNA virus, which injects its genome into the infected cell and induces its malignant
transformation. This virus has various serotypes. Some of them cause genital warts or are detected in
asymptomatic patients, but other high-risk HPV 16, 18, 31 and another twelve serotypes cause carcinomas. For
elimination the danger of rapidly malignant degeneration of infected mucosa is need of accurate and adequate
laboratory testing. A combination of cytological and molecular-genetic methods (PCR, RT-PCR) is used for this
aim. Only the genetic ones are fast and accurate for detection high-risk HPV serotypes and workload of the
infected place, with an important prognostic value and provides guidance for therapy. In recent years, vaccine
prophylactics was introduced against HPV.
Conclusion: The early detection of infection is prevention of the neoplastic complications. Timely vaccine
prophylactics limits the spread of HPV.
Keywords: HPV, laboratory testing, vaccine prophylactics
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Въведение
Ракът на маточната шийка е един от големите гинекологични проблеми на нашето време, който за
съжаление е придобил епидемични мащаби. В света от рак на маточната шийка умира по една жена на
всеки 2 минути. В Европа една жена умира от рак на маточната шийка на всеки 18 минути. За съжаление
и България не е по-назад в тази статистика.
Човешките папиломни вируси (HPV) са най-честите причинители на полово предавани инфекции
в световен мащаб. Инфекциите с човешки папиломен вирус са най-честата причина за рак на маточната
шийка, и на генитални брадавици (condylomata acuminate). Нерядко се асоциират и с други неоплазми
на орофаринкса и пениса [1, 6]. Цервикалният карцином е едно от най-разпространените онкологични
заболявания. В Европейският регион ракът на маточната шийка е втората по честота форма на злокачествено заболяване при жени на възраст 15-44г. след рака на гърдата. Според данни от Националния
Раков Регистър у нас всяка година се диагностицират над 1000 жени с това заболяване, а смъртните
случаи са около 350 годишно. Според статистически данни в Европа броят на жените с висок риск от
него надхвърля 1 милион, тъй като не успяват да елиминират вируса в продължение на 6-12 месеца
(жени с персистираща инфекция) [4, 5, 7, 9].
Предвид голямото социално значение на заболяванията, предизвикани в резултат на инфекции с
човешки папиломни вируси, основна цел на това проучване е задълбочено запознаване с тяхната епидемиология, етиология, съвременни методи за диагностика, средствата за профилактика и превенция на
инфекции с тях, както и за ограничаване на заболяванията, които причиняват. За нейното изпълнение
е направен литературен обзор на научни източници по темата, които са анализирани и получените
резултати са представени в синтезиран вид.
Етиология
Лесното предаване на вируса е основна причина всяка сексуално активна жена да е изложена на
риск от заразяване.
При нелекувани жени периодът между инфектирането и развитието на рак на маточната шийка
обикновено е 20-30г. Тъй като честотата на HPV инфекциите е най-висока във възрастова група 16-20г.,
най-засегнати от цервикален карцином са жените над 40г. [4, 5, 7, 9].
Ракът на маточната шийка расте бавно и тъй като преканцерозните изменения могат да протичат без
симптоми, много е важно редовно посещение при специалист-гинеколог и вземането на цитонамазка
(PAP тест). При изследването се вземат повърхностни клетки от шийката на матката и се изследват под
микроскоп за предракови промени.
При напредване на заболяването може да се появят някои от следните симптоми:
Необичайно кървене от влагалището (може да бъде между два нормални месечни цикъла; кървене
след полов акт; кървене след менопауза; и др.); Засилено вагинално течение и болка в областта на малкия таз по време на полов акт.
В резултат на изследвания на етиологията на рака на маточната шийка е установено фундаменталното откритие, че за възникване на заболяването е необходима персистираща HPV инфекция. През
70-те години на миналия век е изказано предположението, че HPV е етиологичния причинител, след
като ДНК на вируса се идентифицира в цервикални тумори [2].
HPV вирусите са извънредно широко разпространени и с доказан онкогенен потенциал. Инфектират
епителни клетки на кожата и лигавиците. Инжектират своя геном в хромозомата на заразената еукариотна клетка, в резултат на инфекцията се стига до хиперпролиферация на клетките на макроорганизма,
понякога до трансформация и смърт [1].
Инфекциите с HPV са сексуално-предаваеми, но се осъществяват лесно и може да се предадат и без
сексуален контакт. Те най-често се разпространяват чрез генитално-генитален контакт, орогенитални и
мануално-генитални контакти. По-рядко възникват чрез медицински манипулации (биопсия, колонизация на маточната шийка или вагинална ехография) и вертикално предаване при раждане от майката
на новороденото (респираторни папиломатози). При вертикално предаване също могат да причинят и
ларингеална папилома на новороденото. При повечето пациенти инфекциите са безсимптомни [1, 8, 10].
Human Papilloma virus принадлежат към сем. Papillomaviridae. Те са ДНК вируси, с размери около
55 nm в диаметър. Геномът се състои от двойноверижна ковалентно затворена ДНК. Вирусен капсид,
изграден от 72 капсомера. Всеки капсомер се състои от 2 вирусни протеина L1 (главен) и L2.
В зависимост от епидемиологичната им връзка с развитието на цервикален карцином, полово предаваните типове се категоризират като: серотипове с висок и нисък онкогенен потенциал. Познати са
над 100 серотипа на HPV, като около около 15-20 са онкогенни (високорискови) и 30-40 са свързани с
аногенитални промени (нискорискови). Серотипове с най-висок риск (онкогенни) са 16, 18, 31. Устано-
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вяват се в 99.7 % от случаите като най-голям дял имат HPV 16,18 последвани от 31. Сред ниско-рисковите
(неонкогенни) са серотипове: 6, 11 [1, 3, 8, 10].
Гениталните брадавици са влажни, меки или плътни появяващи се в гениталната област от 6 седмици до 8 месеца след контакт със заразен с HPV индивид. Причинени са от неонкогенни серотипове.
При жени се локализират във: вулва, маточна шийка, влагалище, анус, а при мъже: в скротум и пенис.
За лечение на гениталните брадавици намират приложение най-различни методи: лечение с химични
агенти - трихлороцетна киселина и подофилин; криотерапия с течен азот; лазерна терапия; хирургическо лечение; инжектиране на интерферон в брадавиците и др. [1].
Персистиращата инфекция с онкогенни типове HPV се явява задължителен етиологичен фактор за
развитие на цервикален карцином. Рискът от персистиране и прогресиране към развитие на преканцерозни лезии и рак на маточната шийка варира според типа HPV.
Гениталната HPV инфекция се приема за най-честата полово-предавана вирусна инфекция. На практика почти всяка жена прекарва една или повече HPV инфекции, обикновено скоро след сексуалния
си дебют, като рискът нараства при: ранно започване на полов живот; безразборни полови контакти;
множество раждания с разкъсване на маточната шийка; тютюнопушене [2, 4, 5, 7, 8].
Освен ефективното предаване за широкото разпространение допринасят и особеностите на имунитета при HPV инфекциите, които имат локален характер (ограничени на ниво кожен или лигавичен
епител), поради това протичат до голяма степен „скрито“ от имунната система на макроорганизма - само
при 50-60 процента се установяват серумни антитела. Имунният отговор при инфекцията не винаги
има протективен характер, т.е. прекараната папилома-вирусна инфекция не предпазва от повторно
заразяване и последващи многократни инфекции, причинени от същия или други типове HPV [4, 7, 9].
По-голяма част от цервикалните HPV инфекции са транзиторни, без цитологични промени и клинична симптоматика. Патогенезата не включва виремична фаза. Липсват системни прояви на инфекцията.
Вирусът остава „скрит” в епидермиса. HPV не „убива” клетките, в които се развива. „Самоочистване”
настъпва в около 90% . След няколко седмици до месеци могат да възникнат първични лезии (CIN –
цервикална интраепителиална неоплазия, кондиломи) и може да се идентифицира вирусната ДНК.
Организмът реагира с клетъчно-медииран имунен отговор. При 10% до 20% от случаите обаче вирусната
ДНК персистира в организма на „гостоприемника” и инфекцията не завършва с оздравяване, а напредва
бавно и стъпаловидно от ниско и високостепенна цервикална лезия към инвазивен карцином [4, 5, 7, 9].
Профилактиката протича в три направления:
1) Ваксините са пример за този тип профилактика, тъй като предпазват от поява на болестта. Cдържат
L1 протеини под формата на неинфекциозни вирусоподобни частици, произведени по рекомбинантна
ДНК технология.
2) Вземане на цитонамазка и профилактични прегледи, с цел ранно откриване на заболяването и
ограничаване на по нататъшното му развитие.
3) Оперативна намеса при наличие на рак на маточната шийка, която цели да ограничи разпространението на карцинома и предотврати по-сериозно усложнение, дори смърт.
Съвременни лабораторни методи за диагноза на НРV инфекции
Опасността от бързо злокачествено израждане на инфектираната лигавица налага точно и адекватно
лабораторно изследване. За целта се използва комбинация от цитологични и молекулярно-генетични
методи.
За цитологична диагностика на гениталните HPV-инфекции се прилага тестът на Папаниколау
(PAP тест), който открива специфичните цитологични промени, съпровождащи инфекцията. Тестът е
индиректно доказателство за вероятно наличие на инфекция, причинена от HPV. Не позволява идентифицирането на отделните типове HPV, поради което не може да бъде определен индивидуалният
риск за развитие на цервикални дисплазии или рак. Често цитологичната находка PAP III се обуславя
не от предракови лезии на епитела вследствие HPV инфекция, а от други инфекции (трихомониаза,
хламидиаза, бактериална вагиноза) [1].
Генетичните методи са бързи, прецизни и установяват не само HPV инфекцията, но и доказват серотипа и натовареността на инфектираното място с него, което има важна прогностична стойност и
дава насоки за терапията.
HPV-ДНК тест, осигурява максимална чувствителност и специфичност. Чрез него се установява вирусното присъствие в изследвания материал, дори и в много ниски концентрации, както и едновременна
детекция и типизация на вирусите, с които е заразен пациентът. Представлява полимеразна верижна
реакция в реално време (RT-PCR) [1].
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Комбинирането на HPV-ДНК теста с цервикалната цитонамазка, повишава надежността и информативната стойност на профилактичните изследвания [1, 10].
Кякои от клиничните индикации за провеждане на HPV-ДНК тест са: профилактика; в случай на
резултат от цитонамазка посочващ съмнение за инфекция с HPV; проследяване на ефекта от лечение:
контролен HPV-ДНК тест се извършва не по-рано от 3 месеца след приключване на лечението. При
жени с преинвазивни и инвазивни неоплазии, контролният тест се извършва от 6-12 месеца след интервенцията [1]. Преди ваксинация на момичета е препоръчително да се направи тест за установяване
на здравния статус на пациента по отношение на инфекция с HPV [4, 5, 7, 9].
Папилома-вирусни ваксини.
През последните години е въведена ваксинопрофилактика срещу високорискови HPV. Профилактичните папилома-вирусни ваксини са най-новото постижение в съвременната медицина за ограничаване на раковите заболявания чрез средствата за имунопрофилактика. В България са разрешени
за приложение HPV-ваксините: Cervarix (GSK) и Silgard/Gardasil (MSD). Те са субединични ваксини,
получени с рекомбинантна технология, съставени само от вирусният протеин L1 на HPV под формата
на вирусоподобни частици, не съдържат вирусен генетичен материал т.е. не са инфекциозни. Прилагат
се при 12-годишните девойки преди започване на полов живот. Това е възрастта, при която се очаква
максимална ефикасност на имунизацията срещу човешките папиломни вируси. Има тенденция за
ваксиниране и на момчета [2, 4, 5, 7].
Заключение:
Ранното откриване на инфекцията ориентира правилно терапията и елиминира неопластичните
усложнения.
HPV инфекцията е многофазов и относително бавен процес. Своевременната ваксинопрофилактика
ограничава разпространението на HPV.
Ваксините са силно имуногенни и осигуряват защита чрез стимулиране на образуването на неутрализиращи антитела.
Необходима е повече информация на семейните лекари и педиатрите за необходимостта от ваксиниране на децата ни както при момичетата, така и при момчетата. Така само можем да намалим риска
от злокачествени заболявания, свързани с HPV инфекции както при жените, така и при мъжете. Разумният начин на живот, обаче, може да намали риска от заразяване и да се поддържа личния имунитет
на високоефективно ниво.
Индивидуалният подход при всеки пациент, правилният подбор на диагностични методи и адекватното лечение на установените цервикални лезии са в основата на постигане на добри резултати в
превенцията на рака на маточната шийка. Все по-голяма роля за ранното откриване на предраковите
лезии ще заема навременната и точна диагноза на хроничната HPV инфекция.
Задължително условие за успеха е комплексното лечение и на съпътстващата бактериална, гъбична
и протозойна ко-инфекция, която е честа при жени, инфектирани с HPV.
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ОЦЕНКА НА ПРЕДОСТАВЕНИТЕ ДИАГНОСТИЧНИ УСЛУГИ ОТ МЕДЦИНСКИТЕ
ЛАБОРАТОРИИ В СЕВЕРОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
Емилия Георгиева, Йорданка Михайлова
Учебно-научен сектор “Медицински лаборант”, Медицински колеж – Варна

EVALUATION OF DIAGNOSTIC SERVICES PROVIDED BY MEDICAL LABORATORIES
IN NORTHEASTERN BULGARIA
Emilia Georgieva Yordanka Mihaylova, Lora Georgieva
Medical College Varna
Summary: The purpose of the medical laboratory service is to satisfy the needs of the community, which
determines the social aspect of healthcare. Evaluation of medical services by consumers is a very important
indicator of the quality of medical care. It is necessary to introduce objective methods for data collection and
analysis, following the world practice. The article describes the results of opinion surveys of general practitioners
who used the services of medical diagnostic laboratories in outpatient care in Northeastern Bulgaria. The study
examined the views of the 389 general practitioners from Northeastern Bulgaria in the regional towns of Varna,
Dobrich and Shumen through direct anonymous questionnaire.
Keywords: assessment, medical diagnostic services, Northeastern Bulgaria
Въведение: Лабораторните изследвания по своя характер попадат в групата на „услугите“ и в голяма степен се влияят от състоянието на потребителя - възраст, вид на заболяването, стадий, тежест,
сериозност, желание, съгласие и други. Екипността на лабораторната дейност е взаимносвързана с
много видове медицинска помощ и голям брой изпълнители, като всеки влияе върху качеството като
цяло [4,7]. Качеството на лабораторните услуги през последните години придоби ново значение със
„създаването на пазар на медицинската помощ“, като се превърна в основно маркетингово средство
[5,6]. То се поддържа чрез нови стандарти които се обновяват периодично и допринасят за конкурентоспособността на медицинските лаборатории, като позволяват рационализиране на дейността им
[2,3]. Удовлетвореността на пациентите от качеството на медицинското обслужване и осигуряването
на качествена медицинска услуга, според Иванов Д. и колектив (Б. Торньова и Т. Черкезов) е проблем,
който през последните години придобива широка популярност. Концепцията „качество“заема значимо
място в специализираната икономическа литература, където задоволяването на потребителя е модел за
качеството на предлаганите услуги.[1].
Цел да се установи нивото на предоставените диагностични услуги от медцинските лаборатории в
Североизточна България.
Материал и методи: В проучването е изследвано мнението на 1039 респондента. На базата на анонимна индивидуална анкета е проучено мнението на пациенти, общопрактикуващи лекари, лаборанти
и лабораторни лекари, работещи в извънболничната помощ в Област Варна, Шумен и Добрич в периода
юли - септември 2015 г. Използвахме документалният метод при анализа на литературни източници
по изследвания проблем.
Чрез статистическите методи е направена интерпретация на данните с оглед разкриване същността
на наблюдаваните явления и взаимозависимостите им.
• Корелационен анализ, за определяне на силата на съществуващи връзки в зависимост от границите
на коефициента на корелация, които са 0<r<1 и в зависимост от знака дали е обратна или права, както
и дали е статистически значимо при р<0,05.
• Непараметричен анализ - при отчитане на разпределения, различаващи се от нормалното, както
и при извършване на статистически анализ на сложни комбинационни таблици, откриване на връзки
и критерии за съгласуване на Pearson (Х2 - хи квадрат ) при който също се определят хипотези като се
приема наличие то на връзка при р<0,05.
• Параметричен анализ – за сравняване на средни стойности в две независими извадки.
• Графичен анализ - за онагледяване на наблюдаваните процеси и явления илюстрирахме съществуващите закономерности и зависимости (обемни, линейни, секторни и стълбовидни диаграми). Използван MS Excel 2010.
Медицински колеж – Стара Загора
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При обработката на данните за количествените анализи е използван пакет от приложна програма IBM
SPSS Statistics version 19 (Statistical Package for Social Science). Статистическата разлика на показателите
се оценявана при критично ниво на значимост P<0.05, т.е. гаранционна вероятност 95%.
Резултати и обсъждане: Нивото на предоставените диагностични услуги от медцинските лаборатории има основно значение за удовлетвореността на пациентите. То има основно значение, защото
влияе пряко върху тяхната удовлетвореност.

Фигура 1. Мнението на пациентите относно удовлетвореността от обслужването на МДЛ
Данните от изследването показват положителната оценка от обслужването на лабораториите, като
83,7% от пациентите са категорично удовлетворени, а „отчасти“ удовлетворени са едва 16,3%. Интересно
е да отбележим, че респондентите не дават отрицателна оценка (фиг. 1).
Удовлетвореността на общопрактикуващите лекари от нивото и качеството на предоставените
диагностични услуги има отношение към цялото качество в лечебно - диагностичния процес. Съвременният напредък в клинично-лабораторната диагностика включва увеличен брой анализи, с повишената сложност, насочен върху диагностично - лечебната работа, изискваща оценка на качеството на
лабораторните резултати. Това насочи изследването към проучването на удовлетвореност сред ОПЛ
от качеството на работа в МДЛ.

Фигура 2. Отношение на общопрактикуващите лекари към работата на МДЛ
Отношението на общопрактикуващите лекари към работата на МДЛ е посочена, като „добра“ от
повечето лекари (93,3%), а тези, които нямат мнение са едва 5,7%. Малкия относителен дял на отрицателния отговор, говори за висок професионализъм на специалистите работещи в МДЛ (фиг. 2).
При сравнителния анализ се откри връзка между нивото на предоставените диагностични услуги и
оперативната работа на медико-диагностичните лаборатории, която е статистически значима (χ2=59,108;
р<0,05). Най-много оценяват като „добра“ работата на лабораториите от тези които са удовлетворени от
обслужването и. Чрез корелационен анализ се установи, че връзката е умерена и обратна (r= - 0,41; р<0,05).
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За осигуряване и поддържане на необходимото качество в медицинските лаборатории е необходимо
комплексно управление на всички видове свързани дейности. Те налагат планирането на качеството,
като организират пряката работа по осигуряване на качеството, контрола и анализа на причините за
допусканите грешки и вземането на мерки за тяхното предотвратяване и отстраняване. Качеството се
поддържа чрез създаването и спазването на нови стандарти, които се обновяват периодично и допринасят за конкурентоспособността на медицинските лаборатории, като позволяват рационализиране
на дейността им.
Изводи и заключение: Преструктурирането и технологичното обновление на здравната помощ
поставя все по-голямо ударение на висококачествената лабораторна дейност. Политиката на всички
МДЛ е необходимо да е ориентирана към удовлетворяване на изискванията и очакванията на потребителите при спазване на законовите изисквания и медицинските стандарти на лабораторните услуги,
както и непрекъснато проучване за удовлетворяването на изискванията и очакванията на пациентите.
Изследване удовлетвореността на пациентите от получените здравни услуги е едно ново начинание
в нашето здравеопазване. Това следва да е изходно начало при предоставянето на здравни услуги и
предстоящ етап в съвременното развитие на здравеопазването.
Следва да се отбележи, че поради липса на рутина в изследването на подобни принципи сравнително
малко здравни структури, провеждат проучване на пациентската удовлетвореност. В същото време е
налице тенденция на нарастване нуждите от здравни услуги, това показва необходимостта от проучване на удовлетвореността. Това поставя нови задачи пред науката, която в съчетание със съвременните
постижения следва да отговори на потребностите.
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КРЪВНИТЕ ГРУПИ-ФАКТОР ЗА ЗДРАВОСЛОВНО ХРАНЕНЕ
Кристина Андонова, Радина Георгиева, Йорданка Михайлова
Медицински колеж-Варна

BLOOD GROUP TYPE- FACTOR OF HEALTH EATING
Kristina Andonova, Radina Georgieva, Yordanka Mihaylova, Emilia Georgieva
Medical College Varna
Abstract: Eating is a main life process, without which the body can not function properly. Increasingly,
experts in this field believe that the causes of chronic diseases are wrong way of living including eating in this.
As a result of that it's reached another actual problem nowadays - the overweight. Milions of people around
the world are struggling with excess weight and use different methods which some of the diets are not always
safe for health. According to Dr. Peter D'Adamo, there is a constant factor that can be used in the compilation of
individual diet - blood. The actuality of the problem is related to the study of methods for the implementation
of diet-related type blood group. This diet has a beneficial effect on the body and helps to avoid inappropriate
foods. The main objective is the promotion of nutrition according to blood group type. This man improves health,
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reduces stress and diseases such as diabetes and obesity. Therefore, blood type influences the susceptibility or
immunity of the organism to certain diseases.
Keywords: nutrition, diseases, blood group, diets , healthy eating
Един от най-често срещаните проблеми в днешно време е свързан с наднорменото тегло. Този проблем носи със себе си редица заболявания, които и до днес са предмет на изучаване. Броят на хората,
страдащи от тях е равнопоставен на броя на хората, страдащи от наднормено тегло, а стойността на
заболелите се увеличава с всеки изминал ден. Все по-често специалистите изказват мнение, че причината
за хроничните заболявания се крие най-вече в неправилното хранене. Милиони хора по света се борят с
излишните килограми и използват различни методи и диети, които не винаги са безопасни за здравето.
Според д-р Питър Д‘Адамо, съществува постоянен фактор, който може да се използва при съставянето
на индивидуална диета, а именно– кръвта. Актуалността на проблема е свързан с проучване на методите за прилагане на диета, свързана с типа кръвна група. Този режим на хранене има благоприятно
влияние върху организма и спомага за избягване на неподходящи храни.
Съществуват 4 вида кръвни групи: 0, А, B, AB. Най-често срещана е кръвна група 0, а според статистика на RACIAL & ETHNIC, при българите преобладава кръвна група А (Таблица 1). Всяка една
кръвна група има своите специфични характеристики и всяка една се влияе различно от приеманата
храна. Храната съдържа различни видове вещества, които са много общи с антителата. Те се наричат
лактини и имат свойството да се свързват с антигените. Затова при попадането им в кръвта от дадена
кръвна група, лактините на някои хранителни продукти могат да аглутинират кръвните клетки, а при
попадането им в друга, да не оказват никакво влияние.
Таблица 1

Известни са много интересни факти за появата на кръвните групи. Едни от тях са свързани с еволюцията и заселването на хората в различните климатични зони. Така например кръвна група 0 е найдревната. Хората с тази кръвна група са с най-здрав имунитет и могат да приемат всякакъв вид храна.
Определени са като "месоядни". Имат високо съдържание на глюкоза в кръвта. Тя е енергиен източник
и поддържа оптималната жизнена дейност на организма. Генът,обуславящ появата на кръвна група
А играе положителна роля за оцеляването на човека като биологичен вид. При епидемии като чума,
холера, едра шарка, най-много оцелели били от кръвна група А. Тази група е известна и като групата
на "вегетарианците". За хората от кръвна група А много полезни са разнообразните растителни масла.
Те повишават ефективността на процеса на храносмилане и възпрепятстват образуването на излишни
мазнини в организма. Хората от кръвна група В са наречени "потребители на мляко". За тази група има
по-голяма свобода по отношение консумацията на различни видове храни.Те са с висока имунологична устойчивост на различни заболявания, но и са склонни към срив на имунитета. Кръвна група АВ
е най-младата. Хората с тази кръвна група са най-чувствителни.Тази група е изключително рядка и е
комбинация от кръвните групи А и В. Имунната и храносмилателната система на хората от кръвна група
АВ са сложно устроени. От положителна гледна точка те имат висок имунитет и добро храносмилане,
но от отрицателна гледна точка съвместяват уязвимостта, присъща на кръвните групи А и В. При тази
кръвна група храненето е най-сложно. Могат да се употребяват голяма част от продуктите, подходящи
за кръвните групи А и В, но трябва да се ограничава употребата на храни, водещи до аглутинация на
кръвните клетки. Най-добрият начин за хранене е вегетарианският, с много малко количество млечни
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и месни продукти.
За различните групи има различни типове храни, определени като полезни и вредни. За кръвна
група 0 полезни храни са морски дарове и йодирана сол-благодарение на съдържащия се йод в тях, се
стимулира изработването на хормони от щитовидната жлеза; броколи, спанак и червени меса-повишават интензивността на метаболизма; животински черен дроб-високо съдържание на витамин Б. Като
вредни се определят: зеле-понижава активността на щитовидната жлеза; царевица-намалява действието
на инсулина(той отговаря за усвояването на глюкозата в тъканите), пшеницата и лещата понижават
активността на метаболизма. От изключително важно значение е да се консумират витамини от тип B,
тъй като имат стимулиращо въздействие върху обменните процеси на организма. Витамин В1(тиамин)има важна роля за регулиране на въглехидратния, мастния, водния и минералния обмен. Освен това
има и благоприятно въздействие върху нервната и сърдечно-съдовата система. При дефицит води до
нарушаване функциите на ЦНС, умора, главоболие, безсъние. Витамин В1 се набавя от житни растения, бобови култури, ядки. Витамин В2 (рибофлавин)-Участва в обмяната на въглехидрати, синтез на
белтъчини и мазнини, оказва влияние върху зрението и образуването на еритроцити. При дефицит
води до нарушаване на сърдечната дейност и кръвообращението. Набавя се от кисело мляко, яйца,
черен дроб. Витамин В12(цианокобаламин)-участва в образуването на аминокиселини и нуклеинови
киселини, стимулира ръста, влияе върху съзряването на еритроцитите. Съдържа се в месото-черен
дроб, яйца, риба. За хората от кръвна група 0 е важно да има висок прием на витамин К-той служи
за добро кръвосъсирване, бързо зарастване на рани и е с болкоуспокояващо действие. Съдържа се в
плодове и зеленчуци като зелени салати, спанак, моркови, домати, ягоди. Витамин А (ретинол)-има
важно значение за нормалното функциониране на човешкия организъм. При липса води до суха кожа
и коса, чупливи нокти, гнойни пъпки, понижен апетит. Съдържа се в моркови, магданоз, домати, спанак, лимони, праскови, шипка. Витамин Е е необходим за нормалното протичане на бременността и
кърменето. Значим е и при профилактика на преждевременното стареене. Съдържа се в различните
видове масла-слънчогледово олио, олио от ленено семе, грах, фасул.
За кръвна група А като вредни храни се определят млечните продукти, които понижават процеса
на обмяна на веществата; месото, което е трудно храносмилаемо и води до натрупване на излишни
мазнини; пшеница-понижаваща активността на инсулина. Фасулът също се причислява към тази група
храни, тъй като понижава активността на храносмилането. В групата на полезните храни влизат: ананас,
който влияе благотворно върху функцията на червата; растителни масла-с благотворно влияние към
храносмилането и усвояването на хранителни продукти; зеленчуци-ускоряват процесите на метаболизма;
соеви продукти-подобряват храносмилането и усвояването на хранителни продукти. Витамините, които
трябва да присъстват в менюто на хората от кръвна група А задължително, са витамин С(аскорбинова
киселина)-подпомага усвояването на желязо и засилва образуването на хемоглобин и съзряването на
еритроцитите. Стимулира и образуването на много важния белтък за организма-колаген, който свързва клетките в единна тъкан и при липсата му се забавя заздравяването на раните. Освен това витамин
С е с антитоксично действие, обезврежда дизентерийните, туберкулозните, дифтерийните бактерии.
Активира имунологичната защита на организма срещу простудни и грипни заболявания. Хиповитаминозата на витамин С води до заболявания на храносмилателния тракт. Ценен източник на витамин
С са плодовете и зеленчуците като ананас, вишни, лимони, ягоди, шипка, неузрели орехи. Витамин Е
и В също се причисляват към полезните за тази група витамини.
За кръвна група В едни от най-вредните храни са: фъстъци и сусам-намаляват активността на метаболитните процеси, провокират хипогликемия и възпрепятстват нормалната работа на черния дроб;
царевица-понижава активността на инсулина; пшеница-забавя процесите на храносмилане, възпрепятства действието на инсулина и води до натруване на мазнини.Като полезни храни се определят-млечни
продукти с ниска масленост; месо, зелени зеленчуци, черен дроб; яйца-повишават ефективността на
метаболитните процеси. Хубаво е да се приемат витамини като витамин В6 (магний) и като добавка
лецитин.
Кръвна група АВ съчетава плюсовете и минусите на кръвна група А и кръвна група В. За тази кръвна
група полезни храни са соеви храни, ананас, млечни продукти, зеле, броколи. Като вредни се определят:
пилешко, царевица, авокадо, банани. Витамините, нужни на тази кръвна група са: витамин С, цинк,
селен (Таблица 2).
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Таблица 2

На базата на теорията на д-р Питър Д‘Адамо, днес се прилага диета, свързана с типа кръвна група.
Според проучванията, които направихме, установихме, че този режим на хранене има благоприятно
влияние върху организма и спомага за избягване на вредните храни. По този начин човек съхранява
здравето си, избягва стреса и болестите като диабет, затлъстяване и др.
Ето защо, целта на нашето проучване е да популяризираме храненето според типа кръвна група.

НЕ СПИ – ПАЗИ СЕ ОТ С П И*
БАКТЕРИАЛНИ СЕКСУАЛНО ПРЕНОСИМИ ИНФЕКЦИИ РАЗПРОСТРАНЕНИЕ,
ДИАГНОСТИКА И ПРЕВЕНЦИЯ
Диляна Миликина1, Ива Иванова1, Екатерина Иванова1, Весела Райкова2
1
Медицински колеж “Йорданка Филаретова”
2
Катедра медицинска микробиология, МУ – София

DO NOT SLEEP – BEWARE OF STI
BACTERIAL SEXUALLY TRANSMITTED INFECTIONS – DISTRIBUTION,
DIAGNOSIS AND PREVENTION
Diliana Milikina1, Iva Ivanova1, E. Ivanova1, Vesela Raykova2
1
Medical College “Jordanka Filaretova”, Medical University of Sofia
2
Department of Medical Microbiology, Faculty of Medicine, Medical University of Sofia
The sexually transmitted infections (STI) are a problem that globally affects society.
Object of the current study are the bacterial STI - distribution, diagnosis and prevention.
Purpose of this work is to monitor the algorithm of the diagnosis of STI in order to limit their distribution.
Main task is to present a clinical case concerning sexually transmitted gonococcal infection and the importance
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of early diagnosis of STI and prevention.
We used the investigatory methods:
• Monitoring of clinical case: materials for examination – vaginal secretion, urethral secretion, urine,
ejaculate; methods for examination – microscope slide Gram and methylene blue stained, culturing on blood
and chocolate agar; current PCR methods;
• Empiric method
Conclusions: The bacterial STI are curable if timely diagnosed and properly treated. Monitoring of all partners
and their concomitant therapy are obligatory. Combining of routine with contemporary microbiological and
molecular-genetic methods ensures prompt, sensitive and specific etiological diagnosis. Methods for prevention
of STI would limit the risk of complications, chronifications and unwanted transmission of the infections.
Keywords: sexually transmitted infections, distribution, diagnosis, prevention
Въведение
Обект на настоящия труд са бактериалните СПИ с начините на тяхното разпространение, методите
за диагностика и превенция. Целта на разработката е представяне на алгоритъм за диагностика на СПИ
и значимостта от протекция. Изводите за разпространието, диагностиката и превенцията на СПИ са
направени на база на представен клиничен случай с гонококова инфекция.
СПИ са обществен проблем от Древността. В отминалите епохи СПИ са били приемани за “Божие
наказание” при безразборни полови контакти. (14)
Етиологичните причинители на бактериалните полово предавани инфекции са широк спектър микроорганизми. Заболяванията с най-висока честота са хламидиална инфекция, гонорея, бактериална
вагиноза и сифилис. Те могат да протекат с различни по тежест симптоми или безсимптомно (откриват се при скринингови изследвания на рискови групи). При липса на правилна диагностика и/или
лечение могат да доведат до различни усложнения и сериозни последици, както за индивида, така и
за поколението. СПИ могат да бъдат причининени от един или от комбинация от няколко патогена,
едновременно. (1,2,3,4,7)
СПИ се разпространяват, основно чрез полов контакт, посредством допир или обмяна на телесни течности. Рискът от разпространение може да бъде съществено намален при разумно сексуално поведение,
което предполага добра обществена информираност и здравна култура. Безсимптомното носителство
благоприятства разпространението на инфекциите и ограничава ефективността на превенцията. (1,4,5,
12)
Описание на клиничен случай
36-годишен мъж постъпва в клиника с оплаквания от 2-3 дни: дизурия, сърбеж и болка при уриниране, секрет от уретрата.
Пациентът дава информация за полови контакти, без предпазни средства, с различни партньори по
време на командировка, преди около 7 дни.
При физикалния преглед са установени оток и зачервяване на външния отвор на уретрата, с наличие
на болезненост при опипване по хода на уретрата, както и изтичане на гноевиден жълтеникав секрет
от устието на уретрата. (8, 9, 10, 11)
Лабораторни изследвания:
Микроскопски препарат, оцветен по Грам и по Льофлер.
Изследване на еякулат и на урина за доказване на N. gonorrheae чрез посявка в специални хранителни
среди, включително Thayer - Martin.
Изследване на еякулат и на урина за доказване на M. hominis, U. Urealiticum, чрез Mycofast revolution
kit.
Изследване на урина за доказване на C. trachomatis, N. gonorrheae, M. hominis, M. genitalium, U.
urealiticum, U. parvum чрез Real Time multiplex PCR.
Изследване на кръв за доказване или отхвърляне на инфекция, причинена от T. pallidum. (1, 4, 6, 7)
Обсъждане и клиничен ход на болестта
Въз основа на данните от проведените изследвания се установи, че се касае за гонококова инфекция,
причинена от N. gonorrheae с изключване на останалите бактериални етиологични агенти.
Бе проведено инжекционно антибиотично лечение с Цефтриаксон 1 грам еднократно. (1)
Бяха дадени и следните препоръки: ограничение на половите контакти по време на лечението;
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изследване и лечение на всички сексуални партньори; контролен преглед 7-10 дена след провеждане
на лечението за проследяване ефекта от терапията, както и последващо разумно сексуално поведение
с използване на предпазни мерки и презервативи при всеки полов контакт. (1, 4, 5, 8, 10, 11, 12, 13, 14)
Превенция
Все повече нараства броят на хората със СПИ – тези инфекции могат да се пренасят при какъвто и
да е вид полов контакт.
За успеха на превенцията трябва да се изградят устойчиви във времето поведенчески промени в
следните основни области: лична хигиена и отговорност, здравно образование, профилактика.
В сферата на образованието е необходимо осигуряване на достъпна и разбираема информация чрез
въвеждане на интегрирано сексуално здравно образование в учебните планове. Това би помогнало за
възприемане на проблема, осъзнаване на отговорността и на база на това намаляване на рисковото сексуално поведение, сред целевите групи – деца и подрастващи, като те бъдат запознати с предимствата
на моногамното партньорство.
Чрез образователните похвати е необходимо да се затвърдят личните хигиенни навици и да се изгради
разбиране за отговорното сексуално поведение и неговите предимства. (1, 4, 5, 6, 12, 13)
Много от СПИ могат да останат незабелязани и недиагностицирани, затова са необходими качествени и всеобхватни превантивни услуги и програми, редовни профилактични прегледи и изследвания,
скринингови програми. (5, 6, 12, 13)
При случаен полов акт е необходимо незабавно провеждане на контролен преглед и изследвания.
Когато се потвърди инфекция, трябва да се проведе терапия на всички партньори до пълно излекуване,
за да се избегне разпространение и т.нар. “пинг-понг” ефект. (5, 6, 12, 13)
Заключение
Високата честота на СПИ и широкия спектър рискови групи са актуален световен проблем.
За ограничаване разпространението на СПИ трябва непрекъснато да се работи по методите за превенция, които да се усъвършенстват и да стават по-достъпни, като това се постигне, посредством широка
информираност на целевите групи, достъпност и масовост на скрининговите програми, работа на ниво
индивид, група, общност, с цел изграждане на индивидуална и обществена отговорност.
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ПРОУЧВАНЕ НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ОБУЧЕНИЕ ПО КЛИНИЧНА ИМУНОЛОГИЯ
СРЕД СТУДЕНТИТЕ ОТ СПЕЦИАЛНОСТ „МЕДИЦИНСКИ ЛАБОРАНТ”
В МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ ПРИ ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СТАРА ЗАГОРА
Румяна Локова1,2, Павлина Тенева3, Красимира Халачева1,2
Катедра „Молекулярна биология, Имунология и Медицинска генетика”
Медицински Факултет, Тракийски Университет, Стара Загора
2
Лаборатория по клинична имунология УМБАЛ „Проф. д-р Ст. Киркович”АД, гр. Стара Загора
3
Медицински колеж, Тракийски Университет, Стара Загора
1

Въведение: В процеса на обучение студентите трябва да усвояват не само знания, умения и навици,
но и да формират определени качества, значими за професионалната дейност. В различните диагностични лаборатории, една от които е и лабораторията по Клинична имунология се създават условия
за изграждане на правилни модели и стил на работа. Работата в имунологична лаборатория изисква
специфични знания и практически умения, които се придобиват чрез специализирана теоретична и
практическа подготовка на студентите само в курса по клинична имунология.
Цел: Проучване мнението на студентите от специалност „Медицински лаборант” за необходимостта
от обучение по клинична имунология.
Материали и методи: Проведено е социологическо проучване сред 32 студенти от специалност
„Медицински лаборант” с приложен метод – пряка групова анкета, при стриктно спазване принципите
на доброволност и анонимност.
Резултати: Получените резултати показват, че студентите оценяват придобитите знания от свободно избираемата дисциплина по клинична имунология за полезни, но недостатъчни поради кратката
продължителност на обучението. Преобладаващата част от студентите препоръчват за подобряване на
обучението да бъде увеличен хорариума по клинична имунология.
Изводи: Целесъобразно е откриването на дискусия за корекция на учебните планове и програми за
специалността „Медицински лаборант” с оглед въвеждане на дисциплината имунология в единните
държавни изисквания.
Ключови думи: имунология, учебна програма, медицински лаборанти.

A STUDY OF THE NEED FOR TRAINING CLINICAL IMMUNOLOGY AMONG THE
STUDENTS OF SPECIALTY "MEDICAL LABORATORY ASSISTANT " IN
MEDICAL COLLEGE AT TRAKIA UNIVERSITY - STARA ZAGORA
Rumyana Lokova 1,2, Pavlina Teneva 3, Krasimira Halacheva 1,2
Department "Molecular Biology, Immunology and Medical Genetics"
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Introduction: In the process of training students there is need to acquire not only knowledge and skills but
also to form certain qualities important for the professional activities. In various diagnostic laboratories, one of
which is the Laboratory of Clinical Immunology conditions for a proper model and style of work are created.
Work in immunological laboratory requires specific knowledge and practical skills that are acquired through
specialized theoretical and practical training of students only in the Clinical Immunology course.
Objective: Opinion survey of students in "Medical laboratory assistant" specialty about the need for training
in Clinical Immunology.
Materials and Methods: An opinion survey is conducted among 32 students from specialty "Medical
laboratory assistant" with applied method - direct group inquiry in strict compliance with the principles of
voluntary and anonymous.
Results: The results show that students appreciate the knowledge gained from free electives subject Clinical
Immunology useful, but insufficient because of the short duration of the training. The majority of students
recommended increasing the number of hours of Clinical Immunology to improve the training.
Conclusions: It is appropriate to make a discussion about adjustment of curricula for the specialty "Medical
laboratory assistant" in order to introduce the discipline Immunology in the Unified State Requirements.
Keywords: immunology, curriculum, medical laboratory assistants
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MANAGEMENT OF SRESS THROUGH HYDROTHERAPY
Yordanka Mihailova, Lora Georgieva, Emilia Georgieva
Medical College Varna
Absract: Stress is a reaction of the organism to each threat of breaking the balance under the influence of
various agents and conditions. The contemporary dynamic lifestyle is full of stress-generating factors the effect
of which can cause a series of mental and somatic disorders. For stress management varied approaches aiming
at adaptivity and respectively the quality of everyday life are applied.
Hydrotherapy facilitates satisfying one of the basic needs of people —health. Water is easily accessible
but people ignore its usage and replace it with coffee and fizzy drinks. Hydrotherapy is a curative-restorative
treatment-recovery process, which controls stress and the diseases resulting from it. On the basis of the
research described in the present diploma work thesis and carried out amongst 100 people having undergone
hydrotherapy, it was found that all of them have got good results with respect to their health. Irrespective of
their being ill or healthy they feel toned, in a good mood, improve their life status, take into consideration their
regimen of diet, reduce the medicines they take.
There are rich water resources on the territory of Republic of Bulgaria. The rational utilization and protection
of these natural resources is of great importance for the health of the people.
Key words: health, hydrotherapy, stress, nature, water, treatment, disease
Въведение: Световната здравна организация определя здравето като „състояние на физическо, духовно и социално благосъстояние, а не само отсъствие на болест или недъг”.
Определението на Сакурадзава, че „болестта не е агресия, а слабост, която предизвиква тази агресия” е синтезиран израз на древната медицинска традиция, определяща болестта като загубване на
хармонията с обкръжаващата среда.
Водолечението се прилага за възстановяване на сили, забавление, отмора, почивка, поддърържа добър
здравен статус и естетичен външен вид в съчетание с приятни преживявания. Има и профилактична
роля за предпазване от редица заболявания, както и за оздравяване. За целта при водолечението се
използват както средствата, методите и формите на класическата (Западната, конвенциалната, научната)
медицина, така и на алтернативната (Източната – Традиционната китайска медицина, Аюрведа и пр.)
медицина. Прилагат се както най-древни (от древна Гърция, древен Рим, Египет, Индия, Китай, България
и др.) така и най-модерни, съвременни (SPA и Wellness) методи за профилактика, лечение, укрепване
на тялото и душата. Човекът винаги е тясно свързан с природата, със заобикалящата го среда. И той е
здрав, ако живее в хармония със себе си, със своите мисли и чувства и с околния свят, от който зависят
здравето и живота му. Древните народи са възприемали човешките същества като микрокосмос сред
вселената, която ги заобикаля, проникнати от същите първични сили, които движат макрокосмоса. Този
начин на мислене е бил причина да не се отделя духът от тялото и човекът от природата. Опазването
на човешкия живот чрез поддържане на условията, в които той съществува е основополагащ принцип
в източната медицина. Западната и Източната медицина са стояли на близки позиции до епохата на
Ренесанса през XVII век, когато нашата цивилизация е променила революционно начина си на мислене.
Философите започнали да смятат хората за независими от живата природа, която ги заобикаля, като
приемали, че можем да господстваме над всичко около нас и да го експлоатираме, без това да променя
нещо. Хората, в желанието си да бъдат неуязвими, непобедими и безсмъртни избягали от зависимостта
с природата. Но в последствие, четиристотин години по-късно, антропологът Грегъри Бейтсън споделя,
че „организмът, който унищожата околната среда, унищожава и себе си”.
Водна гимнастка – съвременна антистрес програма.
Проучването е проведено сред 100 човека в 3 комплекса, ангажирани в изпълнение на водна гимнастика и други водни терапевтични методи. В две от базите водата е минерална, а в третата е обикновена
загрявана до необходимите градуси вода. Два от комплексите са около Варна, а третият е в самия град.
Занятията във Варна се организират 4 пъти седмично, а извън Варна всеки ден. Има възможности и за
индивидуални тренировки. Анкетираните са индивиди с различни професии и възрасти, посещаващи
редовно (поне един път седмично) тренировките. Инструкторите не са медицински специалисти, а в
повечето случаи са фитнес инструктори. В по – редки случаи са кинезитерапевти и разбира се реха-
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билитатори. Рехабилитаторите изпълняват водните процедури, изискващи медицинско образование.
Една тренировка продължава обикновено 60 минути и включва загрявка, същинска аеробна част, в
която се редуват периоди на вдигане и намаляване на пулса (интервално кардио), и разгрявка.
Предимствата на водната аеробика са:
• не натоварва дейността на сърцето, а го укрепва и спомага за увеличения приток на кислород,
• тонизира мускулатурата, оформя цялото тяло,
• подходяща е за хора с травми — болки в кръста, дископатии, дискови хернии, контузии в крайниците. Упражненията се съобразяват в зависимост от проблема.
• щади ставите, защото до 80% от теглото на индивида се поема от водата,
• няма риск от получаване на контузии, рядко срещани са мускулните трески,
• водата масажира кожата.
Водната аеробика се препоръчва за хора с разширени вени, гръбначни изкривявания, слаба мускулатура и застоявания. Може да се изпълнява от бременни — от началото до самия край на бременността. Упражненията не натоварват кръстно-поясната и коремната област, предназначени са за: крака
(квадрицепси, вътрешнна част, задна част на бедрата, прасци); глутеуси; ръце бицепс, трицепс, рамена;
гръб.Разновидност на аквааеробиката е водната каланетика — комплекс от стягащи упражнения за проблемните зони — ханш, бедра, корем. Може да се изпълнява в отделна тренировка или в комбинация
с водната аеробика.
Изводи и препоръки
1. Водата е стратегически ресурс и фактор за здравето на човекa. Неоходимо е да осъзнаваме ценността й и да не я разхищаваме.
2. Необходимост от още научни изследвания за състава и свойствата на минералните извори в България, да се изследва достатъчно задълбочено минералната вода и нейния състав.
3. По-пълно да се изучава и прилага най-доброто от световната управленска практика.
4. Да не се пренебрегва положителният опит от близкото минало и прекалено да се комерсиализират
водолечебните процедури. Привличането на богати клиенти, не бива да игнорира и другите групи победни (учащи, пенсионери, работещи с по-ниски доходи).
5. Необходимо е да се прилага водолечението като алтернативен метод за лечение на хронични и
нехронични заболявания.
6. Да се оппрости механизмът за разрешение и престой в санаториумите за здравноосигурените
пациенти.
7. Да се популяризира хидротерапията от семейните лекари и от специалистите.
8. Да се изготвят антистрес програми, които освен т.нар. тим билдинг (ядене и пиене извън работната
среда), да включват мероприятия с хидротерапия.
9.Да се контролира строго медикаментозното лечение с нестероидните противовъзпалителни средства.
10.Да се създадат програми по алтернативна медицина,които да се прилагат заедно с медикаментозното лечение при хроничните заболявания.
Заключение.
С развитието на фармацевтичната индустрия хората започнаха да се лекуват масово със синтетични
лекарствени средства и все повече забравиха природата. В забързаното ежедневие е най-лесно да се изпие силна обезболяваща или успокоителна таблетка, или денят да започне с 2-3 кафета. Факт е, че има
болни, които изпиват лекарствени средства от над 10-12 различни генерични групи на ден.
Вредните навици, обездвижването и стресът разболяват обществото. Въпрос на личен избор е алтернативното лечение. С този избор човек прави огромна крачка за отговорността към своето здраве.
Природните начини на изцеление често се окачествяват като ”шарлатанство”. Всеки човек може сам да
разбере ползите за своето здраве ако през деня пие билкови чайове, посещава водна гимнастика веднъж
седмично и се разхожда поне по половин час край воден басейн.
БИБЛИОГРАФИЯ
I. Книги
1. Апостолов, Миладин, Иванова, Пенка. Христоматия по история на медицината. Учебно помагало.
София, МУ. Медицински факултет. Катедра по социална медицина и обществено здравеопазване, 1995.
55
Медицински колеж – Стара Загора

Юбилейна научна конференция - 10 години специалност „Медицински лаборант”
252 с.
2. Голямата книга на алтернативната медицина. Авт. кол. с ръковод. Величко Александров. [София],
Колхида, [2008]. 528 с.
3. Динев, Петър, Томова Снежина. Спорт и рекреация. Варна, Унив. изд. на ИУ Наука и икономика,
2006, 240 с.
4. Динев, Петър, Томова Снежина. Спортна анимация. Варна, Унив. изд. на ИУ Наука и икономика,
2008, 188 с.
5. Минерални води и балнеотуризъм в България = Mineralwässer und Heilbädertourismus in Bulgarien
/ Под общ. ред. на доц. Веселина Едрева. – София : Крас Плюс, 2003, 114 с.
6. Природна медицина. Практическо ръководство за зрдаве и лечение. Под ред. на д-р Андрю Стануей. София, Кибеа, 1998, 352 с.
7. Рассел, Бертран. История западной философии и ее связи с политическими и социальными условиями от античности до наших дней. 3. стер. изд. Москва, Академический Проект, 2000, 768 с.
8. Речник на чуждите думи в българския език. БАН. Институт за български език. София, БАН, 1982,
с. 79.
9. Стоилов, Славян Георгиев. Неизвестната медицина. Индия. Елада. Китай. Тибет. [Пловдив], 1997,
128 с.
II. Интернет страници
10. Вода – Укипедия. 20. апр. 2010. <http://bg.wikpeddia.org>.
11. Термо СПА хотел « Римска баня». – 12. 02. 2010. - http://rimska bania.com/bg/aboutus/spa-hotel.
12. Холидей парк – Ковачова. [ http://www.holidaypark.sk ]
13 Хотелски комплекс “Св. Елена” – Варна. <www.svetaelena.com>
14. Курорт Сляч. <http://www.spa-sliac.sk> .

ЗДРАВЕ И ГРИЖА ЗА СЕБЕ СИ
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HEALTH AND HEALTHCARE
E. Fahrieva, I. Dobreva, R. Sherletova
Medical College Stara Zagora
Health - this is a common state of mind, body and spirit which is not affected of disease, injury or pain.
Healthcare is maintaining your own health. That includes all activates of the individual, family or community
with the idea of improving or restoring their own health, in the treatment or prevention of diseases. This
includes good nutrition, healing, good health and therefore efforts in the healthcare are assisted by experts
and professionals.
Maintaining and improving health is achieved through different combination of physical, mental and social
well-being and also called "triangle of health".
A survey among 30 men and women of working age aiming to summarize how people tend to make minimal
care about their health.
Keywords: health, care for themselves, study.
Здравето ни е най – големият и основен приоритет към който всекидневно се стремим, осъзнато или
не. Много често при подреждане на приоритети в живота си, ние го пропускаме или го поставяме на
някое от по-крайните места, не разбирайки, че без него сме просто едно нищо.
Без здравето, ние не можем да постигнем нещата към които се стремим- свобода, любов, щастие,
независимост, желаната работа, желаната заплата, успехите.... или всичко към което сме се насочили
се постига трудно или с цената на много усилия и воля. И губейки го, погледа ни към света и хората
става някак по-различен.
Здравето е ниво на функционалност при живите организми, състояние – хомеостаза, при което ор-
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ганизмът е уравновесен, т.е. постъпващите и произведените енергия и маса са приблизително едни и
същи, налице е метаболитна ефективност.
•
При хората, това е общо състояние на ума, тялото и духа, при което няма болест, нараняване
или болка, физическо, психическо и социално благополучие.
•
Поддържането и повишаването на здравето се постига чрез различна комбинация от физическо,
умствено и социално благосъстояние и благоденствие.
•
Личното здраве зависи и от личните действия за поддържане на здравето, като поддържане на
хигиена – къпане, миене на ръцете, съхранение на продуктите за хранене и много други.
Промоция на здравето е водеща концепция, включваща дейности по повишаване на индивидуалното
и общественото здраве и благополучие. Термина промоция на здравето съдържа две компоненти: промоция и здраве. Промоцията е „действие за подпомагане, съдействие, поддръжка, подкрепа на растеж
или развитие на нещо”. Именно затова промоцията на здравето е свързана с философията за „здраве
за здравите” и включва следните елементи:
•
Целенасочени действия за елиминиране на рисковите фактори;
•
Подкрепа на факторите, водещи до по-добро здраве на населението;
•
Подкрепа за подходяща здравна, социална и екологична политика;
•
Окуражаване участието на здравните професионалисти в здравното възпитание и здравната
подкрепа.
Грижа за себе си е поддържането на собственото здраве. Това е всяка активност на индивида, семейството или общността с идеята за подобряване или възстановяване на здравето, за лечение или превенция на заболяванията. Това включва добро хранене, добра хигиена и прочее, като в усилията за лична
грижа за здравето индивидите са подпомагани от експерти и професионалисти.
Активното сътрудничество на болния в процеса на лечение е от съществено значение за благоприятния краен резултат. Лекарят и пациентът трябва да работят като един екип, всеки със своите отговорности, със зачитане мнението на лекуващия се и запознаването му с предлаганите терапии. Не трябва
да се забравя, че грижата за здравето е на първо място грижа на този, който иска да бъде здрав.
Профилактиката, като медико-биологичен термин, означава комплекс от мерки и мероприятия за
предотвратяване на възникването, развитието и разпространението на заболявания по човека, и полезните за него животни, и растения. Във връзка с профилактиката, специалистите препоръчват някои
изследвания, които е добре да си правим веднъж на две години, без значение от възрастта, пола или
здравословното ни състояние. Най-сериозните заболявания трябва да бъдат открити в началния им
етап, за да бъдат лекувани правилно.
1.Кръвно налягане.
Кръвното налягане е един от най-важните здравни параметри, които трябва да проверяваме на всеки
две години. Високото кръвно налягане може да доведе до сърдечна недостатъчност, удар, бъбречна недостатъчност, атеросклероза и други подобни артериални или аортни състояние като аортни аневризми.
2.Холестерол
Холестеролът е един от най-масовите убийци на модерната епоха.
3. Диабет – кръвна захар
Диабетът е нарастваща като лавина заплаха, особено тип 2 диабет, който се свързва със затлъстяването и навиците за консумиране най-вече на нездравословни храни. Изследванията на кръвната захар
са и бързи, и лесни. Хората, които не са изложени на директен риск, все пак трябва да си правят това
изследване поне веднъж на две години.
4. Очен преглед
За да си гарантираме добро зрение през целия живот, е препоръчително да се подлагаме на подробни
очни прегледи всяка година.
5. Стоматологичен преглед
Профилактични прегледи при зъболекар са изключително важни за поддържане на доброто състояние на зъбите и венците. Благодарение на тях се установяват и предотвратяват широк спектър дентални
проблеми.
6. Имунизации
7.Дерматологичен преглед.
Меланомата е една от водещите причини за смърт от рак, като тенденцията е особено тревожна при
Медицински колеж – Стара Загора
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младите жени. Затова трябва да ходим на обстоен кожен преглед при дерматолог поне веднъж на всеки
две години.
8.Изследвания за сексуално предавани болести.
Ако сме сексуално активни, особено ако сме имали над трима сексуални партньора през последните
две години, трябва да си направим пълни изследвания за сексуално предавани заболявания.
9. Пълна кръвна картина. Пълната кръвна картина може да открие „тихите убийци” като левкемията
или други видове рак в началния им стадий.
10.Преглед на простатата или цитонамазка.
Ракът на простатата и ракът на маточната шийка са сред най-опасните видове рак. Вторият е труден
за откриване, освен ако активно не го търсим, бързо прогресиращ до нелечимо състояние и изключително агресивен. Първият пък е сред най-често срещаните форми на рак: рискът за един възрастен мъж
да развие рак на простатата се равнява на 1% за година от възрастта му. Това значи, че един 40-годишен
мъж има 40% шанс да заболее, а за 80-годишния рискът скача на 80%. Затова е важно, в зависимост от
пола, редовно да се изследваме за едно от тези две заболявания – поне веднъж годишно.
Има много заболявания и състояния, за които можем и ще се изследваме през живота си. Не помалко важно е обаче, че редовните изследвания ни дават възможност да сме спокойни и да не живеем
в неизвестност и страх. Модерната медицина е в състояние да лекува много от фаталните в миналото
болести, стига да бъдат открити възможно най-рано.
Проведено е анкетно проучване в района на град Разград сред 30 човека, от тях 8 мъже и 22 жени. 20
живеят в град, а на село – 10. Разделени са на 3 възрастови групи: 17 са на възраст от 18 до 23 год., 7 – от
24 до 31 год., 6 – 32 до 40 год. Никой от анкетираните не съобщава за хронично заболяване. Въпросите са
14 на брой / прилагаме анкетата на отделен слайд/.Част от въпросите са специфични за мъже и за жени.
Интерес предизвиква последният въпрос „ Вярвате ли в достоверността на лабораторните изследвания”
- на него анкетираните са отговорили 28 с Да, 1 с Не и 1 с Да-почти. Целта на проведеното проучване е
да се установи колко процента от хората се грижат за своето здраве и дали вярват в достоверността на
изследванията, които провеждат.
Направените изводи от тази анкета са следните:
- младите хора в Р.България, имат доверие в институцията Личен лекар.
- посещават редовно Личния си лекар и изпълняват назначенията от него.
- хората живеещи на село /6 от тях/ не посещават редовно личния си лекар, вероятно свързано с
отдалеченост на местоживеенето.
- тъй като възрастовата граница на анкетираните жени е ниска, с това ще оправдаем факта, че не
правят редовно преглед при гинеколог, не провеждат изследвания за гинекологични заболявания и не
знаят какви.
- жените във възрастовата граница 32 – 40 год. посещават гинеколог, 4 от тях са правили мамография
по препоръка.
- и мъжете и жените правят профилактични лабораторни изследвания по назначение от личен лекар,
на необходимия период от време.
- и мъжете и жените се вслушват в симптомите, обръщат внимание на нуждите на тялото, но се съобразяват и с преценката на лекуващия си лекар.
- на фона на демонстрираното /от медиите най-вече/ недоверие към медицинските и здравните
грижи, в това число клинично-лабораторните изследвания-резултати, нашата анкета посочва един
много добър резултат - 98% от анкетираните приемат получените резултати от лабораторните си изследвания за верни.
- здравеопазването в България е на достъпно ниво – посещение при личен лекар, лекар специалист,
лабораторни изследвания, избор на лечебно заведение, лаборатория и т.н. Но трябва още да се работи
за повишаване на профилактиката в ранна възраст /след като децата станат самостоятелни около 18
си година и преди да узреят за грижата за себе си/, защото процеса на постигането и поддържането на
здраве е продължаващ, непрекъснат процес от раждането на човека, който се повлиява от еволюцията
на знанието и практиките за грижата за здравето, и личните усилия и лекарската помощ.
Анкета
1.Вашият пол / 8 мъже, 22 жени/
2.На каква възраст сте?
3.В какво населено място живеете? / град, село / /20 в град, 10 в село/
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4.Имате ли хронично заболяване?
5.Посещавате ли редовно гинеколог или само при оплаквания? / за жени /
6.На какъв период провеждате гинекологичен профилактичен преглед? / за жени / /6 не, 16 всяка
година/
7.Знаете ли какви изследвания се правят при съмнение за гинекологично заболяване ?
8.Правили ли са Ви мамография профилактично или по показания? / за жени /
9.Изследвали ли сте си PSA / простатно специфичен антиген /, или други изследвания за заболяване
на простата? / за мъже /
10.Правите ли си лабораторни изследвания, ако Да – какви? /24 – да като 10 от тях посочват кръвна
картина и урина, а другите – каквото им е назначил лекар. 6 - не
11.Кой Ви ги назначи ?
12. На какъв период ги провеждате?
13. Посещавате ли редовно личният си лекар / 20 – да, 10 – не-6 от тях живеят на село както писахме
по-горе/
14.Вярвате ли в достоверността на лабораторните изследвания? / 28 – да, 1 – не, 1 – да-почти/
Литература:
1. Т. Цветкова и колектив Клиничнолабораторни резултати част I ръководство за студенти по медицина, 1998
2. Т. Цветкова и колектив Клиничнолабораторни резултати част II ръководство за студенти по медицина, 1998

СТРАХ И СТРЕС-ПРОМЕНИ В ОРГАНИЗМА, ПРОМЕНИ
В ЛАБОРАТОРНИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ
С. Панева, И. Добрева, П. Крумова
Медицински колеж Тракийски Университет Стара Загора

FEAR AND STRESS- CHANGES IN THE ORGANISM, CHANGES
IN LABORATORY PARAMETERS.
S. Рaneva, I. Dobreva, P.Krumova
Medical College Stara Zagora
The Fear is a complex of negative feelings, emotions and typical behaviors in humans and animals, which
are activated by an object interpreted as threatening.
In case of danger certain areas of the brain- the amygdala and hypothalamus- are activated to control the
physical response of fear. Chemical substances such as adrenaline and stress hormones - cortisol, pass into the
blood, it causes certain physical reactions.
The Stress is a state of high nervous tension caused by negative physical or emotional impact that can have
a negative effect on the physical, emotional and mental concentrations.
About 75% of physical diseases are associated with stress.
The Stress causes an increase in blood glucose and fatty acid in the blood, an increased heart rate and blood
pressure, etc. The Stress reduces the immune system's ability to fight bacteria and viruses. Some immune system
diseases are caused or exacerbated by stress, allergies, arthritis, multiple sclerosis, rheumatoid arthropod, vitiligo
and others. Changes occur in the cardiovascular system, digestive system, nervous system, immune systems.
Keywords: fear, stress, laboratory parameters
Страх
•
Страхът е комплекс от негативни чувства, емоции и характерни поведенчески реакции у хората
и животните, които се активират от обект, тълкуван като заплашителен.
Медицински колеж – Стара Загора
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•
Страховете обикновено се формират на базата на предишен опит и по своята същност имат защитна функция. Съществуват обаче и такива, които възникват, без индивидът преди това да е попадал
в ситуациите, които ги предизвикват, и са плод на фантазията (често са по-интензивни от породените
от непосредствения опит).
•
За разлика от усещането за тревожност, което е дифузно, страхът е ясно предметно обвързан.
Видове страх
•
Има различни видове страх. Един от видовете е страх от несподелена любов, какъвто може всеки
да е изпитал. Друг вид страх е страхът от различни животни. Страхът, както при човека, така и при
животните, се определя като инстинктивна реакция на потенциална опасност.
При съществуваща опасност определени зони от мозъка – амигдала и хипоталамусът – се активират,
за да контролират физическия отговор на страха. Химически вещества като адреналин и стрес хормона
– кортизол, се изливат в кръвоносната система, като това изливане предизвиква определени физически
реакции.
Адреналин
•
Основната роля на адреналина е да подготви организма за справяне с възникнала ситуация,като
страх,гняв,опасност,физическо натоварване и др., поради което синтезата на хормона на стреса се усилва
значително.
•
В състояние на покой в организма се синтезира нормално количество адреналин, но при различни болестни състояния като например тумор на надбъбречната жлеза, може да доведе до смущения
в секрецията.
•
При засилено производство на адреналин, най-честите симптоми са:гръдни спазми, повишено
кръвно налягане, пристъпи на тревожност и др.
•
При намалена продукция се наблюдава:отпадналост, ниско кръвно налягане, гадене и др.
Кортизол
•
Кортизолът е най-важният глюкокортикоид, чиято основна роля е да регулира кръвното налягане и функциите на сърдечно-съдовата система, регулира използването на протеина, въглехидратите
и мазнините в тялото.
•
След като той се отдели предизвиква разпадане на протеина, при което се освобождават аминокиселини в кръвта, които се използват от черния дроб за синтез на глюкоза за енергия, вследствие
се повишава нивото на кръвна захар и осигурява по-голямо количество глюкоза за мозъка. Също така
кортизолът предизвиква отделяне на мастни киселини, които се използват като гориво за мускулите.
Тези процеси осигуряват на мозъка необходимите енергийни запаси.
•
Високите нива на стрес хормона могат да променят състоянието на тялото от анаболно в катаболно. При нормални обстоятелства нивата на кортизол са най-високи м/у 6 и 8ч. (сутрин) и достигат
най-високи стойности към полунощ.
Всеки от нас познава страха в една или друга степен. Той присъства навсякъде под различни форми,
промъква се във всички сфери на живота ни, макар понякога да не си признаваме и дори не съзнаваме,
че се страхуваме.
Страхът има много разновидности, той се преобразува и замаскира, но при всички случаи ни спъва,
оковава ни на едно място, деформира характера и отношенията ни.
Стрес
•
Стрес в психологията е състояние на силно нервно напрежение, предизвикано от отрицателно
физическо или емоционално въздействие, като най-вече това се отнася до високите нива на стрес, които
могат да имат негативен ефект върху физиката, емоциите и умствената концетрация, докато по-ниските
нива могат да бъдат фактори на адаптация и справяне.
•
Стресът се определя като неспецифична реакция на тялото на всяко поставено пред него изискване за преустройство или приспособяване, осъществяваща се по стереотипен начин на базата на
идентични биохимични промени.
•
Стресови реакции се наблюдават както у човека, така и при по-нисши животни без нервна система и при растения. Стресът не е просто нервно напрежение. Негов конструкт често са интензивни
емоционални и дори физиологични преживявания.
Видове стрес
•
Около 75% от физическите заболявания са свързани със стреса. Съществува негативен и позитивен стрес:
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•
Негативният стрес (дистрес, вреден стрес) включва всички видове дразнители, които могат да
бъдат оценени като неприятни, нарушаващи спокойствието и дори живота на човека. Повечето фактори
на стреса (стресори) са такива. Предизвикващите дистрес фактори могат да се разделят най-общо в три
големи групи:
- екологична система, обществени бедствия,
- социално-икономически фактори на стрес,
- лични инциденти.
•
Положителният стрес може да се провокира от общуване (минало, моментно или предстоящо),
от извършване на дейност под натиска на поставен краен срок, от очакване или предприемане на екстремно изживяване и други.
Съществуват и много други фактори, които се появяват твърде внезапно, твърде забележимо и интензивно и с които човек не знае как да се справи.
Стресът не е нещо, което трябва да се избягва: пълната липса на стрес означава смърт. Сам по себе
си стресът има защитни функции. Посредством интензивен стрес организмът и психиката на човек
реагират на измененията на околната среда, още повече ако те застрашават индивида. В тези ситуации
стресовото преживяване мобилизира в максимална степен индивидуалните способности за реакция и
преодоляване на промяната.
От гледна точка на времето, за което човек успява да се справи с негативните последствия от стреса,
се различават:
•
Ситуативен стрес — след отстраняването на стресогена отпадат нервното и емоционалното
напрежение
•
Хроничен стрес — човек изпитва нервно и емоционално напрежение необичайно продължително време, дори и след прекратяване действието на стресогена, като стресът нараства лавинообразно,
поради непрестанно изменящата се среда
•
Посттравматичен стрес — преживяването на нервно и емоционално напрежение не е по време
на действие на стресогена, а едва след това — обикновено се появява до 24 часа и продължава неопределено дълго време.
Според теорията на Ханс Селие стресовата реакция се означава като общ адаптационен синдром
и протича в три фази:
•
Фаза на тревога — соматичен израз на активацията на защитните сили.
•
Фаза на съпротива.
•
Фаза на изтощение — при дълго действие на стресогенния агент. Тялото ни реагира на стреса
чрез активиране на две системи – автономната нервна система (АНС) и ендокринната система (ЕС). При
стрес мозъкът автоматично задвижва каскада от реакции като активира АНС или ЕС.
•
Имунна система. Стресът намалява способността на имунната система да се бори с бактериите
и вирусите, които окупират тялото ни. Имунната система се бори с болестите като произвежда лимфоцити. Тези клетки се свързват с бактериите и вирусите и ги унищожават. При стрес производството на
лимфоцити намалява и за тялото е по-трудно да се справи с болестта. Недостигът на лимфоцити прави
хората по-уязвими към заболявания, към които има вече предразположение, напр. астма и екзема. В
резултат на стреса кръвоснабдяването в засегнатите части на тялото намалява. Така кръвта стига подрудно до поразените места и лимфоцитите не могат да стигнат дотам и да си свършат работата. Счита
се, че следните заболявания на имунната система се дължат или се обострят от стрес: алергии, артрит,
множествена склироза, ревматоиден артрит, витилиго и др.
•
Сърдечносъдова система. При стрес в кръвта се освобождават мастни киселини, които се трансформират в холестерол. Той се отлага в стените на кръвоносните съдове (артериите) и ги стеснява
(артериосклероза). Стесняването води до повишено кръвно налягане. Хроничният стрес води и до
повишена съсирваемост на кръвта. Хроничният стрес играе роля и за възникването и поддържането
на заболявания и от други системи.Такива заболявания са: стомашна язва, синдромът на възбудимото
дебело черво, повечето гастрити, хроничният улцеро-хеморагичен колит и др.
Психични нарушения
•
При стрес се наблюдават различни емоционални прояви като: тревожност, депресия, гняв,
избухливост и вътрешно напрежение. Налице са и поведенчески промени като: промени в апетита, в
съня, нарушения в концентрацията, лесно забравяне.
•
Стресът е универсален спътник в ежедневието ни. Когато е твърде голям или твърде продължиМедицински колеж – Стара Загора
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телен, обаче, или когато не разполагяме с адекватни механизми за справяне, той води до нарушения
в телесното и психичното ни функциониране, които могат да се прояват под формата на различни
заболявания. В ежедневието понятието “стрес” често се използва, за да обозначи състояние, което е
свързано с дискомфорт, но не изисква кой знае какво внимание. Това, обаче, не е така. Последиците от
прекомерния или продължителен стрес са сериозни и колкото по-рано се вземат мерки за овладяването
му, толкова по-добре и по-удовлетворени ще се чувстваме в ежедневието си.
Как да се справим със стреса ?
•
Смях :1 минута смях на ден води до 45 минути физическо отпускане. Използвайте всеки удобен
случай да се посмеете – пуснете си някоя смешно клипче в интернет, прочетете виц или забавна статия,
забавлявайте се с приятели или просто си спомнете някоя забавна случка.
•
Мислете позитивно: какво печелим, ако постоянно си мислим как нещата не вървят и как все не
става както искаме. Няма как да ни потръгне, ако сме с такава нагласа. Това е едно постоянно напрежение.
•
Четете книги :четенето на книги успокоява. 1 час четене на книга на ден свобождава съзнанието
ни от натрупаното напрежение.
•
Спортувайте
•
Обичайте се
Пълноценен сън: сънят е благодат за нашето тяло и настроението ни.
Литература:
1. Т. Цветкова и колектив Клиничнолабораторни резултати част I ръководство за студенти по
медицина, 1998
2. Т. Цветкова и колектив Клиничнолабораторни резултати част II ръководство за студенти по
медицина, 1998

БОЛЕСТТА, ЗА КОЯТО НИЩО НЕ ЗНАЕТЕ –САРКОИДОЗА
Канстантина Зупова, Мария Айвазова, Румяна Шерлетова, Петя Крумова, Павлина Тенева
Тракийски университет, Медицински колеж – Стара Загора
Саркоидозата е мултисистемно възпалително заболяване с неизяснена етиология, характеризиращо
се с формиране на имунни грануломи в засегнатите органи. Най-често първичното разположение е в
белите дробове, но постепенно може да обхване и други органи – черен дроб, нервна система, сърце,
кожа очи. В някои случаи развитието на болестта е постепенно и минават години, докато се постави
диагнозата.
Целта на настоящата разработка е да се представи хода на развитие на болестта при пациент на
35г. с диагноза саркоидоза, и в частност промените в проведените клинико-лабораторни изследвания.
Материали и методи: Използвани са данни от медицинската документация на пациента от поставянето на диагнозата до момента.
Резултати: Развитието и тежестта на саркоидоза са силно променливи. Чрез ренгенологични,
хистологични и клинично лабораторни изследвания е открита белодробна саркоидоза II – степен. В
процеса на развитие на болеста са установени повишени нива на серумния калции, лимфоцитопения,
тромбоцитопения.
Ключови думи: саркоидоза, лабораторни изследвания, бял дроб

THE DISEASE, WHICH YOU KNOW NOTHING ABOUT- SARCOIDOSIS
Konstantina Zupova, Maria Aivazova, Rumyma Sherletova, Petya Krumova, Pavlina Teneva
Trakia University, Medical College-Stara Zagora
Sarcoidosis is a multisystem inflammatory disease of unknown etiology, characterized by the formation of
immune granulomas in affected organs. Most often the primary location is in the lungs, but can gradually be
extended to other organs - liver, nervous system, heart, skin eyes. In some cases, disease progression is gradual
and last year, while a diagnosis appears.
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The purpose of this paper is to present the course of developing the disease in a patient of 35 years. diagnosed
with sarcoidosis, and in particular changes in the conducted clinical and laboratory tests.
Materials and Methods: Data from the medical records of the patient from diagnosis to date.
Results: The development and severity of sarcoidosis are highly variable. By radiographic,, histological and
clinical laboratory was discovered pulmonary sarcoidosis II - degree.
In the course of development of the disease have shown elevated levels of serum calcium, lymphocytopen
ia,thrombocytopenia.
Keywords: sarcoidosis, laboratory tests, lung

СИНДРОМ НА „ИЗЧЕЗВАЩИЯ БЛИЗНАК"
С. Лазаров, Н. Лазаров
Катедра Акушерство и гинекология, Медицински факултет, Тракийски Университет
Резюме
Многоплодните бременности ( МБ) са високoрискови бременности, които могат да бъдат усложнени
от преждевременно раждане, прееклампсия, анемия, кръвоизливи след раждане, висока неонатална и
детската смъртност. Едно от усложненията при МБ е синдромът на „изчезващия близнак“.
Около 1/ 2 до 2/3 от ДБ бременности завършват с раждане на едно бебе, а другият близнак умира.
Понякога, в ранните стадии на ДБ, един от фетусите "изчезва." , т.е. той или се абсорбира ( през първите
10 седмици на бременността ) , или се открива по време на раждането като "fetus papyraceus". (1). Това
се нарича "Синдром на изчезващия близнак."
Дори и след като ултразвуковото изследване е показало наличие на сърдечна дейност при двата
близнака , при 20% от ДБ се наблюдава спонтанна загуба на един от фетусите. Спонтанните загуби са
още по-високи при триплодна и четириплодна бременност и може да достигне до 40% .

VANISHING TWIN SYNDROME
S. Lazarov, N. Lazarov
Department of Obstetrics and Gynecology, Faculty of Medicine, Trakia University
Abstract
The multiple pregnancies (MP) are high-risk pregnancies which can be complicated by premature birth,
preeclampsia, anemia, postpartum bleeding, high neonatal and child mortality. One of the complications of
MP is the vanishing twin syndrome.
About 1/2 to 2/3 of the double pregnancies (DP) end with the birth of one baby while the other twin dies.
Sometimes, during the early stages of DP one of the fetuses “disappears”, i.e. it is absorbed (in the first 10
gestation weeks) or, it is found during delivery as a "fetus papyraceus"(1). This is called the vanishing twin
syndrome.
Even after an ultrasound test has shown presence of cardiac activity in both twins, in 20% of DP a spontaneous
loss of one of the fetuses occurs. The spontaneous losses are even larger with triplet or quadruplet pregnancies
and can reach 40%.

Медицински колеж – Стара Загора
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ПРОУЧВАНЕ МНЕНИЕТО НА РАБОТОДАТЕЛИ ЗА ОСНОВНИ УМЕНИЯ И
КОМПЕТЕНТНОСТИ НА ЗАВЪРШИЛИ В МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ – СТАРА ЗАГОРА
МЕДИЦИНСКИ ЛАБОРАНТИ
К. Кичукова, П. Тенева
ТрУ Медицински колеж Стара Загора

OPINION SURVEY OF EMPLOYERS FOR BASIC SKILLS AND COMPETENCE OF THE
GRADUATES IN MEDICAL COLLEGE - STARA ZAGORA,
MEDICAL LABORATORY ASSISTANT
K. Kichukova, P. Teneva
Trakia University Medical College Stara Zagora
The working team of the specialty “medical laboratory assistant“ is making regular surveys among the
users of footage , whose opinions, in a certain extent, serve as a corrective in their job, because the aims of
the preparation of the students are not limited to their education for working with laboratory facilities and
following specific procedures. Their wide-rofiled program aims their preparation for fast and adequately entry
into actual practice and successful career.
AIM: To investigate the views of the users of staff in medical laboratories, in which have started work
graduates from Medical College Stara Zagora in specialty "Medical laboratory" for the past four years.
Materials and methods: A study has been conducted among employers from different cities in the country
and have been handled their opinions to 62.3% graduates from Medical College - Stara Zagora and have started
work medical laboratory. The Statistical processing of empirical data was performed using the package for
statistical analysis, intended for research in the social sciences SPSS.
Analysis and discussion: All of the following: practical training, skills, team work, communication with
patients of the graduates from te Medcial College of Stara Zagora, are assessed really good from all the
employers and line managers.
Keywords: medical technicians, users of staff training
Медицинските лаборанти са професионалисти по здравни грижи с широко поле за реализация,
участващи в превенцията, диагностиката, лечението и възстановяването на общественото здраве. Възможностите за професионална реализация на медицинските лаборанти са в екипите на различните
лаборатории, както в болничната, така и в извънболничната помощ и в чужбина. Изискванията към
нивото на подготовката им са многопосочни. От една страна тя трябва е в отговор на високите изисквания към професионалистите в лабораториите, да притежават отлични комуникативни умения и не
на последно място колежанската им подготовка да е в синхрон с подготовката на завършващите сходни
специалности в страните от Европейския съюз. От професионалистите в лабораториите се изисква бързо
навлизане в работата, кратък адаптационен период, както и умения за самоподготовка и желание за
продължаващо обучение. Доколко в медицински колеж студентите успяват да се подготвят за успешна
реализация по професията, преценка могат да дадат преките ръководители на лабораториите, в които
са започнали работа.
Екипът на специалност „Медицински лаборант“ прави редовни проучвания на мнението на потребителите на кадри, които в определена степен да служат като коректив в работата им, защото целите на
подготовката на колежаните не се свеждат само до обучаването им за работа с лабораторна апаратура,
при спазване на конкретни процедури. Широкопрофилната им обучителна програма цели подготовката
им за бързо и адекватно навлизане в реалната практика и успешното им кариерно развитие.
От проведеното последно проучване сред потребителите на кадри – работодатели и лабораторни
лекари могат да се направят изводи доколко успешно е изпълнението на поставените цели за подготовката на кадрите на медицински колеж Стара Загора от специалност „Медицински лаборант“.
Цел: да се изследва мнението на потребителите на кадри в медицинските лаборатории, при които
са започнали работа дипломирани в Медицински колеж Стара Загора от специалност „Медицински
лаборант“ за последните 4 години.
Материали и методи: създадена е кратка анкетна карта, в която потребителите на кадри да изразят
мнението си, за нивото на подготовка на започналите при тях работа дипломанти на Медицински колеж – Стара Загора, като има възможност за степенуване. Статистическата обработка на емпиричните
данни е извършена с помощта на пакета за статистически анализи, предназначен за проучвания в
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социалните науки SPSS
Анализ и обсъждане:
В процесите на събиране на информация от работодателите се срещат сериозни трудности. Въпреки
полаганите системни усилия на преподавателския състав да поддържа връзки с дипломиралите се, в
годините някои контакти се загубват. Има студенти, които са сменили работните си места, други са
заминали в чужбина, а има и ангажирани с отглеждане на децата си. Някои от работодателите не се
отнасят с очакваната отговорност към попълването на анкетните карти, поради голямата си заетост
въпреки краткото й съдържание.
Поради посочените трудности данните са за периода от 2011 до 2015 година, от 21 работодатели, при
които има 43 реализирали се наши студенти. (Общо завършили за периода 69 студенти). Обхванати са
62,3% от дипломантите в специалността.
Разпределението на започналите работа студенти е показано на фиг. 1. Видно е, че 47,60% са в болници,
38,10% в самостоятелни медико-диагностични лаборатории (СМДЛ) или лаборатории към диагностичноконсултативни центрове (ДКЦ), и 9,50% в регионални центрове за трансфузионна хематология (РЦТХ).

Фиг.1 Разпределение на реализираните студенти в здравни институции за периода 2013-2016 година
Оценката на работодателите за притежаването на нужните за работата по професията компетентности е добра. 65% от тях са съгласни и 35% отчасти съгласни, че започналите при тях работа имат
необходимите знания и практически умения за изпълняване на професионалните си задачи. (Фиг.2)

Фиг.2 Притежаване на необходимите знания и умения за работа по професионалното направление
Медицински колеж – Стара Загора
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Бързото навлизане в работната обстановка и адаптацията към работната среда е от изключителна
важност за работодателите и още повече за преките ръководители и колеги. Въпреки, че тези процеси са двустранни и във висока степен зависят и от средата, може да се мисли, че добрата практическа
подготовка на студентите може да подпомогне сработването им в колективите. Касае се за осигурените
възможности на студентите за посещение в различни бази за обучение, както в частни, така и държавни
здравни структури, където освен практикуването на конкретните лабораторни методи със съответната
лабораторна апаратура, те общуват с много колеги и лабораторни лекари, което им дава опит за бъдещите им професионални отношения.

Фиг. 3 Бързо адаптиране в работната среда
65% от работодателите в проучването са на мнение, че започващите работа имат кратък адаптационен
период и 30,0% са отчасти съгласни с това твърдение. Има и 5% от потребителите на кадри, които не са
изразили мнение, но това са собственици на лаборатории, които в редки случаи имат преки наблюдения
върху поведението на всички работещи при тях. (Фиг. 3)
Бързата адаптация на новите членове на персонала в работната среда е фактор, който повлиява и
процесите на делегиране на самостоятелност в изпълнението на работните процедури на новопостъпилите лица в лабораториите. Мненията на работодателите относно оценката на реализиралите се в
техните колективи лаборанти е добра.
Две трети (75%) от потребителите на кадри в системата на здравеопазването са съгласни, че лаборантите притежават умения за самостоятелност при справяне с поставените задачи и 25% са отчасти
съгласни. (Фиг. 4)

Фиг. 4 Оценка на уменията за самостоятелност при справяне с поставените
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Потребителите на кадри от проучването са почти единодушни, че работещите при тях притежават
добри умения за екипна работа – 90%. Само 10% са отговорили, че са отчасти съгласни с това твърдение.
(Фиг. 5)

Фиг. 5 Оценка на уменията за работа в екип
Изграждането на умения за екипна работа е важна характеристика за реализацията на работещите,
но уменията за работа и общуване с различни групи лица е от съществено значение, включително за
имиджа на лабораторията. В конкурентната среда, в която съществуват голям брой лаборатории, за
потребителите на кадри тези умения са изключително важни. Факт е, че в съвременните условия пациентите се превърнаха в клиенти, отношението към тях и близките им, в някои ситуации е решаващо
за привличането им. Уменията на персонала за общуване с пациентите са свързани и с прилагане на
индивидуален подход към всеки, и едновременно при спазване на етичните принципи. Оценката на
анкетираните в тази посока е добра – 75% са съгласни, че работещите при тях възпитаници на МК –
Стара Загора притежават напълно такива умения, а 25% са отчасти съгласни. (Фиг.6)

Фиг. 6.Оценка на уменията за работа с различни групи пациенти/клиенти
От направеното проучване могат да се направят няколко основни извода:
Оценката на работодателите за притежаването на знания и умения за работа по професионалната
квалификация е добра.
Медицински колеж – Стара Загора
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Оценката на потребителите на кадри сочи, че повече от половината от завършилите Медицински
колеж медицински лаборанти имат кратък адаптационен период и добри умения за екипна работа.
Добре е по време на обучението студентите да бъдат стимулирани за повече самостоятелност, както
и да се търсят начини за повишаване на уменията им за работа с различни групи пациенти (клиенти)
в лабораториите.

МУЛТИПЛЕНА СКЛЕРОЗА
Ваня Анадъмова, Петя Крумова, Румяна Шерлетова
Тракийски Университет-Стара Загора Медицински колеж
Мултиплената склероза (МС) е хронично заболяване на ЦНС, което се счита че има автоимунна генеза. МС може да протече леко или да бъде инвалидизиращо. Основната структура засегната при МС е
миелинът. Причините за появата на тази болест остават неясни. За поставянето на диагноза се провеждат
следните изследвания: ЯМР, евокирани(предизвикани) потенциали, изследване на цереброспинална
течност. В настоящата разработка са представени промените клинично лабораторните изследвания на
пациентка на 46г. с диагноза мултиплена склероза – Кръвна картина, кръвна захар, урея, креатинин,
изследване на ликвор и др.
Ключови думи: Лаборатрони изследвания, Мултиплена склероза.

MULTIPLE SCLEROSIS
Vanya Anadamova, Petya Krumova, Rumyana Sherletova
Trakia University Medical College Stara Zagora
Multiple sclerosis (MS) is a chronic disease of the CNS, which is believed to have an autoimmune genesis.
MS can occur slightly or to be debilitating. The basic structure affected with MS is myelin. The reasons for
the occurrence of this disease remain unclear. For diagnosis conducted following tests: MRI, evoked (caused)
potentials, CSF examination. In this study are presented change clinical laboratory tests of a 46 years old patient,
who is diagnosed with multiple sclerosis - cow picture, glucose, urea, creatinine study of CSF and others.
Keywords: Clinical laboratory tests, Multiple sclerosis

МЕТХЕМОГЛОБИНЕМИЯ
М. Манева, И. Добрева, П. Крумова, Р. Шерлетова
Медицински колежолеж Тракийски Университет Стара Загора

METHEMOGLOBINEMIA
M. Maneva, I. Dobreva
Medical College Stara Zagora
It represents a disease that is characterized by a high level ofmethemoglobin (metHb). Methemoglobin
is oxidized form of hemoglobin (Hb) and has high affinity for oxygen. The consequences of these changes
are generally reduced ability of the red blood cells to release oxygen into the tissues. As a result of increased
methemoglobin and difficult letting oxygen in the tissues occurs tissue hypoxia (Oxygen starvation).
The increased methemoglobin may be due to:
A side effect of medication - dapsone, sulfonamides, chlorates, lignocaine.
Poisoning by nitrates and nitrites or injuries.
Congenital malformations, deformations and chromosomal abnormalities - genetic defects.
Methemoglobinemia can be hereditary. In a genetic condition known as congenital methemoglobinemia
then blood will be brown due to enzyme deficiency. Along with fatigue, inability for active exercise in
methemoglobinemia in affected white race skin can acquire blue.
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The Fugat family from Kentucky was strongly affected by this genetic anomaly, so members today are
known as "blue people of Kentucky."
Another reason for methemoglobinemia are nitrates. Nitrates in themselves are non-toxic. Danger to human
health are Substances that may be formed from nitrates, caught in the body. Nitrite bind to hemoglobin in the
blood, resulting in the formation of methemoglobin.
Keywords: methemoglobin, blue people, nitrates.
Редките болести са животозастрашаващи или хронични инвалидизиращи заболявания със слабо
разпространение и висока степен на сложност. Според общоприетата европейска дефиниция – за рядко
заболяване се счита такова с разпространение не повече от 5 на 10 000 души в ЕС.
Въпреки, че всяко рядко заболяване се среща при много малка част от населението на една страна,
ако бъдат сумирани като цяло, поради големия брой нозологични единици, редките заболявания се
превръщат в сериозен проблем за общественото здравеопазване на всяка здравна система. Различни
РБ засягат до 6 % от цялото население на ЕС. За България,чието население е около 7500000 по данни
от 2004 година популацията на пациенти с редки заболявания се очаква да бъде 400000-450000човека.
През вековете с откриването на различни континенти, хората са открили и различните човешки
раси в света. Всяка от тях има своя собствена характеристика, особености. В Америка има цял семеен
род, който има син цвят на кожата. Това са семейство Фугът от Кентъки. Причината за синята кожа на
семейството е в рядка генетична аномалия, която се предава по наследство. В техния случай синият цвят
на кожата се дължи на объркване на преносителите на гена метхемоглобин. Това е рецесивна генетична
аномалия и е сред десетте най-редки заболявания на света.
Транспортът на кислород в организма се осъществява от хемоглобина, в чиято молекула желязото
е от втора валентност. Под влияние на окислители, може да настъпи окисление на железния атом,
в резултат на което той преминава в трета валентност и от нормалния оксихемоглобин се получава
метхемоглобин. Метхемоглобинът има увеличен афинитет към кислорода и го отдава на тъканите в
по-ниска степен от нормалния HbA.
Това е кръвно заболяване, при което в резултат на ензимен дефект или под действието на различни
вещества в организма се синтезира патологичен метхемоглобин (metHb), който не може да изпълнява
функциите, които изпълнява нормалния хемоглобин – транспорта на кислород от белите дробове до
клетките на отделните тъкани.
Метхемоглобинемията може да бъде наследствена. В този случай се унаследява дефект в ензим, който
определя синтезирането на патологичен хемоглобин.
При вродената метхемоглобинемия кръвта е кафява, което се дължи на ензимна недостатъчност.
Заедно с лесната уморяемост , невъзможност за активни физически натоварвания и други симптоми,
при метхемоглобинемията, при засегнатите от бялата раса кожата може да придобие син цвят.
Вроден дефицит на NADH-метхемоглобин редуктаза е свързан с генетично детерминирана липса или
намалена активност на ензима NADH-метхемоглобин редуктаза. Ензимът се октрива в еритроцитите и
осъществява редуцирането на метхемоглобина до хемоглобин. При ензимен дефицит се осъществява
непрекъснато окисление на двувалентното желязо в тривалентно. Хетерозиготите имат слабо изразена
метхемоглобинемия, която се проявява само под въздействие на окислители.
При другата форма - хемоглобинопатия М в кръвта се открива патологичен хемоглобин - HbM. Той се
дължи на мутации, засягащи алфа- и бета-глобиновите вериги, при които се осъществява заместване на
една аминокиселина с друга. Така например при един от вариантите на HbM, аминокиселината хистидин е заменена от тирозин в алфа- и бета-глобиновата верига на хемоглобина. Това води до структурни
промени в глобиновата молекула и намалява афинитета на хемоглобина към кислорода.
Механизмът на унаследяване е различен. При ензимопеничната форма е характерно автозомнорецесивно унаследяване, а при тази с наличие на патологичен HbM в кръвта - автозомно-доминантно
унаследяване.
Съществуват четири типа ензимопенична метхемоглобинемия:
• I тип - характеризира се с леко протичане и нормална продължителност на живота. Съдържанието
на метхемоглобин е между 20-40 % от общия хемоглобин. Този тип се среща най-често.
• II тип - унаследява се автозомно-рецесивно, пациентите са хомозиготи, които развиват тежка
неврологична симптоматика - микроцефалия, опистотонус, парализи, изоставане във физическото и
умствено развитие, които се причиняват от нарушената миелинизация на нервните влакна. Болните
деца умират няколко месеца след раждането.
Медицински колеж – Стара Загора
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• III тип - съдържанието на метхемоглобин е около 25%. Ензимният дефицит се открива в еритроцитите, левкоцитите и тромбоцитите.
• IV тип - съдържанието на метхемоглобин е между 13 и 19 %.
Клиничната картина зависи от количеството на образувания метхемоглобин. Над 15 g/l се изявява
цианоза. При съдържание на метхемоглобин около 35 % - болните са отпаднали, с главоболие и затруднено дишане, а при съдържание над 75% заболяването е несъвместимо с живота. Характерно за
метхемоглобинемия, наследствена, е появата на симптомите веднага след раждането. Основен симптом
е цианозата. Нейната интензивност може да варира от акроцианоза, изявена по устните, езика, върха на
носа, ушите и ноктите, до генерализирана - по цялото тяло. При болните от вродена метхемоглобинемия
не се открива заболяване на сърдечно-съдовата и дихателна система или на други органи и системи, с
което да може да се обясни появата на цианозата.
Нитратите и Метхемоглобина
Нитратите сами по себе си не са токсични. Опасност за здравето на човека представляват веществата,
които могат да се образуват от нитратите, попаднали в организма (преди или след поглъщането им с
храна или вода) - нитрити и нитрозамини. Нитритите се свързват с хемоглобина в кръвта, в резултат
на което се образува съединение, наречено метхемоглобин.
Нитратите са най-опасни, когато са превърнати в нитрити още преди поглъщането им. Това превръщане може да стане при неправилно съхранение на хранителните продукти (висока температура и
намалено съдържание на кислород в помещението) или по време на готвенето, най-вече при пържене.
При ниска киселинност на стомашния сок нитритите могат да се превърнат в нитрозамини, които
имат канцерогенно действие.
При постъпването в организма на големи дози нитрати, след 4 до 6 часа се появяват гадене, задух,
диария, посиняване на кожата и видимите лигавици поради натрупването на високи количества метхемоглобин и недоокислена кръв. Едновременно с това се усеща обща слабост, замайване, понякога
припадъци, болка в тила и сърцебиене.
Увеличеният метхемоглобин може да се дължи също така на:
• Страничен ефект от прием на медикаменти - дапсон, сулфонамиди, хлорати, лигнокаин.
• Отравяния и някои други последици от въздействието на външни причини - отравяне с нитрати
и нитрити, травми.
• Вродени аномалии, деформации и хромозомни аберации - генетични дефекти.
Диагноза на вродена метхемоглобинемия включва следните диагностични критерии:
1. Клинични данни за цианоза.
2. Наличие на т. нар. "шоколадова" кръв, получена след венепункция.
3. Липса на белодробно или сърдечно заболяване.
4. Определяне на ензимна активност на еритроцитите.
5. Извършва се спектрален анализ на хемоглобин.
Лечение на MHb
Лечение на MHb е показано при концентрация на метхемоглобина в кръвта повече от 30%. Основно средство на избор е интравенозното приложение на метиленово синьо (токсичен ефект настъпва
при доза над 7 mg/kg). Други терапевтични алтернативи са: хипербарна оксигенация и трансфузия
на еритроцитна маса, особено при пациенти с вроден дефицит на ензима G6PD (глюкозо-6-фосфат
дехидрогеназа) поради резистентността им към метиленово синьо.
При семейство Фугът особеният цвят на кожата не водил до никакви здравословни проблеми със себе
си, членовете на това семейство доживявали до късна старост. Но вероятно те, повече от всички други,
са разбирали значението на термина „дискриминация“ и „толерантност към различните“.
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ПРОУЧВАНЕ НА ОСНОВНИ АСПЕКТИ В ОТНОШЕНИЕТО НА СТУДЕНТИ ОТ
ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ КЪМ НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА
К. Кичукова1, В. Славова2, В. Иванов2, С. Славов3, П. Тенева1
1
Медицински колеж – Стара Загора,
2
ТрУ, МФ, катедра Неврология, психиатрия и медицина на бедствените ситуации
3
Община Стара Загора, Местна комисия за борба с противообществените прояви.

STUDY OF MAIN ASPECTS OF THE STUDENTS’ATTITUDE TO DRUGS FROM
THRACIAN UNIVERSITY
K.Kichukova1, V. Slavova2, V. Ivanov2 S. Slavov3, P. Teneva1
1
Medical College - Stara Zagora,
2
Trakia University,Fakulty of Medicine, Department of Neurology, Psychiatry and Medicine of disaster,
3
Stara Zagora Municipality, Local Commission for Combating nuisance.
Globality of the problem of inappropriate use of drugs is confirmed by a number of European institutions.
According to Eurobarometer surveys from 2014, experimenting with drugs often begins at school.
Drug use now covers a wider range of substances than in the past, and the combined acceptance of several
types of substances is common among drug users.
The easiest way to access drugs is Internet marketing, providing anonymity and safety of participants .
The aim of the study was to determine the attitude of students of medical specialties to drug use and ways of
distribution.
Materials and Methods: An anonymous survey among 107 students from different medical specialties in
the Faculty of Medicine and Medical College - Stara Zagora.
The statistical processing was carried out using a statistical analysis package SPSS
Analysis and discussion: it’s been studied the opinion of students of the main sources of information about
drugs, how many people among them are there who have used or use drugs. It was also found what are the most
commonly used drugs, the main places where they come from and which key groups of people. There are also
major psychosocial aspects of taking drugs, according to respondents.
Keywords: drugs, psychoactive substances
Въпреки изобилието от информация за вредите от наркотичните вещества, въпреки усилията на
държавите за справяне с тези проблеми чрез регулярни проучвания, програми и множество закони,
ненужната им употреба продължава да нараства и проблемът с наркотичната зависимост се превръща
в един от най-сериозните в световен мащаб / Жанета Цонева/. Глобалността на проблема се потвърждава и от Доклад на Комисията до Европейския парламент и Съвета за периода 2013-2016 година.
Оценката е, че през 2013 година общо 264 милиона души на възраст от 15 до 64 години са използвали
наркотик, около 27 милиона страдат от нарушения, свързани с употреба на наркотици, или наркотична
зависимост. Обобщени данни за нашата страна са представени в Националната стратегигия за борба
с наркотиците. (5) За периода 2010-2012 година около 560-570 хиляди български граждани на възраст
от 15 до 64 години поне веднъж в живота си са употребили някакво наркотично средство. Проучването
показва, че към края на 2012 година 8,4 % от населението е сред тази възрастова група. От тази гледна
точка се наблюдава увеличение на броя на хората с най-малко една употреба на някое от наркотичните
вещества. (5) Индивидуалните модели на употреба на наркотични вещества варират през ескперимент,
за развлечение, редовна употреба до зависимост. Някои автори разглежат като част от този процес, и
принудителната употреба.(2) Пътят за достигане на зависимосттта е лесен и бърз, докато излизането
от нея е сложен и тежък процес, често и невъзможен. (2)
Факторите, от които зависи генерирането на наркотичните зависимости, най-общо са разделяни
на външни, свързани със социалната, културната, семейната среда и др. и вътрешни. (2) Според някои
автори причините за ескперименталната или случайната употреба могат да бъдат различни – любопитство, натиск от приятел, различни емоционални състояния, болка и др., но за интензивната употреба е
необходимо да е налице предразполагащ личностов мотивационен фактор.(2)
Според проучванията на Евробарометър от 2014 година експериментирането с наркотични вещества
често започва от ученическите години.(4)
Употребата на наркотици понастоящем обхваща по-широк спектър от вещества в сравнение с миМедицински колеж – Стара Загора
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налото и съчетаното приемане на няколко вида вещества е разпространено сред употребяващите.(3).
През последните години са докладвани и много голям брой нови психоактивни вещества в целия
Европейски съюз като дизайнерски наркотици, като всяка година се документират нови. (1)
Постепенно нараства и употребата на нови психоактивни вешества и в България, т нар „дизайнерски наркотици”. Сред общото населени от 15 до 64 години общо около 25 000 български граждани са
употребили поне веднъж през последната година някое от тези вещества.(данни за 2012 година). (5)
За международната търговия най-лесен начин е Интернет търговията. Този метод осигурява лесен
достъп до предлаганите вещества, анонимност и безопасност за участниците в търговията. (5)
Целта на проучването е да се установи отношението на студентите от медицински специалности
към употребата на наркотични вещества, употребяващите и разпространението сред висшето училище.
Материали и методи:
Разработена е анонимна анкета с 24 въпроса, 4 от които социологически. Обхванати са 107 студенти
от различни специалности от Медицински факултет и Медицински колеж Стара Загора – медицинска
сестра, управление на здравните грижи, медицински лаборант и рехабилитатор. Обванати са студенти
от първи, втори и трети курс.
Статистическата обработка на емпиричните данни е извършена с помощта на пакета за статистически
анализи, предназначен за проучвания в социалните науки SPSS
Анализ и обсъждане
От направеното анкетно проучване е видно, че основен източник на информация за студентите
е Интернет (31,19%), като не се конкретизира дали са социални мрежи или специаризирани сайтове.
Следващият по тежест източник са медиите (24,12%), следвани от приятели (15,43% ). Учебният материал
във Висщето училище, като източник на информация за наркотичните вещества посочват едва 11,25% от
анкетираните, а училишето 10,61%, въпреки поставените в Плана за действие на Националната здравна
стратегия за за борба с наркотиците задачи за повишаване на информираността на младежите относно
рисковете от употребата на наркотични вещества и закупени без рецепта лекарствени средства. (6) На
информация от родителите разчитат едва 6,75% от отговорилите, което само по себе си е тревожен факт,
тъй като стабилната семейна среда и изграденото доверие между родители и деца е сред факторите,
които биха могли за предотвратят започването на прием на наркотични вещества и също така добрата
информираност на родителите и близките е от значение за успеха на лечението при установяване на
наркотична зависимост. (7) (фиг.1)

Фиг. 1 Основни източници на информация за наркотични вещества за студентите
На фиг. 2 е представено отношението на студентите към приемането на наркотични вещества. 42,63%
от респондентите отговарят, че не са опитвали и 37,16 % дават отговор „не желая да пробвам”. Желание
за възпрепятстване на употребта на наркотици заявяват 14,32% от запитаните. Еднакъв е броят на студентите, които признават, че са употребявали някакво наркотично вещество през последната година,
и тези, които не считата наркотиците за сериозен проблем – 2,19%. Малко над един процент (1,09) от
анкетираните признават, че към момента употребяват наркотици, а 0,55% имат желание за това.
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Фиг. 2 Отношение на студентите към приемането на наркотични вещества
Според студентите най-често се употребява трева (марихуана) – 58,33%, следвана от есктази – 19,23%.
На трето място по честота на употреба е поставен хероинът – 10,26%, следван от лекарствата (7,69%)
и инхалантите (3,84%) и на последно място в анкетираните поставят други (0,64%), като вроятно имат
предвид нови, т нар „дизайнерски дроги”. Тези резултати кореспондират с данните за употребата на
нарконични вещества в страните от ЕС, където марихуаната и MDMA (есктази) са на първите две места.
В последните години се изнасят данни за разширяване на пазара на MDMA, и за увеличаване на употребата му в Европа. Често е приеман съчетано с други вещества, вкл и алкохол. (3) (фиг.3)

Фиг. 3 Разпределение на най-употребяваните наркотични вещества, според анкетираните студенти
Половината от респондентите не познават хора, които предлагат наркотични вещества. 14,91% са
отговорили, че познават такива лица, без да определят конкретна група. 13,16% отговарят, че това са
учащи, 16,67% - неучащи и 5,27% че са са непознати. (фиг. 4)
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Фиг.4 Отговорите на въпроса „Познавате ли хора, които предлагат наркотици?”
На 52,71% от студентите не са предлагани наркотични вещества. Местата, на които са предлагани
наркотици на останалите 47,29% от анкетираните, според отговорите им са: на купон – 20,16%, дискотека
- 15,51%, в учебното заведение – 6,98% и на друго място (в чужбина)– 2,32%. Също 2,32% дават отговор,
че са им предлагали наркотици, но не уточняват къде. (Фиг.5) Проучванията сред млади хора, които
посещават редовно нощни заведения установяват по-високи нива на употреба на наркотици спрямо
употребата сред общото население. (3)

Фиг.5 Разпределение на посочените от анкетираните места на които са им предлагани наркотични вещества
Мнението на участниците в проучването е, че най-често наркотични вещества се употребяват от
любопитство – 38,61%, малко над 25% (26,37%) са на мнение, че желанието за принадлежност към определена група е причина за употреба на наркотик. Сред основните психосоциални аспекти, които
обуславят употребата на наркотични вещества, студентите в проучването са поставили и желанието да
бъдещ различен от връстниците си (15,92%) или от поколението на родителите си (4,98%). Стремежът
за независимост анкетираните са поставили на сравнително по-предни позиции -11,94%, а на последно
място – за завръщане в реалността – 1,99%.
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Фиг. 6 Основни психосоциални аспекти на употребата на наркотични вещества
От проведеното проучване могат да се направят някои изводи:
Броят на употребявалите наркотични вещества и на употребяващите такива към момента е сравнително нисък, въпреки широкото им предлагане от различни групи лица, както на традиционни места,
така и във (висшето) училище.
Уместно е да се продължи проучването на основните източници на информация, като се търси ролята на специализираните медицински сайтове.
ИЗТОЧНИЦИ:
1. Katselou, M., Papoutsis, I., Nikolaou, P., Spiliopoulou, C. and Athanaselis, S. (2015), 5-(2-aminopropyl)
indole: A new player in the drama of ‘legal highs’ alerts the community. Drug Alcohol Rev, 34: 51–57. doi:10.1111/
dar.12136 http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/dar.12136/full
2. Будева, С. Автореферат на дисертационен труд за присождане на ОНС Доктор, „Личностни фактори за адиктивно поведение”, София, 2011, http://digilib.nalis.bg/xmlui/handle/nls/2852
3. Европейски доклад за наркотиците, 2016
http://www.emcdda.europa.eu/system/files/attachments/2625/Highlights_EDR2016_BG_Final.pdf
4. Доклад на Комисията до Европейския парламент и Съвета .http://eur-lex.europa.eu/legal-content/
BG/TXT/?uri=CELEX%3A52015DC0584
5. Национална стратегия за борба с наркотиците 2014-2016г http://drugsinfo-bg.org/uploads/files/
Strategy_2014-2018-1.pdf. /
6. План за действие на националната здравна стратегия за за борба с наркотиците 2014-2018г. http://
www.mh.government.bg/bg/politiki/strategii-i-kontseptsii/strategii/nacionalna-strategiya-za-borba-snarkoticite/
7. Цонева, Ж. Автореферат Модел на социална работа с наркозависими, София, 2014 https://www.
uni-sofia.bg/index.php/bul/content/download/126671/948115/version/1/file/Avtoreferat.pdf
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СЕКЦИЯ „МЕДИЦИНСКА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ЕРГОТЕРАПИЯ“
ИЗСЛЕДВАНЕ ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА ФИЗИКАЛНИTE ФАКТОРИ И КОМПЛЕКСНАТА
КИНЕЗИТЕРАПИЯ ПРИ ЗАТЛЪСТЯВАНЕ И ЦЕЛУЛИТ
проф. Иван Топузов¹, ст.рех. Емилия Нешовска2
¹Югозападен университет, Благоевград
2
Национална многопрофилна болница „Цар Борис III“ (НМТБ)
Резюме
Процедурите, които приложихме при рехабилитацията на 281 жени със затлъстяване от геноиден тип
и целулит, показаха различия във времето за повлияване на показателите и в действието на методите
и средствата. Индивидуалната кинезитерапия, в съчетание с хипоенергиен режим (контролна група),
води до умерена редукция на телесната и мастната маса, но женският басейн се повлиява незначително.
Включването на допълнителни локални физикални средства в другите 4 групи (масажи с антицелулитни балсами, електротерапия, лазeртерапия и специална кинезитерапия) на засегнатите зони подобрява
резултатите, като редуцира значително размерите на женския басейн. Отделните методи и средства
показват различия в действието си върху редукцията на телесната маса, мастната маса, телесната вода
и целулитния бал. Изследването във времето и в действието на процедурите трябва да се познава, за да
бъде рехабилитацията ефективна.
Ключови думи: физикални фактори, комплексна кинезитерапия, затлъстяване, целулит

SURVEY ON THE IMPACT OF THE PHYSICAL FACTORS AND THE COMPLEX
KINESITHERAPY OF OBESITY AND CELLULITE
prof. Iv.Topuzov¹, Emilia Neshovska2
¹South-Western University, Blagoevgrad
2National Multiprofile Transport Hospital “Tzar Boris III” Sofia
Summary
The procedures we used for rehabilitation of 281 women with obesity of gynoideous type and cellulite
showed differentiation in the time of treatment and in the action of methods and means. Individual kinesitherapy
with hypoenergetic nutrition (control group) leads to moderate reduction of body mass and body fat but the
reduction of women’s pool is insignificant. The incorporation of additional physical means in the other 4 groups
(massages with anti-cellulite creams, electrotherapy, lasertherapy and special kinesitherapy), applied in the
affected areas showed better results and led to reducing considerably the circumferences of women’s pool.
The different methods and means show differentiation of theirs actions of reduction of body mass, body fat,
body water and cellulite’s ball. We need to know this impact in the time and in the action in order to be the
rehabilitation successful.
Key words: physical factors, complex kinesitherapy, obesity, cellulite

МАСАЖ И ДРУГИ МАНУАЛНИ ТЕХНИКИ ПРИ ЛУМБОСАКРАЛЕН РАДИКУЛИТ
Жулиета Геренова, Тодор Димитров
Факултет по обществено здраве - МУ, София
The vertebral column and the structures that form it, perform three main functions: load bearing, propulsion
and defensive. It is impossible the implementation of the various activities of daily life without the involvement
of the spine and especially his lumbar column and sacral column.
Lumbar disc disease is a medical, social and economic problem. Most people suffer from age 30 to 50 years.
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The generally accepted data disease of the lumbar spine and nerve roots is from 5% to 17% of all organic
disorders of the nervous system. In the Western world only 20-30% of the population there was no pain in the
back and waist.
Treatment of the lumbar disc disease is complex-medical, electric treatment, massage therapy, etc. It involves
a general practice doctors, neurologists, orthopedists, physical medicine doctors, physiotherapists.
Keywords: body, spine, physical therapist
Междупрешленните дискове започват рано да остаряват. След като спре растежът, те започват да
дехидратират и постепенно дегенерират. При съвременния хипокинетичен начин на живот с предимно статично и по-малко динамично натоварване на гръбначния стълб се създават условия за по-бързо
протичане на този процес. Необходим е само един провокиращ момент от повдигане на тежест, рязко
движение, за да се появят болки в кръста.
При дегенерация на междупрешленния диск, ако пулпозното ядро излезе навън от фиброзния
пръстен, може да хернира с притискане на коренчето.
Дисковата херния може да има различни направления и да даде различни клинични картини - латерлна, медианна и др.
Лумбалния дял на гръбначния стълб е с най-честа локализация на дискова херния. Заболяването
обикновено започва като остро лумбаго. При засягане на определено коренче се нарича радикулит.
Основни клинични данни на възпалителните заболявания на периферните нерви.
Възпалителния може да се развие както в отделни нерв - мононеврит, така и в повече нерви - полиневрит. Може да засегне различни части по протежението на периферните нерви - коренчета (radiculitis),
ганглийния възел (ganglionitis), спиналната (funiculitis) част, нервния сплит (plexitits) и на периферната
част (neurirtis). Може да се срещат и комбинирани засягания - полирадикулоневрити, радикулоганглионити, ишиас (увреждане на поясно-кръстните коренчета, съответния сплит и седалищния нерв).
Заболяванията и уврежданията на нерва могат да бъдат причинени от инфекция, токсични вещества (внесени отвън - алкохол, арсен, сулфонамиди и др. или образувани от организма, например при
диабет), недоимъчни състояния и др.
Нервите могат да се увредят от механично притискане, преразтягане и раздразнение, както е при дисковите увреждания, спондилоартрозата и спондилозата. Простудата също може да играе определена роля.
Когато е налице само силна болка в даден нерв, без да има отпадна симптоматика, се говори за невралгия.
Топично-диагностични синдроми при увреди на гръбначно-мозъчните нерви.
Гръбначно-мозъчните нерви са смесени – съдържат моторни, сетивни и вегетативни проводници.
Всеки нерв инервира определени мускули и мускулни групи (миотоми) със своята моторна съставка и
определени кожни сегменти (дерматоми) за повърхностната сетивност, които за разлика от миотомите
имат добре очертани граници по тялото. Вегетативните им проводници имат също така определени
кожни райони на инервация, които са по-дифузно представени. Сетивното дерматомно разпределение
много точно позволява да се постави топичната диагноза при увредата на съответното коренче. По дължината на периферния нерв от коренчетата през сплитовете и по хода на самия нерв могат да се получат
увреди от различно естество. Синдромите на поражение по цялото продължението на периферния нерв
могат да съдържат или отпадни, или възбудни двигателни и сетивни симптоми, и евентуално прояви
от увреда на вегетативната компонента.
Коренчеви синдроми
Възбудни
Възбудният коренчев синдром се характеризира с т.н. коренчева болка. Тя е с пристъпен или постоянен характер. Ирадиираща по хода на сетивното коренче със съответна дерматомна проекция. Провокира
се от кихане, кашляне, напъване (т.нар. симптом на „ликворния тласък” на Раздолски). Облекчава се
при определени за всеки сегмент пози, наречени анталгични. Успокоява се и дори изчезва при такава
поза, обикновено и при покой. Важен диференциално диагностичен феномен при коренчева болка,
получена от постоянен натиск на сетивното коренче в интервертебралния отвор е болката при легнало
положение, която принуждава болния да стане и да търси облекчение при стоеж. Възбудната моторна
симптоматика се проявява с т.нар. мускулни крампи.
Отпадни синдроми.
Те съдържат парестезии, хипестезия до анестезия в съответния дерматом, мускулна хипотония, поМедицински колеж – Стара Загора
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късно хипотрофия в миотома, хипо- до арефлексия.
Топична диагноза в лумбо-сакралния отдел
L2-L3 коренчета - болки и/или хипестезия по предната страна на бедрото, частична пареза на
четириглавия бедрен мускул и на аддукторите на бедрото, намален до липсващ коленен рефлекс.
L4 коренче – болки и/или хипестезия по предно вътрешната долна част на бедрото, вътрешната на подбедрицата, частична пареза на четириглавия бедрен мускул, на vastus medialis и на предния
тибиялен мускул, намален коленен рефлекс.
L5 коренче – болки и/или хипестезия по външната част на коляното и външната повърхност на
подбедрицата, вътрешната страна на стъпалото и палеца с частично ограничена екстензия на палеца.
S1 коренче – болки и/или хипестезия по задно странична част на подбедрицата, петата, външния
ръб на стъпалото, пареза на късия перонеален мускул и на трицепсовия мускул на подбедрицата. При
някои варианти на инервация може да е засегнат и мускул и от задната мускулна група на бедрото и
на седалищните мускули с хипотрофия и хипотония в тях. Намален до липсващ ахилов рефлекс.
S2-4 коренчета – оформя се синдромът на конската опашка. Той съдържа болка, парестезии, хипи анастезии в седалищно-перинеалната област и външните гениталии под формата на т.нар. „гащета
на ездач”, придружени често и с мехурни еректални симптоми. Налице е ахилова и нерядко, и коленна
арефлексия. При бавно растящи процеси синдромът може да започне с отделни коренчеви симптоми
или като едностранен синдром.
Един по-рядък коренчев синдром – на преходни парестезии в инервационната област на конската
опашка, се среща при нарушение на коренчевото спинално кръвообращение в тази област. Появява се
при ходене. Налага се краткотрайно спиране на походката, при което парестезиите изчезват, за да се
появят отново след кратко движение. Дължи се на нарушение на коренчевото спинално кръвообращение в тази област и носи името – коранчево клаудикацио на Вербист.
Острият стадий на лумбосакраният радикулит се характеризира с остра, силна болка, внезапно появила се в лумбалната област, всяко изправяне и движение води до обостряне на процеса. Мускулният
спазъм обхваща засегнатия сегмент и допълнително компримира коренчето.
Целта на лечението в този период е:
- да се отбремени коренчето
- да се релаксира паравертебралната мускулатура
- да се намали възпалителния процес
- да се намали болката.
Мануалните техники в острия стадий на лумбосакралната дискова херния или радикулит са от
изключително значение.
Съвременната медицина предлага два метода на лечение: консервативен и оперативен. В първият
случай се препоръчва приемането на обезболяващи медикаменти – нестероидни противовъзполителни
средства и кортикостероиди. Препоръчва се и приемането на витамини от групата В, тъй като става
въпрос за увреждане на нервните коренчета.
След като се овладее болковият синдром се препоръчват различни физиотерапевтични процедури
– кални бани, лечение с минерални води, лазертерапия и др.
Ако проблемът не може да бъде разрешен с консервативни методи, медицината препоръчва оперативно лечение.
За съжаление оперативното лечение не е нито безопасно, нито дава кардинално решение на проблема – в голям процент от случаите се наблюдават рецидиви.
Съвременната медицина не предлага радикално лечение на дисковата болест. Единственото решение
е комплексното индивидуално лечение.
Целта на проучването е да се установи периода на възстановяване на пациенти в остър стадий на
лумбосакрален радикулит, провеждали лечение само с медикаменти и покой, и пациенти, на които е
провеждано освен медикаментозно лечение, и мануална терапия.
Контингент на изследването са 32 пациента, изследвани в периода от май 2015 г. - ноември 2015г.
В група I са включени 15 пациента, на които е провеждано медикаментозно лечение с противовъзпалителни препарати и витамини от група В, и е назначен покой.
В група II, на включените 17 пациента е прилагана и мануална терапия, освен медикаментозното
лечение.
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Теста, който направихме за отчитане на състоянието на изследваните пациенти, са визуално-аналогова скала (ВАС) за болка.
Средната оценка за болка по ВАС при двете групи изследвани не се отличава значително. При
първата група тя е 7, а при втората група пациенти - 8. Изследването е направено през първия ден от
настъпване на заболяването.
След проведено седемдневно лечение с противовъзпалителни препарати на група I и медикаментозно лечение, и мануална терапия на група II, е направен отново теста за болка ВАС. В резултатите от
втория тест вече се установява значителна разлика в двете групи. При група I средния отчетен резултат
е оценка 4, докато при група II е оценка 2. След преминаване на острия период, заедно с втория тест
за болка, направихме и Тест за лумбална дискова болест по В. Желев и Л. Венова (1992), корекции за
изпълнение В. Желев (1996) и допълнение на Е. Лиану. Резултатите и от този тест при група II са подобри отколкото на група I.
Мануалната терапия, която проведохме включва масаж, тракция, екстензия, изометрични упражнения, ако е възможно.
Изходното положение за масаж зависи от възможността на пациента как да легне - лицев лег или
страничен лег. Прави се леко поглаждане на паравертебралната мускулатура, омачкване до лека болка,
похвати от рефлекторно-сегментарния масаж - междутрансверзален похват, прекъснат натиск на “виличката” и масаж на сакроилиачната става. Масажа завършва с поглаждане и вибрация.
След масажа, пациента се поставя в тилен лег и се извършва екстензия по Перл, няколко пъти.
Ако възможностите на пациента позволят, се правят изометрична абдукция и изометрична аддукция
от тилен лег, със свити крака. Съпротивлението, което терапевта оказва е леко. Повтаря се 4-5 пъти.
Следва форсирана флексия на долни крайници и отново екстензия по Перл.
Процедурата продължава 10-15 минути. Извършва се всеки ден в продължение на 1 седмица.
След стихване на острите болки, се назначават активни упражнения за укрепване на коремната и
гръбната мускулатура.
Болката в гърба и кръста е сериозен социален проблем, лечението и профилактиката, на който
изисква постоянство и работата на специалисти от различни области. Изготвя се физиотерапевтична
програма, която се изпълнява два пъти годишно с профилактична цел.
Литература:
1. Василев, В. (1995), Кости на гръбначния стълб. Анатомия на човека под ред. на проф. К. Койчев.
Мед. и физк.
2. Ганчев, М. (1997) Изследване на гръбначния стълб – биомеханични данни. Клинична ортопедия.
Издателска къща М&М.
3. Гечев, Г. (1984), Екстензионно лечение и профилактика на дисковата болест. Мед. и физк.
4. Курсова работа по Кинезитерапия при нервни и психични болести, на тема Кинезитерапия при
лумбосакрален радикулит, Факултет обществено здраве и здравни грижи, Русенски университет “Ангел
Кънчев”, гр. Русе, 2014 г.

НАБОР ОТ ПОСТУРАЛНИ УПРАЖНЕНИЯ КАТО СРЕДСТВО ЗА ТЕРАПЕВТИЧНО
ВЪЗДЕЙСТВИЕ
Й. Гавраилов, Г. Николаева, Св.Шопова, Т.Ташев
Университет“Проф.д-р Ас.Златаров“Факултет ,,Обществено Здраве и Здравни Грижи” гр.Бургас

SET OF POSTURAL EXERCISES AS AN INSTRUMENT FOR THERAPEUTIC IMPACT
J. Gavrailov, G. Nikolaeva, , Sv. Shopova, T. Tashev
University “Prof. Dr. Asen Zlatarov”, Faculty “Social Health and Health Care” city of Burgas
Summary. Specialized exercises for maintaining correct posture are present in almost every therapeutic
rehabilitation program. There is a lack of methodological directions for performing all separate techniques for
postural control. We describe a set of exercises with a therapeutic impact in case of pathology in the locomotive
muscular system. The adjusting techniques selected by us require slight physical efforts by the therapist and
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the patient as well, which makes them suitable for daily practice. Different approaches are used to control the
posture, for example: manual correction, kinesthetic body sense and independent execution of exercises. They
will assist the rehabilitation team in case they need variety in applying the postural exercises.
Key words: posture, correction, kinesthetic sense;
Въведение:
Неоспорим факт е , че при всяко заболяване могат да настъпят различни по степен отклонения на
позата. В комплексната медицинска рехабилитация винаги трябва да има място за постурални упражнения за терапевтично въздействие. След преминаване на острата симптоматика има нужда от прилагане
на специализирана кинезитерапевтична програма. През отделните фази на лечението се подбират таргетни упражниния за контрол на позата според индивидуалното здравословно състояние на пациента.
След изготвянето на терапевтичния комплекс и показването му се отделя време за обучение в правилно
изпълнение. Болният трябва да е способен да изпълни самостоятелно всяко движение. Корекцията е
част от педагогическия модел. Забързаният начин на живот на съвременното ежедневие ни задължава
да проучим възможността за избор на програми за продължаваща постурална тренировка с кратко
времетраене. Опита ни показва, че малко пациенти са стриктни в това да изпълняват доброволно и редовно лечебните упражнение. Задължително е присъствието на мотивационен диалог за разясняване на
ползите от упоритостта и волята за изпълнение. Необходимо е визуално обучение с постери за по-добро
разбиране на кривините на гръбначния стълб. Показваме главните мускули участващи в формирането
на долен и горен кръстосан синдром. По този начин пациентите сами могат да подредят упражненията
за тези мускули. Често обвързваме времето за изпълнение със ситуации от дейности от ежедневието.
Нужни са разнообразни упражнения, от които специалистите по медицинска рехабилитация да избират
и създават свой алгоритъм на прилагане при
Цели: Д а се проучи съвременен набор от постурални упражнения като средство за терапевтично
въздействие.
Задачи:
• Установяване на постурални нарушения.
• Проучване на прилаганите упражнения за подобряване на контрола на позата .
• Съставяне на практически указания за правилното прилагане на кинезитерапевтичните средства.
• Да се даде възможност за избор от разнообразни алгоритми на упражнения.
Материали и методи:
За установяване на постуралните нарушения много автори включват мускулни изследвания на горен,
долен кръстосан синдром и оглед с цел определяне посоката на отклоненията на гръбначния стълб,
таза и лопатката в различните равнини. След това се избират определени терапевтични упражнения.

Фиг.№1 Горен кръстосан синдром
В началото на преден план е стояло лечението чрез рефлекторно подтискащи позиции. Това се е
правило с цел потискане на патологичната поза и модели на движение и улесняване на норманите
движения. Вземали са се предвид патологичните равновесни реакции и тези за запазване на позата,
както и автоматичната корекция на мускулния тонус чрез промяна в позата. След години развитие
днес акцентът пада върху контрола на функцията. Обосновката идва от комплексната организация на
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главния мозък, която определя сложното взаимодействие между различните системи (Ст. Янев 2013)
Постуралните реакции са от съществено значение, както за диагностиката, така и за последващото
лечение. Те се характеризират със заемане на известна поза на тялото, главата и крайниците, при опит
от страна на изследователя внезапно да променя позата по точно определен начин. Този опит е еднотипен за дадена възраст, но изменя във времето като по този начин отразява степента на съзряване на
нервната система (Ст. Янев 2012)
Правилното позициониране на таза е предпоставка за алинирането в сагиталната равнина и поддържането на добър баланс на тялото (G. Solberg (2008) Липсата на контрол на тези движения е поради
затруднения в кинестетичния усет. Пациентът трябва да чувства сам позицията на таза без визуална
обратна връзка ето защо докосването е част от практическия процес. Това помага на пациента да почувства движенията на таза. Един от начините е поставяне на въженце на постелката под лумбалните
прешлени изходно положение по гръб (фиг.№2)

Фиг.№3 упражнения на кинестетичния усет с въженце
Етапи на изпълнение:
1. Тилен лег с ръце отворени и поставени настрани. Долните крайници са свити в коленете с ходила
на пода. Притискане на сакрума към пода.
2. Тазът прави преден тилт и увеличава разстоянието между гърба и постелката.
3. Терапевтът дърпа въжето под конкавитета така, че пациентът да почувства движението му.
4. Помолете пациента да спре движението на въжето като го притисне с лумбалната част на гърба.
Ние считаме, че може да се използва различно по диаметър въже като при използване на по-голям се
улеснява упражнението. След локализиране на патологията изместваме въжето в каудално-краниална
посока или обратно за целенасочено действие.
Етапи на изпълнение с поддържане на поза на стена:
• Стоеж на 10-20 см от стена с паралелни ходила на ширината на таза. От тази позиция отпуснете
гърба на стената без да се чувства наклон назад. При премахване на опорната стена пациентът трябва
да може да се задържи прав в тази позиция. Поставянето на ходилата в такова положение позволява
балансирането на тялото на следните точки: петте пръста, латералния ръб и центъра на петата.
• Коленете леко се сгъват докато пателите застанат точно над пръстите на ходилата.
• Заден тилт на таза долната част на гърба се доближава до стената, а сакрумът се мобилизира надолу
• Долните ребра се избутват към стената за удължаване на централната и долната част на гърба.
• След задния тилт на таза горната част на гърба се доближава до стената без напрежение. Главата
се поддържа назад , а центърът на черепа нагоре.
• Концентрация върху чувство на заключване: коленете без никакво движение същото се прилага и
за отделните стави (лакътни, раменни).
Това упражнение може да се приложи и при ортостатични заболявания.
Упражнения за подобряване на алинирането на тялото без стена
Подобно на основата на сграда практикуването на вкореняването на ходилата служи за изграждане
на здрава опора и балансирана поза. В това упражнения пациентите визуализират здрави корени и
винтове (фиг.3). Балансирано разпределение на тежестта на двата долни крайника и определянето на
областите с повече тежест и напрежение.
Медицински колеж – Стара Загора

81

Юбилейна научна конференция - 10 години специалност „Медицински лаборант”

Фиг.№3 Визуализация за изграждане на здрава опора и балансирана поза
Удължаване на гръбначния стълб
След заемане на стабилна опора краката се флектират в коленете извършва се заден тилт изтегляне
на сакрума надолу докато главата се удължава нагоре и се удължава целият гръбначен стълб.
Подобряване на бедрената позиция
Стабилността на тазо-бедрената става зависи от коленните и глезените стави. Критичната точка на
заемането на добър баланс е позиционирането на тибията спрямо талуса, което прави възможно равновесието на всички части на тялото над тези стави. Коленете се флектират леко и се завъртат настрани
внимателно създава се завинтващо движение надолу. При проява на болки в коленете упражненията
се прекратяват или се модифицират леко.
Упражненията за поддържане на правилна поза на стена или без стена са добра основа за последващо
прилагане на упражнения срещу съпротивление.
Упражненията за подобряване на постуралната стабилност.
Те са създадени, за да се включат движение на главата (Вестибуларна стимулация) или да се насърчи
използването на различни сензорните сигнали за баланс (S. Herdman 2007)
1. Пациентът стой с прибрани един до друг долни крайници колкото е възможно с двете или една
ръка си помага да поддържа баланс чрез докосване на стената, ако е необходимо. Главата се завърта
хоризонтално наляво после надясно като погледа е насочен напред към стената за 1 минута. Постепенно
се изключва опората на горните крайници и се доближават ходилата колкото е възможно с по 1-2 см.
2. При остри състояния болният ходи с придружител
3. Пациентът ходи и едновременно ротира главата си като се намира близко до стена, ако почувства
нужда от опора
4. Пациентът стои с крака на ширината на раменете с отворени очи, гледайки право напред към
стената. Постепенно се стеснява опората като се събират ходилата, застава се на пети и пръсти. Упражнението се извършва най-напред с протегнати ръце, след това с ръце в близост до тялото, и след това
със скръстени ръце през гърдите. Всяка позиция се държи за 15 секунди. Общо времетраене от 5 до 15
минути.
5. Фиксираща лампа се поставя на кръста, раменете и главата долните крайници са върху повърхност
с различна плътност. Пациентът се опитва да насочи светлината към цели предварително маркирани
на стената като използва различни позиции на ходилата.
6. Може да се опита предпазливо ходене назад по различни повърхности
7. За да усложни ходенето пациентът завърта глава на двете страни и брой назад от 100 до 3
8. Ходене със стеснена опорна повърхност с подкрепа на стената или чрез докосване като се преминава с подпиране от време на време, а след това горните крайници са свободни
9. Ходене в широк кръг с въртене на главата постепенно кръгът намалява изпълнява се противоравно
10. Ставане и ходене по рампа с по-мека или твърда повърхност
11. Седеж на голяма гимнастическа топка или трамплин леко подскачане с фиксиране на поглед
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върху цел на стената за улесняване на адаптирането на отолит-очния рефлекс
12. Пациентът си представя, че върви в Мол без да вдига шум. Ходи по посока на потока на трафика
и срещу него.
Изводи и заключения:
• Разнообразните упражнения ни дават възможност за избор на техники при различните болестни
състояния.
• Обучението на пациента позволява прилагането на самостоятелен постурален контрол в домашни
условия и по време на работа.
• Трябва да се следва строга последователност в изпълнението за да се достигне до стабилен контрол
на позата по време на движенията изискващи по-високо ниво на баланс.
Литература:
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МАСАЖНИ ПОХВАТИ ОТ КИТАЙСКАТА ТРАДИЦИОННА МЕДИЦИНА
В ПОМОЩ НА БОЛНИТЕ ОТ МЕНИЕРОВА БОЛЕСТ
Т.Ташев, Св.Шопова, , Г. Николаева, , Й. Гавраилов
Университет“Проф.д-р Ас.Златаров“Факултет ,,Обществено Здраве и Здравни Грижи” гр.Бургас

MASSAGE TECHNIQUES IN CHINESE TRADITIONAL MEDICINE ASSISTING
PATIENTS WITH MENIERE’S DISEASE
T. Tashev, Sv. Shopova, G. Nikolaeva, , J. Gavrailov
University “Prof. Dr. Asen Zlatarov”, Faculty “Social Health and Health Care” city of Burgas

Summary. The Meniere’s disease is a non inflammatory disorder of the inner ear with a typical triad of
symptoms. It affects adults, although there are separate cases of affection of children. The etiology is not
completely clear, and a number of factors are described as provoking the disorder appearance. The treatment
is mainly conservative. During the period of remission in order to complement the medical treatment we used
with success a list of techniques from the traditional Chinese medicine. It is only the complex approach which
can lead to a long-term symptoms relief. Using the wisdom of the ancient therapies we discover practices with
fewer side effects.
Key words: Meniere’s disease, techniques, ancient therapies
Въведение:
Мениеровата болест представлява лабиринтопатия, дължаща се главно на съдови разстройства във
вътрешното ухо. Това заболяване има характерни признаци и се приема от мнозинство автори за отделна
нозологична единица. Описано е през 1861г. от френският лекар Мениер. Заболяването фактически
представлява периферен кохлео- вестибуларен синдром. Наречена е още ендолимфатичен хидропс
изобразен е на (Фиг.№1) Характеризира се с пристъпи на световъртеж, шум в ушите и загуба на слуха.
Загубата на слуха е за известно време флуктираща, тоест не е с перманентно състояние, появява се и
изчезва, може да редува ушите, след това става перманентна без връщане на нормалната функция.
Признаците на болестта са вариабилни, не всички страдащи от това състояние изпитват едни и същи
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симптоми. Факторите, които могат да предизвикат това състояние са много.
1. Вазомоторни смущения и по- специално спазмът на съдовете на Вътрешното ухо.
2. Алергия
3. Интоксикация
4. Преумора
5. Психическа травма и т.н.

Фиг. 1 Ендолимфатичен хидропс на вътрешното ухо
Болестта на Мениер е свързана с ендолимфатичен хидропс, излишък на течност във вътрешното
ухо. Ендолимфатичната течност прелива от нормалните си канали в ухото и се влива в други области,
причинявайки увреждане. Мембранозният лабиринт е система от мембрани в ухото, съдържаща течност,
наречена ендолимфа. Мембраните могат да станат разширени като балон, когато налягането се увеличава
и дренажа е блокиран. Това може да е свързано с подуване на ендолимфатичният сак или други тъкани
във вестибуларната система, която е отговорна за чувството за баланс в организма. Симптомите могат да
се появяват при наличие на инфекция на горните дихателни пътища, тютюнопушене, алкохол.Мениер
дава класическо описание на симптомите на заболяването, което е с пристъпен характер. - Пристъпите
настъпват обикновено внезапно, без видима причина и се характеризират със силен световъртеж, гадене,
понякога и повръщане, шум в едното ухо, намаляване на слуха, понякога се наблюдава и главоболие.
Установява се нарушено равновесие, до степен , че болният не е в състояние да се движи. Лицето е
бледо, често със студена пот по челото. Пулсът е забавен. Болните лежат принудително на засегнатата
страна със затворени очи, защото имат фотофобия, освен това всяка промяна на положението води до
засилване на световъртежа и на вегетативните реакции (А. Еремей 1984).
Пристъпните ремисии са еднакви, но обикновено следващите пристъпи са по слаби. Макар и рядко,
при някои болни пристъпите са повтарят често и със значителна интензивност на проявите. В тези случаи болните стават мълчаливи, подтиснати - избягват общуването.Обикновено след преминаването на
пристъпа всички признаци изчезват с изключение на намаления слух.Диагнозата в момента на пристъпа
не е трудна. В междупристъпните периоди много важни са данните на анамнезата. Съществуват редица
заболявания, които дават кохлео- вестибуларни прояви. Точното им разграничаване от Мениеровата
болест не винаги е лесно. Ретро лабиринтите увреждания-арахнитът в понтоцеребралния ъгъл и туморите в тази област, не дават строго хормонични прояви, характерни за лабиринтно увреждане. При
синдром на Баре- Лиеу се касае за нарушено кръвоснабдяване на лабиринта в резултат на промените
в шийните прешлени притискащи артерия вертебралис. Този симптом се появява обикновено при определено положение на главата. С прмяна на това положение обикновено пристъпът изчезва. В много
редки случаи се касае за кръвоизливи в лабиринта при някои общи заболявания, например левкемия.
При болестта на Мениер пристъпите не застрашават живота на болния. Намаления слух обаче е
траен. При чести пристъпи се намалява трудоспособността и психо-емоционалното състояние се влошава. Наред с всичко, което може да се предложи съвременната медицина като изписване на подходящи
медикаменти, физиотерапевтични процедури, оперативно лечение Мениеровата болест успешно се
повлиява и от масажни похвати от традиционната китайска медицина.
Цел и задачи:
Цел: Да се проучат масажните похвати на традиционната китайска медицина в помощ на пациен-
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тите с това заболяване.
Задачи:
• Да се проучи етиологията и симптоматиката на заболяването
• Да се подбере правилната схема за работа на акупресурните точки
• Избор на масажни прийоми и тригерни точки
Материали и методи
Средства от китайската традиционна медицина. Терапевтични възмножности включващи – обработка
на акупресурни точки , които са разположени върху меридиани, по строго определена методика и ред.
Времетраенето на процедурата се определя аналитично за всеки пациент , в зависимост от функционалното му състояние (З.Горанова 1995).
• Схема за работа по време на пристъпа
GI4 IG3,19 VB2,41 TR5 F6 V62 R7
• Схема за работа извън пристъпният период
V23 IG19 RP6 GI11 V10, 43 R 1,2 Е 36 TR17,20,24,21 МС6,
Лечението се провежда всеки ден или през ден в извън пристъпния период.
• Описание на съкращенията
P - Бял дроб
E - Стомах
VB - Жлъчен мехур
V - Пикочен мехур
MC - Перикард
F - Черен дроб
R - Бъбрек
RP - Далак
C - Сърце
GI - Дебело черво
IG - Тънки черва
ТR - Tроен нагревател
VC - преден срединен меридиан
VG - заден срединен меридиан
Масажна яка - релаксираща. Изходно положение- лицев лег. Прилагат се релаксиращи похвати с
цел психоемоционално повлияване на пациента . Времетраене 15-20минути. Обработва се и ушната
мида обхващащо с последващо издърпване навън.Работи се върху точките на меридиана на пикочния
мехур с релаксиращи прийоми. Обработване на тригерни точки при поява на главоболие подходящи
за пациенти с Мениерова болест. Локализация на мускулите и референтна болка (фиг. №2)

Фиг.№2 Тригерни точки за повлияване на главоболието появило се при пациенти с Мениерова болест
Медицински колеж – Стара Загора
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Изводи и заключения.
• Това заболяване има висока степен на инвалидност по отношение на слуха. Затова не трябва да се
изолира неговото повлияване само медикаментозно и оперативно .
• Трябва да се окомплектова с другите методи за алтернативно повлияване на пристъпите , както и
извън-пристъпният период .
• В бъдеще е необходимо прилагане на комплексна методика на пациенти с мениерова болест за
проследяване на ефекта от нея
Литература:
1. Горанова З. Атлас по китайски точков масаж – Шаолинска школа -Национална спортна академия
София 1995.
2. Еремей А. А. Болезн Мениера- Кишинев: Штиница ,1984.
3. Тъйкочинская З.Д. Основъй иглорефлексотерапии- М. Медицина, 1979.

ПРИЛОЖЕНИЕ НА НИСКОЧЕСТОТНОТО ПРОМЕНЛИВО ЕЛЕКТРОСТАТИЧНО
ПОЛЕ В КОМПЛЕКСНАТА РЕХАБИЛИТАЦИЯ ПРИ ПАЦИЕНТИ
С ОСТЕОАРТРИТ НА КОЛЯННАТА СТАВА
Мръцкова Г. 1, Петров Д. 2 , Димитров Н.3
Тракийски университет, Медицински факултет – Стара Загора
1
Катедра „Медицинска рехабилитация и Ерготерапия, Физикална медицина и Спорт”
2
Катедра „Социална медицина и Здравен мениджмънт”
3
Отделение по ортопедия и травматология, УМБАЛ „проф. д-р Ст. Киркович“, Стара Загора
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1

Introduction: Osteoarthritis (OA) is the most common form of arthritis and is one of the most important
public health problems. Due to its predilection for lower extremity joints such as the knee and hip, OA is the
leading cause of lower extremity disability amongst older adults.
Development and application of new methods in complex treatment and rehabilitation of degenerative
joint disease are among the priorities of modern Physical Medicine and Rehabilitation.
Objective: To trace the therapeutic effects of low frequency pulsation electrostatic field treatment and
kinesiotherapy of patients with gonarthritis.
Materials and Methods: In the one year period observational study 23 patients with radiographic proven
gonarthrosis II-nd and III-d grade by Kellgren-Lawrence were involved. The treatment was carried out in 10
day courses. All patients passed through low frequency pulsation electrostatic field therapeutic course and
complex of Therapeutic Exercise, each of them in 10 procedures. The results are objectified by assessing of pain
VAS, Manual Muscle Test, measuring the circumference of the knee, Range of Motion Test and questionnaire
WOMAC / Western Ontario and McMaster Universities Osteoarthritis Index /.
Results: A statistically significant reduction of pain at rest (Z = 4.169, p <0.001), walking (Z = 4.319, p <0.001),
going downstairs (Z = 4.250, p <0.001), going up stairs (Z = 4.255, p <0.001) and edema of periarticular tissues (t
(22) = 7.598, p <0.001) is reported. Improvement of the volume of movement in the joint (flexion at the beginning
of treatment Me (Range) was 105º (90º-120º), and after -120º (100º-125º) and increase of the functional activity
in daily activity performance is registered. WOMAC subscales function (before therapy Mean±SD was 46.3 ±
8.2, and after rehabilitation - 39.6 ± 7.1).
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Conclusion: The results of the study show that low frequency pulsation electrostatic field and kinesiotherapy
could be an effective option for functional recovery in the complex treatment and rehabilitation of patients
with knee joint osteoarthritis.
Keywords: knee joint osteoarthritis, low intensity and low frequency pulsation electrostatic field, pain, functional
activity.
Въведение: Остеоартритът (ОА) е най-честата форма на артрит, засяга около 15 % от населението [1]
.Предилекционно засяга ставите на долните крайници, коленни и тазобедрени. ОА е водеща причина
за увреждане на долните крайници сред възрастните хора, като риска от развитие на ОА на КС при
мъже е около 40% , а при жените 47%. [2]
Структурните промени при OA се свързват със загуба на хрущял, която рентгенологично се представя
със стесняване на ставната междина, остеофитоза и субхондрална остеосклероза. Често обаче, пациенти с рентгенологично доказана гонартроза нямат болка в коленните стави.[3,4] Степеннта на тежест
на заболяването не бива да се оценява само ренггенографските данни, важна роля при активираната
остеоартроза играе функционалното състояние на костите, хрущяла, лигаментите, ставната капсула,
периставната мускулатура и нервните структури, които контролират двигателния акт. Всички тези
компоненти би следвало да се приемат като единна функционална единица на опорно-двигателния
апарат. Ако някой от тези компоненти е функционално непълноценен, то и функцията на самата става
ще бъде нарушена. [5-9] Отслабването на m. quadriceps femoris при гонартроза, се появява преди болката
в ставата и нарушената ставна функция. Дефицитът на мускулна сила и проприоцепция при ОА на
колянната става са вероятно причинени от ограничена функция на четириглавия мускул с цел намаляване на болката. Подобряване на мускулната функция и особено сила чрез упражняване е свързано
с намаляване на болката и подобрена функция на КС при ОА.[10]
Разработването и прилагането на нови нефармакологични методи в комплексното лечение и рехабилитация на дегенеративните ставни заболявания са сред приоритетите на съвременната Физикална
и рехабилитационна медицина.
Целта на настоящето проучване е да проследи терапевтичните ефекти от комплексното лечение с
нискочестотно променливо електростатично поле и комплекс ЛФК при пациенти с остеоартроза на
колянната става.
Материали и методи: За период от една година в наблюдателно проучване обхванати 23 пациенти,
на възраст между 42 и 78 години с рентгенологично доказана гонартроза II и III степен по KellgrenLawrence. От тях 15 са жени със средната възраст 61.73±12.9 години и 8 мъже със средна възраст 61.75±9.6
(р=0.997). Давността на настоящия епизод е 1.7±0.7 месеца.
Лечението се провежда курсово- 10 дни, всички пациенти проведоха терапевтичен курс с нискочестотно променливо електростатично поле и комплекс ЛФК. Проследени са резултатите в началото и след
приключване на терапевтичния курс чрез оценка на болката по VAS в покой, при движение, изкачване
и слизане по стълби. Тест мануално мускулно тестуване, сантиметрия на КС, тест обем на движение
и въпросник WOMAC /Western Ontario and McMaster Universities Osteoarthritis Index/. Рзработен за
възрастните пациенти с остеоартроза. Използвана е модификация V.LK3.1
Статистически анализ
Количествените данни са представени като средна стойност (Mean) и стандартно отклонение (SD),
ако разпределението е нормалното или като медиана и размах, ако е различно от нормалното. Нормалността е изследвана с теста на Шапиро-Уилк (Shapiro-Wilk test). Сравненията на количествени данни
преди и след терапията бяха извършени чрез едноизвадковия т-тест на Стюдънт (One sample Student
t-test) или тест на Уилкоксън (Wilcoxon Signed Ranks test). Категорийните данни са представени в проценти И бяха анализирани чрез точния тест на Фишър(Fisher’s Exact test). Статистическа значимост е
при ниво p<0.05. Данните бяха анализирани със SPSS for Windows v.13.
Клинични и рентгенологични критерии за включване:
1. Възраст ≥ 38г.
2. Болка в КС през повечето дни на последните месеци;
3. Крепитации при активни движения в КС;
4. Сутрешна скованост /30 мин или по- малко/;
5. Рентгенологични данни за ОА на КС по Kelgreen – Laurence II и III степен.
Медицински колеж – Стара Загора
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Изключващи критерии:
1. Възраст под ≤ 38г;
2. Данни за ОА придружени с анамнеза за остра травма на КС;
3. Общи противопоказания за електролечение /Декомпенсирани ССЗ вкл. пейсмейкър, Остри инфекциозни състояния, чувствителност към електрически полета и др/;
4. Рентгенологични данни за ОА на КС по Kelgreen – Laurence I и IV степен.
Терапевтични цели при комплексната рехабилитация на пациенти с активирана гонартроза с нискочестотно променливо електростатично поле и комплекс ЛФК са:
- Намаляване на болката и сковаността,
- Редуциране едема на периставните тъкани и мускулната слабост,
- Подобряване обема на движение в засегната става и локомоторна функция,
- Повишаване на ежедневната функционална активност;
Апликационна методика Нискочестотното променливо електростотично поле се приложи на пациентите посредством ръчен апликатор (осцилираща глава) – 9.5 см /апарат Deep Fscillation Evident®/.
Процедурата включва третиране на КС, околоставните тъкани и зоната на m. Quadriceps femoris. Терапевтични модалности: Променлива честота 100–144 Hz 5 мин,. Постоянна честота 85 Hz 5мин. Променлива честота 14–20 Hz 4 мин. Режим на модулации 1:1 (леки вибрации).
Кинезитерапевтичен комплекс: ЛФК се провежда непосредствено след електропроцедурата. Включва
аеробни упр, аналитична гимнастика за бедрената мускулатура, с акцент за Vstus medialis et lateralis m
Quadriceps femoris, релаксиращи прийоми за скъсените мускули, упр. срещу съпротива, упр. за повишаване обема на движение в колянната става.
Резултати:
В проучването бяха включени 23 пациенти с остеоартроза. При 15 от тях беше засегната дясната
колянна става /КС/, а при 8 лявата КС. Не се установи статистическа връзка между вида на засегнатата
колянната става (дясна или лява) и степените на остеоартроза (2=0.212; р=0.685). Фиг.1

Фиг.1 Разпределение на степените на ГА при лява и дясна КС.
След проведения курс на комплексна рехабилитация се отчете намаляване на болковия синдром.
Резултатите бяха проследени посредством измерване на субективното усещане за болка преди и след
приключване на терапевтичния курс, по VAS /Визуално-аналогова скала за болка/. От 0- без болка, 2-3
лека болка, 4-5 умерена болка, 6-7 силна болка, 8-9 много силна болка до 10- нетърпима болка. Оценени
са болка в покой, при движение, изкачване и слизане по стълби.
След проведената комплексна рехабилитация се установи статистически значимо намаляване на
болката преди и след терапията в: покой (Z=4.169, p<0.001), при ходене (Z=4.319, p<0.001), слизане по
стълби (Z=4.250, p<0.001), качване по стълби (Z=4.255, p<0.001). Резултатите са представени в Табл.1
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Табл.1 Динамика на болката в покой, при ходене, слизане и качване по стълби преди и
след комплексна рехабилитация.

При сантиметрията на колянна става се становява статистически значимо намаляване на обиколката
на КС в см. след терапията (t(22)=7.598, p<0.001). Преди физиотерапевтичното /ФТ/ лечение средната
обиколка е 40.35±3.85, а след терапия е 39.09±3.91. Фиг.2

Фиг.2 Средна стойност при сантиметрия на КС преди и след терапията
Обемът на движение в КС се оценява чрез гониометрия в ъглови градуси. Наблюдава се повишаване
на обема на флексия в колянната става след приключване на ФТ. Установява се статистически значима
зависимост преди и след терапията (Z=4.272, p<0.001), като в началото на лечението Ме=105º(90º-120º),
а след Ме=120º(100º-125º).
За определяне на Степента на мускулна слабост на m. Quadriceps femoris, се използва Тест за мануално мускулно тестуване. Пациентите бяха разпределени в 4 групи в зависимост от степента на мускулна
слабост /2,3,4,5/. Наблюдава се статистически значима редукция в степента на мускулна слабост преди
Ме=3(2-4), и след терапия Ме=4(3-5), (Z=3.286, p=0.001). В началото на терапевтичния курс 4.3% от пациентите са били с оценка слаб (2) за m. Quadriceps femoris, 91.3% с оценка удовлетворителен (3) и само
4.3% с оценка добър (4), като след приключване на рехабилитацията преобладават пациентите с оценка
добър (34.8%) и много добър (21.7%) и намаляват тези с оценка 3 (43.5%) Фиг.3

Фиг. 3 Динамика в степените на мускулна слабост преди и след терапията
Медицински колеж – Стара Загора
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WOMAC Score /Western Ontario and McMaster Universities Osteoarthritis Index/ е разработен за оценка
но остеоартрозата на долен крайник при възрастните пациенти. В проучването е използвана е модификация V.LK3.1, която включва оценка на болка в 5 пункта, скованост в 2 пункта и функция в ежедневния
живот в 17 пункта. Тежестта на симптомите се оценява по вербална скала на Likert в 5 точки: 0- липсва;
1- слаба; 2- умерена; 3- силна; 4- много силна. Колкото по- висок е крайния резултат, толкова по- изразена
е симптоматиката и степента на функционална увреда е по- тежка. Наблюдава се статистическа зависимост (Z=4.201, p<0.001), изразяваща се в намаляване на общия WOMAC score преди Ме=64(47-78), и след
комплексна рехабилитация Me=51.1±9.9. Сковаността се оценява се по субскала за степен на скованост
/Subscale Stiffness 0-8т/ с 2 въпроса. Установява се статистическо значимо намаляване на сковаността в
засегнатата КС (t(22)=8.259, p<0.001), в началото на курса е 5.09±1.28 и след приключване на лечението
e 3.35±1.23. По отношение на функционалналната активност за оценка е приложена субскала функция
/Subscale Function 0-68т/ със 17 въпроса. След проведения курс на рехабилитация се наблюдава повишаване на функционалната активност при пациентите с остеоартроза на КС, изразяваща се в редукция
на WOMAC Subscale Function. Отчете се статистическа значима зависимост (t(22)=6.941, p<0.001), преди
Меan=46.3±8.2 и след комплексна рехабилитация Mean=39.6±7.1. Табл.2
Табл.2 Динамика на общия WOMAC Score, субскала скованост и функция преди и след проведената
комплексна рехабилитация.

Дискусия: Терапевтичните ефекти при лечението с нискочестотно променливо електростатично
поле зависят пряко от приложената постоянна или променлива честота.[11] Обезболяващия ефект се
проявява бързо и има продължително последействие.[12] Дължи се на активирането на gate контрола
върху болката[13] и психологичния ефект от проведената терапия.[14] Противовъзпалителния ефект
по литературни данни е следствие от инхибирането на прекисната оксидация на липидите и производството на кислород съдържащи радикали,[15,16] което също играе роля и при редукцияна на болката.
Намалява неефективния шънтов кръвоток, постига се вазодилатация на прекапилярите и в последствие
се подобрява микроциркулацията.[17] Отделените от мастоцитите биологично активни субстанции
хистамин, протеаза, серотонин, хепарин, осигуряват продължителната вазодилатация.[18] НЧПЕП има
противооточен и лимфодренажен ефект.[15,19] Повишава се еластичността на тъканите – редуцира се и/
или се предотвратява фиброзирането. Повишава се мобилността на ставите.[20] Редуцира се мускулния
спазъм в зоната на третиране, чрез въздействие върху нервните окончания и нервните влакна, вероятно
чрез повлияване на Са- регулираните процеси в клетката. Миогенната активност се свързва с промяна
във вътреклетъчното ниво на Са йони.[18] Подобрява се трофиката и регенеративните процеси, на базата
на активиране на местните механизми на тъканния кръвоток, увеличаване на местната микрохемодинамика, увеличаване на транспортните функции на кръвта, подобряване на транскапилярния обмен.
Много проучвания доказват, че пациентите с остеоартроза на долен крайник имат слабост на четириглавия мускул, нарушена проприоцепция и баланс и тенденция към чести падания. Мускулната
слабост корелира с болката и нарушената функция и е резултат от артрогенна редукция на волевата
контракция и рефлексна инхибиция, предизвикани от болката и отока.[21] Отслабването на m. quadriceps
femoris при гонартроза, изразено в биохимичен и биомеханичен компонент, се появява преди болката
в ставата и нарушената ставна функция. M. quadriceps femoris e основният антигравитационен мускул
на долния крайник, служи за намаляване на скоростта при ходене, абсорбира механичното натоварване и осигурява динамична стабилност на ставите. Дефицитът на мускулна сила и проприоцепция
при ОА на колянната става са вероятно причинени от ограничена функция на четириглавия мускул с
цел лимитиране на болката. Подобряване на мускулната функция и особено сила чрез упражняване е
свързано с намаляване на болката и подобрена функция на КС при ОА.[10] Има значими доказателства
за ефекта на кинезитерапията при остеоартроза, особенно на колянната става. Систематични обзори
доказват положителното и въздействие върху болката, функцията и общото състояние (17 RCT). [22,23]
M. Fransen и McConnell на базата на мета-анализ на 32 рандомизирани контролирани проучвания,
обхващащи 3626 пациента в рамките на Cochrane сътрудничество, намират платинена степен на дока-
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зателства, че физическите упражнения редуцират болката и подобряват функцията при гонартроза,
като ефектът им е сравним с този на НСПВ. [23,24]
След проведеното от нас наблюдателно проучване се установи статистическо значимо намаляване
на болковия синдром в покой и при физическа активност (ходене, слизане и качване по стълби), редуциране на едема на периставните тъкани, мускулна слабост на m. Quadriceps femoris) и степента на
скованост (WOMAC Subscale Stiffness). Подобряване обема на движение в колянната става и повишаване
на функционалната активност при изпълнение на ежедневните дейности, WOMAC Subscale Function и
редукция на общия WOMAC score.
Нашето проучване потвърждава получените резултати при комплексна рехабилитация на пациенти
с гонартроза, включващи приложението на терапия с Deep Oscillation. Onose G. et al. съобщават за намаляване на болката и подобряване на движението при пациенти с остеоартроза. VASP се подобрява от
6,32 на 1,96 (р < 0.0001) след лечението. В комплекс с целенасочена кинезитерапия се подобрява обемът
на движение в засегнатите стави. [25] В друго проучване след проведено лечение с Deep Oscillation на
60 пациенти с гонартроза ІІ рентгенологичен стадий по Kellgren–Lawrence, Кульчицкя Д. Б. и съавтори[26], съобщават за статистически значимо намаляване на общия WOMAC score с 19.9% (р < 0.05) и
подобряване на показателите за качество на живот, оценени по short form 36 health survey questionnaire.
Заключение: Комплексната рехабилитация на пациенти с остеоартроза на колянната става с нискочестотно променливо електростатично поле и целенасочена кинезитерапия води до редукция на
симптоматиката и подобряване на ежедневната функционална активност. Резултатите от проведеното
изследване показват, че терапията с нискочестотно променливо електростатично поле и целенасочена
кинезитерапия би могла да бъде ефективна възможност за функционално възстановяване при комплексното лечение и рехабилитация на пациенти с остеоартроза на колянната става.
Библиография
1.Guccione AA, Felson DT, Anderson JJ, Anthony JM, Zhang Y, Wilson PW, et al. The effects of specific medical
conditions on the functional limitations of elders in the Framingham Study. Am J Public Health 1994;84:351–8
2.Johnson VL et al, “The epidemiology of osteoarthritis”, Best Practice & Research Clinical Rheumatology
28 (2014) 5–15
1.Woolf A. D et al Burden of major musculoskeletal conditions.Bull World Health Organ. 2003; 81(9): 646–656.
3 .Slemenda C; Brandt K D; Heilman K; Mazzuca St; Braunstein E M.; Katz BP; Wolinsky F D Quadriceps
Weakness and Osteoarthritis of the Knee Ann Intern Med. 1997;127(2):97-104.
4.Lawrence JS, Bremner JM, Bier F. Osteoarthrosis Prevalence in ihe population and relationship between
symptoms and x-ray chunqet Ann RheumDis. 1966;25:1-24
5. Hurley MV., The role of muscle weakness in the the pathogenesis of osteoarthritis Rheumatic Disease
Clinics of North America Volume 25, Issue 2 , Pages 283-298, 1 May 1999
6.Brandt K . Putting some muscle into osteoarthritis . Ann Intern Med . 1997;127:154
7.Hurley M, Scott DL, Rees J, et al. Sensorimotor changes and functional performance in patients with knee
osteoarthritis . Ann Rheum Dis . 1997;56:641
8.Sharma L , Pai Y-C , Holtkamp K , et al. Is knee joint proprioception worse in the arthritic knee versus the
unaffected knee in unilateral knee osteoarthritis? . Arthritis Rheum. 997;40:1518
9.Slemenda C, Brandt KD, Heilman DK, et al.Quadriceps weakness and osteoarthritis of the knee . Ann
Intern Med . 1997;127:97
10.Bennell, K.L., Wrigley T.V., Hunt M.A., Lim B.W., Hinman R.S., Update on the role of muscle in the
genesis and management of knee osteoarthritis.–Rheum Dis Clin N Am.,39, 2013, 145–176.
11 Куликов А.Г., Кузовлева Е.В. Применение низкочастотного электростатического поля в клинической практике Физиотерапия, бальнеология и реабилитация №4 2013 С 44-54
12.Fistetto, G., et al. Deep Oscillation: therapeutic-rehabilitative experiences with a new electrostatic device.
– Minerva Med., 2011 Aug, 102 (4): 277-88
13.Trubulski, R. Using the Hivamat 200 system in the treatment of wounds. – Rehabilitacia W. Praktice,
2008, 1: 28–33.
14.Колева, И. Основи на физикалната медицина, физикална терапия и рехабилитацията. София, 2013.
15. Gasbarro V., et al. Role of Hivamat®(Deep Oscillation) in the treatment for the lymphedema of the limbs.
– Eur J Lymphol, 2006, 16: 13–18.
16.Mikhalchik E., et al. Effects on blood parameters of DEEP OSCILLATION®. – In: 1st International
Медицински колеж – Стара Загора

91

Юбилейна научна конференция - 10 години специалност „Медицински лаборант”
Conference on Skin and Environment, Moscow – St. Petersburg. 2005. Vol. 59.
17.Korkina L., et al. Treatment of Gynoid Lipodystrophy (Cellulite) with Deep Oscillation®: A Pilot Clinical
Study. – In: 29th Annual Meeting of The Bioelectromagnetics Society, Kanazawa, Japan. Vol. 2. 2007.
18.Старосветская О.А, Влияние приемления применение ИЭСП на показатели микроциркуляции
у больных нейроциркуляторной дистонией по гипертоническому типу. – Вестник восстановительной
медицины, 2013, 1.
19.Jahr S, et al. Effect of treatment with low-intensity and extremely low-frequency electrostatic fields (Deep
Oscillation) on breast tissue and pain in patients with secondary breast lymphoedema. – Journal of Rehabilitation
Medicine, 2008, 40(8): 645–650.
20.Therapy with Deep Oscillation® Evident Clinics Physiomed
21.Илиева Е. Комплексна рехабилитация и ерготерапия след ендопротезиране на колянната става.
Клинична рехабилитация и балнеология. 6-9/2007. стр. 10-15.
22.Roddy E, Doherty M, Changing life-styles and osteoarthritis: what is the evidence? Best Practice & Research
Clinical Rheumatology, Vol. 20, 1, 81–97, 2006
23.Илиева Е. Съвременен подход в доказателствената медицина в поведението и рехабилитацията
при дегенеративни ставни заболявания. Сп. Физикална медицина, Рехабилитация и здраве, Vol. 3,
стр19–24, 2009
24.Fransen M, McConnell S. Exercise for osteoarthritis of the knee. Cochrane collaboration, 2, 2009.
25.Onose G, et al. Our expirence concerning the use of Deep Oscillation in the therapy of osteoarthritis
26.Кульчицкя Д.Б. и соавт. Применение импульсного электростатического поля для лечения больных
с гонартрозом- Физиотерапевт 2014,2, 53-57
Гр. Стара Загора ул. „Армейска” № 11
МФ, ТрУ, Катедра „Медицинска рехабилитация
и ерготерапия, физикална медицина и спорт“
Д-р Галина Мръцкова E-mail doc_matzkova@abv.bg

ПРЕДСТАВЯНЕ НА SPA РИТУАЛ С ПОЛУСКЪПОЦЕННИ КАМЪНИ И КРИСТАЛИ
Ваня Павлова, Руска Паскалева, Виолета Иванова
Медицински факултет при Тракийски университет – Стара Загора
Катедра: Медицинска рехабилитация и ерготерапия, физикална медицина и спорт

PRESENTATION OF RITUAL SPA WITH SEMIPRECIOUS STONES AND CRYSTALS
Vanya Pavlova , Ruska Paskaleva, Violeta Ivanova
Faculty of Medicine at Trakia University - Stara Zagora
Department of Medical Rehabilitation and Occupational Therapy, Physical Medicine and Sports
ABSTRACT
Since ancient times people used precious and semi-precious stones of various magical and religious rituals,
shamanic practices or simply for decoration. The Mayans were the first to diagnose and treat certain diseases
with the help of semi-precious stones and crystals. The purpose of this paper is a study of the impact of semiprecious stones and crystals on the human body in SPA And Wellness practices and presentation of SPA ritual.
The study involved 45 clients on which is attached kristaloterpiya and products using minerals being conducted
and psychometric test. An variance and correlative analysis of the data received.
Keywords: semi-precious stones, crystals, SPA ritual, Wellness practices.
ВЪВЕДЕНИЕ
Кристалотерапията, изучаваща въздействието на кристалите върху човешкото здраве, е позната на
хората повече от 5000 години. Самото наименование е от гръцки произход-kristalos, което означава лед.
Кристалите са хомогенни тела, с постоянен химичен състав, правилна вътрешна структура и геометрична форма. Всеки един кристал носи единствена вибрация, отразена в неговата структура, форма,
цвят, прозрачност. А самият процес на въздействие върху нашата система е пренасяне на тази вибрация
върху определена точка, област или целият организъм. Тъй като кристалите са стабилна структура,
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вибрацията която носят хиляди години е непроменена и по този начин действат върху организма и
нарушената му вибрация, като я уравновесяват и задействат енергийните пътища [10].
Ефектът от енергийното въздействие на лечебните кристали води до балансиране на биоенергийното
поле и значително подобряване на организма. Терапията с полагане на камъни може да бъде доста
интензивна и води до следните физиологични промени в човешкия организъм:
•
подобрява се състоянието на нервната и ендокринната системи;
•
на кръвоносната и дихателната системи,
•
на стомашно-чревния тракт;
•
повишава се плодовитостта и сексуалната активност;
•
освобождаване от стреса, постига се дълбока релаксация;
•
облекчават се болките от различно естество,
•
подсилва се имунната система [8,9].
Съвременната наука използва кристалите за предаване и усилване на енергията, а в SPA индустрията
нараства влагането на скъпоценни и полускъпоценни камъни в козметичните продукти. Минералите
имат редица качества, които действат благотворно върху кожата на лицето и тялото, като възвръщат
младежката и красота, а кристалите започват да се използват и в декоративната козметика [10]. Макар
и не толкова популярни в големите СПА центрове от световен мащаб могат да се видят и стаи за релакс
с огромни късове кристали, както и помещения за кристалотерапия специално декорирани за процедурата. Все по популярни стават кристалната парна баня и кристалната сауна [11,12].
Целта на настоящата разработка е проучване на въздействието на полускъпоценните камъни и
кристали върху човешкия организъм при SPA и Wellness практиките и представяне на SPA ритуал.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ
В проучването участват 45 клиента, върху които е приложена кристалотерпия и продукти, използващи минерали, като е проведен и психометричен тест.
Вниманието бе насочено към ефективното въздействие върху организма на клиентите след приложения ритуал.
Кристалотерапевтичния ритуал е едно умело съчетание на изцяло природни съставки – полускъпоценни камъни, кристали, морски соли, етерични масла за постигане на пълен релакс и ревитализиране на
организма. Изпълнява се в няколко стъпки в определена последователност, които взаимно се допълват.
Първата стъпка на ритуала е т. нар. “Wellcome massage” изразяващ се в ритуално измиване на ходилата.
Извършва се в дървена ваничка за ходила, напълнена с топла вода и добавени свежи ароматерапевтични
масла по избор на клиента. След ритуалното измиване следва подсушаване на ходилата, като се използва
предварително затоплена хавлия. Целта на тази стъпка е да приветстваме клиента за добре дошъл, като
по време на тази процедура може да бъдат обяснени следващите стъпки и да се даде малко повече
информация за самите продукти и тяхното въздействие.
Следва ексфолиране на цялото тяло с финно стрити морски соли, напоени в етерични масла за почистване на кожата и по-добра абсорция на последващите продукти.
Третата стъпка от ритуала е нанасяне на нежна кремообразна маска съдържаща розов родохрозит, зелен
смитсонит и малахит с много добро реминерализиращо и подхранващо действие.
Следват т. нар. “Worming” или подготвителни техники. Изпълнява се ритмичен натиск с двете ръце
едновременно през хавлията като се започва от ходилата, задната повърхност на долни крайници, тазова
област, гръб и задна повърхност на горни крайници. Тези техники са първият контакт на терапевта с
клиента преди същинския масаж, като въздействието им е дълбоко релаксиращо и отпускащо.
Следващата стъпка е същинският масаж, съчетаващ масажни техники с полускъпоценни камъни, кристали, вулканични камъни и арома масла. Започва с два топли червени ясписа, които отдават енергията
си при плътен контакт с тялото. Заради изключително разнородния състав на този камък, се смята че е
способен да обединява различните енергии в тялото и по този начин да възстановява взаимовръзката
между отделните органи. Следва масаж с два планински кристала имащи изключително благоприятно
влияние върху имунната система.
При масажа се акцентира на паравертебралната мускулатура, върху която се оказва ритмичен точков
натиск по цялото протежение на гръбначния стълб. След това се прилага масаж с топли вулканични
камъни, които отдавайки топлината си на тялото действат релаксиращо на мускулатурата, подобряват
Медицински колеж – Стара Загора
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кръвообръщението, затоплят мястото на приложение и всичко това води до намаляване на нервнопсихичното напрежение. Следва масаж на лице с планински кристал и розов родохрозит, познат като
камъкът на младостта, благодарение на изключително ценния си химичен състав, стимулиращ производството на колаген и еластин в кожата.
Финалната част на ритуала се изразява в поднасяне на структурирана с планиски кристал чаша вода.
РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ
СПА-процедурите чрез оздравителни техники могат значително да подобрят здравето на човека,
както и да направят външния му вид много по - привлекателен. Особено впечатляващ е ефектът от
пиенето на структурирана с планиски кристал чаша вода [1,2]. Чрез вътрешното им въздействие върху
организма, допълнено от външните механични похвати, човек получава цял комплекс от специфични
физио-, био- и терапевтични процедури, укрепващи всестранно здравето му [3,4,5]. По принцип в СПАпроцедурите основният акцент е в синхронизирането между физическите и психологическите дадености
на човека – и когато това бъде постигнато, неусетно навлизаме и в хармонията, към която се стремим [6].
Анализите и резултатите от нашето изследване на Психометричен тест 1 (фиг. 1.) показват, че след
приложените процедури всички клиенти се повлияват положително като: 47% от анкетираните са с
повишено самочувствие, 30% са с добро настроението, 73% се чувстват свежи, 50% са с повишени сили
и 33% са доволни от процедурите. Тези резултати се определят от позитивното влияние на СПА - техниките върху възрастовите промени, като се основават предимно на въздействието на различни типове
минерални води, благовонни масла, минерали, релаксиращи масажи и билки върху човешкото тяло.
Чрез тях се подобрява състоянието на кожата и се възстановява баланса на тялото.

Фиг. 1. Резултати от приложения Психометричен тест 1
Много показателни са и резултатите от Психометричен тест 2, относно състоянието на клиентите
преди процедурите (фиг.2), като 57% от изследваните са били напрегнати, 53% са били уморени, 40%
в лошо настроение и 33% с лошо самочувствие. Само 6% не са доволни от въздействието на СПА процедурите. Всички останали клиенти се чувстват превъзходно и смятат, че СПА – ритуала и останалите
топлите процедури – сауна и парна баня имат траен положителен ефект върху тяхното здраве – физическо и психическо, а масажа е най- доброто релаксиращо и възстановяващо средство.

Фиг. 2. Резултати от приложения Психометричен тест 2
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ИЗВОДИ И ЗАКЛЮЧЕНИЯ
• Клиентите определят ритуала с полускъпоценни камъни и кристали като полезен за тяхното
здраве и визия.
• Приложенияето на ритуала положително повлиява самочувствието, доброто настроение и действа
стимулиращо и ободряващо.
• Процедурите, използващи скъпоценни и полускъпоценни камъни са добре приети и предпочитани
от клиентите на SPA услуги, защото елиминират напрежението и стреса.
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БЕЗИГЛЕНАТА МЕЗОТЕРАПИЯ И ХРАНИТЕЛНО-ДВИГАТЕЛНИЯ РЕЖИМ –КАТО
ТАРГЕТНО РЕДУЦИРАНЕ НА ЦЕЛУЛИТА ПРИ ПАЦИЕНТИ С ОБЕЗИТАС В МЕДИКАЛ
СПА ЦЕНТЪР ПРИМОРЕЦ – ГР.БУРГАС.
Св.Шопова, Г. Николаева, Т.Ташев, Й. Гавраилов
Университет“Проф.д-р Ас.Златаров“Факултет ,,Обществено Здраве и Здравни Грижи” гр.Бургас

NO NEEDLE MESOTHERAPY AND NUTRITIONAL AND EXERCISES REGIME – AS TARGET WEIGHT LOSS OF CELLULITE IN PATIENTS WITH OBESITY IN MEDICAL SPA CENTER PRIMORETS – BURGAS
Sv. Shopova, G. Nikolaeva, T. Tashev, J. Gavrailov
University “Prof. Dr. Asen Zlatarov”, Faculty “Social Health and Health Care” city of Burgas
Summary. The no needle therapy includes a program for local overweight. Without motivating patients to
follow a nutritional and exercise regime prepared by us, they can not succeed in weight loss. We have selected
a number of short recommendations for nutrition easy to apply which can serve as prophylaxis for different
disorders. We have elaborated a methodology to be applied with patients with alimentary type of obesity.
The research carried out by us gave good results. We encourage the patients to continue with the treatment at
home after the end of our practice.
Key words: No needle therapy, nutritional and exercise regime
Въведение:
Затлъстяването(obesitas) е заболяване , при което се получава наднормено увеличаване на телесната
маса за сметка на увеличаването на мастните депа.Причините за затлъстяването се делят на екзогенни и
ендогенни.Екзогенните причини са прекомерното хранене и хиподинамията, а ендогенните са предимно
заболяване на централната нервна система,хипофизата,щитовидната жлеза,бъбреците и яйчниците.
Заболяването се отразява неблагоприятно върху сърдечно-съдовата,дихателната система ,опорно двигателния апарат,храносмилателната система и др. [1]Затлъстяването през последните години нараства
лавинообразно в световен мащаб и придобива размерите на пандемия. Именно поради тази тенденция,
понастоящем е възприет термина “глобезити” (global obesity). Според официална статистика на СЗО
през 2014 г.повече от 1,9 милиарда на възраст над 18 години са с наднормено тегло,от които 600 милиона
страдат от затлъстяване.[2] Затлъстяването е комплексно заболяване с висока честота в съвременното
динамично развиващо се общество. Лечението му също е многофакторно, трудно и продължително.
Знаейки възможните рискове, свързани с него, наложително е да се стремим към превенция срещу проявата му. Тя е по- достъпна, по-изгодна икономически и свежда до минимум проявата на изброените
социално значими заболявания.
Цел : Целта на проучването е разработване и апробиране на програма за таргетно редуциране на
теглото, която съчетава хранително-двигателен режим в комбинация с неинвазивната процедура -безиглена мезотерапия в Спа център”Приморец”-Бургас
Задачи:
• Установяване на причините за наднорменото тегло - събеседване .
• Формиране на мотивация-определяне на цели , срокове , предимства,самооценка.
• Изговяне на индивидуален график , включващ безиглена мезотерапия в комбинация с подходящ
двигателен режим-фитнес-упражнения, аква гимнастика,плуване, ходене.
• Изграждане на природосъобразен дневен режим и полезни хранителни навици
Материали и методи:
Проведено е експериментално изследване за период от 01.03.2016-01.05.2016 /два месеца /в Спа
център „Приморец“ Бургас.
Обект на изследване:приложена индивидуална програма за таргетно редуциране на телесното
тегло,която се съчетава с подходящ хранителен режим.
Предмет на изследване:влияние на приложената индивидуална програма и балансиран хранителен
режим върху следните показателите:
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- индекс телесна маса/ИТМ/;
-обиколка на талията;
В експеримента участват 9 жени на средна възраст 38,8 година с наднормено тегло. Процедурите от
програмата се изпълняват 4 пъти седмично в комбинация с хранителния режим и включва:
-аква гимнастика /група или индивидуална/,плуване ;
-велотренировка/в зала или на открито/;
-фитнес;
-безиглена мезотерапия;
За установяване на степента на затлъстяването и изготвяне на индивидуалната програма се провежда
изследване включващо определянето на ИТМ съпроводено от измерване обиколката на талията. Установено е, че ИТМ ≥ 25 кг/м2, съчетан с обиколка на талията ≥ 102 см при мъжете и ≥ 88 см при жените,
драстично увеличава вероятността за развитие на усложнения.
Безиглена мезотерапия
При изпълнението на нашата програма използваме апарат NNM™( NO-NEEDLE MESOTHERAPY™)
на БТЛ.
Безиглената мезатерапия™ е модерна алтернатива на традиционната иглена мезотерапия. В NNM™
се използват елетрически импулси специално създадени да облечат подпухналата тъкан. Базиран е
на нова техника наречена Aquaphoresis™ (Аквафореза). Използва се лазерна технология и специални
патентовани електрически импулси помагащи за активизирането на специфичните физиологични процеси в тъканите , като това допринася за премахването на локализираните мастни депа.. Тези процеси
влияят на микроциркулацията , лимфодренажа и подобряват кръвообращението.
Аквафорезата е процес базиран на взаимодействието на :
1. Лазерна стимулация
2. Ефект на активните субстанции дълбоко под тъканите.
3. Мускулно тонизиране и стимулация
4. Лимфо стимулация.

Фиг.1 Протокол NNM – преди и след
Всяка процедура продължава около 30 минути. Целия процес включва 8-10 процедури за траен резултат (фиг.1). Видими резултати има още след 5-6 процедури въпреки , че това зависи много и от степента
на натрупване на мастни депа . Аквафорезата е безболезнен процес , затова по време на процедурите
пациентите не изпитват дискомфорт. След всяка процедура пациента може да се върне към нормалната
си активност без необходимост от период за възстановяване. [3]
Балансиран хранителен режим
Основно правило при пациенти със затлъстяване е редукция на количеството приемана храна .Трябва
да има несъответствие между приетата в калории храна и изразходваната енергия .Ако енергийният
дневен внос е чувствително по-малък от изразходваната за деня енергия,резервните мазнини в организма изгарят и телесното тегло намалява .Хранителния режим трябва да е разтоварващ и да бъде
адекватен с двигателната активност.
Един от най-разпространените и популярни принципи на здравословно балансирано хранене е разМедицински колеж – Стара Загора
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делното хранене,чиято същност се състои в това,при храненето да се употребяват отделно продуктите,при
които доминират белтъчините,и тези,при които преобладават въглехидрати .Съчетаването на определените хранителни продукти има за цел оптимизиране на храносмилането. [4] Всеки пациент
получава таблица за съчетаване на продуктите, за да може по-лесно да се ориентира при съставянето
на правилни порции.
При започване на балансирания хранителен режим за редукция на наднорменото тегло препоръчваме да се спазват следните правила:
1. Хранете се често и умерено (разпределете храната в 3 основни приема с 2-3 междинни закуски и
намалете обема на порциите).Между отделните порции трябва да минат минимум 3 часа .Спазвайте
определени часове на хранене; вечеряйте не по-късно от 2-3 часа преди лягане.
2. Приемайте храна с енергийна стойност, съответстваща на Вашия енергоразход . Съвременният
човек в активна трудова възраст (30 – 60 години) упражнява ниска или умерена физическа активност,
поради което средната енергийна потребност за мъжете е съответно 2583 ккал/ден и 2927 ккал/ден, а
за жените - съответно 1988 ккал/ден и 2252 ккал/ден.
3. Въглехидратите и протеините се ядат отделно.
4. Ограничете количеството алкохол, което консумирате. Алкохолът съдържа калории и може да
засили апетита Ви.
5. Консумирайте всеки ден пресни плодове. Всички те са богати на жизнено важни за организма
витамини и баластни вещества. Плодовете да се ядат отделно, на празен стомах: за закуска, половин час
преди хранене или 3 часа след хранене.
6. Газирани и подсладени напитки са изключени от дневното меню.
7. Изключени са всички преработени и рафинирани храни , консерванти , подсладители , овкусители , сладки.
8. Продуктите, съдържащи скорбяла (картофи, ориз, хляб, грах), трябва да се употребяват отделно
от продуктите, съдържащи белтъчини (месо, риба, яйца, мляко и млечни продукти, ядки.
9. Консумация на ненаситени мазнини, както и премахване на наситените мазнини и транс-мастните
киселини (маргарин, рафиниран зехтин).
10. Ограничаване консумацията на сол и на прости захари.
11. Повишете съдържанието на фибри (баластни вещества) в своето хранене. Фибрите са онази част
от житните храни, зеленчуците и плодовете, които не се усвояват от организма и почти не съдържат
калории, но са страшно необходими за функционирането на Вашия организъм.
Двигателен режим
Най-подходящата двигателна активност за редукция на наднорменото тегло при пациенти със
затлъстяване са ходенето,карането на колело , плуването и аква гимнастиката в подходяща последователност .При тях натоварването на ставите е значително по-малко и така се намалява риска от травми.
Дори и двигателна активност с ниска интензивност(ходене),може да е уморителна за пациенти със
затлъстяване,тъй като имат много по-високи изисквания от страна на респираторната система .Поради
това бързото ходене не се препоръчва при пациенти със затлъстяване .За пациенти ,които никога не са
се занимавали с никакъв спорт или са имали дългогодишно прекъсване,се препоръчва да стартират с
2-3 занимания седмично с ниска до умерена интензивност и времетраене 30-40 мин.Целта е постепенно
да се достигне до 60 мин.тренировка с умерена до умерено-висока интензивност 5 дни седмично. [5]
При изготвяне на програмата от изключителна важност е правилното дозиране на физическото
натоварване, защото повечето пациенти са обременени със съпътстващи заболявания. По време на тренировката трябва да се упражнява непрекъснат контрол на субективни и обективни странични реакции.
Доказано е ,че регулярната и правилно дозирана физическа активност води до намаляне на
стреса,намаля кръвното налягане,сърдечната честота в покой,понижават се стойностите на холестерола
и триглициридите .
Основното лечение при затлъстяване се състои от диета и физически упражнения. Оптимизирането
на телесната маса и редуцирането на целулита се отразява положително върху общия психо-емоционален тонус, самочувствието, настроението и работоспособността [6]
Анализ на резултатите
Получените от експеримента резултати са представена на табл.1.От таблицата се вижда,че ИТМ в
края на втория месец намалява с 1,32 кг/м2 Този процес се наблюдава при контролните измервания на
обиколката на талията, което според нас се дължи на правилно конструираната индивидуална програма .
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Таблица 1.Резултати от проведените изследвания

Съществен момент при прилагането на изготвената от нас комплексна програма от дейности е
,че всички процедури се прилагат в релаксираща обстановка на територията на Спа център в хотел
„Приморец” .
На територията на СПА центъра се провеждат тренировките и заниманията по плуване, аква гимнастика , велотренировката , неинвазивните процедури и пациента получава компетентна консултация
относно своята индивидуална програма от екип включващ – рехабилитатор, фитнес инструктор,доктор
по естетична медицина и диетолог.
Изводи и заключения:
• Съвременният подход в лечението на затлъстяването дава много добри резултати при пациенти
със алиментарно затлъстяване е правилното съчетаване на неинвазивната процедура - безиглена
мезотерапия с двигателна програма – минимум два пъти седмично и хранителен режим. Лечението е
безопасно и може да се използва от почти всички.
• Проведените наблюдения и получени резултати на пациенти в СПА център „Приморец” категорично показват добри резултати.
• Окуражаваме пациентите да продължат лечението си след приключване на курса от неинвазивните
процедури в домашни условия за дългосрочно задържане на получените резултати
Литература :
1. 1.Желев Ж.,Класически масаж при заболявания-първа част,”Авангард Прима”- София,2010,стр.129.
2. http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs311/en/
3. https://www.btlnet.com/
4. 4.Пашкулев,Д.,Балансирано разделно хранене,1999,Хомо футурус
5. Hainer V, Toplak H, Mitrakou A. Treatment modalities of obesity: what fits whom? Diabetes Care. 2008
Feb;31 Suppl 2:S269-77.
6. Николова, М., Л. Крайджикова, Т. Андонова. Методика за масаж и SPA-терапия при жени с гиноидно затлъстяване и целулит. – София: В сб. От Първа международна научна конференция по SPA и
WELLNES 2011. София, 7-8 април, 2011, С. 60-61.

КОМПЛЕКСНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ ПРИ ПОСТОПЕРАТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА
HIDRADENITIS SUPPURATIVA
Руска Паскалева 1, Евгения Христакиева 2, Росица Лавчева 2
Катедра медицинска рехабилитация и ерготерапия, физикална медицина и спорт,
Медицински факултет при Тракийски университет – Стара Загора
2.
Клиника по кожни и венерически болести , МБАЛ – Университетска, Стара Загора
1.

Въведение. Hidradenitis suppurativa (HS) е хронично-рецидивиращо възпалително заболяване на
кожата. Обикновенно започва след пубертета и води до сериозно влошаване качеството на живот и
инвалидизиране на пациентите. Засяга зони богати на апокринни жлези и терминални космени фоликули – предимно аксили, ингвинални гънки и глутеус. Изявява се в поява на болезнени, зачервени
възли, ексудиращи, с формиране на фистулни ходове и оформяне на груби цикатрикси водещи до
Медицински колеж – Стара Загора
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контрактури. Лечението е комплексно в зависимост от стадия. Радикална ексцизия с вторично зарастване е златният стандарт за лечение.
Кинезитерапията заема важна част от комплексното лечение на пациентите с Hidradenitis suppurativa
за преодоляване на мускулния дисбаланс, подобряване функцията на засегнатите крайници, профилактика на риска от образуване на постоперативни патологични цикатрикси и обучение в дейностите
от ежедневния живот.
Цел. Съставяне и прилагане на кинезитерапевтична праграма в предоперативен, ранен и късен следоперативни периоди за намаляване на болката, преодоляване на мускулния дисбаланс и подобряване
качеството на живот на пациентите.
Материал и методи. Обект на проучването са 8 пациенти с няколко оперативни интервенции в
областта на аксиларни ямки и ингвинални гънки. В началния етап на кинезитерапевтичните мероприятия е направена диагностика за определяне на рехабилитационния потенциал чрез сантиметрия
на горни и долни крайници, ъглометрия и мануален-мускулен тест. Проведени са няколко курса на
кинезитерапия в отделните периоди с индивидуална програма за домашна рехабилитация.
Резултати и обсъждане. В резултат на проведената кинезитерапия постигнахме желания ефект във
възстановяването на горни и долни крайници. Подобрено бе функциналното състояние на горни
крайници и участието им в ежедневните дейности. Стимулирана бе регенерацията на тъканите и
самочувствието на пациента.
Изводи и заключения. Прилагането на комплексна и своевременна кинезитерапия през различните
периоди на възстановяване осигурява максимален ефект във функциите на горни крайници и стимулиране на общата двигателната дейност на тялото. Необходимо е продължавене на процедурите до
пълно възстановяване.
Ключови думи: Hidradenitis suppurativa, оперативно лечение, кинезитерапевтична програма, функционално
възстановяване, качество на живот.

COMPLEX REHABILITATION POSTOPERATIVE TREATMENT OF
HIDRADENITIS SUPPURATIVA
Ruska Paskaleva1, Evgenia Hristakieva2, Rositza Lavcheva2
Department of Medical Rehabilitation and Occupational Therapy, Physical Medicine and Sports,
Faculty of Medicine at Trakia University - Stara Zagora
2.
Skin and Venereal Diseases Clinic, Multiprofile Hospital for Active Treatment-University Hospital, Stara Zagora
1.

Introduction. Hidradenitis suppurativa (HS) is a chronic relapsing inflammatory skin disease. Usually it
starts after puberty and leads to serious deterioration of the quality of life and disability of patients. It affects
areas rich of apocrine glands and terminal hair follicles - mostly axilla, groin and gluteus. It is manifesting in
the appearance of painful red nodes, exhuding, with formation of fistula moves and shaping rough scarring
leading to contractures. Treatment is complex, depending on the stage. Radical excision with secondary healing
is the gold standard for treatment.
Kinesitherapy occupies an important part of the complex treatment of patients with Hidradenitis suppurativa
to overcome muscle imbalance, improve function of affected limbs, prevention of the risk of a postoperative
pathological scarring and training in activities of daily life.
Purpose. Composing and implementing a kinesitherapeutic program in preoperative, early and late
postoperative periods to reduce pain, overcome muscle imbalance and improve the quality of life of the patient.
Material and Methods. The object of the study were 8 patients with multiple surgical interventions in wells
axillary and inguinal folds. At the initial stage of kinesitherapeutic events diagnosis is made to determine the
rehabilitation potential by santimetry upper and lower limbs aglometriya and manual muscle test. There were
several courses of physiotherapy in different periods with an individual program for home rehabilitation.
Results and discussion. As a result of the kinesitherapeutic program we achieved the desired effect in the
recovery of the shoulder joint and the entire upper limb. Was functionally improved the condition of the upper
limbs and their participation in the daily activities,the tissue regeneration was stimulated and the self-esteem
of the patient.
Conclusions. The implementation of a comprehensive and timely physical therapy at different periods
of the recovery provides maximum effect of the entire upper limb and stimulates general motor activity. It is
necessary to continue the procedures to complete recovery.
Keywords: Hidradenitis suppurativa, surgical treatment , kinesitherapeutic program, functional recovery, quality
of life.
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КИНЕЗИТЕРАПИЯ И ЕРГОТЕРАПИЯ ПРИ МНОЖЕСТВЕНА СКЛЕРОЗА –
ПРЕДСТАВЯНЕ НА КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ
1.

Даниела Йовкова1, Стефани Чочева1, Руска Паскалева2
Студенти IV курс, специалност Медицинска рехабилитация и ерготерапия,
Медицински факултет при Тракийски Университет – Стара Загора
2.
Медицински факултет при Тракийски Университет - Стара Загора

Множественната склероза е автоимунно, възпалително, невродегинеративно, хронично заболяване с
неизяснена етиология и прогресиращ характер. Среща се предимно в млада и активна възраст между 17
и 45 г., като се достига до тежка инвалидизация. Кинезитерапията и ерготерапията заемат важно място
в комплексното лечение на тези пациенти, но терапевтичните резултати са незадоволителни и затова
заболяването е с голямо социално значение.
Целта на настоящата разработка е представяне на кинезитерапевтична програма при пациентка с
множественна склероза за подобряване на двигателната активност, стабилизаране на походката, стимулиране на ежедневните дейности и финната моторика.
Материал и методи. Обект на проучването е пациентка на 61 години с множественна склероза -цереброспинална форма, пристъпно- ремитентен ход, дискоординационен и квадрипирамиден синдром.
С придружаващи заболявание - артериална хипертония и остеопороза с патологична фрактура на Th12.
Кинезитерапевтичната програма се прилага по врема на клиничната практика на студентите от трети
курс специалност Медицинска рехабилитация и ерготерапия, Медицински факултет при Тракийски
Университет – Стара Загора.
Резултати и обсъждане. След проведената кинезитерапия в съчетание с ерготерапевтични занимания са подобрени равновесните реакции и походка на пациентката, засилена е активността при
осъществяване на ежедневните дейности и , до голяма степен е преодолян дефицит, мобилността и е
стимулирана социалната интеграция.
Изводи и заключения. Прилагането на комплексна рехабилитация при пациенти с множественна
склероза изисква непрекъснати занимания в специализирани центрове за рехабилитация за стимулиране на двигателната активност и социалната интеграция.
Ключови думи: множественна склероза, кинезитерапия, ерготерапия, социална интиграция.

KINESITHERAPY AND OCCUPATIONAL THERAPY IN MULTIPLE SCLEROSIS PRESENTATION OF THE CASE
1.

Daniela Yovkova1, Stephani Chocheva1, Rusка Paskaleva2
Students IV year, majoring in Medical Rehabilitation and Occupational Therapy,
Faculty of Medicine at Trakia University - Stara Zagora
2.
Medical Faculty at Trakia University - Stara Zagora

Plural sclerosis is an autoimmune, inflammatory, nevrodeginerativno, a chronic disease of unknown etiology
and progressive nature. It occurs mainly in young and working age between 17 and 45, reaching to severe
disability. Kinesitherapy and occupational therapy have an important place in the complex treatment of these
patients, but therapeutic results are unsatisfactory and therefore the disease is of great social importance.
The purpose of this paper is to present kinesitherapeutic program in a patient with plural sclerosis to improve
physical activity, stabilized gait, stimulating daily activities and fine motor skills.
Material and methods. The object of the study was a patient of 61 years with the plural form -tserebrospinalna
sclerosis, relapsing course, diskoordinatsionen and kvadripiramiden syndrome. With accompanying
zabolyavanie - hypertension and osteoporosis with pathological fracture of Th12. Kinesitherapeutic program
is administered during the clinical practice of students of third year majoring in Medical Rehabilitation and
Occupational Therapy, Faculty of Medicine at Trakia University - Stara Zagora.
Results and discussion. Following held physiotherapy coupled with Occupational Therapy activities are
enhanced equilibrium reactions and gait of the patient, is increased activity in carrying out daily activities and
is largely overcome deficit, mobility and promote social integration.
Conclusions. The application of complex rehabilitation in patients with plural sclerosis requires continuous
activities in specialized rehabilitation centers to stimulate locomotor activity and social inclusion.
Keywords: plural sclerosis, physiotherapy, occupational therapy, social intigratsiya.
Медицински колеж – Стара Загора
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КОМПЛЕКСНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ ПРИ ДЕЦА СЪС СИНДРОМА НА ДАУН –
ПРЕДСТАВЯНЕ НА КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ
1.

Габриела Димитрова1, Даниела Георгиева1, Руска Паскалева2
Студенти III курс, специалност Медицинска рехабилитация и ерготерапия,
Медицински факултет при Тракийски Университет – Стара Загора
2.
Медицински факултет при Тракийски Университет - Стара Загора

COMPLEX REHABILITATION IN CHILDREN WITH DOWN SYNDROME PRESENTATION OF THE CASE
1.

Gabriela Dimitrova1, Daniela Georgieva1, Rusка Paskaleva2
III year students, majoring in Medical Rehabilitation and Occupational Therapy,
Faculty of Medicine at Trakia University - Stara Zagora
2.
Medical Faculty at Trakia University - Stara Zagora

Down syndrome or Trisomy 21 is a type of gene mutation in humans that affects the deformation of all or
part of the 21st chromosome. This is the most common chromosomal disease nowadays. First clinical signs
of the syndrome described in 1866 by the English doctor Down. Today, the syndrome bears his name. Along
with the typical disease signs of physical abnormalities were observed and a reduction in the capacities of
perception, which may lead to mental retardation. The application of complex rehabilitation of children with
Down syndrome requires continuous activities in specialized centers that combine individual programs to work
at home, according to the momentary needs and abilities of the child. They are designed to involve parents in
the learning process and to automate mastery skills.
Keywords: Down syndrome, physical therapy, occupational therapy, rehabilitation complex.
Въведение
Синдром на Даун е най-често срещаната хромозомна болест в нашето съвремие. Тя е вид генна мутация, при която родените с този синдром имат 47 хромозоми, с една повече от здравите хора. За пръв
път клиничните белези на синдрома са описани през 1866 г. от английският доктор Down.
Утрояването на хромозома 21 се получава при необичайно делене на оплодената яйцеклетката по
време на Митозата, което довежда до аномалии в развитието на тялото, различия в степента на възприятие и умствена изостаналост в различна степен [18,19].
Комплексната рехабилитация, включваща кинезитерапия, ерготерапия и арт-терапия при децата
с неврологични увреждания оказва благоприятно въздействие върху физическото възстановяване
на децата, подобрява нервно-мускулната координация, стимулира психо-емоционалнато развитие и
подпомага ресоциализацията [1,2]. Ерготерапевтичните и арт-терапевтичните занимания са насочени
към: развитие и укрепване на двигателните функции; развитие на умствените и паметови възможности; развитие на психическите процеси – възприятие, мислене, внимание и обучението в дейностите от
ежедневния живот (ДЕЖ) [3,4].
Целта на настоящата разработка е представяне на рехабилитационна програма, включваща
кинезитерапия и ерготерапия при дете със Синдром на Даун за стимулирне на комуникативните,
поведенчески и двигателни умения.
Материал и методи
Обект на проучването е дете със Синдром на Даун на 9 години, родено при нормална бременост.
Диагнозата Синдром на Даун е поставена веднага след раждането. Детето се отглежда в семейна среда.
Детето се ориентира добре в рамките на дневен център. По време на занятията се нуждае от подкрепа,
за да довърши започнатото докрай. Тo е с добро физическо развитие и емоционален тонус. В дневния
център се извършва индивидуална работа с логопед, детски психолог, рехабилитатор и ресурсен учител.
Рехабилтационната програма се прилага по врема на клиничната практика на студентите от втори
курс специалност Медицинска рехабилитация и ерготерапия, Медицински факултет при Тракийски
Университет – Стара Загора, три пъти седмично по 30-40 мин.
За обективизиране на резултатите от проведената кинезитерапия и ерготерапия децата са изследвани
двукратно (в началото и в края на експерименталния период) чрез използване на специални Тестове за
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оценка на двигателните възможности и Тест за ДЕЖ (Дейности от ежедневния живот) при деца над 3
години. В тестовете се извършва анализ на двигетелните възможности, придвижването в пространството
и самооблужване с четири оценки: 0 – неможе да изпълни движението даже и с помощ; 1 – изпълнява
движението с помощ; 2 – изпълнява движението самостоятелно, но неточно; 3 – изпълнява движението
самостоятелно – точно.
Съставена бе и приложена комплексна рехабилитационна програма, включваща специални средства
на кинезитерапията и ерготерапията за подобряване на финната моторика, стимулиране на координационните движения възстановяване на мускулната сила и нарушения постурален контрол.
Рехабилитационна програма:
1. Кинезитерапия: активни упражнения (фиг.2), упражнения на шведска стена (фиг.1); фитболтерапия; игротерапия; упражнения за ловкост и бързина; велотренировка (фиг.3); елементи от спортове;
диафрагмално дишане; ходене в даден ритъм, подскоци, прескачане на ниски препятствия (фиг.4),
провирания; упражнения с хвърляне и ловене на предмети, совалка, катерене.

Фиг. 1. Активни упражнения на
шведска стена

Фиг. 3. Велотренировка

Фиг. 2. Активни упражнения за
горни крайници

Фиг. 4. Ходене в успоредка с препятствия

Основната цел на ерготерапията е да накара децата със синдрома на Даун да се почувстват независими от околните [14,15].
Задачи на ЕТ.
1. Подобряване на орално-моторните проблеми с храненето.
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2. Подобряване на фините двигателни умения.
3. Обучение в ДЕЖ.
Ерготерапията се провежда под формата на игра, като основна дейност, допринасяща за пълноценното им развитие. Чрез нея се изграждат познанията за околната среда, проявява се ответната действена
реакция, усвояват се различни навици и привички. Играта осигурява богати възможности за развитие
на движенията и об¬щото физическо укрепване на детето [5,6]. Чрез различни игри се работи още
върху развиването на когнитивни умения, пространствена ориентация, бимануална координация,
координация ръка-око и други. Заниманията се провеждат индивидуално или групово едновременно
с 2-3 деца. Този вид занимания имат стимулиращ ефект, изграждат уменя , увеличават самоконтрола,
изграждат качества на взаимопомощ и точна преценка [18].
Използват се следните дейности: печат, рязане на хартийки и др. Реч терапия е много важна част от
лечението на децата със синдрома на Даун. Тъй като децата със синдрома на Даун често имат малка
уста и леко уголемени езици те не могат да говорят ясно. В много от случаите терапевтите научават
децата на езика на жестовете [12,13].
Арт-терапията е един от най-добрите инструменти за развитие и интеграция на деца и младежи
със синдром на Даун. Тя спомага на тяхната социализация, развива въображението, фината моторика
и други умения [16,17].
Резултати и обсъждане
След проведената рехабилитационна програма са подобрени двигателни възможности на детето. От
теста на ДЕЖ за долни крайници (Фиг.5) е подобрен мускулния тонус и в началото на курса оценките са
1 и 2, като движенията се изпълняват с помощ. В края на изследвания период тези оценки са повишени
( 2 и 3), което е показател за повишената двигателна активност.

Фиг. 5. Тест за ДЕЖ на долни крайници
От ежедневните дейности на детето активирано бе самообслужването: обличане, обуване и връзване на обувките си, тоалет. Чрез активните упражнения съчетани с дихателна гимнастика бе развит
правилен механизъм на дишане с намаляване на умората. Общото укрепнане на мускулите на долни
крайници и трупа, доведе до стабилизаране на походката.
Изводи и заключения
След проведената комплексна рехабилитация са подобрени двигателните и комуникативнти способности на детето, до голяма степен е преодолян поведенческия дефицит, стимулирана е мобилността
и социалната интеграция.
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МЯСТО И РОЛЯ НА ЕРГОТЕРАПИЯТА В КЛИНИЧНАТА ПРАКТИКА
Руска Паскалева, Виолета Иванова, Ваня Павлова
Медицински факултет при Тракийски университет – Стара Загора
Катедра: Медицинска рехабилитация и ерготерапия, физикална медицина и спорт

PLACE AND ROLE OF OCCUPATIONAL THERAPY IN CLINICAL PRACTICE
Ruska Paskaleva, Violeta Ivanova, Vanya Pavlova
Faculty of Medicine at Trakia University - Stara Zagora
Department of Medical Rehabilitation and Occupational Therapy, Physical Medicine and Sports
Occupational therapy occupies an important place in the practical training of students in “Medical
rehabilitation and occupational therapy” in the Faculty of Medicine and is an important factor for the formation
of professional skills and competencies. Is performed training - practical bases defined curriculum. The purpose
of this study is the motivation of students to participate in practical training in occupational therapy. The object
of the study were 63 students of specialty “Medical rehabilitation and occupational therapy” during 2014-2016g.
Was performed analysis of the results, 66% of students are well motivated and actively participate in practical
training, 72 percent are satisfied with the choice of specialty and 68% are satisfied with training in occupational
therapy and its application in practical bases. Expanded the possibilities for practical work in occupational
therapy in clinical practice. It was drawn up new rules for practical training and summer internship.
Keywords: practical training, motivation, occupational therapy, vocational skills.
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ВЪВЕДЕНИЕ
Ерготерапията заема важно място в практическото обучение на студентите от специалност „Медицинска рехабилитация и ерготерапия” в Медицински факултет и е важен фактор за формиране на
професионалните умения и компетенции. Осъществява се учебно - практическите бази, определени
по учебен план.
Ерготерапията е активен кинезитерапевтичен метод, който използва специално подбрана (според
заболяването и предпочитанията на пациента) целенасочена умствена и трудова дейност [3,5]. Целта
е вниманието на пациента да се насочи върху резултата от работата, а не върху проблема. Ерготерапията има благоприятно въздействие върху физическото възстановяване на болния, увеличава обема
на движение в ставите, подобрява нервно-мускулната координация, укрепва психиката, подпомага
ресоциализацията на пациента [7].
Разновидности на ЕТ са:
• Обучение в самообслужване и в дейности на ежедневния живот (ДЕЖ)-обличане, събличане, хранене, тоалет.
• Функционална или възстановителна ЕТ-насочена към повлияване на заболялата част, включва
шиене, плетене, кошничарство и др.
• Професионална или професионално-ориентираща ЕТ-възстановяване на трудовите сръчности
отпреди заболяването или подготовка за нова трудова дейност.
• Занимателна,отвличаща или забавна ЕТ- с оглед психо-емоционално тонизиране на пациента;
включва бродиране,шиене,рисуване,моделиране и др.
Преди започването на ЕТ е желателно да се диагностицира актуалното психо-социално и емоционално състояние на пациента. Дозировката на ерготерапевтичните процедури се определя от: състоянието на
пациента (физическо и психическо увреждане); степента и тежестта на увредата; възрастта и търсеният
лечебен ефект [7,8].
Важна част от ерготерапевтичните занимания са дейности от ежедневния живот с цел самообслужване
и преодоляване на психо-емоционалните бариери, занимателната ерготерапия (рисуване, оцветяване
и моделиране) и възстановителна ерготерапия (цветарство) [1]. Тренировка на сложни двигателни
действия и ежедневно прилагане на различни дейности от ежедневния живот със смяна на ситуацията и натоварване с нетренирани движения. Те са основния фактор за пълноценно възстановяване на
пациентите с различни двигателни умения [2].
Важен момент в клиничното обучение е съвместната дейност на студенти и наставници. Тази съвместна дейност е важна за подобряване качеството на практическото обучение, за личностното и професионално развитие на студентите [14].
Правилното организиране на учебния процес стимулира изграждането на положителна мотивация
за учебна дейност, стимулира академичната мотивация и развитието на познавателни интереси, които
се превръщат в действени вътрешни фактори за подобряване на ефективността на учебната дейност
[12]. На различни етапи от обучението на здравните професионалисти се оформят водещи и съпътстващи
мотиви, характеризиращи академичната мотивация. Основните фактори действащи при академичната мотивация са: индивидуалните характеристика на студентите свързани с техните индивидуални
особености и желание за обучение; влиянието на образователната среда върху поведението на студентите
в зависимост от дидактическите технологии и взаимовръзката преподавател-студент и ролята на социално–икономическата среда върху формиране на професионалните умения на студентите [13].
Мотивацията е може би най-важният фактор, който преподавателите трябва да използват за подобряване качеството на обучението и разнообразяване на практическите занимания. Многобройни са
теориите обясняващи мотивацията. Въпреки че всяка от тези теории има някаква истина, няма единна
теория, която адекватно да обясни цялата човешка мотивация. Судентите, като човешки съществи имат
многостранни и комплексни нужди и желания, като тяхната мотивация се стимулира с разнообразни
практически дейности, подобряващи качеството на живот на пациента в семейната и социалната среда
[15].
Цел на настоящата разработка е:
• да изясним удовлетвореността на студентите от практическото обучение по ерготерапия;
• да изясним ролята на рехабилитационните кипи при формиране на професионалните умения.
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МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ
• Извършено бе анонимно анкетно проучване на 63 студенти от специалност „Медицинска рехабилитация и ерготерапия“ от Тракийски университет – Стара Загора от първи, втори и трети курс,
разделени на три групи за периода 2014-2016г.;
• За обективизиране на резултатите бяха използвани индивидуални анкетни карти за проучване
на студентското мнение;
• Извършен бе анализ и математико – статистическа обработка на получените резултати.
РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ
Качеството на обучението и задоволяване потребностите на обучаваните е от съществено значение
за утвърждаването на учебното заведение. Ето защо едни от най-важните данни от проучването са
свързани с нивото на удовлетвореност на студентите от обучението в Медицински факултет. Анаизирайки резултатите на трите изследвани групи (фиг. 1) установяваме, че преобладават положителните
отговори от страна на анкетираните, като за целия изследван период те са средно 63%. Наблюдават се
значителни разлики в частичната удовретвореност на студентите, като 44% от първата изследвана група
не са напълно удовлетворени и апелират за повишаване качеството на обучението. Изразявайки частична неудовлетвореност от системата на обучение, тези резултати са важни като констатация и имат
положителен ефект, тъй като изразяват възможностите на една образователна система да се подобрява
и да бъде все по-актуална и полезна за студентите. Тази неудовлетвореност е свързана и с конкретни
препоръки на студентите за подобряване нивото на провеждащото се обучение.

Фиг. 1. Удовлетвлетвореност на студентите от обучението в Медицински факултет
Резултатите от проучването са ясно доказателство, че обучението на студентите в Медицински факултет – Стара Загора се провежда на високо ниво и носи не само знания, но възможности за развитие
и професионална реализация. Това определя и качеството на обучение, което според по-голямата част
от анкетираните студенти (общо 63%) е на високо ниво и напълно отговаря на техните представи за
качествено обучение. Всички тези резултати са потвърждение на твърдението на Т. Попов (2006), че обучението е не само средство за информационно обогатяване, а има развиващо и формиращо въздействие
върху личността; обогатяване с нравствени идеи и норми, с естетически схващания и културни ценности.

Фиг.2. Удовлетвореност на студентите от практическото обучение
Медицински колеж – Стара Загора
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Практическото обучение е фактор, осигуряващ повишаване на качеството в реалната работна среда
и гарантира ефективното провеждане на летните стажове и прддипломния стаж. То се осъществява в две
направления – учебно- практически занимания в кабинетите за практическо обучение и клиничната
практика в учебно- практическите бази.
По отношение на практическата подготовка резултатите от фиг.2 показват, че около 66% от анкетираните от трите изследвани групи са дали положителните отговори и смятат, че практическата
подготовка е достатъчно застъпена по обем. Недостатъчна е само за малка част от анкетираните (12%),
а около 13% не могът с точност да определят практическата подготовка, като качество и обем.
Практическите занимания за студентите са много важни, тъй като им дават възможност в една условно
създадена реална ситуация да развиват своите практически умения и критично мислене, върху чието
развитие влияние оказват начина на преподаване, стила на преподаватля и преподаваната материя.
Студентите търсят в идеалния образ на преподавателя специалиста, който провежда интерактивен
тип обучение, обучение, създаващо среда, в която студентът не се възприема като пасивен реципиент на
информацията в аудиторията, а участва в процеса на обучение чрез въпроси, коментари, запитвания.
Ето защо начина на общуване със студентите, чувството на хумор, личният опит, забавният начин на
преподаване се ценят високо от студентите. Студентите акцентират на това, че добрият преподавател не
просто възпроизвежда знание, но го поднася по „свой”, уникален начин. Важен елемент на интерактивния тип обучение изграждат междуличностните взаимоотношения в диадата „преподавател-студент”.
Респектът към преподавателят е задължителен, но не по-малко важен е и респектът на преподавателя
към студента [6]. Резултатите от анкетирането на студентите от Медицински факултет са потвърждение
на тези твърдения.

Фиг.3. Приложение на Ерготерапията в клиничната практика
Ерготерапията се прилага в учебно-практическите бази за подбор на помощните средства за обучение в ходене и приспособления за обучение в ДЕЖ. Целта е вниманието на пациента да се фиксира
върху резултата от работата. Този метод намира приложение при рехабилитация, ресоциализация и
при необходимост преквалификация на пациента [4].
Студентите участват в работата с деца с церебрални увреди, при които се използват различни занаяти (тъкачество, грънчарство, градинарство) и се прилага Монтесори терапия за обучение в ДЕЖ и в
други дейности.
Ерготерапията намира приложение при децата с увреждания под формата на игротерапия, а при
възрастните - като трудова дейност. Тя все повече се прилага в учебно-практическите бази, в социалните
центрове и в дома на пациента за приспособяване на социалната среда към неговите възможности и
желание за занимания [9]. Включването на Ерготерапията в теоретичното и практическото обучение
на студентите от специалност „Медицинска рехабилитация и ерготерапия” е важен етап от рехабилитацията на деца с церебрални увреди и на възрастни със заболявания на ОДА, централна и периферна
нервна система.
Резултатите от изследването относно приложението на Ерготерапията в клиничната практика са
показани на фиг. 3, като 68% от всички изследвани студенти са дали положителни отговори и само 7%
от тях не са удовлетворени изцяло. Тези резултати са показателни за приложимостта на Ерготерапията
при възстановяването и подобряването на качеството на живот на деца и възрастни с увреждания - с цел
обучение в ДЕЖ, ползване на помощни средства и приспособления в ежедневието; както и адаптиране
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на дома и семейството към нуждите на пациента. Най-добре се прилагат методите на ЕТ в специализираните центрове за работа с деца на територията на града.
Наставникът е централна фигура по време на клиничната практика на студентите от специалността. Неговата основна задача е да подпомогне обучаваните в усвояване на практическите умения, да ги
запознае със закономерностите и условията, които осигуряват качествено здравеопазване, с грешки и
пропуски в лечебния процес и с възможностите за тяхното преодоляване. Трябва да подпомогне студентите в етично отношение към пациента и неговите близки [6,7].
Доброто наставничество не е въпрос на специални методи, намерения или действия, а преди всичко
на отношението от наставника към професията и обучавания.
Добрият наставник:
• Вдъхва доверие и превръща обучението в увлекателно предизвикателство;
• Насочва обучавания към способностите, които не знае, че притежава;
• Обяснява сложните неща по прост начин;
• Разкрива практическата стойност на това, което се преподава теоретически;
• Отделя допълнително внимание на тези обучавани, които по-трудно се справят с материала;
• Да бъдеш наставник означава преди всичко да бъдеш внимателен и грижовен [7].
Целта на рехабилитационния екип е превенция, рехабилитация и цялостно възстановяване на пациентите с различни групи заболявания, облекчаване състоянието на терминално болните и подпомагане
ресоциализацията на инвалидизираните болни [10]. Работата в екип създава възможности за ефективна
координация на дейностите и за по-добро качество на здравните грижи. Основно значение за работата
на студентите в екипа имат наставниците. При анализа на резултатите за работата в екип установяваме,
че положителните отговори на анкетираните са отново с малки разлики (фиг. 4).

Фиг.4. Ролята на рехабилитационния екип за формиране на професионалните умения
Според съвременните автори Bennett S. и Bennett J. (2000) в клиничната практика е изключително
важно използването на методики и практики въз основа на научни доказателства, свързани с положителния опит. Те трябва да се използват с цел увеличава на необходими знания и умения в областта на
рехабилитацията и ерготерапията. Съвместните дейности в рехабилитационните екипи допълнително
улесняване работата с пациентите и увеличава ефективността.
ИЗВОДИ И ЗАКЛЮЧЕНИЯ
Включването на ерготерапевтичните занимания в клиничната практика повишава мотивацията на
студентитe и активира участието им в практическите занимания и рехабилитационните екипи. Това
определя основните приоритети на практическото обучение:
• Формиране на практически умения и професионални компетенции;
• Развитие на критично мислене на студентите;
• Комплексна оценка на рехабилитационния потенциал на пациента;
• Подобряване качеството на живот на пациентите чрез използването на различни помощни средства;
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• Активно участие на студентите в рехабилитационните екипи в учебно-практическите бази;
• Включване на занимателвна ерготерапия и арт-терапия при деца и възрастни пациенти;
• Прилагане на придобитите знания – теоретични и практически умения в учебно-практическите
бази под съвместното ръководството на наставниците и преподователите от Медицински факултет;
• Разширяване на учебно-практическите бази с включване на центрове с активна ерготерапия.
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TENDENCIES IN THE CHOOSING A WORKPLACE
BY THE STUDENTS OF SPECIALTY “REHABILITATOR”
M. Albert, B. Asanova1
Medical University Medical College “J. Filaretova “- Sofia
e-mail - andial@mail.bg, b.asanova_mk.sofia@abv.bg
Summary: In the recent years in the healthcare and health prevention has emerged a new sector in the delivery
of health services and care for people - health and medical tourism. This in turn led to an increase in the use of
cadres and demand for such, especially in the “SPA”, “Wellness”, “Thalasso” and “MedSPA” centers, which
are offered treatments and services with preventive and curative purposes. Inherently, this sector enabling the
young professionals to deploy and expand their choice of career. Modern trends research shows, that more
and more newly graduated cadres are directed to search for a job outside the hospitals - private practices;
“SPA center”; “Wellness Center”; “Thalasso Centre”; “MedSPA center” and specialized health facilities. This
report presents the results of a survey conducted among the students of specialty “Rehabilitation” to MU-MK
“Yordanka Filaretova” - Sofia. The study aimed to establish the preferences of the new generation of graduates
of the specialty for their future professional sphere of realization. They emerged clear and specific factors,
relevant to the choice of the workplace, as well as the wishes of the future cadres, associated with rising of
their professional qualifications.
Keywords: rehabilitation, vocational training courses, health and medical tourism
Въведение
През последните години в сферата на здравеопазването и профилактика на здравето се очерта нов
отрасъл в предлагането на здравни услуги и грижи за човека – здравен и медицински туризъм[4]. Това,
от своя страна доведе до увеличаване на потреблението на кадри и търсене на такива, особено в сферата на „SPA“, „Wellness“, „Thalasso“ и „MedSPA“ центровете, където се предлагат процедури и услуги с
профилактична и лечебна цел. В своята същност, този отрасъл дава възможност на младите специалисти
да разгърнат и разширят своя избор на професионална реализация. Съвременните тенденции показват
че, все повече от новозавършилите кадри се насочват към търсене на работа извън болниците - в частни
кабинети; „SPA център“; „Wellness център“; „Thalasso център“; „MedSPA център“ и специализирани
здравни заведения[3]. Изборът на работно място определя до голяма степен начинът на живот на младите
хора в съвременния свят. В миналото рехабилитаторите работеха само в системата на здравеопазването.
Една част от завършващите студенти харесват специалност „Рехабилитатор“, но се чувстват подтиснати
от болничната атмосфера и търсят други алтернативи на професионално развитие.
Целта на настоящата разработка е да се проучат предпочитанията на новото поколение рехабилитатори за професионална реализация.
Методология
Обект на изследване са 71 студенти от Медицински Университет – София, Медицински колеж
„Йорданка Филаретова“, втори и трети курс специалност „Рехабилитатор“.
Социологическото проучване е проведено чрез анкетен метод.
Резултати и дискусия
Средната възраст на изследваните студенти е 23.56 години. Анализът на резултатите от направеното проучване показва, че в специалността жените са 60.56%, а мъжете 39.44%. Намаляването на броя
на мъжете в специалността е и във връзка със засиленото търсене на жени, особено с добра външност,
които са предпочитани за работа в хотелите, „SPA“, „Wellness“, „Thalasso“ и „MedSPA“ центровете.
През последните пет години се наблюдава тенденция и в увеличаване броя на студентите с възраст над
тридесет и пет години. В специалността са завършили и студенти над петдесет години.
На таблица 1 е представено разпределението на изследваните лица по пол и възраст.
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Таблица 1. Разпределение по пол и възраст

Анкетното проучване показва, че 57.7% от изследваните лица искат да работят в системата на здравеопазването, 19.7% в СПА хотели, 21.1% в частни кабинети и 1.5% във фитнес центрове. Съотношението
на желаещите да работят в СПА хотели жени спрямо мъжете е 6:1.
Получените резултати се доближават до тези в проучване на С. Филкова и съавт. (2014) и Ц. Търпоманова (2014) сред студенти от специалност „Рехабилитатор” - от Медицински колеж Варна са установили,
че 51% (36% - МБАЛ и 15% ДКЦ, хоспис) от анкетираните студенти имат желание да се реализират в
лечебни заведения. Прави впечатление резултатът, според който студентите от Варна, желаещи да
работят в СПА 15% въпреки , че е курортен град, който е по-нисък от този в нашето проучване [1,2].
На въпросът „Какви допълнителни знания и умения бихте искали да придобиете?“ студентите на първо
място поставят изучаване на различни видове масаж с 56,3%; на второ място PNF с 22,5%; - на трето място
източни практики – 14% и кинезиотейпинг и Бобат с по .4,2%.
На следващият въпрос „Под каква форма искате да получите допълнителни знания и умения?“ студентите имаха възможност да изберат няколко отговора. От анкетираните 53.5% избраха специализирани
курсове, 30.9% повишаване на знанията си чрез придобиване на магистърска степен и 15.6% участие
в различни видове СИД (свободно избираеми дисциплини), залегнали в учебните планове (фиг. №1)

Фиг. 1. Под каква форма искате да получите допълнителни знания и умения?
На въпросът „Защо не искате да работите в СПА-хотел?“ резултатите показват, че на първо място
причината е сезонната работа 73.2%, на второ място дългото работно време 25,3% и лоши условия за
работа 1.5% (фиг. 2).

Фиг. 2. „Защо не искате да работите в СПА-хотел?
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Ключов въпрос в анкетата е „Защо бихте работили в сферата на здравния и медицински туризъм?“.
Основният отговор на въпроса е работа със здрави хора в приятна обстановка 63.3%; за 31.3% от анкетираните не се налага да напуснат родните си места и 5.4% считат, че заплащането е по-добро
Получените данни ни показват, че младите хора са добре ориентирани в икономическата обстановка. Следят развитието на специалността и проявяват интерес за повишаване на професионалното си
изграждане и търсят нови начини за своето реализиране. Добре са запознати с новостите и се стремят
към по-добър стандарт на професионален и личен живот. Резултатите ни дават основание да считаме,
че новото поколение рехабилитатори активно ще участва в здравния и медицински туризъм.
Заключение
С развиването на здравния и медицински туризъм пред младите специалисти по „Рехабилитация“
се разкриват нови възможности за реализация, което от една страна допринася за тяхното професионално израстване и квалификация, а от друга страна удовлетвореност от работната среда и условия.
Резултатите ни дават основание да считаме, че новото поколение рехабилитатори все повече ще търси
нови професионални поприща, с което ще се повиши конкуретността, а това от своя страна ще осигури
качествено предлагане на здравните и медицински услуги.
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Summary: Radikulit represents acute inflammation of the roots of the peripheral nerves that extend from
the vertebral column. Reasons the occurrence of lumbar-sacral radiculitis are: damage to the engine segment articular triad composed of intervertebral discs and two apofizeals joints. The most commonly affect the neck
and lumbar region, where the largest volume and load [1].
Over the past two years, abrupt changes in climatic conditions in the country have contributed to an increase
in such cases in medical practice. For the year 2015 in the OCC-2 c. Sofia examined 293 patients, of them with
lumbar-sacral radiculitis - 42 patients. Back pain generate restrictions in the functional activity, distort labor
and household activities.
The aim of this study was to investigate the influence of the Su Jok therapy combined with techniques from
classical massage and physical therapy on the healing process in patients with. lumbar-sacral radiculitis. The
object of the study were 40 patients of both sexes. The comprehensive program includes:
1. Implementation of the Su Jok therapy.
2. Application of classic massage
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3. Kinesitherapeutic complex
4. Check the results by applying the test of Neri and Laseg.
Conclusion. The results are reported through checkup. The analysis of the results shows that the
implementation of the comprehensive program reports a reduction of the period of recovery of patients. In
conclusion, we can recommend the regular use of a comprehensive program to restore the mobility of the spine
and eliminate pain.
Keywords: Su Jok, areas of compliance, lumbar-sacral radiculitis.
Въведение
Болките в гръбначния стълб са най-често срещаните болкови синдроми в неврологичната практика.
Болковият синдром може да се дължи на четири типа болка: локална, отразена, радикулерна и мускулно-спастична. Радикулерната болка се дължи на компресия и дразнене на нервните коренчета. Тя има
остър, режещ характер и ирадира дистално от гръбнака към съответния дерматом в крайника. Засилва
се при кашляне, кихане, разтягане или притискане на коренчето [1].
За повлияване на болковия синдром при лумбо-сакрални радикулити приложихме корейския метод
за лечение су джок открит от професор д-р Пак Же Ву. Той се основава на принципа, че всяка част от
човешкото тяло е свързана с останалите негови части и съдържа техните зони на съответствие в резултат
на което се формира единна система основана на подобни хомо-фактори [3,4,5]. Това са няколко лечебни
микроакупунктурни системи, които приличат на малки копия на човешкото тяло разположени върху
ръцете и ходилата. Те отразяват здравословното състояние на организма и могат да влияят активно
върху него при заболяване [2,3,4,5].
Прилагането на системата на съответствие върху пръстите за лечение и намаляване на болковия
синдром при лумбо-сакрални радикулити е много подходяща. По своя строеж пръстите са подобни на
човешкото тяло. Дисталната фаланга на пръста съответства на главата и шията, средната на гръдния кош
и проксималната фаланга на коремната кухина. Тялото е по-гъвкаво напред, отколкото назад, същата
закономерност наблюдаваме и при пръстите на ръцете и краката. Представителството на гръбначният стълб се разполага по янската страна на пръстите на ръцете и краката в система „Насекомо“ (фиг.
№1),[3,4,5]. За засилване на ефекта се работи и в стандартната система на съответствие на гръбначния
стълб (фиг. №2).

Фиг. №1 Система „Насекомо“

Фиг. №2 Стандартна система на съответствие на скелета

Цел на настоящото изследване беше да се проучи влиянието на су джок терапията съчетана с техники
от класическия масаж и кинезитерапия върху оздравителния процес при пациенти с лумбо-сакрални
радикулити.
Материали и методи
Обект на изследването бяха 40 пациента, прегледани и лекувани в ДКЦ-2 гр. София от двата пола,
избрани на случаен принцип за периода от една календарна година (2015). Пациентите бяха разпределени в две групи по двадесет човека (таблица 1)
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Таблица 1. Разпределение по пол и възраст

Комплексната програма включваше три последователни етапа:
1. Прилагане на су джок терапия;
2. Прилагане на класически масаж;
3. Кинезитерапевтичен комплекс.
За проверка на получените резултати използвахме теста на Ласег и теста на Нери, които ни дават
информация за болковия синдром (таблица 2). Болният ляга по гръб и се опитва да вдигне изправен
крака от засегнатата страна. Ако усеща рязка болка в кръста, задната част на бедрата и седалищните
мускули теста на Ласег е положителен.
Ако болният наведе главата рязко напред и болката в кръста и крака се засилва тестът на Нери е
положителен[1].
Резултати
1. От направеното изследване се вижда,че лумбо-сакрални радикулити се наблюдават дори при
млади хора до двадесет и пет години, като в групите преобладават пациенти над четиридесет годишна
възраст и при двата пола.
2. Проучването установи,че в първото изследване при всички пациенти теста на Ласег и при двете
групи е положителен. При теста на Нери положителен резултат показват 80% от всички мъже, 90% от
жените в ЕГ и 70% от жените от КГ. Наблюдава се, че симптома на Нери се проявява при пациенти над
35 години, докато при пациентките още от 25 годишна възраст (таблица 2).
Таблица 2. Резултати от първото изследване

3. При първата процедура се установява болка при всички пациенти при повдигане на крака от
тилен лег, което е симптом на радикулерно дразнене. Разликите между двете групи не са големи, при
по-младите пациенти които представляват 35% от двете групи, симптома на Ласег се проявява при 60о.
Болката при пациентите над четиридесет години се появява при 45о, които са 37,5% от всички изследвани и при 27.5% този симптом се наблюдава около 30о (таблица 3).
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Таблица 3. Градуси при които се появява болка при първата процедура

След провеждане на комплексната програма и при двете групи се наблюдава значително подобрение
на болковия синдром и подобряване на обема на движение на долните крайници (таблица 4).
Таблица 4. Обем на движение след лечебния курс

4. Резултатите от второто изследване показват, че броят процедури необходими за възстановяването
на пациентите се оптимизира под комплексното въздействие на последователно и системно прилагане
на су джок терапия подобрявайки здравословното им състояние. От изнесените данни се вижда, че
лечебния курс се намалява от 10 на 5 или 6 процедури в сравнение с контролната група.
Таблица 5. Продължителност на процедурите

Дискусия
Су джок терапията е съвременен метод, много близък до акупунктурата които може да се прилага
по всяко време. Запознаването със зоните на съответствие и съчетаването на метода с използването на
семена от различни билки ни дава възможност за ускоряване на оздравителните процеси. Доброто
съчетаване на метода с други лечебни процедури разширява терапевтичните възможности на практикуващите. За прилагането му не са необходими скъпо струващи уреди, което го прави лесно достъпен
и приложим и при полеви условия.
Заключение
Съчетаването на лечебния масаж, кинезитерапията и су джок терапията ни дава ефективни резултати
за ускоряване на оздравителните процеси при болни с лумбо сакрални радикулити на различна възраст.
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The individual professional development is oriented towards achieving personal goals and is motivated by
needs for performance, achievements and recognition. Professional interests arise in the process of adoption
and implementation of the chosen profession.
The aim of this report is to examine the sustainability of the professional interests of rehabilitators to develop
its competence and skills.
The results of the survey done with 40 practicing therapists found that the majority of them 67,5% (n = 27)
continued their studies to the “Master” degree and 87,5% (n = 35) of the respondents are convinced that they
require additional training. Incentive for qualification of 29 pers. (72.5%) is the self-improvement motivation.
The process of turning rehabilitators into professionals, requires an ongoing education, professional and
personal self-improvement.
Keywords: professional development, training, competence, skills.
Въведение
В процеса на усвояване и реализация на избраната професия, професионалните интереси еволюират. Тяхната устойчивост зависи от редица специфични характеристики. Индивидуалната кариера е
насочена към постигане на лични цели и е мотивирана от потребности за професионални постижения,
изява и признание [1]. Мотивите се формират в процеса на индивидуалното развитие на личността. Те
са нейни относително устойчиви оценъчни образувания. В този смисъл хората се различават помежду
си по същността на тяхната мотивационна структура. Тяхното поведение се определя не от наличието
на всички форми и видове мотиви, а от онези от тях, които стоят най – високо в йерархията на мотивационната им структура [7]. Мотивът лежи в основата на извършването на определени действия, постъпки
от страна на своя субект. Веригата от сродни и еднопосочно действащи мотиви се дефинира като мотивация. Тя влияе не върху отделни постъпки и действия, а върху цялостното поведение на личността [7].
Теориите за мотивацията от гледна точка на потребностите издигат тезата, че мотивацията е процес на
взаимодействие между различните потребности и импулсите те да се задоволяват [8].
Мотивиращи могат да бъдат всички допълнителни облаги, които произтичат от по-високата професионална позиция: повишаването на доходите и респективно жизнения стандарт, по-добрите условия на
работното масто и други. Превръщането на специалиста в професионалист предполага непрекъсната
обучение професионално и личностно самоусъвършенстване, спазване на професионалната етика.
Изследванията посветени на необходимостта от непрекъснато обучение на здравните професионалисти, провеждани у нас са насочени главно към медицински сестри [2, 3]. Проучени са различни проблеми
на сестринството и необходимостта от непрекъснато професионално развитие и усъвършенстване на
медицинските сестри по отношение на всички аспекти на техните дейности [4-6]. Възниква необходимост
от проучване сред рехабилитаторите за нагласите им към допълнителни обучения в професионалното
Медицински колеж – Стара Загора

117

Юбилейна научна конференция - 10 години специалност „Медицински лаборант”
им развитие, провокирано от важната роля, която имат в комплексното лечение на редица социалнозначими заболявания.
Целта на този доклад е да се проучи устойчивостта на професионалните интереси на рехабилитатора
за развитие на неговите компетентност и умения.
Материал и методи:
През 2016 г. е проведено анкетно проучване сред 40 случайно подбрани практикуващи рехабилитатори от гр. Варна и Варненска област. Разпределението по пол е 20 жени и 20 мъже. Анкетната карта
включва 13 затворени въпроса. Основни теми са: избор на професия, професионално удовлетворение,
нужда от повишаване на квалификацията и допълнителното обучение, стимул за повишаване на квалификацията.
Резултати и обсъждане
Резултатите от проведеното проучване сред 40 практикуващи рехабилитатори установиха, че средната възраст на изследваните лица е 40г. (SD ± 8,3г). Най-младият анкетиран специалист е на 24г., а найвъзрастния на 53г. Семейното положение е: 72,5% семейни и 27,5% несемейни. С трудов стаж над 20 г. са
45% ( n=18), със стаж 11-20 г. са 25% ( n=10) и със стаж 1-10 г. са 22,5% ( n=9) и със стаж до 1 г.- 7,5% ( n=3).
Значителен дял - 57,5% (n=23) от анкетираните са напълно удовлетворени от професионалната си
кариера. Останалите от тях 42,5% (n=17) се чувстват отчасти удовлетворени.
Положително отговарят на въпроса: „Ако трябваше отново да избирате, бихте ли избрали същата
професия?” преобладаващата част от респондентите - 82,5% (Фигура 1.).

Фигура 1. Отговори на въпроса: „Ако трябваше отново да избирате, бихте ли избрали същата професия?”
В тази връзка за нас беше важно да проучим каква е професионалната реализация на анкетираните.
Преобладават тези, които работят в болнично заведение – 35%, а най-малък е процента на специалистите
на свободна практика 5% (Фигура 2).

Фигура 2. Професионалната реализация на анкетираните рехабилитатори
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Базовото университетско образование на рехабилитаторите е образователно - квалификационна
степен (ОКС) „Професионален бакалавър“. То има за цел изграждането на професионални компетентности, умения и способности за осъществяване на качествени и ефективни рехабилитационни грижи.
Също така у тях се формират мотивация и отговорност за поддържане нивото на компетентност чрез
системно актуализиране и усъвършенстване в отговор на непрекъснатите промени в здравеопазването
у нас и в световен мащаб. По този повод зададохме въпросът: „Каква образователно - квалификационна
степен имате?” По-голяма част от респондентите – 82,5% са продължили обучението си, като 52,5% (n=21)
от тях имат ОКС „Магистър“, 15%, ОКС „Бакалавър“, а останалите 32,5% са с ОКС „Професионален
бакалавър“ (Фигура 3.).

Фигура 3. Образователно - квалификационна степен на респондентите.
С отговорите на следващият въпрос проучващ желанието за повишаване на квалификацията, респондентите демонстрират осъзнаване на необходимостта от непрекъснато професионално развитие и
обучение в различни профилирани курсове. Преобладаваща част от тях – 87,5% демонстрират нагласа
за придобиване на допълнителни знания и умения. Те заявяват, че се нуждаят от това, за да се развиват
в кариерата си и да изпълняват професионално задълженията си. Останалите 12,5% отговарят колебливо с отговора: „По-скоро да”.
Средства в медицинска собственост и кабинет са инвестирали 45% от анкетираните специалисти.
Останалите 55% не биха предприели тази стъпка. Всички са единодушни обаче, че инвестицията в
обучение е оправдана и това се потвърждава от факта, че те сами го финансират. Логично възниква
въпросът, какво ги мотивира. Оказва се, че стремежът към самоусъвършенстване е водещият стимул за
повишаване на квалификацията при 29 (72,5%) от анкетираните. При останалите 11 (22,5%) от тях мотив
за това е възможността за по-добра позиция, респективно заплащане.
Тези резултати потвърждават нагласите на проучените специалисти да практикуват професията,
отговаряйки на постоянно нарастващите потребности от съвременни, научно обосновани рехабилитационни грижи. Нарастващите обществени потребности от висококачествени, ефективни и достъпни
рехабилитационни грижи обуславят необходимостта от допълнителни изследвания и разработки в
тази насика.
Заключение:
По-голяма част от анкетираните рехабилитатори са напълно удовлетворени от професионалната
си кариера и отново биха избрали същата професия. Те убедено осъзнават необходимостта от непрекъснато обучение и професионално усъвършенстване, в съответствие със съвременните постижения
на медицинската наука и практика и са готови да отговорят адекватно на нарастващите обществени
потребности от висококачествени, ефективни и достъпни възстановяване и повишаване качеството на
живот. Тяхното мнение свидетелства за висока мотивация, отговорност и чувство на принадлежност към
тази професия, и е обнадеждаващо на фона на непрекъснатите трудности и предизвикателства пред
които са изправени тези специалисти у нас
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1.

TOPICALITY
Therapeutic measures in applied kinesiology aim to restore interconnection and adequate reaction
of the body’s internal and external influences.
If the disease is associated with violation of adaptation mechanisms it and methods of diagnosis should
evaluate the reactions of nervous, channel-meridian and neuro-endocrine systems under load.
DISCUSSION
Criterion for evaluation of the nervous system is the reflex. In this connection an important diagnosis of
reflex load. By the method of muscle testing (G. Goodheard) in applied kinesiology in isometric load check
not only the condition of the reflex activity of the nervous system, but also its adaptation to stress.Tova is
principally important for understanding the causes of disease. The individual approach in the selection of
methods of treatment is provided to restore the activity of the stretch reflex of skeletal muscle in response to
a therapeutic effect.
CONCLUSION
The discovery and validation of the causes of the violations is necessary to have the opposite biological
link with the body. Only in this case it is possible an individual approach to the patient and the decision of his
health problems from the resume adaptation capabilities.
Keywords: Rehabilitation, Applied Kinesiology, adaptation, physical therapy.
ВЪВЕДЕНИЕ
Лечебните мероприятия в приложната кинезиология (ПК) са насочени към възстановяване на междусистемните връзки и адекватната реакция на организма към външните и вътрешни въздействия.
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Ако заболяването е свързано с нарушаване на адаптационните механизми, то и методите на диагностика трябва да оценяват реакциите на нервната, канално-меридианната и нервно-ендокринната
системи в условията на натоварване.
Методът за оценка на активността на рефлекса за разтягане на скелетния мускул е финния индикатор
за несъстоятелност на неспецифичните полисистемни реакции на организма. Трябва да се отбележи,
че неговото извършване в условията на изометрично натоварване (а това е основната методика на ПК)
позволява да се открият първите признаци за нарушаване на функцията на различните органи и системи, които могат да се проявят само в периода на функционално натоварване на органите или тъканите.
Един от принципите, които стоят в основата на ПК, е принципът на първичната мускулна слабост и
мускулна хипотония като универсална реакция на всеки вид патология или дисбаланс в организма и
наличието на закономерни специфични ассоциации за всеки мускул. Тя се проявява във вид на намаляване на рефлекса на разтягане в отговор изометрично натоварване и може да бъде оценена по време
на мануален мускулен тест (ММТ) по метода на ПК (10,11). За разлика от класическата неврологична
диагностиката на активността на сухожилните рефлексии, се анализира възбудимостта не на група, а
на изолирания конкретен мускул.
В основата на 90% от всички проблеми на мускулно-скелетната система (МСС) стои нарушаване на
координацията между процесите на инхибиция и фасилитация, а по-точно, от двойка мускули ( или
от група на синергисти) - единият е в хипотония или отпускане (инхибиция), а неговия антагонист е в
хипертонус (фацилитация). Клинично, преди всичко, се наблюдава промяна в позата (“езика на тялото”), а обективно се открива слабост на инхибирания мускул. (4)
По данни от литературните източници (9), ако се открие начин за повишаване на аферентния поток
на проприоцепторите, то даденото функционално намаляване на възбудимост изчезва. По този начин
се оценява изходната активност на миотатичния рефлекс на конкрените скелетни мускули в условия на
изометрична контракция. При понижаване на неговата активност се извършват различни терапевтични
натоварвания с едновременното ММТ за определяне на причините на снижената активност (механична,
емоционална, биохимична провокация). Ако мануалното въздействие е противопоказано, то пасивното
изместване води до още по-голямо подтискане на възбудимостта на мускула. Това състояние също се
потвърждава от ММТ. Този подход позволява да бъдат намерени най-адекватните методи на корекция,
активизиращи възстановяването на неспецифичните полисистемни реакции на организма.
Друг диагностичен и контролиращ прийом на ПК е феноменът на внезапното развитие на преходната мускулна слабост-хипотония (ФПХ) на всички силни по-рано мускули при определени условия
(4) открит от Гудхарт (Goodheart). Той се състои във възникването на слабост във всички силни по-рано
мускули и възстановяване на силата на асоциативния мускул при поставяне на пръста или китката на
ръката върху кожата в «болната» област на тялото. ФПХ показва, че има проблем, а също така и мястото
на дисфункцията при отслабване на индикаторния мускул, но не посочва на характера и остротата на
проблема.( 10,11,13,14).
В практиката на мануални и кинезитерапевти, едно от най честите оплаквания на пациентите са
болките в поясния дял на гръбнака. Важна патогенетична роля в динамиката на развитие на различни
патологични състояния играе и спазъмът на гръдната диафрагма (ГД). Той се явява причина за устойчиви патологични нарушения, при различни органи и системи на организма в резултат от промените
в състоянието на m.iliopsoas (3).
В настоящото изследване се разглежда възможността за диагностика на обратната причинно-следственна връзка и влиянието на тонусния дисбаланс на ГД върху функционалното състояние на m.iliopsoas
и m. rectus femoris.
ЦЕЛ.
Проучване на възможността за възстановяване на функционалната активност на m.iliopsoas и m.
rectus femoris чрез мануална корекция на тонусно-силовия дисбаланс на ГД при пациенти с хронични
болкови мускулни синдроми (БМС) в лумбалния дял на гръбначния стълб и нестабилност на тазобедренната става (ТБС) чрез методите на ПК.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ НА ИЗСЛЕДВАНЕ.
30 пациенти от различен пол на възраст от 35 до 55 г. с хронични БМС в областта ТБС, рецидивиращи на ниво лумбален и среден торакален дял на гръбначния стълб, проявени по време на движение и
изчезващи при покой.
При провежане на изследването се използва метода на визуална и кинезиологична диагностика.
Медицински колеж – Стара Загора

121

Юбилейна научна конференция - 10 години специалност „Медицински лаборант”
1. Визуална диагностика (ВД) на оптималната статика и динамика във вид на изместване на проекцията на общия център на тежестта (ОЦТ) според нивото на опора.
2. Кинезиологична диагностика:
- ММТ на активността на стреч-рефлекса на скелетната мускулатура от приложната кинезиология.
ММТ – качествен анализ на мускулната контракция, която се поддържа от две фази по време на нейното
формиране (6, 7, 9, 13). То се провежда в три етапа. По време на 1 етап се оценява фазичната част (първата) на мускулната контракция. По време на 2 етап се оценява степента на увеличаване на силата на
съпротивата на пациента, като индикатор за нормален мускулен тонус. По време на 3 етап се извършва
анализ на активността на стреч-рефлекса. Критерия за норма е увеличаването на силата на съпротивата
на изследвания мускул в отговор на кратковременно пасивно разтягане;
- ФПХ – разполагане на пръстите на пациента в изследваната област;
- ишемична компресия.
Провеждане на изследването
1 етап. ВД на статичните нарушения на тялото на пациента с цел определяне посоката на изместване проекцията на ОЦТ и патогенетичната важност на една от областите на тялото за наблюдаваните
структурни промени.
2 етап. ВД на неоптималния двигателен стереотип «Флексия на бедрото».
3 етап. ММТ на m.iliopsoas и m. rectus femoris.
Резултат – функционална хипотония на тестваните мускули.
4 етап. Откриване на структурната дисфункция на ГД и нейното патологично влияние на функционалния хипотонус на m.iliopsoas и m. rectus femoris:
- Използването на ФПХ в областта на проекция на съдовата точка ГД. Възстановяването на нормотонуса на m.iliopsoas и m. rectus femoris;
- извършването на механична провокация чрез ротация на поясния дял на гръбнака вдясно и вляво
от изходното положение на пациена тилен лег с флексия на коленните и ТБС води до намаляване на
рефлекторната активност на индикаторния мускул;
- латерофлексията на тялото към страната на фунционално слабите мускули възстановява нормотонуса на m.iliopsoas и m. rectus femoris;
Извод - промяната на тонусно-силовия баланс на ГД е причината за функционалната несъстоятелност
на мускулите флексори на бедрото и за хроничните БМС в поясния дял на гръбначния стълб и ТБС.
5. Лечение в положение на пациента тилен лег:
- флексия на ТБС и колените стави и ротация на поясния дял на гръбнака в посоката, при която
се запазва тонуса на делтовидния (индикаторен) мускул; едновременно с това контакт на ръката на
пациента с областта на 9-10 ребро по средноклавикуларна линия от страната на ротацията; ишемична
компресия в областта на проекцията на крачета на ГД (crus medialis, crus intermedius, crus lateralis) от
противоположната страна на ротацията.
6. Повторно ММТ на m.iliopsoas и m. rectus femoris.
Критерий за правилното лечение е възстановяването на стреч рефлекса на изходно хипотоничните
m.iliopsoas и m. rectus femoris, TFL.
РЕЗУЛТАТ НА ИЗСЛЕДВАНЕ.
1. ВД на статичните нарушения на тялото на пациента показа признаци за неоптимален статичен
стереотип в три равнини във вид на «спряло падане» и изместване на проекцията на ОЦТ вентро-латерално вдясно или вляво при 28 пациенти от 30 (93,3%).
2. ВД на неоптималния двигателен стереотип «Флексия на бедрото».
ВД на оптималното извършване на моторния патерн «Флексия на бедро» показва нарушаване на
динамичния стереотип във вид на закъсняло включване на агониста на флексията на бедро - m. rectus
femoris и изпреварващо включване на единия от долуизброените мускули при 22 пациенти от 30 ( 73,3
%) (фиг.1 и табл.1).
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Таблица 1. Визуални критерии за нарушена динамика при извършване на моторен патерн «Флексия на бедро»

Фиг.1. Флексия на бедро при скъсяването на m.TFL
А - сагитално
Б - фронтално
3. Резултати на ММТ: 66,7% (20 пациенти) - функционална хипотония на m.rectus femoris и m.iliopsoas
от една или друга страна на тялото.
При 18 пациенти от 30 (60%) дисфункциите на ГД са патогенетично значими за формиране на структурни нарушения в тялото на пациента. Те се проявяват във вид на БМС в лумбалния дял и долните
крайници и в намаляване на функционалното състояние на m.iliopsoas и m. rectus femoris от една и
съща страна на тялото.
При 8 пациента от 18 (44,4%) в развитие на структурни дисфункции се наблюдава водеща роля на
спазма крачета на ГД.
След извършване на съответните мануални корекции, се наблюдава възстановяване на функционалното състояние на m.iliopsoas и m. rectus femoris. Визуално и при палпация се забелязва по-симетрично
движение на гръдния кош.
При отпускането на спазма диафрагма се наблюдава изчезване на състояние на «спрялото падане»
на тялото на пациента, при 6 от пациентите от 8 ( 75%), купиране на болковия синдром в други дялове
на опорно - двигателния апарат при 7 от 8 пациента (87,5%).
ОБСЪЖДАНЕ
Проведеното изследване показва, че посоката на изместване на проекцията на ОЦТ често съвпада
със страната на функционално слабите m.iliopsoas и m. rectus femoris и зоната на нарушено функционално състояние на ГД.
Изчезването на признаците за хипотония на m.iliopsoas и на m. rectus femoris контакта с тялото в
областта на епигастриума дава основание да се предположи, че функционалното състояние на ГД е
патогенетично водещо при формиране на БМС в областта на лумбалния гръбнак и ТБС.
Т.е., ако посоката на изместване на проекция на ОЦТ на пациента съвпада със страната на функционално
слабите m.iliopsoas и m.rectus femoris, авторът смята за целесъобразно кинезиологичната диагностика да
се започва с определяне на важността на дисфункцията на ГД за формиране на патобиомеханични промени. След успешната корекция на нарушенията, предизвикани от тонусния дисбаланс на ГД, пациентите
отбелязват субективно подобряване на общото си състояние и пълноценно дишане. При палпиране се наблюдава по-симетрично движение на гръдния кош и увеличаване на амплитудата на движение на ребрата.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Критерий за оценка на нервната система е рефлексът. В тази връзка е важна диагностиката на рефлекса
при натоварване. Чрез метода на ММТ (G. Goodheard) в приложната кинезиология при изометрично
натоварване се проверява не само състоянието на рефлекторната активност на нервната система, но
и възможностите на нейната адаптация към натоварване. Това е принципно важно, за да се разберат
причините за възникване на БМС. Индивидуалността на подхода при избора на методите за лечение
на пациента се осигурява от възможните варианти за възстановяване на активността на рефлекса за
разтягане на скелетните мускули в отговор на терапевтичното въздействие.
Функционалната слабост на мускула клинично се проявява в локализиране на болка в статично
претоварената мускулатура, която се намира в различните дялове на гръбначния стълб. Компенсаторно скъсяване и БМС зависими от нивото на формиране на компенсацията в организма (скъсяване
на антагониста вследствие на тонусно-силовия дисбаланс, компенсаторно статично или динамично
претоварени мускули).
При патогенетично значима функционална слабост на m.iliopsoas и m. rectus femoris пациентът
изгражда неоптимален статичен стереотип във вид на изместване проекцията на ОЦТ в същата посока,
което предизвиква статично претоварване и компенсаторно скъсяване на определени мускулни групи
от срещуположната страна в някои области на тялото (например - лумбален гръбнак и ТБС).
Развиването на функционална хипотония на мускулите, намаляване активността на рефлекса за разтягане и хиповъзбудимостта при извършване на динамични натоварвания са прояви на функционални
нарушения на нервна система. Те са лидиращ фактор при формиране на скъсяването и хипервъзбудимостта на мускулите-антагонисти. Прилагането на оценката на функционалния тонус с помощта на
ММТ позволява, освен откриване на дисфункция на нервна система, да се определи причината за тези
нарушения и начините за корекция чрез определени диагностични методи.
ИЗВОДИ
1. Мускулния дисбаланс от едната страна на тялото на ниво лумбален гръбнак и долни крайници
може да се развива вследствие на патологичното влияние от страната на структурните дисфункции на ГД.
2. Въздействието върху тази област чрез мануалните техники скъсява времето, необходимо за структурна корекция.
3. Предложената методика за диагностика на причините за функционална хипотония на m.iliopsoas
и m.rectus femoris позволява бързо да се открие и да се проведе корекция на индивидуалните патогенетично значими причини за дадена хипотония, в частност на патологичното влияние от страна на
спазма ГД и на нарушенията на нейните топографични и функционални връзки.
4. Фрикционно мобилизиране областта на едностранния спазъм на краченцата на ГД е достатъчно
ефективен начин за възстановяване на функционалната активност на m.iliopsoas и m. rectus femoris.
5. Методите на приложната кинезиология дават възможност да се откриват и да се отстраняват патологични влияния на ГД върху функционалното състояние на m.iliopsoas и m.rectus femoris и развиването
на компресивни синдроми на спиналните нерви.
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РОЛЯТА НА ХИПОАКТИВНОСТТА НА МИОТАТИЧНИЯ РЕФЛЕКС В КЛИНИКАТА
НА БОЛКОВИ МУСКУЛНИ СИНДРОМИ
Уляна Бержарова
докторант Катедра ТМ КТ Национална спортна академия, гр.София

THE ROLE OF THE HYPOACTIVITY OF MYOTATIC REFLEX THE CLINIC THE PAINFUL
MUSCLE SYNDROMES
Ulyana Berzharova
PhD, Department ТМ КТ National Sports Academy - Sofia
TOPICALITY
The need to develop a manual method of biological feedback with the organism, allowing the physiotherapist
to control the selection of the treatment method, standing there since manual therapy.
Since 1960, there is a method of assessing the activity of myotatic reflex developed by American specialists.
Called Applied Kinesiology, it allows to find the causes of hypo muscle not only at rest, as is customary in
classical neurology. but also in the isometric and isotonic load. But until now this method has not found its
place in the practice of the treatment of diseases of the peripheral nervous system, which is used in Bulgaria.
GOAL
Determining the place of hypoactivity of myotatic reflex clinic of muscle pain syndromes practice
physiotherapist.
CONCLUSION
Clinical syndrome of diseases of the peripheral nervous system is muscular hypotension. Muscle pain
syndromes in static and dynamic overworked muscles are clinical manifestations of hypoactivity of miotatic
reflex.
Using a method for assessing miotatic reflex gives the physiotherapist opportunity for a permanent biological
feedback on with the body of the patient, thus confirming the right diagnosis and the chosen method of treatment.
Key words: miotatic reflex hypoactivity, Applied Kinesiology.
ВЪВЕДЕНИЕ
Въпросът за необходимостта за разработка на мануална методика на биологичната обратна връзка с
организма, позволяваща на кинезитерапевта да контролира правилния избор на лечебния метод, стои
откакто съществува мануалната терапия.
През 1928 г. Бернщейн неврофизиологично е обосновал съществуването на две фази на изометричната контракция на мускула, като при това, във 2-та фаза волева промяна на силата на контракцията
е невъзможна, защото тя се регулира на ниво на таламо-палидарна система и се проявява в различна
степ на активност на рефлекса за разтягане. Силата на съкращаване се променя само под влияние на
променената периферна аферентация .
Методите на изследване в класическата неврология са оптимално адаптирани към оценката на състоянието на мускулната функция и мускулната дисфункция, отразяващи органичния патологичен
процес в нервната система. Заедно с това обаче съществува определен клас мускулни дисфункции,
които не са свързани с развитието на органичното поражение на нервните клетки, без аксонопатия и
демиелинизация (3).
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За изследването на този клас дисфункции е предложена методиката на мануалното мускулно тестиране (ММТ) от приложна кинезиология, която позволява да се оцени динамиката на състоянието на
мускулната функция в процеса на лечение (8). Тази методика дава възможност да се оцени ефекта на
терапевтичното въздействие и степента на неговото влияние върху параметрите на мускулното съкращаване и също така да се оцени функцията на централната нервна система. ММТ е един от най-информативните методи за диагностика на неврофизиологичните дисфункции на мускулната контракция
(стреч-рефлекса) (2).
От 1960 г. съществува метод Приложна кинезиология за оценка на активността на миотатичния
рефлекс, разработена от американски специалисти (Goodheard). Методът позволява да се намерят
причините за хипоактивност на мускулите не само при покой, както е прието в класическата неврология, но и при изометрично и изотонично натоварване. До сега този метод не е намерил своето място в
практиката на лечение на заболяванията на периферната нервна система в България.
Клиничното изследване на неврофизиологичните феномени на мускулното съкращаване включва
стандартно измерване по петобалната скала на силата на мускулното съкращаване, а също така изследване на изменението на мускулния тонус в отговор на разтягане на мускула във вид на сухожилни
рефлекси и мускулния тонус в покой. Силата на мускулното съкращаване се регулира от пирамидната
система чрез промяна на количеството на двигателните единици, които са се включели в съкращаването.
За разлика от силата, мускулният тонус се регулира от екстрапирамидна система и от собствения си
рецепторен апарат: от рецепторите на невро-мускулното вретено и апарата на Голжди.
Феномените на мускулна слабост и хипотонус се наблюдават при наличието на соматични дисфункции и се определят от изменението на характера на екстрапирамидните влияния на алфа- и
гамамотоневроните (3).
В приложната кинезиология активно се прилагат законите на неврофизиологията. По закона на
Шерингтон за взаимно инхибиране на аферентни потоци от мускули – антагонисти, постъпващи на
ниво гръбначен мозък, хипераферентацията на единия поток води до инхибиране на другия. Това
позволява да се прецени взаимното влияние на различните структури. (6,7)
За мускулите антагонисти - концентричнта контракция на единия мускул е невъзможна без ексцентричната на неговия антагонист (5,9,11). Хипотония на единия мускул предопределя хипертонус
на другия. Клиниката на хипотоничния мускул се изразява във формиране на зоната на мускулния
болков синдром (БМС) в скъсения мускул-антагонист.
Що се касае до коремчето на мускула и неговото сухожилие, мускулната хипотония води до изкривяване на проприоцептивните сигнали, на фона на които нормалната аферентация от неговото сухожилието се възприема като хипераферентация. В този случай, клиника на хипотоничния мускул ще
се прояви във вид на БМС в хипервъзбудимото сухожилие на хипотоничния мускул (4,10). В основата
на дадени клинични прояви са патобиомеханичните (ПБМ) промени на тялото на пациента. Тяхната
диагностика по методите на ПК предполага ММТ на хипотоничните мускули с последователни мускулни
провокации. По този начин се търси нивото на патогенетично значимото поражение.
Цел на изследване
Определяне на мястото на хипоактивност на миотатичния рефлекс в клиниката на болковите мускулни синдроми за практиката на кинезитерапевта при пациенти с хроничен БМС в тазобедренните
стави (ТБС) и лумбалния дял на гръбначния стълб.
Материал на изследоване
50 пациенти на възраст от 22 до 55 г., от които 38 жени (76%) и 12 мъже (24%) с различни прояви на
вертебро-неврологични болкови синдроми от страна на опорно-двигателния апарат (миофасциални,
мускулно-тонични, компресивни и др.)
Критерий за избора на пациентите в експерименталната група е нарушена статика във вид на «спрялото падане на тялото» с изместване на проекцията на общия център на тежестта (ОЦТ), оплаквания от
БМС в областта на поясния дял на гръбнака и ТБС, които се появяват по време на движение.
Методи за изследване
При провеждане на изследване се използва метода на визуална и кинезиологична диагностика:
- визуална диагностика (ВД) на статични нарушения във вид на изместване проекция на ОЦТ според
нивото на опора;
- кинезиологична диагностика - ММТ на активността на стреч-рефлекса на скелетната мускулатура
от приложна кинезиология.
- феномена на внезапното развитие на преходната мускулна слабост-хипотония (ФПХ) чрез контакт
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на ръката на пациента с определена зона от тялото му;
- механична провокация в вид на промяна на положение на области от тялото;
- ишемична компресия и фасциално разтягане.
За анализа на взаимовръзката между намаляване на миотатичния рефлекс на мускули-стабилизатори на ТБС, лумбален гръбнак и клинични прояви на БМС в процес на ММТ бяха използвани мускули
– флексори на бедро и тяло m.rectus femoris и m.iliopsoas, абдуктори на бедро (m. tensor fasciae latae),
аддуктори на бедро; група нормотонични флексори на ръката, като индикатор за функционални
нарушения на ОДА в изправено положение; мускули, асоциирани със съответните органи ( бъбреци,
тънко, дебело черво).
Провеждане на изследване.
1. По резултатите от ВД на неоптималния статичен стереотип при пациентите се подтвърди наличието на постуралния дисбаланс на мускулите («спряло падане на тялото» на пациента) и патогенетична важност на определени дялове на гръбначния стълб и долните крайници, с разположени в тях
хиповъзбудими или хипотонични мускули.
2. Съвпадане на посоката на отваряне на ъгъла на патобиомеханично важна (ПБМВ) област с посоката
на изместване на проекция на ОЦТ.
3. След провеждане на механични провокации на открития ПБМВ регион на тялото на пациента в
латерална, вентрална или дорзална посока се наблюдава намаляване на миотатичния рефлекс на мускула-индикатор. След активиране на темпорално-сфеноидалната линия промените в състоянието на
рефлекса на разтягане на индикаторния мускул се запазват.
Извод – намаляването на миотатичния рефлекс на индикаторния мускул при промяна на гравитационното натоварване на гръбнака с изместване на ОЦТ потвърждава патобиомеханично значение на
определени дялове на гръбначния стълб и долните крайници за за формиране на постурален мускулен
дисбаланс.
4. ММТ в положение на пациента тилен лег.
В резултат на ММТ се определяя функционална слабост на m. rectus femoris, m.iliopsoas, m. tensor
fasciae latae, на група мускули-аддуктори на бедро. Прилагане на допълнителни механични провокации
възстановява тонуса на хипотоничната мускулатура.
5. За възстановяване на миотатичния рефлекс на функционално слабите мускули и снижаване на
нивото на БМС се прилагат мануални въздействия съответно на откритата чрез кинезологичната диагностика причина във всяка отделна група пациенти.
Резултати от изследването
При провеждане на изследването се установи, че ПБМВ области на гръбнака и крайниците, предизвикали нарушаване на оптималния статичен стереотип и формиране на БМС, се явяват както следва:
- пояснен дял – 26 пациента ( 52%);
- таз – 19 пациента (38%);
- бедрен дял – 5 пациента (10%).
Резултат на ММТ.
1. В първата група от 26 пациенти се наблюдава функционален хипотонус на m. rectus femoris,
m.iliopsoas в местата на залявянето на тези мускули, вътрешната област на бедрото от страната на БМС;
поясния дял от срещуположната страна и на m. tensor fasciae latae от страна на БМС в областта на ТБС.
От тях при 20 от 26 пациента (77%) латерофлексията на тялото на едната или на другата страна води
до възстановяване на рефлекса на разтягане на функционално слабите мускули – m. rectus femoris,
m.iliopsoas, m. tensor fasciae latae.
При 24 от 26 пациента (92%) от случаите използване на ФПХ след контакта в областта на епигастриума
води до възстановяване на рефлекса на разтягане на m. rectus femoris, m.iliopsoas, m. tensor fasciae latae.
2. Във втората група от 19 пациента се наблюдава функционален нормотонус на един или два от
тестваните m. rectus femoris, m.iliopsoas, m. tensor fasciae latae. Обаче, функционалната активност на m.
rectus femoris и групата аддуктори от една страна намаляваше при повторното ММТ на тези мускули
в течение на 3 сек. след изометричната контракция на m.iliopsoas.
3. В третата група от 5 пациенти се наблюдава билатерална функционална слабост на m. rectus femoris
съчетана с промяна в функционалното състояние на m.iliopsoas, m. tensor fasciae latae от едната или от
двете страни. Използването на ФПХ в областта на проекция на органа, който е асоцииран с мускула с
намален рефлекс на разтягане или с невроваскуларния рефлекс, довежда до възстановяване на тонуса
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на мускулите.
Извършване на корекция.
Мануалното коригиращо въздействие се проведе под контрола на реакцията на нервната система в
отговор на избрания метод на терапия.
Варианти на лечебното въздействие:
- за пациентите от I –ва група - ишемична компресия на местата на залавяне на гръдната диафрагма
към ребрата.
- за пациентите от II –ра група – фасциално разтягане на скъсения m.iliopsoas.
- за пациентите от III-та группа – изборът на лечебно въздействие зависи от тези структури, механичните провокации на които водят до отстраняване на функционалната слабост на асоциираните мускули.
След провеждането на мануалното корекционно въздействие:
- при 43 пациента се наблюдава възстановяване на функционалното състояние на m. rectus femoris,
m.iliopsoas;
- при 31 пациента ( 62%) - непосредственно след терапията се наблюдава изчезване на признаците за
нарушена статика във вид на «спряло падане» на тялото на пациента с изместване на проекцията на ОЦТ;
- при 44 пациента (88%) корекционата терапия доведе до купиране на БМС в другите дялове на ОДА.
- възстановяване на тонуса на хипотоничните мускули се съпровождаше с времено намаляване на
болезнеността в областта на сухожилията или коремчето на изследваните мускули по субективна оценка
на 50-80 % от пациенти.
Изводи
Клиничен синдром на заболяванията на периферната нервна система е мускулната хипотония. БМС
в статично и динамично претоварени мускули са клинични прояви на хипоактивност на миотатичния
рефлекс, а функционална мускулна хипотония (хиповъзбудимост) е основен индикатор за функционални нарушения на нервна система.
БМС се развиват в мускулите, които компенсират статична или динамична неспособност на функционално слаби мускули, които са обединени от обща функционална задача ( постуралния тонус –
поддържане на вертикалното положение на тялото или извършване на двигателна задача). Хипотония
на мускулите, свързани чрез висцеро-моторни рефлекси с органи и които са агонисти на конкретни
движения, води до компенсация във вид на хипертонус на синергисти или антагонисти, които формират БМС.
Използването на метода за оценка на миотатичния рефлекс, дава на кинезитерапевта възможност
за постоянна биологична обратна връзка с организма на пациента, по този начин се потвърждава правилната диагноза и избрания метод за лечение.
При възстановяване на тонуса и на възбудимостта на функционално слабия мускул компенсаторното
скъсяване и клинични прояви на функционални нарушения изчезват самопроизволно.
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НОВ ПОДХОД КЪМ ПРИЧИНИТЕ ЗА ФОРМИРАНЕ НА ДИСФУНКЦИИ
НА МУСКУЛНО-СКЕЛЕТНАТА СИСТЕМА.
Уляна Бержарова
докторант Катедра ТМ КТ Национална спортна академия, гр.София

NEW APPROACH TO THE CAUSES OF FORMATION OF DYSFUNCTION
MUSCULOSKELETAL SYSTEM
Ulyana Berzharova
PhD, Department ТМ КТ National Sports Academy - Sofia
INTRODUCTION
The causes of many pathological changes and biomechanical associated pain syndromes, independently
from the fact that traditionally sought in the consequences of trauma and awkward movements, mechanical
damage and irritation of the nerve endings, it has not been clear. Attention kinesiotherapists is usually directed
to the place for the formation of pain.
GOAL
Research on functional reduced excitability of muscle on the pathogenesis of dysfunction of muscle-skeletal
system and neurogenic mechanism of its development.
DISCUSSION
The emergence of tone-strength imbalance of muscle-antagonists is due to the imbalance of their tonic
component of the force, while preserving the normal balance of phase shortening. There are diagnostic criteria for
functional muscular hypotension. The removal of the causes will lead to self-elimination of the pain syndrome in
muscle shortened muscles with a function of compensatory and to restore the function of muscle-skeletal system.
CONCLUSION
The causes of forming the dysfunction of muscle-skeletal system hiding in violation of the functions of the
nervous system and its adaptation options. The diagnosis of functional muscular hypotonia using manual muscle
testing allows differentiated approach to determining the causes of functional disorders of the nervous system.
KEY WORDS: Applied Kinesiology, dysfunction of the musculoskeletal system.
ВЪВЕДЕНИЕ
Причините за много патобиомеханични промени и свързаните с тях болкови мускулни синдроми
(БМС) до момента не са ясни и традиционно се търсят в последствията от травми и неловки движения,
механични увреждания и дразнене на нервните окончания. Патобиомеханични промени (ПБМП) в
мускулно-скелетна система (МСС), които продължават да бъдат предмет на въздействието на мануалната терапия, се коригират според мястото за формиране на БМС (9,12). За причините на дисфункцията се посочват адаптивно скъсяване на меките тъкани, сраствания, мускулна слабост или всяка друга
патология, свързана с намаляване на нормалната подвижност, а влошаването на мускулния контрол и
амортизиращата функция се дължи на неспособността за поемане на значителни силови натоварвания
в резултат на умора (1). Съответно, традиционно рехабилитационните действия се насочват към преодоляването на скъсената мускулатура; тригерните точки в скъсени мускулни снопове, като резултат
от дисбаланса между добре и слабо тренирани мускули, допринасящи за увеличената болка и намаляване на подвижността при разтягане на скъсения мускул(1); функционалните блокажи в местата на
залавянето на мускулите.
Прилагането на методите на мануалната терапия като манипулации, мобилизации, постизометрична релаксация са оправдани от позицията на лесно диагностициране на скъсената мускулатура,
а болката в този случай се разглежда като резултат от механични увреди и патологична аферентация
от нервните окончания.
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В тази ситуация все по-голямо практично подтвърждаване намира предположението за това, че
функционално нарушаване на система или орган в една зона от тялото води до клинични прояви в
отдалечените участъци. По тази причина лечението на мускулен болков синдром на мястото на локализиране на болката често е не само безсмислено, а опасно за здравето на пациента. (2,4,7,12)
Но БМС са част от заболявания на периферна нервна система, които се съпровождат и се характеризират с наличие на намален мускулния тонус, хипорефлексия и хипоестезия (5,6). Неврологията
възстановява тонуса и възбудимостта на хипотоничните мускули, мануалната диагностика е изцяло
насочена към откриване на областите на мускулния спазъм и на функционалните блокажи на ставите,
на гръбначния стълб и крайниците[8,10,11,12], т.е. към мястото на формиране на БМС, но и не към неговата първопричина. Също така е важно да се разбере, че отслабването на мускулите при дисбаланс
в организма на пациента не е идентично с пареза, който се предизвиква от нарушената проводимост
на периферния или централен двигателни неврони. Става дума за промяна във фунционалните способности на мускула (7)
Определена дължина на мускула в покой е резултат от баланса между мускулите -антагонисти по две
характеристики (2) – тонуса и силата на контракция. Всяка характеристика има своите диагностични
параметри и се нарича фаза на на мускулното съкращаване - 1-та фаза - фазична ( баланс на силите
на мускулите -антагонисти) и 2-ра фаза - тонична ( баланс на тонуса на мускулите -антагонисти). Във
втората фаза волева промяна на силата на контракцията е невъзможна, силата на съкращаване се променя само под влияние на изкривена периферна аферентация.
Приведените закони за формиране на мускулната сила (Н.И.Бернщейн) свидетелстват за важността
на мускулния хипотонус при формиране на тонусно-силовия дисбаланс и развитие на БМС в различни
области от тялото.
Възможността за експресна диагностика на причините за образуване на дадените ПБМП, довеждащи
до тонусно-силов дисбаланс на мускулите и ред от симптомокомплекси на соматични и неврологични
нарушения в тялото на пациента, дава възможност значително да се повиши ефективността от лечебните мероприятия и да се намали времето за тяхното провеждане.
Повечето БМС се провокират по време на движение, когато болката липсва при покой. Клиниката
на мускулния дисбаланс се проявява и при статично и при динамично претоварване и скъсяването
на различни мускулни групи. Те се включват по-рано от хиповъзбудимите мускули в поддържане на
статиката и изпълнението на динамиката, като по този начин компенсират биомеханичната несъстоятелност на мускулите с функционален хипотонус. С това се обяснява миграцията на скъсените мускули
и функционалните блокажи при пациентите.
Отстраняването на причините за фунционалния мускулен хипотонус ще доведе до отстраняване
на БМС в компенсаторно скъсените мускули. От тази позиция функционалната мускулна хипотония
(хиповъзбудимост) представлява индикатор за нарушения на аферентацията от ентеро-, проприо- и
интерорецепторите, и също така провокира болкови мускулни синдроми в статично и динамиччно
претоварени мускули.(3)
Огромното предимство на метода на ПК се състои в това, че е възможно да се получи информация за
функционалните нарушения през мускулния отговор, а също така и да се определи вида на въздействието, необходимо за отстраняване на диагностицираните нарушения.
ЦЕЛ
Проучване на влиянието на функционалната хиповъзбудимост на m.iliopsoas, функционалното
състояние на гръдната диафрагма (ГД) и нейното влияние върху патогенезата на дисфункции на мускулно-скелетната система (МСС) с методите на приложна кинезиология (ПК).
Материал и методи на изследване.
Изследвани са 30 пациенти на възраст от 35 до 55 г. с оплаквания на рецидивиращи БМС в областта
на лумбалния и средногърден дял на гръбначния стълб, хронични болки и нестабилност в ТБС, които
се появяват по време на движение и изчезват при покой. Те са оценени по метода на визуална и кинезиологична диагностика:
•
визуална диагностика (ВД) на мускулния дисбаланс, визуална оценка на амплитудата и симетричночст на дихателните движения на гръдния кош при дълбоко дишане на пациента;
•
палпаторно изследване: оценка на движенията на ръцете на терапевта, които се разполагат на
три нива на гръдния кош на пациента при дълбоко дишане и оценка на болезнените места на залавяне
на ГД към ребрата отляво и отдясно;
•
кинезиологична диагностика - мануално мускулно тестиране (ММТ) на активността на стречрефлекса на скелетната мускулатура от ПК.
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Провеждане на изследване
1. Визуална диагностика: при оценката на патерна на дишане (фиг.1) установява се напрежение във
връзките на купола на плеврата, участие на спомагателната мусклатура на раменния пояс в дихателния
акт, асиметрия на ребрата отляво и отдясно по време на движението на гръдния кош при дълбоко дишане.
Извод - наличието на ограничаване на патерна на дишане и едностранно спазъм на ГД.
Оценка на мускулния дисбаланс при изследваните пациенти установи:
- «спрялото падане» на тялото на пациента с изместване на общия център на тежестта (ОЦТ) вентролатерално вдясно или вляво.
- визуални критерии на скъсяване на m. quadratus lumborum– 19 пациенти (63,3%);
- визуални критерии на скъсяване на m. tensor fasciae latae -8 пациенти (26,67%);
- визуални критерии на отпускане на m.iliopsoas, m. rectus femoris – (80%) 24- пациента (фиг.2), като
признак за компресия на поясния дял на гръбначния стълб;
- признаци на неоптимален статичен стереотип на пациента в три равнини във вид на «спряло падане» и изместване на ОЦТ вентро - латерално вдясно или вляво;
- асиметрия в положение на os iliacus, характерно за промяна в биомеханиката при торзията на таза.

Фиг.1. Оценката на патерна на дишане: а) връзките на купола на плеврата; б) движение на горната част на
гръдния кош и на I-III ребра; в) асиметрия на ребрата отляво и отдясно в долния дял на гръдния кош
Резултати от ВД на неоптимална статика при едностранно намаляване на функционална активност
на m.iliopsoas и едностранен спазъм на крачета на ГД (crus medialаe, crus intermedius, crus lateralаe) са
обобщени в таблицата ( Таблица1).
2. Резултати от ММТ: функционална слабост (хипотонус) на m.iliopsoas и m. rectus femoris от една
страна, m. tensor fasciae latae; скъсяване на m. quadratus lumborum, m. tensor fasciae latae от едната страна
на тялото.
3. Избор на мускул-индикатор (МИ) – в дадено изследване са група на флексори на ръката.
4. Използване на феномена на внезапното развитие на преходната мускулна слабост-хипотония
(ФПХ) – контакт с ръката на пациента върху епигастралната област.
- възстановяване на стреч-рефлекса на изходно хипотоничните m.iliopsoas и m. rectus femoris, не
предизвиква функционална слабост на МИ.
- активирането на темпорално-сфеноидална линия запазва промени на функционална активност
на изследваните мускули.
Извод – областта на епигастриума е патогенетично важна при формиране на патерна на мускулната
слабост на m.iliopsoas и m. rectus femoris
5. Определяне на патогенетично важна причина за формиране на патерна на мускулната слабост на
m.iliopsoas и m. rectus femoris и извършване на съответната корекция при патологично влияние от страна
на невро-мускулните вретена (НМВ) на ГД с използване на екстрапирамидния мускул-индикатор (ЕПМ)
от страната, срещуположна на извършена провокация.
- Извършване на механична провокация на НМВ на ГД във вид на последователна компресия на
зоните на проекция на залавянето на ГД към ребрата и междуреберните мускули с едновременно ММТ
на ЕПМ при покой, по време на концентрично (задържане на вдишване), ексцентрично (задържане на
издишване) съкращаване на ГД.
Резултат – намаляване на тонуса на ЕПМ в отговор на извършената провокация.
Извод – патологично влияние от страната на НМВ върху функционално състояние на m.iliopsoas и
m. рectus femoris изисква лечебна корекция на НМВ на ГД или междуреберните мускули.
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6. Извършване на корекция с цел отстраняване на патологично влияние на невро-мускулните вретена
на ГД върху функционална активност на m.iliopsoas и m. rectus femoris.
Критерий за ефективността на извършена корекция е възстановяване на стреч-рефлекса на всички
първоначално хипотонични мускули – m.iliopsoas и m. rectus femoris, m. tensor fasciae latae.

Фиг.2. Визуални критерии на неоптимална статика при хипотонус на m.iliopsoas.
Таблица 1. Характерни постурални мускулни девиации при хипотония на m.iliopsoas.

Резултати на изследване.
Дисфункции на ГД са патогенетично значими за формиране на структурни нарушения в тялото на
пациента - 60 % от случаите (18 пациенти).
Влияние от страната на НМВ на ГД и междуреберните мускули като причина за намаляване на тонуса на m.iliopsoas и m. rectus femoris - 50 % (9 пациенти от 18).
Възстановяване на активността на НМВ е довело да изчезване на състояние на «спряло падане» при 8
от 9 пациенти (т.е.89% от случаите), към купиране на БМС в други дялове от опорно-двигателна система
при 7 от 9 пациенти (77,7 % ).
След извършване на съответните мануални коррекции се наблюдава възстановяване на функционал-
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но състояние на m.iliopsoas и m. rectus femoris. Визуално и при палпация се отбелязва по-симетрично
движение на гръдния кош.
ОБСЪЖДАНЕ
Проведеното изследване показва, че посока на изместване на ОЦТ на пациента често съвпада със
страната на функционално слаби m.iliopsoas и m. rectus femoris и нарушеното функционално състояне
на ГД.
Възстановяването на миотатичния рефлекс на m.iliopsoas и m. rectus femoris с използване на ФПХ
в областта на епигастриума свидетелства за патогенетична важност на функционалното състояние на
ГД за развитието на БМС в областта на поясния дял на гръбнака и ТБС. Ако посоката на изместване
на ОЦТ на пациента съвпада със страната на хипотоничните m.iliopsoas и m. rectus femoris, авторът
смята за целесъобразно кинезиологичната диагностика да започва от определянето на патологичното
влияние на дисфункцията на ГД за формиране на патобиомеханични промени. В този случай контакт
в областта на епигастриума ще доведе до възстановяване на фунционалното състояние на m.iliopsoas
и m. rectus femoris.
Функционалната хиповъзбудимост на m.iliopsoas, нарушаване във функционалното състояние на
ГД и НМВ влияят директно върху патогенезата и клиниката на БМС при пациенти с хронични болки
в поясен дял на гръбначния стълб и нестабилността на ТБС.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Причините на формиране на дисфункции на МСС се крият в нарушаване на функциите на нервната
система и нейните адаптационни възможности, а целта на корекционното въздействие е възстановяване
на нейната функция чрез отстраняването на патологични и запазване на саногенетични причини за
тези нарушения.
Диагностиката на функционалната мускулна хипотония с помощта на ММТ позволява диференциран подход към определяне на причините за функционалните нарушения на нервната система.
Отстраняването на тези причини, ще доведе до самостоятелно отстраняване на МБС в компенсаторно
скъсените мускули и до възстановяване на функцията на МСС.
За подбора на адекватната терапия е необходимо да се проведе пробно въздействие (механично,
химично, емоционално) с използване на ФПХ и да се анализира възстановяване на тонуса на изследваната мускулатура. Лечението, което води до отстраняване на мускулната хипотония, хипоестезия и
възстановяване на активността на миотатичния рефлекс, ще бъде адекватно на откритата дисфункция
при даден пациент.
ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА
1. Васильева Л.Ф. Мануальная диагностика и терапия. Клиническая биомеханика и патобиомеханика. - СПб: Фолиант, 1999. - 400 с.
2. Васильева Л.Ф. Новые подходы к пониманию патогенеза заболеваний периферической нервной
системы. НПЖ Прикладная кинезиология, №10-11,2010,стр.32-33.
3. Васильева Л.Ф. Прикладная кинезиология в практике мануального терапевта и рефлексотерапевта.
НПЖ Прикладная кинезиология, 2007, № 8-9 стр 19-21
4. Гранат Р. Основы регуляции движений. - М.: Мир, 1973. - 340 с.
5. Попов Н.Физиотерапия при мускулно-скелетни дисфункции на долните крайници. НСА-Прес,
София, 2013г.
6. Робэнеску Н. Нейромоторное перевоспитание. - Бухарест.: Медицина и физкультура, 1972. - 268 с.
7. Шмид. Основы прикладной кинезиологии. НПЖ Прикладная кинезиология, №1 2002, стр
8. Goodheart G. Applied Kinesiology. - London: Edinburg. - 359 p.
9. Janda V. Manuelle Muskelfunktionsdiagnostik. - GmbH.: Ullstein Mosbv.- 1994. - 300с.
10. Lewit K. Manipulative therapy in Rehabilitation of the locomotor system,- Butter-worth.: Heinemann,
1999. - 346р.
11. Lewit К. Postisomtrische Relaxation in Kombination mit anderen Methoden muskularer Facilitation und
Inhibition.// Man.Med. - 1986. - № 24. - S. 30-34.
12. Shafer 1. Applied Kinesiologiy//Modul 1,3,7, London: Edinburg, 1994. - 120 p.

Медицински колеж – Стара Загора

133

Юбилейна научна конференция - 10 години специалност „Медицински лаборант”

РАННА РЕХАБИЛИТАЦИЯ ПРИ ЕНДОПРОТЕЗА НА КОЛЯННА СТАВА В РЕЗУЛТАТ
НА ОСТЕОАРТРОЗА НА КОЛЯНОТО
Анушка Узунова¹, Никол Хубанова², И. Попов¹
Тракийски университет, Медицински колеж – Стара Загора
2.
Студент IIкурс спец. „Рехабилитатор“ при Медицински колеж – Стара Загора
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EARLY REHABILITATION OF ENDOPROTHESIS OF KNEE JOINT
AS A RESULT OF OSTEOARTHROSIS OF KNEE
Anushka Uzunova¹, Nikol Hubanova², I. Popov¹
1.
Trakia University, Medical college – Stara Zagora
2.
Student II course, specialization “Rehabilitation therapist” at Medical college – Stara Zagora
Abstract:
With regard to the frequency, degenerative changes of the knee joint stay in first place among all degenerative
joint diseases. Knee joint is an important functional component upon realization of the locomotive acts of the
man, it is a dynamic participant in many types of labour activities. Its injury leads to limitation or temporary
loss of ability to work, which emphasizes the high social significance of the disease.
Fixing a prosthesis on the knee joint is one of the greatest achievements in the area of orthopaedics nowadays.
During the last decade the improvements made in the surgical techniques and in technologically advanced
materials allow that the results be improved shortly and for a long term after putting an endoprosthesis on
the knee.
ВЪВЕДЕНИЕ
Гонартрозата (gonarthrosis) е заболяване, което се характеризира с дистрофични дегенеративни
промени в ставния хрущял и компенсаторни вторични костни разраствания по ставните ръбове.
Етиологията при първичната гонартроза е неизяснена, като по–често се засягат жени около 50–годишна възраст.
При вторичната гонартроза етиологичните фактори могат да бъдат от травматично естество, възпалителните и обменни ставни заболявания, засягащи тези стави, дефекти във феморотибиална ос (genu
varum, genu valgum, genu recurvatum, genu flexum), в оста на пателата (вродена сублуксация, дисплазия,
травматични луксации и др.), състояния, при които има свръхнатоварване на коленните стави (затлъстяване, екстремно натоварване при активен спорт и др.).
Гонартрозата е хронично прогресивно заболяване с характерна
клинична картина:
Главният симптом в тази клинчна картина е болката от механичен характер. Тя се провокира или се усилва при натоварване
и изчезва след почивка.
Характерен симптом е и сковаността в засегнатата колянна
става. Обикновено е краткотрайна и отзвучава след раздвижване.
При обективното изследване обикновено се установява оток и
деформиране на колянната става.
При по–продължително обездвижване на коляното може да се
установи хипотрофия на m. quadriceps femoris.
При гонартрозата е ограничена крайната флексия и пълната
екстензия в ставата.
Заболяването започва постепенно и преминава през три стадия:
Много често усложнение при гонартрозата е варусната деформация на коленете и в помалка степен
валгусната деформация.
Лечение - в последните три десетилетия ендопротезирането направи революция в лечението на
редица заболявания и увреди на ставите.
Ендопротезирането е заместване на една става с изкуствена, направена от неорганична материя.
Изкуствената колянна става се причислява към групата на медицинските импланти и се нарича още
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колянна ендопротеза.
Съществуват уникондилни и тотални колянни ендопротези.
Тоталното колянно ендопротезиране или “подмяната” на
колянната става с изкуствена такава представлява сложна хирургична операция, при която износената ставна повърхност
на долния край на бедрената кост, горния край на голямопищялната кост и задната повърхност на колянното капаче се
отстраняват от тялото и на тяхно място се имплантират компонентите на изкуствената колянна става, които се сглобяват във
вътрешността на тялото. Закрепването на бедрената, тибиалната и пателарната (на капачето) компоненти към съответните
кости се осъществява с помощта на специален костен цимент.
Той представлява вещество (полиметилметакрилат), което
при определени условия преминава от пластично състояние в
твърдо. Костният цимент навлиза в порестите пространства на
обработените кости и след втвърдяването се характеризира с
голяма здравина и якост и осигурява голяма контактна площ между имплантите и костта.
След добре извършената операция е необходимо да се проведе навременна и адекватна рехабилитация, важен момент в която е обучаването на пациента в правилно натоварване на ставата. Това обуславя
по-дълъг живот на инпланта, респективно по-високо качество на живот на самия пациент.
Предварително се изготвя комплексна функционална оценка на рехабилитационен потенциал с
помоща на сантиметрия, Ъглометрия и Мануален мускулен тест (ММТ).
Същата направена в края на лечебния период е показателна за постигнатите резултати от проведената Кинезитерапия.
Целта на настоящата разработка е да се състави и приложи индивидуална комплексна рехабилитационна програма, съобразена както с основният проблем на пациента така и с последвалите в хода на
лечение усложнения, за по-пълноценно възстановяване.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ:
Проследено е възстановяването на пациент: Х. Ч. на възраст 77год.
Диагноза: Gonartrosis dextra. Лечение - алопластика Nex Gen на Zimmer.
Анамнеза: Снета по данни на болната и от наличната медицинска документация.
Оплаква се от дългогодишна болка, варусна деформация и ограничена подвижност в дясна колянна
става – флексия 90°, екстензия 10° дефицит. Лекувана консервативно с НПВС без ефект, коляното се
деформирало, движенията в ставата се ограничили, походката се затруднила.
На 13.07.2016г. постъпва в МБАЛ „Св. Иван Рилски“ за планова операция на дясно коляно.
На 14.07.2016г. под спинална анестезия е извършена оперативна процедура: тотална смяна на дясното
коляното - Nex Gen на Zimmer с циментно закрепване.
Насочена е за рехабилитация и постъпва в ОФРМ на МБАЛ„Св. Иван Рилски“ на 20.07.2016г. до
31.07.2016г., през който период се извършва проследяването на пациента.
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Методиката на кинезитерапията в този ранен период на възстановяване има за цел вертикализиране на пациента и обучение в ходене с помощни средства. Това дава възможност за профилактика на
следоперативните застойни явления, по-бързо и пълно функционално възтановяване. При липса на
време за работа в предоперативен период е необходимо в ранния следоперативен период да се оразмерят помощните средства, да се обясни и демонстрира на пациента начина на сядане, ставане и ходене
посредсвом тях.
Задачи на КТ:
1. Преодоляване на страха и болковата симптоматика;
2. Подобряване на трофиката и бързо зарастване на оперативната рана;
3. Намаляване на отока;
4. Постигане на функционална подвижност в оперираната става;
5. Обучение в правилно ходене с помощни средства;
6. Преодоляване на мускулния дисбаланс;
7. Възстановяване на мускулната сила;
Средства на КТ:
• Криотерапия, приложена двукратно преди и след физическото натоварване;
• Лечение от положение – отточно;
• Избирателен масаж – тонизиращ за слабите и релаксиращ за скъсените мускули (исшиокруралната
мускулатура);
• ПИР за m. triceps surae, исшиокруралната мускулатура;
• Упражнения за срещу дозирано съпротивление за здравият крак срещу гравиацията от различни
изходни положения с цел засилване на мускулатурата;
• Активни упражненияи активни с помощ за ТБС, КС и глезенна става ИП за оперирания крайник;
• Упражнения с уреди и на уреди;
• Качване и слизане на стълби;
• Велотренировка;
• Дихателни упражнения - статични и динамични;
• Упражнения за горен крайник и раменен пояс срещу съпротивление;
• Упражнения за засилване екстензорите на трупът с цел подобряване на стойката и походката;
Функционална оценка на рехабилитационен потенциал
Таб. 1. Обиколки на долен крайник
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Таб. 3. Ъглометрия тазобедрена и колянна става

Таб. 4. ММТ на тазобедрена(ТБС) и колянна става(КС)

РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ
В резултат на проведената рехабилитация се решиха в голяма степен поставените задачи. Болката и
отока намаляха. Наблюдава се по-добра стабилност в оперирания крайник както при ходене, така и в
изкачване и слизане по стълби. Приложените специални упражнения за скъсените мускули подобрява
активният обем на движение в колянна става КС S: 0-0-100. В крайния период на престоя е отчетено и
подобрение в подвижността на ТБС S: 10-0-110 а за F: 40-0-15 R: 35-0-40. Единствено по отношение на
мускулната сила е необходим по-дълъг период на активна кенезитерапия.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Ранната рехабилитация гарантира пълноценното и бързо възстановяване след ендопротезиране.
Обучение в постепенно и правилно натоварване на крайника, профилактика на постоперативните
усложнения.
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РЕХАБИЛИТАЦИОННА ПРОГРАМА ПРИ РАЗКЪСВАНЕ
НА АХИЛЕСОВО СУХОЖИЛИЕ – ПРЕДСТАВЯНЕ НА КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ
Марияна Петрова¹, Радостина Велева,²
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REHABILITATION PROGRAM IN CASE OF RUPTURING OF THE ACHILLES TENDON PRESENTATION OF THE CASE
Mariyana Petrova Staneva
Medical College, Trakia University - Stara Zagora
Summary
Introduction. Great exercise in athletes often leads to injuries to ligaments, from which are follows adverse
effects. Recovery after rupture of the Achilles tendon is a lengthy process requiring the implementation of a
comprehensive rehabilitation program, gradually adapting athlete to motor activity.
The aim of the study is to compile and implement an individual rehabilitation program to reduce pain,
improving the mobility of the ankle joint, overcoming the muscle imbalance, general strengthening of the
affected lower limb and its inclusion in walking.
Conclusion. Continued implementation of the comprehensive rehabilitation and competent work of
rehabilitators has a good therapeutic effect and contributes significantly to improve the quality of life of patients
after tendon injury.
Keywords: complex rehabilitation program, Achilles tendon, athletes, motor activity, tendon injuries, rehabilitator.
Резюме
Увод. Голямото физическо натоварване при спортистите често води до травми на сухожилията, а от
това следват неблагоприятни последици. Възстановяването след разкъсване на Ахилесовото сухожилие
е продължителен процес изискващ прилагане на комплексна рехабилитационна програма, постепенно
адаптираща спортиста към двигателната активност.
Целта на настоящата разработка е съставяне и прилагане на индивидуална рехабилитационна
програма за намаляване на болката, подобряване подвижността на глезенна става, преодоляване на
мускулния дисбаланс, общо укрепване на засегнатия долен крайник и включването му в ходене.
Заключение. Продължителното прилагане на комплексната рехабилитация и компетентната работа
на рехабилитатора има добър терапевтичен ефект и спомага значително за подобряване качеството на
живот на пациента след сухожилната травма.
Ключови думи: комплексна рехабилитационна програма, Ахилесово сухожилие, спортисти, двигателна
активност, сухожилни травми, рехабилитатор.
Въведение.
Голямото физическо натоварване при спортистите често води до травми на сухожилията, а от това
следват неблагоприятни последици. Възстановяването след разкъсване на Ахилесовото сухожилие е
продължителен процес изискващ прилагане на комплексна рехабилитационна програма, постепенно
адаптираща спортиста към двигателната активност.
Футболът е един от най-популярните спортове. При футболистите има огромно натоварвне на долните крайници и поради тази причина мекотъканните увреди на глезенна става са най-разпространени
(инсерционити, преразтягания, руптури на сухожилия и мускули, руптури на капсуло-лигаментарния
апарат), дисторзия и луксации на ставите на крайниците, фрактури на ходилата. (1)
По механизма на възникване на сухожилното увреждане на първо място e индиректната травма.
Натоварванията водят до някои промени в опорно-двигателния апарат и структурата на меките тъкани.
Основна причина за травмата е дегенеративен процес, довел до патологични промени в сухожилието.
При спортистите регенеративните процеси са на много по-високо ниво отколкото при хората които не
се занимават със спорт.(2)
За възстановяване на една травма, имат значение много фактори следователно при изготвяне на
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програмата за лечение, трябва да се имат предвид:
- придружаващи и предишни заболявания – трябва да се направи избор на подхода и средствата
за бързо, и пълноценно възстановяване, да се познават добре показанията и противопоказанията при
прилагане на лечебните средствата.
- наличието на болка – от какъв характер е болката (остра или хронична);
- наличие на усложнения – от самата травма или следоперативна интервенция;
- психологически фактори – уплаха от самата травма и неяснота относно времето за възстановяване.
Всяка травма оказва негативно психологично влияние върху спортиста. Този факт се базира веднъж
от съпровождащите последната (увреждане на различни структури, болка, временно или трайно инвалидизиране и т.н.), както и от психичните промени настъпващи след получаването (уплаха, отчаяние,
неувереност относно завръщането в спорта на съответното ниво и т.н.).
В медицинската литературата са добре описани различните видове увреди, клинични картини,
методи на диагностика, лечение (оперативно или консервативно), физикална терапия. Сухожилията
свързват скелетната мускулатура с костта. Те са изградени от съединителна тъкан, съставена от плътно
прилепнали еднопосочни колагенови снопчета. В сухожилията, колагеновите фибри са разположени
паралелно. Това дава възможност на сухожилието да се противопоставя на силно тензионно натоварване
действащо в една посока, когато мускулът се контрахира. За разлика от строежа на лигаментите, сухожилията съдържат по-малко еластин. Това е така, защото ставните връзки в двата си края са прикачени
за кост, а сухожилието в единия си край е прикрепен за мускул, който е еластичен (1). Прекъсването на
сухожилието води до мигновено отдръпване на централния му край в проксимална посока. Величината
на отдръпването зависи от мускулна контрактилност, от наличието на задържащи сухожилието структури, напрежението на мускула в момента на травмата и от броя и силата на опитите, които болния
е правил, за да възпроизведе загубената функция. Травмиране на сухожилието води до увреждане на
кръвооросяването му. В резултат двата края търпят дегенеративни промени. Дисталният отрязък найчесто хипотрофира (8).
За да се диагностицира травмата или разкъсването на ахилесовото сухожилие се прави обстоен клиничен преглед, при който се установяват съответните симптоми и двигателни дисфункции. За по-точна
диагностика на степента на разкъсване се използва ядрено-магнитен резонанс.
Лечението за възстановяване на сухожилните увреди обикновено е оперативно. В хирургическата
практика се прилагат три основни начина на възстановяване: сухожилен шев, сухожилна пластика и
мускулна транспозиция. При възстановяване на сухожилията срастванията с околните тъкани е неизбежни. Спойката се образува от съединителна тъкан, а не от истински колагенови сухожилни влакна.(1)
Методиката на лечение се определя от тежестта и локализацията на травмата, оперативния метод
който е използван за зашиване краищата на срязаните сухожилия и синхрона между хирург – кинезитерапевт. Последната връзка е от значение, защото се получава много точна информация за състоянието
на сухожилната тъкан. Това дава възможност за определянето на точният подход за по-бързо възстановяване. Чести травми са срязване на сухожилията на фибуларната група мускули. Мускул peroneus
longus и m.peroneus brevis са разположени по латералната страна на подбедрицата. При неустойчивост
(слабост) се намалява еверзията на ходилото и плантарната флексия в глезенната става. Ходилото има
тенденция да стои във варусна позиция, а палецът издигнат на горе. Латералната стабилност е силно
намалена (5).
Целта е съставяне и прилагане на индивидуална рехабилитационна програма за възстановяване
функцията на засегнатия десен долен крайник
Материал и методи. В рамките на един лечебни курса бе приложена рехабилитационна програма,
в ранен следимобилизационен период на пациент (футболист) с травматична увреда на Ахилесовото
сухожилие на десен долен крайник. В началото и в края на лечебният период бяха направени необходимите измервания и изследвания. Проведените занимания са с продължителност 2 седмици, веднаж
дневно с продължителност 30-40 мин. по време на летния стаж на студентите от първи курс на специалност „Рехабилитатор”.
Резултати и обсъждане. За отчитане на резултатите от проведеното лечение пациента бе изследван
(в началото и в края на разглеждания период) чрез използване на антропометрични измервания, ъглометрия и мануален-мускулен тест на засегнатия крайник.

Медицински колеж – Стара Загора

139

Юбилейна научна конференция - 10 години специалност „Медицински лаборант”
Табл. 1. Измерване обиколки на Долен крайник

Табл. 2. Ъглометрия на Глезенна става

Табл. 3. Мануално мускулно тестуване на Долен крайник

В резултат на направените измервания се установяват: ограничен обем на движение в засегнатата
глезенна става (табл. 2), хипотрофия в областта на подбедрица и бедро (табл. 1), липсва скъсяване на
засегнатия долен крайник; мануалното-мускулно тестуване показва слабост на мускулите peroneus
longus, m.peroneus brevis и m tibialis posterior (табл. 3). M. triceps surae при теста за скъсени мускули е
скъсен. При ходене пациента използва ортеза на дясна глезенна става и помощно средство – патерици.
За преодоляване на съществуващите проблеми, на засегнатия десен долен крайник бе съставена и
приложена следната рехабилитационна програма в ранен следимобилизационен период:
Методика на КТ
Цел на КТ: Оптимално възстановяване на ежедневната двигателна активност на увредения долен
крайник.
Задачи:
1. Преодоляване оттока в ставата.
2. Намаляване до пълно ликвидиране на остатъчната болка.
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3. Профилактика на усложненията.
4. Възстановяване пълния обем на движение в глезенна и колянна стави.
5. Преодоляване на мускулния дисбаланс.
6. Подобряване на равновесието и координацията.
7. Обучение в ходене, качване и слизане по стълби, преодоляване на различни препятствия.
Средства:
1. Физиотерапевтични процедури:
• Криотерапия – на Гл. С – 8-10 мин.
• Интерферентен ток - 0-100 Hz 5мин. 90-100 Hz 10мин. в областта на Гл. С (3)
• Електростимулация - ДДТ- RS ( за слабите муск) по 20 съкращения
- M tibialis anterior
- M peroneus long.
- M tibialis posterior
• Ултразвук – 0,4 Wкв. см, - 6 мин. на подбедрица върху ахилесовото сухожилие (4)
• Импулсно магнитно поле – 15 мин, 40 – 100 Hz в областта на Гл.С(4)
2. Масажа в съчетание с мануално-терапевтичните техники подпомага ранното възстановяване
на пациента.
3. Кинезитерапия
• Пасивно-активни упр.
• Изометрични контракции
• Позиционна терапия
• Подводна гимнастика
• ПИР за m. triceps surae (7)
• ПНМУ – метод за релаксация за m. triceps surae
• Аналитична гимнастика (от облекчено ИП) (7)
• Идеомоторни упр.
•Мобилизация на дясна Гл.С
• Упр. с и на уреди от ИП седеж и стоеж
• Обучение в ходене с помощно средство
• Упр. за профилактика на плоскостъпие
Методически указания:
Пациента носи ортеза гелзен-стъпало. Удобството на този тип имобилизация идва от факта, че ортезата може да се сваля за упражненията и поддържане на хигиена, но предпазва крака при ходене.
Също така, чрез регулирането на повдигането на петата, постепенно може да се намалява ъгъла, под
който е фиксирано ходило.
В началото упражненията се извършват в бавен темп, до възможния обем. Задължително спазваме
принципите на постепенност, на разсеяност при натоварване и следим субективното състояние на
пациента (2). С подобряване на състоянието на пациента, включваме ПНМУ за релаксация на силните
мускули ; ПИР за скъсените мускули (7) ; Упражнения с и на уреди от различни ИП като се увеличава
и дозировката. Включват се упражнения от тилен лег, страничен лег и седеж (2). Ежедневно се прилага
и обучение в ходене. (4) На този етап от възстановяването се включват постепенно натоварване.
Изводи и заключения. В резултат на правилното лечение и комплексната рехабилитационна програма бяха постигнати следните резултати:
• Възстанови се обема на движение на засегнатите стави на десния долен крайник.
• Подобри се мускулната сила на дорзалните флексори на глезенната става.
• Активните движениея за дорзалните и плантарните мускули бяха извършвани във възможния обем.
• Десният долен крайник се включва постепенно в ходене.
Препоръчително е продължаването на лечението в домашни условия или в специализирани санаториални центрове за рехабилитация.
Медицински колеж – Стара Загора
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Много важно в тази лечебно-възстановителна програма е ползването на тейп, ортези и други средства
за превенция на контузията.
За пълноценното и бързо възстановяване на спортни травми има важно значение познанията,
уменията и практическия опит на рехабилитатора. Той трябва непрекъснато да търси и прилага нови
лечебни подходи, което от своя страна улеснява изготвянето на бързи и коректни възстановителни
кинезитерапевтични програми.
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Abstract
The acupoint ST36 is one of the most commonly used biologically active points of the human body, according
to the Traditional Chinese medicine. The aim of the present study is to determine the therapeutic effect of
acupressure in ST36 acupoint. We have analyzed the therapeutic results, achieved with 26 patients treated at
the Via Vite Centre of Chinese Medicine in Stara Zagora over a 5-years’ time.
Immediate results: During acupressure, a slight pain is felt in the point being intervened. Other sensations
can be registered too, such as numbness, paresthesias, and heaviness. Following the procedure, a relaxation
of the skeletal muscles is observed, along with slight erythema (redness of the skin), and in some patients – a
pleasant heating sensation.
Long-term results: The patients report a general feeling of liveliness, as well as increased muscular strength
in the legs and the body. Adults and children get generally strengthened. Acupressure can be applied in
children with success, since the lack of pain makes it more acceptable, compared with acupuncture. ST36
acupoint can be used for acupressure in a wide spectrum of medical conditions. Intervention in this point
increases general tone and causes a feeling of well-being and bodily strength.
Keywords: Acupressure, ST36, acupoint, Zusanli
INTRODUCTION
During the XX century acupressure, which has been used for thousands of years in China and other countries
of the Far East, is being extensively applied in modern medicine both as a modality for treatment or general
conditioning in chronic disease as well as supplementary physical therapy, in support of the main therapeutic
methods. The Traditional Chinese medicine continues to gain more and more popularity in Europe, the USA,
and all over the world in the last years (1). The acupoint ST36 is one of the most important and most commonly
used for acupressure point of the human body (2,3,4). The classical method to localize biologically active points
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(acupoint) are by measuring of the body proportions by using “cun” (5). Acupoint ST36 is located on the stomach
meridian, 4 fingerbreadths inferiorly - 3 cun (1 handbreadth) down (6) to apex patellae and 1 fingerbreadth
laterally to tuberosity of tibia on the tibialis anterior muscle. The “cun” is an individual measuring length equal
to biggest width of thumb’s distal phalanx (7). In our previous research in the human ST36 point we observed
normal histology structures (8).
AIM AND OBJECTIVES
The aim of the present study is to determine the therapeutic effect of acupressure in ST36 acupoint.
METHODS
We have analyzed the therapeutic results, achieved with 26 patients treated at the Via Vite Centre of Chinese
Medicine in Stara Zagora over a 5-years’ time. We used different methods of massage using the doctor’s finger
and using a specialized massager (Figure 1A-F).

Figure 1. (A-F) Different methods of massage using fingers (A,B,C,E,F) and using the massager (D).
Медицински колеж – Стара Загора
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RESULTS
As a result of our research we observed immediate results and long-term results.
Immediate results: During acupressure, a slight pain is felt in the point being intervened. Other sensations
can be registered too, such as numbness, paresthesias, and heaviness. Following the procedure, a relaxation
of the skeletal muscles is observed, along with slight erythema (redness of the skin), and in some patients – a
pleasant heating sensation.
Long-term results: The patients report a general feeling of liveliness, as well as increased muscular strength
in the legs and the body. Adults and children get generally strengthened
DISCUSSION
In our previous research, involving a different biologically active point GI4 (LI4) we observed also sensations
such as numbness, paresthesias (9). Researchers have found that the acupressure in ST36 improve gastrointestinal
function in patients after abdominal surgery (10). The results of researches suggest that acupressure may decrease
nausea (11). Other researchers was reported that Acupressure has been shown to be effective for relieving a
variety of pains in different populations (12). In our study we also reported that acupressure is effective for
relieving a variety of pains and relaxation of the skeletal muscles.
CONCLUSIONS
Acupressure can be applied in children with success, since the lack of pain makes it more acceptable,
compared with acupuncture. ST36 acupoint can be used for acupressure in a wide spectrum of medical conditions.
Intervention in this point increases general tone and causes a feeling of well-being and bodily strength.
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Abstract
The acupoint ST36 is one of the most commonly used biologically active points of the human body, according
to the Traditional Chinese medicine. The aim of the present study is to determine the therapeutic effect of
moxibustion in ST36 acupoint. A total of 45 patients treated at the Via Vite Centre of Chinese Medicine over a
5-years span. All of them underwent moxibustion, in which the burning moxa was held 2-3 cm from the skin
surface for 3 to 20 min, depending on the desired effect. Normally, the patients reported a pleasant heating
sensation, radiating in a specific direction. Immediate results: Moxibustion results in erythema (redness)
and a sensation of a pleasant heating, which can be felt in the point of intervention, but can also be radiated
from this point towards deeper parts of the body. Apart from heat, other sensations may arise in the point of
intervention – numbness, paresthesias, and heaviness. Long-term results: The immune system is stimulated,
which, as reported by the patients, results in less flu-like episodes during winter, their easier resolution, as well
as increased subjective well-being. Compared with acupuncture, moxibustion has a milder working mechanism.
Heating normally does not cause fear and is generally well accepted by patients, therefore it is also suitable
for children. Therefore, moxibustion of ST36 acupoint can be used for treatment and especially for prophylaxis
of adults and children.
Key word: moxibustion, acupoint, acupuncture, Zusanli ST36
INTRODUCTION
Traditional Chinese medicine (TCM) is being used with great success and popularity today (1). The acupoint
ST36 is one of the most commonly used biologically active points of the human body, according to the Traditional
Chinese medicine. Acupuncture points, described in the classical texts, are usually detected with the method
of standard proportion of anatomical structures (2, 3). It teaches that this point has one of the widest working
spectrums. Among the methods employed by TCM for intervention in such points is moxibustion. It involves
the heat of a burning cigar-shaped stick, containg a mix of herbs, predominantly mugwort (moxa), approached
to certain points of the body (4). Moxibustion has been applied in treating a great range of diseases. The most
common indications of moxibustion therapy are malposition, diarrhea, and colitis; other common indications are
urinary incontinence and dysmenorrhea, knee osteoarthritis, temporomandibular joint disturbance syndrome,
soft tissue injury, heel pain, asthma, urinary retention, and herpes zoster (8). The functions of moxibustion,
expelling cold, promoting the circulation in meridians and collaterals, clearing away heat, detoxification, and
so forth, are dependant on the efficacy of moxibustion for circulating qi and blood flow (9). Burning moxa
without flame can produce high temperature of about 548–890°C (10,11). The moxibustion has a dual effect
of tonification and purgation in TCM theories, which are based on two aspects: the actions of the meridian
system and the roles of moxa and fire. Modern research works of the moxibustion mechanism mainly relate to
the thermal effects, radiation effects, and pharmacological actions of moxa and its combustion products(12).
AIM AND OBJECTIVES
The aim of the present study is to determine the therapeutic effect of moxibustion in ST36 acupoint.
METHODS
A total of 45 self-reports of patients treated at the Via Vite Centre of Chinese Medicine over a 5-years span
were analyzed. All of them underwent moxibustion, in which the burning moxa was held 2-3 cm from the skin
surface for 3 to 20 min, depending on the desired effect. We used different ways of moxibustion (Figure 1 A-E)
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Figure 1. (A-F) Different methods of moxibustion in ST36 (A-E). Erythema (redness) after moxibustion (F).
RESULTS
Normally, the patients reported a pleasant heating sensation, radiating in a specific direction.
Immediate results: Moxibustion results in erythema (redness) (Figure1 F) and a sensation of a pleasant heating,
which can be felt in the point of intervention, but can also be radiated from this point towards deeper parts of
the body. Apart from heat, other sensations may arise in the point of intervention – numbness, paresthesias,
and heaviness.
Long-term results: The immune system is stimulated, which, as reported by the patients, results in less flulike episodes during winter, their easier resolution, as well as increased subjective well-being.
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DISCUSSION
In our research the patients reported a pleasant heating sensation, radiating in a specific direction. In our
previous research in point GI4 (LI4) we observed also sensations such as numbness, paresthesias (9). In some
researchers’ opinion moxibustion will give a warm feeling when it is applied close to the body, so some people
think that this treatment is essentially a thermal physical effect (13). Moxibustion of ST36 acupoint can be used
for treatment in children. We have received healing results in our previous research in the treatment of children
with nocturnal enuresis (14).
CONCLUSIONS
Compared with acupuncture, moxibustion has a milder working mechanism. Heating normally does
not cause fear and is generally well accepted by patients, therefore it is also suitable for children. Therefore,
moxibustion of ST36 acupoint can be used for treatment and especially for prophylaxis of adults and children.
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CREATING A PHYSIOTHERAPEUTIC PROGRAM DURING AN ACUTE PERIOD
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Summary
The problems associated with hip joint have significant medical and social importance. They cover a
considerable percentage of people in working or pension age. Most often it leads to reduced performance or
unfitness for self-service due to the reduced mobility of the patient. Endoprothesis hip joint enters more widely
in surgical practice and helps patients return to their daily activities. However, the surgery returns only the
main operation of the joint. The full functional recovery requires a purposeful, well-balanced and complex
physiotherapeutic program.
Purpose and Goals: The aim is to establish an appropriate physiotherapeutic program for the patient to
made rehabilitation potential and to take into account the results of the physiotherapy.
Material and Methods: The study has been conducted in “Trakia” hospital in Stara Zagora. The object of
study is a patient 68 years of age in the early post surgery period after total endoprosthesis of the hip joint
rear-lateral surgical access.
Results and analysis: The results indicate that held physiotherapeutic program has a beneficial effect in
patients with endoprosthesis of the hip, which consists of reduction in pain, improvement of the volume of
traffic, the patient is trained to walk up and down the stairs with mobility aids.
Keywords: Physiotherapy, Arthroplasty, Hip Joint
Въведение:
Проблемите свързани с ТБС са с голямо медицинско и социално значение. Те обхващат значителен
процент хора, в активна или пенсионна възраст. Най-често водят до намалена работоспособност или
непригодност за самообслужване поради намалената подвижност на болния. Заместването на болезнена
или анатомично и функционално негодна става с изкуствена се оказва безспорен прогрес на костноставната хирургия в световен мащаб. Ендопротезирането на ставите се очертава като една от основните
насоки на развитие на съвременната ортопедична хирургия (9). Чрез преодоляване на болката и нетрудоспособността , тоталното ендопротезиране на тазобедрена става (ТБС) дава възможност на пациентите
с артрозна болест да живеят активно като подобрява качеството им на живот (3).
Кинезитерапията е основно средство за възстановяване функцията на долния крайник след ендопротезиране на ТБС (8). Лечебно- възстановителното влияние на кинезитерапията е многостранно и може
да се изрази в различни насоки – в зависимост от състоянието на болния и методиката на приложение.
(7) С правилна и адекватно проведена кинезитерапия се постига по-бързо и за по-кратки срокове независимост на пациента и възстановяване на неговата работоспособност.
Познати са няколко вида ендопротези: Еднополюсни тазобедрени протези, при които се подменя само
хрущяла на бедрената глава или цялата бедрена глава – най-често се използват при възрастни пациенти
(над 75г.) разместена фрактура на шийката на бедрената кост, при положение, че хрущяла на ставната
ямка е запазен.Двуполюсни (тотални) тазобедрени протези – при тях се подменя както бедрената глава,
така и износената ставна повърхност на ставната ямка на тазовата кост.
Целта на проучването е да се състави подходяща за пациента кинезитерапевтична програма на
базата на предварително изследван рехабилитационен потенциал и да се отчете резултата от проведената кинезитерапия.
Материал и методи: Изследването е проведено в болница „Тракия“ гр. Стара Загора. Кинезитерапевтичните процедури се провеждат всеки ден за периода на хоспитализация.
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Обект на проучване е пациент Д. Ц. на възраст 69 години в ранен следоперативен период след тотално ендопротезиране на ТБС със задно-латерален оперативен достъп.
Анамнеза: Снета по данни на болната и от наличната медицинска документация. Оплаква се от
болка в дясна ТБС от няколко години. Болката се увеличава, движенията са ограничени. Липсваща
външна и вътрешна ротация.
На 14.07.2016г. постъпва в МБАЛ „Св. Иван Рилски“ за планова операция на дясна ТБС.
На 15.07.2016г. под спинална анестезия е извършена оперативна процедура: тотална смяна на дясна
ТБС със задно-латерален оперативен достъп.
Насочена е за рехабилитация и постъпва в ОФРМ на МБАЛ„Св. Иван Рилски“ на 20.07.2016г. до
31.07.2016г., през който период се извършва проследяването на пациента.
Методите на изследване са: сантиметрия на бедрото (на 8, 12, 20 см. над горния ръб на os patelle),
ъглометрия – стандартна SFTR методика, мануално мускулно тестуване (ММТ) по С. Банков (1991),
изграждане на правилна стойка и обучение в правилно ходене с помощни средства.

Таблица 1 Снемане на рехабилитационен потенциал на пациентката
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Ранния следоперативен период се характеризира с болка, оток и ограничен обем на движение в
областта на ТБС.
Целта на кинезитерапията е да се подобрят функционалните възможности на болния и способността
за ранна вертикализация и обучение в ходене (до изписването на пациента от болницата).
Задачите на кинезитерапията в този период са: борба с болката; преодоляване на мускулния дисбаланс чрез релаксиране на скъсените мускули и засилване на слабите; профилактика на усложненията
от страна на ССС и застойни явления на ДС; профилактика на контрактурите в оперираната става;
обучение в ходене с помощни средства.
В кинезитерапевтичната програма са включени следните средства:
• криотерапия върху бедрото на пациента в близост до оперираната ТБС със специални апликатори,
изпълнени с гел – 5-10 мин.;
• позиционна терапия – пациентите са в изходно положение тилен лег като между краката им се
поставя твърда възглавница или абдукционна шина, която поддържа долни крайници раздалечени
един от друг. Това осигурява безопасно, против луксиране положение за ендопротезираната става. При
наличие на оток, крайникът се поставя допълнително в отточно положение;
• мануални техники за ставна мобилизация на метатарзалните кости чрез асиметрични движения
и мануална мобилизация на палец и пръсти, горно и долно ветрило;
• дихателни упражнения за горен и долен гръден дял;
• изометрични контракции (ИМК) за глутеална мускулатура и m.quadriceps femoris;
• тройна флексия – едновременно сгъване на глезен, колянна става (КС) и тазобедрена става;
• техники от ПНМУ – ритмична стабилизация;
• активна флексия в глезенна, колянна и тазобедрена става за оперирания крайник, като се работи
от дистално към проксимално;

• упражнения за здравия долен крайник;
• упражнения срещу съпротивление за засилване на мускулите на горен крайник – мануално, с
ластици или гирички. Това е важно, защото в ранния следоперативен период тежестта на тялото пада
върху тях, поради използване на помощни средства;
• обучение в изправяне до седеж и стоеж;
• обучение в правилно ходене с помощни средства – обучението се осъществява по следният начин:
пациента се изправя до леглото, като тежестта на тялото се поема от горни крайници, които се опират
на патериците и здравият крак. След това едната патерица се поставя под едното рамо и другата под
другото. Пациентът премества първо патериците, престъпва с оперирания крак напред, като по този
начин тежестта на тялото се поема изцяло от горните крайници и здравият крак, след което поставя до
него здравия крайник. При обучение в ходене с проходилка се спазва същата последователност. Пациентите се придвижват в началния период с две патерици, като срокът се определя в зависимост от вида
ендопротеза и физическите възможности на пациента, след което преминават на придвижване с една
патерица, която се носи на противоположната ръка.
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• обучение в качване и слизане по стълби – в този период пациента се обучава в качване и слизане
по стълби с две патерици.
Пациентите трябва да спазват следните правила: обръщането в леглото трябва да става през здравата
страна; да спи с абдукционна възглавница (около 30 дена); да не ляга върху оперираната страна поне
8-12 седмици след операцията; да не извършват флекция в ТБС над 90°, аддукция, вътрешна и външна
ротация; да не кръстосват краката при седеж; не трябва да сядат на ниски и меки столове, като трябва
да им се осигури висока седалка в тоалетната.
Изготвянето на кинезитерапевтичната програма е строго съобразена и с вида на ендопротезата. Протезите с циментно закрепване се предпочитат при възрастни и неактивни пациенти, като предимството
им е по-ранното обременяване на крайника. Безциментното ендопротезиране се прилага при по-млади
и активни пациенти, установено е, че те имат „по-дълъг живот“.
Резултати и анализ: В резултат на проведената кинезитерапия болката на пациентката намаля значително. Благодарение на приложената криотерапия и лечение от положение – в отточна позиция се
доказва, че отокът е намалял. Това се потвърждава от резултатите от сантиметрията на обиколките на
бедрото. Подобри се обема на движение в ТБС по отношение на флексия и екстензия. Пациенката беше
обучена в ходене с патерици и изкачване и слизане по стълби.
Изводи и заключение:
1. Използваната методика за изграждане на индивидуална кинезитерапевтичната програма е подходяща за ранния следоперативен период при ендопротезиране на ТБС и предизвиква положителен
ефект върху общото функционално състояние на оперирания долен крайник.
2. ПНМУ техниките, съчетани с мануалните техники за подобряване движението, са ефективно
средство за намаляване на болката при ходене и възстановяване на локомоторните способности след
ендопротезиране на ТБС.
3. Прилагането на рутинни методи и средства на КТ са предпоставка за по-ранно възстановяване на
силата и стабилността на ендопротезираната ТБС.
4. Редуцирането на болката и мускулния дисбаланс, подобрената стабилизация на ТБС и правилния
начин на придвижване подобряват качеството на живот на пациентите с тотална ендопротеза на ТБС.
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КОМБИНИРАНЕ НА ТРАДИЦИОННИ КИНЕЗИТЕРАПЕВТИЧНИ
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НА ГРЪБНАЧНИЯ СТЪЛБ В СЛЕДСТВИЕ НА ДЕГЕНЕРАТИВНИ ИЗМЕНЕНИЯ
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COMBINE WITH TRADITIONAL KINESITHERAPEUTIC WITH SPECIALIZED METHODS
WITH PAIN IN THE CERVICAL SPINE A RESULT OF DEGENERATIVE CHANGES
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¹Trakia university – Stara Zagora, Medical college
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Abstract:
Cervical spine is subjected to considerable dynamic and static loads due to its greater mobility. The incorrect
position of the head, prolonged static load muscle hypertonia and functional blockages causing reduced mobility
in this part of the spine, headaches, feelings of numbness and heaviness in the shoulder girdle. This requires the
application of kinesitherapy (KT) as the primary method of treating a wide variety of resources and programs.
Combining therapy with other treatments such as myofascial methods, soft tissue techniques and Su Jok therapy
further affect pain in the neck and contribute to faster and more effective treatment.
The aim of this study was to analyze the results from various sources for the treatment of patients with
pain in the neck portion, resulting in functional abnormalities, which is attached kinesitherapeutic combined
program that includes both traditional means of kinesitherapy and myofascial techniques, soft tissue techniques
and Su Jok for the purpose of analgesia and treatment.
Results and conclusions: The use of combination kinesitherapeutic program demonstrated its normalizing
influence on the disturbet functions of the cervical spine region, reduction of muscle imbalance, decrease in
subjective complaints and pain symptoms.
Keywords: pain, myofascial techniques, soft tissue techniques, Su Jok
Въведение
Гръбначният стълб и структурите около него са много важни за нашата активност и всекидневни
изяви. Натоварени с толкова разнообразни дейности те често се увреждат и боледуват, появяват се болки
и това нарушава ритъма на живот и дейност на човека. Проучванията показват, че 70 – 80% от хората
през своя живот са имали проблеми с шията, гърба и кръста .
Една от основните причини за проблеми във функциите на гръбначния стълб е съвременният
начин на живот ( хипокинезия, неправилно телодържане и др.). Шийният дял на гръбначния стълб е
подложен на значителни динамични и статични натоварвания поради своята голяма подвижност. Той
нерядко бива травмиран, а травмата е значителен етиологичен фактор за вертеброгенните смущения.
(7) Неправилното положение на главата, продължителното статично натоварване, мускулният хипертонус и функционалните блокажи предизвикват намалена подвижност в този дял на гръбначния стълб,
главоболие с ирадиация на болката към слепоочието или други отдели на главата, чувство за скованост
и тежест в раменния пояс. Намалената функция на шийния отдел на гръбначния стълб се дължи още
и на ирадииращите симптоми от миофасциалните тригерни точки, основна причина за хроничната
болка ( Wall P, R.Melrack, 1991)
Според J.Delany основните причини за получаване на хронични болки в шийната област: нервни
смущения, исхемия, биомеханични дисфункции, тригерни точки, трофични фактори и емоционално
състояние. (6)
Целта на настоящата разработка е да се анализират дегенеративните процеси в шийната отдел на
гръбначния стълб, патокинезиологичните промени и възможностите за лечение чрез прилагането на
комбинирана кинезитерапевтична програма, която включва както традиционни средства на КТ, така
и миофасциални, мекотъканни техники, су-джок и други, с цел обезболяване и лечение.
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Това, което определя значимостта на проблема е:
- Честотата на дегенеративните поражения на шийния дял на гръбначния стълб (при 49% от практически здравите хора);
- Необратимостта на дегенеративните промени;
- Лечението на различните клинични синдроми, които най-често в комбиниран вид, създават сериозни затруднения в съвременната медицинска практика.
При пациенти с дегенеративни промени и произтичащи от тях болки в шийната област, положението
на лопатката обикновено е променено.Тя е протрахирана и ротирана надолу. С повишен мускулен тонус
са mm. trapezius pars descendens, m.levator scapulae, mm.pectoralis major et minor, m.sternocleidomastoideus.
Tе трябва да бъдат реласирани и удължени, а mm.rhomboidei, и m.serratus ant. – тонизирани. Редица
автори приемат, че изометричните упрaжнения са в рамките на 30% от максималната волева контракция и са най-подходящи за подобряване на издръжливостта и за възстановяване на стабилизиращата
функция на дълболите шийни мускули.
Изследванията в тази област показват, че основен фактор подобряващ състоянието на болка и дискомфорт, както и основен лечебен фактор на последствията от тези състояния се налага кинезитерапията
(КТ) със своето голямо разнообразие от средства и програми. (4,6,7)
Като традиционни методи на лечение в кинезитерапията включени в една обща кинезитерапевтична
програма са:
• постизометрична релаксация (ПИР) на мускулите с повишен мускулен тонус – (8,10)
• пасивни и активни упражнения за шиен дял и раменен пояс
• аналитична гимнастика(10)
• упражнения за раменен пояс
• автомобилизация за шиен дял – (8)
• стречинг на мускулите – (2)
Според редица автори мобилизационните техники са подходящи за шийния дял, за увеличаване
на аксесорната подвижност между определени сегменти, без да се въздейства в останалите и на вертебралните артерии. (8).
При лечението на шиен болкови синдром е подходяща мекотъканната мобилизация за намаляване
мускулния тонус на m.sternocleidomastoideus, mm.scaleni, m.trapezius, m.levator scapulae. Чрез мекотъканна мобилизация се цели възстановяване на правилната поза, намаляване на напрежението, намаляване
на болката, подобряване подвижността на ставите. (6)
Манипулативния масаж по J.C.Terrier e мануално-терапевтичен метод, който съчетава ефекта на
масажа върху малка по обем повърхност и пасивни физиологични движения. (6) Основната идея на
метода се базира на познанието, че неврофизиологичното дразнене на масажа и неврофизиологичното въздействие на пасивнитв движения притежават определена родственост, резултат от тяхната обща
отправна точка –нервно-мускулно управление на опорно-двигателния апарат (8) Това води до съкращаване на времето за въздействие и подобрява терапевтичния ефект. Често техниките се изпълняват
съчетано с мануална ставна мобилизация. По принцип тази техника започва от патологичната граница
на движението, повтаря се многократно, като при всяко повторение трябва да има спечелен обем, а
патологичната граница на движение (ПГД) все повече да се доближава до физиологичната (ФГД) и
анатомичната (АГД) граница на движение (W. Schneider at al, 1998).

Фиг. 1 Манипулативен масаж по Terrier
Медицински колеж – Стара Загора
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Намалената функция на шийния отдел на гръбначния стълб се дължи още и на ирадииращите
симптоми от миофасциалните тригерни точки. Това са болезнени точки със строга локализация в мускулите и тяхната фасция. Тези точки активират референтна болка със зона на референтация с точно
определена локализация за всяка тригерна точка. Позитивират се при наличие на болка и скъсяване на
мускула. Миофасциалните техники са насочени главно към обработване на миофасциалните тригерни
точки в мускулите на шиен дял. Обработката на миофасциални точки подпомагат авторегулаторните
процеси в организма и води до релаксация на скъсения мускул. Особено ефективна е техниката, ако се
прилага с ПИР за скъсените мускули.

Фиг.2 Разположението на тригерните точки в мускулите

Фиг.3 Разположение на тригерните точки на A- mm.suboccipitalis, B- m.sternocleidomastoideus,
C- m.trapezius, D- m.spinalis и съответните им зони на референтация на болката
По-нетрадиционна, но налагаща се в последните години като ефективна методика и помощна в лечението е Су Джок терапията. Тя е метод за лечение, при който се работи върху ръцете или ходилата.
В структурата на ръката и ходилото се наблюдава удивително подобие със структурата на човешкото
тяло. Още от древни времена хората са знаели, че отделните части на човешкото тяло си взаимодействат
с други негови части и с целия организъм. В човешкото тяло има множество системи на съответствие,
представляващи енергоинформационни копия на целия организъм или на отделни негови части,
които действат като дистанционни системи на здравето. Зоните на съответствие на цервикалния дял
са раположени на палеца по стандартната система за съответствие.

Фиг. 4 Разположението на органите в стандартна и мини системи в су джок терапията
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За потискане на болката и оказвайки оздравителен ефект върху проблемите с шийният отдел на
гръбначния стълб се работи върху зоната на съответствие, която се намира от ян-ската страна на палеца
между интерфалангиалната и метакарпофалангиалната стави на палеца по стандартната методика на
су джок терапия. Тази зона се обработва с линеен масаж с улнарният или медиалният ръб на палеца
на извършващият лечението. Също така разтриването на зоната с масажно пръстенче няколко пъти
на ден по 3-5 мин. От семетерапията най-ефективен е метода на линейно разполагане на семена от
гречка в същата зона. (1) В мини система на су джок, може да се прави линеен масаж на всяка дистална
фаланга на пръстите. Продължителността на масажа и подбора в коя система ще се работи и броя на
повторенията са строго индивидуални.

Фиг. 5 Разположение на шиен дял върху проксималната фаланга на палеца
Изводи и заключение: Анализирайки всички изброени методики за диагностика, профилактика и
лечение на проблемите в шийния отдел на гръбначния стълб и свързаната болка в този отдел, получена
в резултат на дегенеративни промени, може да се направят следните изводи: Всеки метод сам по себе си
оказва оздравителен ефект и може да намали болката в една или друга степен. Съчетанието обаче от няколко методики дава възможност да се действа на различни нива, върху скъсените мускули и мускулния
дисбаланс като цяло, върху нервната система или по рефлекторен път. Това подсилва терапевтичния
ефект и дава по-бързи и по-добри резултати отколкото използването само на една методика. Подбора
на методиките зависи от степента на развитие на дегенеративния процес, стадия на заболяването - остър
или хроничен, от степента на болката, нейната периодичност и сила. При всички случаи обаче по-добър
резултат ще бъде този, при който се съчетаят повече от една методика.
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МНЕНИЕ НА ПАЦИЕНТИТЕ С МНОЖЕСТВЕНА СКЛЕРОЗА
ЗА КАЧЕСТВОТО НА РЕХАБИЛИТАЦИОННИТЕ ПРОЦЕДУРИ
Ас.Тодор Димитров, дм
Катедра по Кинезитерапия, Факултет по обществено здраве, МУ- София
Summary: Multiple sclerosis (MS) is a socially significant disease associated with the development of severe
disability which is an important medical and economic problem, deteriorating the quality of life of these patients.
Rehabilitation is an essential part of the overall treatment of patients with multiple sclerosis. It’s very
important for the recovery after attack and for the maintenance of damaged motor functions in order to prevent
disability.
The article presents and analyzes the opportunities for rehabilitation of patients with multiple sclerosis in
Bulgaria and their opinion for the quality of the rehabilitation procedures. The survey we conducted was on
two stages - before and two years after the rehabilitation procedures of patients with MS. We found interesting
patterns and positive influence on the physical and psychological health and the quality of life in these patients
after rehabilitation. The results of the conducted survey demonstrate the need to carry out rehabilitation
procedures aimed at restoring all affected functions in patients with multiple sclerosis in order to improve their
quality of life and delay the onset of permanent disabilities.
Keywords: rehabilitation, quality, multiple sclerosis
Множествената склероза е социално значимо заболяване, защото засяга младата и творческо-трудоспособна възраст и води до значима инвалидизация. Дългогодишният ход на заболяването, прибавянето
на нови симптоми и задълбочаването на стари, води до много сериозно повлияване върху качеството на
живот на болните. Значителната степен на инвалидизация при тази категория болни и засягането на
ранната и активна възрастова група е голяма предизвикателство за търсене и разширяване на изследвания по отношение на причините за това заболяване и разширяване на комплекса от лечебни методики.
Лечението на пациентите се различава според формата на заболяването и в зависимост от това дали
МС е в пристъп или ремисия. Терапията на пристъпите има за цел да възстанови доколкото е възможно
неврологичните симптоми, получени по това време и разбира се голяма част от усилията са насочени
към рехабилитацията на пациента и неговото семейство.
Целта на настоящата статия е да проучи и анализира възможностите за рехабилитация на пациентите с множествена склероза в България и мнението на пациентите за качеството на проведените от тях
рехабилитационните процедури.
Във връзка с това си поставихме следните задачи:
1. Значение и роля на рехабилитацията, като част от цялостното лечение на болните от мултиплена
склероза.
2. Представяне и анализ на начините за рехабилитация на пациентите с множествена склероза.
3. Сравнителният анализ на резултатите относно оценката на респондентите за качеството на проведената рехабилитация по НОИ и по КП 237.
4. Формулиране на препоръки относно подобряване на рехабилитация на пациентите с множествена
склероза.
Материал и метод. Проведено е анкетно проучване /на два етапа преди и две години след провеждане на рехабилитационни процедури при пациенти с МС/, като на първия етап са обхванати 336
пациента, а на втория етап посредством пощенска анкета са получени отговорите на 297 пациента от
потърсените 336 респондента.
Първото анкетно проучване е проведено от 01.12.2013г. до 15.01.2014г. в гр. София - УМБАЛ „Царица
Йоанна-ИСУЛ” ЕАД, Клиника по неврология, УМБАЛ „Александровска”, Клиника по нервни болести,
МБАЛНП „Свети Наум” Клиника по нервни болести и двигателни нарушения, II-ро неврологично отделение по Множествена склероза и в град Кюстендил - МБАЛ „Д-р Никола Василиев” АД, отделение
по неврология.
Второто анкетно проучване е проведено две години след първото проучване - през периода 01.12.2015г.
– 15.01.2016 година.
Количествените анализи са правени със статистически пакет приложни програми - SPSS 17.0. За
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таблична и графична обработка са използвани продуктите на MICROSOFT OFFICE.
Резултати и обсъждане. Ключова роля в лечението на пациентите с МС има мултидисциплинарния
екип и за успешната рехабилитация е от голямо значение повлияването на психологичните проблеми
и социалната изолация.
На едно от първите места в терапията на МС стои неврорехабилитацията. Тя цели намаляване на
когнитивния дефицит и влиянието му върху ежедневния живот, както и стимулиране на пациента за
справяне с последиците от заболяването върху психичния профил – повлияване на нарушенията в настроението, депресията и тревожността, намаляване на стреса и повишаване на целеустремеността за
справяне с дефицитите. Всичко това не би било реално, ако до всеки един пациент и засегнато семейство
не застане психолог и компетентно да ги наставлява. Сравнителните анализи показват, че пациентите,
подложени на такава терапия, имат по-добри резултати при тестване на паметовите функции и на
двигателността.
МС е заболяване, което засяга хора в трудоспособна възраст и не е малък проблемът с тяхната зрителна рехабилитация. Много от пациентите загубват работата си, а други се пенсионират по болест.
Полагането на грижи за обучение на тези болни в използване на техния остатъчен зрителен капацитет
и професионална преквалификация в подходяща професия би улеснило и осмислило тяхното ежедневие. Затова ориентирането към специализирани центрове за зрителна рехабилитация и професионално
обучение е не само терапевтичен, а и социален ангажимент на мултидисциплинарния екип.
През голяма част от времето пациентът се възстановява от последиците на рецидивите, а водещо място
в този момент се отрежда на медицинската рехабилитация. Разнообразни са факторите, които могат да
се приложат и програмата е строго индивидуализирана, според установения функционален дефицит.
Малко са центровете, където се работи ефективно и индивидуално с такива болни, поради факта, че
времето, което отнемат процедурите е средно 3-4 часа на ден и в условията на силно недофинансирана здравна система е нерентабилно и непривлекателно за лечебните заведения в България. Възможно
решение е създаване на специализирани центрове за рехабилитация на хора с редки заболявания,
разположени в близост до университетските болници в страната с осигурено адекватно финансиране
от страна на Националната здравноосигурителна каса.
Рехабилитацията е съществена част от цялостното лечение на болните от мултиплена склероза.
Има значение както за възстановяване след пристъп, така и за поддържане на нарушените двигателни
функции и предотвратяване на инвалидизацията. С различни кинезитерапевтични средства се цели
нормализиране на мускулния тонус, поддържане и възстановяване на нарушените движения, подобряване на равновесието и координацията, стабилизиране на походката, обучение в извършване на
дейности от ежедневието. С нея се поддържа мускулния тонус, обема на движение, проводимостта на
нервите и качеството на живот като цяло. Ако пациента е здравно осигурен може да ползва програмите
за рехабилитация на НОИ един път годишно. В амбулаторни условия възможностите за рехабилитация
са с наравление №3 от ОПЛ ежемесечно, но проблема тук е в лимитите на личните лекари и невъзможността да дават такива направления на пациентите всеки месец.
Друга възможност е клинична пътека 237 - Физикална терапия и рехабилитация на болести на централната нервна система. За постъпване в санаториумите, сключили договор с НЗОК по тази клинична
пътека са необходими следните документи:
• направление за хоспитализация (талон№7);
• епикризи, с които разполага пацинта (най-важна е последната);
• решение на ТЕЛК (ако има такова);
• други изследвания, свързани с основното заболяване.
Повечето рехабилитационните центрове имат специфични изисквания, като записването обикновено
става за следващия месец, така че е най-добре да се планира отрано. С диагноза МС пациентите имат
право на хоспитализация по КП 237 два пъти годишно, заплатени от НЗОК във всички санаториуми,
където приемат с диагноза „множествена склероза“.
Диагностично - лечебен алгоритъм по клинична пътека 237.
Диагностично – лечебният алгоритъм в посочените вариации и възможности е задължителен за изпълнение и определя пакета от болнични здравни дейности, които се заплащат по тази клинична пътека.
Специалистът по физикална и рехабилитационна медицина при приемане на пациента прави
подробен невро-кинезиологичен анализ и оценка на рехабилитационния потенциал на пациента, на
базата на които формулира задачите на рехабилитацията и съставя конкретна индивидуално-съобразена рехабилитационна програма.
Медицински колеж – Стара Загора
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Основно място в рехабилитационната програма на пациентите заема кинезитерапията. След прецизно функционално тестуване лекарят-специалист по ФРМ определя към коя от основните групи се
причислява болния и конкретизира диференцирания лечебен подход.
С цел да проучим и анализираме мнението на пациентите за качеството на рехабилитационните
процедури проведени от тях за периода от 2 години след първото анкетиране зададохме последните пет
въпроса в анкетата проведена на втория етап от проучването. Анализът на резултатите от изследването
показва, че почти половината от респондентите /45,1%/ са провели две рехабилитационни процедури
по линия на НОИ за периода от две години от първото анкетиране, а 116 пациента /39,1%/ са провели само една такава процедура. Не е малък и делът на анкетираните пациенти – 15,8% обхванати във
втория етап на проучването, които не са провели нито една рехабилитационна процедура по линия
на НОИ. /Фигура 1./

Фигура 1. Относителен дял на анкетираните пациенти от втория етап на проучването според броя проведени рехабилитационни процедури по програмата за профилактика и рехабилитация на НОИ
На фигура 2 е представен относителният дял на респондентите според броя проведени рехабилитационни процедури по КП 237. Почти една трета /31,6%/ от анкетираните са провели максималния
възможен брой от четири рехабилитационни процедури по тази клинична пътека, 82 души /27,6%/ са
провели три процедури , а две са – 62 пациента/20,9%/.

Фигура 2. Относителен дял на анкетираните пациенти от втория етап на проучването според броя проведени рехабилитационни процедури по КП 237
За да оценим качеството на рехабилитационните процедури по линия на НОИ и КП 237 зададохме
два въпроса в нашето проучване. Сравнителният анализ на резултатите относно оценката на респондентите за качеството на проведената рехабилитация показват, че като лошо и задоволително е преценено
качеството на тези процедури и по програмата за профилактика и рехабилитация на НОИ /44,8%/ и
по КП 237 /46,5%/ от почти поволината от анкетираните /Фигура 3./. Този резултат ни навежда на
мисълта от необходимост от промяна в начина на провеждане на тези процедури с цел удовлетворяване
очакванията на пациентите.
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Фигура 3. Сравнително представяне на оценката на респондентите за качеството на рехабилитационните
процудури по програмата за профилактика и рехабилитация на НОИ и КП237
Запитани провеждали ли са допълнително /срещу заплащане/ рехабилитационни процедури 186
от пациентите /62,6%/ отговарят, че не могат да си позволят финансово това, 22,6% считат, че нямат
нужда, а 14,8% са провеждали срещу заплащане такива процедури. /Фигура 4./

Фигура 4. Относителен дял на анкетираните пациенти от втория етап на проучването според проведените
допълнително /срещу заплащане/ рахабилитационни процедури
Проучените възможности за рехабилитация на пациентите с множествена склероза по програмата
за профилактика и рехабилитация на НОИ и КП 237 показват, че тя е насочена предимно към възстановане и нормализиране на мускулния тонус, поддържане и възстановяване на нарушените движения,
подобряване на равновесието и координацията, стабилизиране на походката, обучение в извършване на
дейности от ежедневието. В тези програми не е включена рехабилитация за възстановяване на другите
нарушения засягащи тези пациенти.
В резултат от проучването могат да бъдат направени следните препоръки към НЗОК и НОИ:
1. Увеличаване на броят на хоспитализациите на пациентите с диагноза множествена склероза по
КП 237 и програмата за профилактика и рехабилитация на НОИ съобразно нуждите на пациентите с
множествена склероза.
2. Създаване на възможност на пациентите да провеждат рехабилитация в амбулатарони условия
без необходимост от направление №3 от ОПЛ.
3. Подобряване на качеството на провеждане на рехабилитационните процедури.
4. Разширяване на обхвата на процедурите провеждани при рехабилитацията, за да се повлияят
всички засегнати фукции при пациентите с множествена склероза. Включване на процедури за:
 зрителна рехабилитация и професионално обучение за използване на остатъчения зрителен
капацитет;
Медицински колеж – Стара Загора
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 повлияване на нарушенията в настроението, депресията и тревожността, намаляване на стреса и
повишаване на целеустремеността за справяне с дефицитите;
 повлияване на проблемите с говора (дизартрия) и преглъщането (дисфагия);
 възстановяване на тазово-резервоарните и сексуални смущения.
Заключение. Изграждането на качествена, индивидуално съобразена рехабилитационна програма
за пациентите с множествена склероза включва участие на различни медицински професионалисти,
обединени в рехабилитационен екип (личен лекар, специалист по физикална и рехабилитационна медицина, невролог, кардиолог, ендокринолог, офталмолог, уролог, гинеколог, сексолог, рехабилитатор).
Активното участие на пациента в рехабилитационния процес е необходимо и задължително условие за
осигуряване на положителен ефект от физикалната терапия и рехабилитация. Препоръчително е усвояване на кинезитерапевтичния комплекс (от активни двигателни упражнения, дихателна гимнастика,
аналитична гимнастика, упражнения за равновесие и координация, упражнения за стабилизиране на
походката и т.н.) и продължаване на кинезитерапията в домашни условия (по възможност под контрол
в огледало или от близък човек).
За да бъде ефективна рехабилитацията е необходимо да е насочена към възстановяване на всички
засегнати фукции при пациентите с множествена склероза. МС е заболяване, при което най-добър ефект
се постига, когато се работи със съдействието на семейството и при пълна яснота за затрудненията, които
болният среща в домашната, професионалната среда и в обществото.
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Abstract
The haemodialysis is one of the greatest discoveries in the medicine of the XX Century. Now a days there are
63 centres for dialysis in Bulgaria that operate with over 3000 patients with chronic renal failure. The purpose
of the present work is to make characterisation of the patients on chronic haemodialysis treatment in Haskovo
Province.
Material and Methods: Within the period between February and April 2016 there has been analysed the
medical records of 47 patients part of the haemodialysis ward of MBAL Haskovo AD – city of Haskovo. There
has been implemented a questionnaire to study the patients in relation with disease, gender, age, residence,
principal occupation, permanently reduced work ability.
Results and Discussion: 59.5% of all patients on chronic haemodialysis treatment have been men and 40.5%
- women. In 22 of the patients the underlying disease is chronic pyelonephritis, followed by those with chronic
glomerulonephritis (13), diabetic nephropathy (8) and polycystic kidney disease (4). Only three of the patients
(6.4%) on chronic dialysis are employed and the remaining 44 (93.6%) have an Expert Decision of the Territorial
Expert Medical Board. In 14 (29.8%) of the patients was determined permanently reduced work ability - over
90% and necessity of assistance.
Conclusion: The more patients on chronic haemodialysis treatment in Haskovo Province are men over the
age of 50, with an average level of education, who worked in the Construction Machinery Sector. The leading
causes of dialysis treatment are the chronic pyelonephritis, followed by the chronic glomerulonephritis and
the diabetic nephropathy.
Keywords: haemodialysis, causes of haemodialysis, occupation, work ability
Хемодиализата е едно от най-големите открия на медицината в XX век. Първите изследвания върху
процеса диализа датират от шейсетте години на XІХ век, проведени от английския учен Томас Греам,
който анализира дифузионната способност на различни молекули (1). Диализата е биохимичен метод
за преминаване на молекули в разтвор чрез различната скорост на дифузия през полупропусклива
мембрана. Последната позволява по-лесно преминаване на молекулите на разтворителя, отколкото на
разтвореното вещество, а устройството се нарича диализатор (2).
Бъбречната диализа е метод за пречистване на кръвта от екзогенни или ендогенни токсични вещества, които се натрупват в организма в резултат на тежко бъбречно увреждане. Бъбреците имат важна
функция за поддържане на вътрешното равновесие на вода и минерлни соли (натрий, калий, хлорид,
калций, фосфор, магнезий, сулфат) в организма. Крайните продукти на метаболизма при тежко бъбречно увреждане могат да се увеличат до такава степен, че да предизвикат кома и смърт. Заболяванията,
които са най-честа причина за хронична бъбречна недостатъчност (ХБН) са хроничните гломерулонефрити и пиелонефрити, артериалната хипертония, захарния диабет, редица автоимунни заболявания
(3). Според някои данни диабетната нефропатия е “end-stage renal disease” (ESRD), което се установява
при 14% от бъбречно болните пациенти във Великобритания и 34% от пациентите в САЩ. В България
през 2006г. общият брой на всички лекувани пациенти в диализните центрове е 5363, а 4257 от тях са с
терминална бъбречна недостатъчност (4). Понастоящем в страната има 63 центрове, които диализират
над 3000 болни с ХБН. Установено е, че 10% от населението в света страда от хронично бъбречно заболяване (7). Според проучване на Global Burden of Disease, ХБН е класирана на 27-мо място в списъка на
причините за смърт в световен мащаб през 1990 г., докато през 2010 г. заема 18-то място (8). Според СЗО
през 2005 г., от 58 млн. смъртни случаи в света, 35 млн се дължат на хронично заболяване, а всеки един
от петима мъже и от четири жени, страда от ХБН (9).
Повече от 80% от всички пациенти, които получават адекватно лечение на бъбречната недостатъчност
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са в страни с висок стандарт (8). В останалите страни (със среден и нисък стандарт), лечението с диализа
или бъбречна трансплантация създава значителна индивидуална и обществена финансова тежест. Това
определя високата смъртност – над 1 милион души годишно умират в резултат на нелекувано бъбречно
заболяване, предимно от развиващите се страни (10).
Целта на настоящата работа е характеристика и анализ на болните на хронично хемодиализно лечение в област Хасково.
Материал и методи
За източник на първични данни са използвани медицинските досиета на 47 болни от отделението
по хемодиализа към МБАЛ Хасково АД-гр. Хасково. Проучването обхваща периода февруари-април
2016 г. На всички болни е проведен анкетен метод на изследване (14 въпроса с отворен и затворен тип
отговори). Анализирани са данните на болните на хрониодиализно лечение по пол, възраст, местоживеене, наличие на бъбречно или друго заболяване, продължителност на хемодиализното лечение, образование, основна професия, трайно намалена работоспособност. Получените резултати са обработени
с вариационен и алтернативен анализ.
Резултати и обсъждане

		

Фиг.1 Разпределение на болните на хронично хемодиализно лечение по пол

Фиг.2 Разпределение на пациентите по пол, възраст, образование.
От проведения анализ на анкетираните пациенти се установява по-висок относителен дял на мъжете
(59,5%) в сравнение с жените (40,5%). И при двата пола с най-висок относителен дял са болните от 60 до
70 г. (17), следвани от възрастта от 50 до 60 г. (14) и от 40 до 50 г. (5) (Фиг.1). Двадесет и пет от болните
на хронична хемодиализа са със средно образование (53,2%), а 18 (38,3%) - с основно. Само 4 (8,5%) от
болните са с висше образование (Фиг.2). Това вероятно е свързано с по-високата здравна култура, здравно възпитание и навици при болните с по-висока степен на образование, което предполага стриктно
следене на здравното състояние и провеждане на съответната терапия по предписания на лекуващия
лекар. Тези данни предполагат активното участие на медицинските специалисти в грижите за болни с
ХБН и следване на предписания, съобразно състоянието на болния, хигиенно-диетичен режим.
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Фиг.3 Разпределение на болните на хемодиализа по местоживеене.
Значително по-висок е относителният дял на болните, посочили местоживеене в град - 31 (65,9%)
(Фиг. 3), което се определя от характеристиката на демографските процеси в страната, при които населението в градовете превишава това в селата.

Фиг.4 Болни на хронична хемодиализа по основни градове в област Хасково на 1000 души население.
За град Хасково, който е с население 72 336 души към 31.12.2015г, 17 от болните са на хемодиализа,
което прави 0,24 заболяемост на 1000 души население. За град Димитровград, който е с население 35
504 болните са 9 - 0,25 на 1000 души. От Симеоновград с население 6 255, заболяемостта e почти 3 пъти
по-висока - 0,64 на 1000 души (4 болни) и за Меричлери с население 1560 (1 пациент) - 0,64 на 1000 души
(Фиг.4). Тези данни дават основание да се търсят причините за по-високата честота на диализирани
болни от посочените градове в област Хасково, което може да се свърже с неблагоприятни въздействия
от околната среда.

Фиг.5 Разпределение на болните според заболяваннията, довели до ХБН и хронична хемодиализа.
Медицински колеж – Стара Загора
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Проучването на болните за основното заболяване, довело до ХБН и хронична хемодиализа показва, че
с най-висок дял са тези с хроничен пиелонефрит 22 (46,8%). При 13 (27,7%) причина за хемодиализата е
хроничен гломерулонефрит, а при 8 от болните (17,0%) диабетната нефропатия. При 4 (8,5%) от болните
на хрониодиализа, причина за ХБН е бъбречна поликистоза. Заболяването е регистрирано само при
жени (фиг.5). Анализът на резултатите от нашето проучване не съответстват на тези, представени от Г.
Херолд, 2003 г., според който на първо място в етиологията на ХБН е диабетната нефропатия, следвана
от увреждания на бъбреците от хипертония и като трета причина – хроничните гломерулонефрити.
Според автора, интерстициалните нефрити, включително и хроничния пиелонефрит е причина едва
в 5% за развитието на ХБН (3).
Хроничната хемодиализа се провежда обичайно 3 пъти седмично в съответния диализен център с
продължителност 4-8 часа, която се определя от остатъчната бъбречна функция и телесна повърхност.
При проучваните болни няма такива, които са на перитонеална диализа.

Фиг.6. Разпределение на болните в зависимост от продължителността на хемодиализното лечение
С най-голям дял са болните с продължителност на хемодиализно лечение от 1 до 5 години (53,2%),
следвани от 5 до 10 години (21,3%) и до 1 година (17%). Един от анкетираните болни е на хронично
хемодиализно лечение над 15 години. Подобни резултати съобщават А.Стоянов и авт., 2013, които при
проучване на 40 болни на хрониодиализа намират най-висок относителен дял на болните с продължителност от 1 до 5 години (5).

Фиг.7 Относителен дял на болните на хронично хемодиализно лечение с трайно намалена
работоспособност и право на чужда помощ
Хроничната бъбречна недостатъчност и хроничната хемодиализа влошават качеството на живот на
болните, намаляват работоспосността им, една част от които имат затруднения при самообслужването
си в бита и личния живот. От анкетираните 47 болни с терминална ХБН, 93,6% имат трайно намалена

164

Тракийски университет

20 - 21 октомври 2016
работоспосбност, а при 29,7% е определена необходимост от чужда помощ (Фиг.7). Само 6,38% от болните на хронично хемодиализно лечение упражняват правото си да работят. Резултатите от анкетата
установяват по-голяма честота на болни, с основна професия в отрасъл машиностроене (заварчици,
шлосери, общи работници). В листата за бъбречна трансплантация са регистрирани 4 мъже и 3 жени.
Заключение: Болните на хронично хемодиализно лечение в област Хасково са повече мъже, във
възрастта над 50 г., със средна степен на образование, работили в отрасъл машиностроене. С най-висока
честота на диализирани болни са градовете Симеоновград и Меричлери – 0,64 на 1000 души население.
Най-висок дял имат болниите с продължителност на хрониодиализа от 1 до 5 години. Водещи причини
за ХБН и диализно лечение са хроничният пиелонефрит, следван от хроничните гломерулонефрити и
диабетната нефропатия. При 1/3 от провеждащите хрониодиализа има необходимост от чужда помощ.
В листата за бъбречна трансплантация са едва 14,9% от болните на хронично хемодиализно лечение.
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АРТ-ТЕРАПИЯ С ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО ПРИ ДЕЦА.
СИМВОЛИТЕ В ДЕТСКИТЕ РИСУНКИ.
Кристиян Стойчев
Студент от магистърска програма „Обществено здраве и здравен мениджмънт“
Факултет по обществено здраве, МУ-София
Научен ръководител: проф. д-р Теодор Попов

ART-THERAPY.
THE SYMBOLS IN THE CHILDREN’S DRAWINGS.
Summary:
The art-therapy is a new science with important contribution in the subject of the diagnostic and therapy of
physical and mental illnesses. The main task of the art-therapy is to protect the public and the personal health
by using different types of art. The good knowledge of the art-therapy is useful for early diagnostic for problems
in the mental status of children. Children’s drawings are rich source of information about the behavior and the
emotions of the children. This information could be found in the symbols of the drawings. The reading of the
symbols is important for protecting of the children’s health, which is priority target for every national health
system. The symbols in the drawings may be varied. The different tones of colors are sign which describes the
emotional status of the child like happiness, sadness, fear and anger. The forms in the drawings like houses,
Медицински колеж – Стара Загора
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structures, trees, plants, mountains, sun, stars and many more are symbols of the family, family members and
friends. The good knowledge of the symbols in the children’s drawings could provide possibility for early
diagnostic, successful therapy and better childhood for all children.
Keywords: Art-therapy, symbols, children, drawings, diagnostic
Изкуството е това, което ни прави хора. То ни дава усещане за красивото, незабравимото и е онзи
елемент, чрез който човешкият живот придобива „цвят“. Рисуването и изобразителната дейност, поспециално, са заемали важна роля във всички периоди от развитието на човечеството и се практикуват
и до днес.
В днешно време изобразителното изкуство изпълнява и важна роля в диагностиката, терапията и
възпитателните процеси на човешкото ежедневие. Тези незаменими компоненти намират своето място
в сравнително ново напревление, чиято цел е изцяло градивна за представителите на обществото. Това
направление се нарича арт-терапия.
Арт-терапията има за цел да запази красивата и чувствителната страна на човека, както и да послужи
за лечение на физиката и психиката, чрез използване на различни жанрове на изкуството. Понятието
има латински корени и означава: art – изкуство, и therapia – лечение.
Първоначално основен обект на арт-терапията са били пациенти с психиатрични проблеми, при
които различните видове изкуства са действали благоприятно на психиката. По-късно във времето, това
направление започва да се използва и при клинично здрави индивиди както като превантивна мярка
за съхранение на здравето така и във възпитателните, образователните и социалните дейности.
В днешно време изобразителното изкуство е силно свързано с човешкото ежедневие. То е включено в
задължителните педагогическите програми при деца от различни възрасти, заради силното си въздействие върху тях. За детето рисуването има особено важно значение, защото то спомага за хармоничното
му развитие като личност и за тълкуване на психическото му ниво. Желанието за рисувателна дейност
при децата, се проявява още в яслена възраст. Обект на тяхните „творби“ е обкражаващия ги свят. Неоспорим факт е, че детската рисунка показва цялостната същност на едно дете, равнището на неговото
личностно и психоматично развитие. Друг важен аргумент, който трябва да се изтъкне, е че рисуването
е и изразно средство на децата. Чрез него то “казва” на околните за своя опит относното познаните и
непознатите навици, дейности и лица. Чувства, желания, вътрешни нагласи и преживявания могат да
бъдат намерени в от пръв поглед обикновенна детска рискунка.
Рисуването е силен инструмент в ръцете на детето. Т. Попов казва:
„Едно обаче е общопризнато – че детската рисунка е силно изразно средство на детето. Но какво изразява –
вътрешни импулси; скрити желания; подсъзнателни инстинкти и нагони; потребност от двигателна активност;
от някаква дейност; израз на социален интерес към обкръжаващия свят и желание да го опознае и да се включи
в него; подражание; графичен знак, сигнификация, символ; образ от действителността или негово подобие и
т.н. Отговорът на тези въпроси не може да бъде еднозначен. Той е сложен, така както е сложна своеобразната и
специфична, а и строго индивидуална рисувателната дейност.“
Попов, Т., Атр-терапия при децата, София 2008. Стр.37
Детските рисунки могат да бъдат богат източник на инфомация относно самото дете. Когато рисуват,
децата обикновено изразяват идеи. Те често подаряват своите рисунки на някой значим за тях възрастен
и с това показват очакването си. Смисълът на посланията в този творби е: „Ако искаш да знаеш как се
чувствам, виж ме какво нарисувах...“.
Рисунките, имат обяснения. От тях могат да се разчетат много мисли, идеи и послания, които рисуващият носи в себе си.
В педагогическата дейност рисуването е задължително занимание за децата. В училище то е любима
учебна дисциплина на повечето ученици. Рисувателната дейност предоставя възможност на педагозите
да установят пряка връзка със своите възпитаници и да следят развитието им.
Изобразителното изкуство се използва като проективна методика за изучаване на подсъзнателни
аспекти на личността. Чрез различни рисувателни тестове може да бъде определено емоционалното
и психичното състояние на автора. Такъв тип тестове са: тестът за „активно въображение“ на Юнг,
мастилените петна на Х. Роршах, тестът на Вартег – дорисувай това което е започнал художникът,
“Автопортрет” на Р. Бърнс и др. Тестът “Draw-a-Man Test” на Флорънс Гудинъф от 1926г. (рисуване на
човешка фигура). Тези тестове най-често се използват за установяване на психическото развитие на деца.
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Когато говорим за рисуването като диагностична дейност, трябва да отбележим, че изображенията
в рисунките са символи, които трябва да бъдат разтълкувани, за да се достигне до посланието което
детето се опитва да изрази.
Символите имат както универсално, така и индивидуално значение, чиято специфика се определя от
неповторимостта на обстоятелствата, при които детето израства. Много психични състояние се откриват
според предмета на нарисуваното изображение, цветовете, с които рисува детето.
Обикновено в детските рисунки тъмнината е свързана с естествен страх от непознатото, вътрешни
бариери, които пречат на детето да взима самостоятелно решение в проблемни ситуации и възпрепятстват развитието на адаптивно поведение. Когато имаме изобразена двойка фигури (наредени
една до друга), това е символ на противоречията в живота и естествения стремеж на детето да намери
съвместимост между тях. При анализа трябва да се имат предвид и формите, как са нарисувани зададените обекти, също и изобразените персонажи. Неодушевените предмети пък са символ на проблеми
с общуването, срещат се често при деца с беден когнитивен и социален опит. Малка част от основните
символи, използвани в детските рисунки са:
Къща - Смята се за символ на семейството и на „Същинското жизнено пространство на децата между
5-8 години“ (Schenk – Danzinger). Ако детето е изобразило много прозорци, това изразява контактност,
отвореност към нови впечатления, или липса на свое собствено пространство (нарушена интимност).
Липса на прозорци или на врата обикновенно значи затваряне в себе си, недоверчивост, боязливост и
желание да се запази тайна от другите. Коминът с пушек от лява или дясна посока показва наличие на
топлина, разбиране, подкрепа в семейството.
Крепост - Възможни са два варианта: повишена мнителност, отбранително поведение, затруднения в
общуването (ако цветовете са тъмни: кафяво и черно, и в рисунките преобладават изострени, накъсани
линии). Рисуването на крепост може да отразява и едно приятно преживяване на детето по време на
екскурзия, свързано с посещението на замъци и крепост (особено ако впечатлението е ново и отсъства
в опита на детето). В този случай цветовете на рисунката са разнообразни, в по-светли, топли тонове, а
линиите са меки и заоблени.
Дърво - Показва как детето възприема себе си. Дървото, наред с къщата, е един от символите, с които
детето се идентифицира. Особено важно е мястото на дървото в рисунката, неговата големина и съотношението между разположените три нива – корени, стъбло, корона, клони. Стъблото показва състоянието
на чувствата. Големината на стъблото изразява ролята на чувствата в живота на детето.
Слънце - символ на майката. Голямо слънце – чувство на сигурност, закрила, подкрепа. Половин
слънце – недостатъчна изразеност на посочените характеристики. Слънце, покрито частично с облаци
– застрашаване на сигурността (често майката може да „пренесе“ своите страхове и притеснения върху
детето).
Дъжд - Тъга, невъзможност да се променят дадени събития.
Звезди - Отразяват характера на социалните контакти с приятелите, братята и сестрите.
Птици - Символ на свободата. Ако птиците летят – свобода на мислите и фантазията.
Топка - Може да изразява две неща: натрупана вътрешна енергия, която търси начини за освобождаване, или детето се чувства като „пионка“ в семейството.
Друг важен момент, на който е необходимо да се обърне внимание, е поведението на детето по време
и след процеса на рисуване. Важно е да се наблюдава:
• Как детето приема подканата за рисуване (отказ). Много често хиперактивните деца отказват да
рисуват. Нужно е търпение и подход, за да започне да рисува по поставена тема.
• Важно е да се наблюдава поведението на детето по време на рисуване. Какви чувства изразява –
гняв, страх радост, тъга…
• Важно е и отношението към рисунката. Ако я сгъне – противоречивост в желанието да се запази
някаква тайна. Детето интуитивно усеща, че рисунката съдържа „секретна” информация.
• Когато сгъната рисунка се подари, това често означава предпазливост и все още недоверие към
получателя, но и желание за споделяне на актуално състояние или проблеми.
• Късане: изразява или гняв (към това, което е изобразено, желание за освобождаване) или страх (от
визуалната конфронтация с нарисуваните образи).
• Изтриване: ниско самочувствие, несигурност в действията си, контролирано поведение, страх от
изразяване на собственото мнение.
Важно е да се отбележи, че този тип анализи трябва да се осъществяват от специалисти-психодиагностикци. Всяко субективно тълкуване на рисунките би било не само грешно, но и вредно за състояМедицински колеж – Стара Загора
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нието на дадено дете. Правилното тълкуване обаче, от своя гледна точка е важно за проследяването на
психичното и личностното развидие на децата.
Изобразителното изкуство е силно изразно средство за децата. То носи в себе си важна информация
за автора, неговата нагласа, виждания идеи и разбирания за света. Чрез детската рисунка може да бъде
направена оценка за личностното развитие при подрастващите. Тя е прозорец, през който можем да надникнем в света на малките творци. Често децата се опитват да изпратят тайно послание до възрастните
посредством символите изобразени в творбите им. Разчитането на тези символи има важно значение
за опазването на изграждащата се детска психика и здраве.

ЗА НЯКОИ СПЕЦИФИКИ НА АРТ-ТЕРАПЕВТИЧНАТА РАБОТА
С ПРЕСТАРЕЛИ КЛИЕНТИ
Проф. д-р Теодор Попов
Ръководител на катедра „Медицинска педагогика“, Факултет по обществено здраве
Медицински университет – София
Резюме:
Грижите за старите хора на обществото, отношението към хората от т.нар. „трета възраст“, тяхната
финансова, здравна, социална и пр. Осигуреност е в голяма степен мерило за истинската демократичност
на една държава, за хуманизма във взаимоотношенията, за извеждането на принципите на хуманизма
във взаимоотношенията, за извеждането на принципите на хуманността като водещи в цялостната
държавна политика. Не само са необходими повече грижи за старите хора, както и специално внимание и отношение към техните проблеми и състояния, но и строго диференциран подход. Този момент
особено важи, когато става въпрос за извършването на арт-терапевтични дейности с този контингент.
Арт-терапевтичната работа е доказала своята ефективност и полезност, в т.ч и с хората от „третата
възраст“. Добри практики съществуват в редица страни по света. Трябва обаче тази дейност да е точно
прогнозирана и насочена, да има точна и реална предварителна оценка на състоянието на тези клиенти.
От това зависи и подбора на съответни арт-терапевтични техники, на видовете прилагана арт-терапия.
Взема се предвид и факта, че те са с отслабени зрение и слух, че има наличие на бърза уморяемост, на
различни изменения в костно-ставната система, на занижено качество на интелекта и паметта, на говорни смущения и пр.под. Това прави както задължително подбиране на формите на арт-терапевтичната
работа, но и на провеждането на сеансите по арт-терапия в по-светли и добре проветриви помещения,
в правенето на повече и по-чести почивки, в използването за арт-терапията на по-големи и по-ярко оцветени предмети, които при това да не са опасни за старите хора, както и на това, използваните уреди
и предмети да са адекватни за възрастта.
Практиката, която съществува, доказва, че по принцип по-подходяща е груповата арт-терапия, която
наред с всичко останало дава и ценни социални контакти и взаимоотношения. Особено добре приложима е арт-терапията със средствата на изобразителното изкустно: рисуване, оцветяване, апликиране,
работа с различни предмети и материали на изобразителната и приложна дейност, аранжирането на
предмети, икебана и др.

ON SOME SPECIFICS OF ART THERAPEUTIC WORK WITH ELDERLY CLIENTS
Prof. Teodor Popov, PhD
Head of Department “Medical Education”, Faculty of Public Health, Medical University Sofia
Summary:
Caring for older people in the society, attitudes toward people from the so-called. “third age”, their
financial, health and social .assurance is largely a measure of the real democracy of a country, of the humanity
in relationships, for the formulation of the principles of humanism in relationships and for the formulation of
the principles of humanity as leading principles in the entire state policy. Not only better care for older people
and special attention and respect to their problems are needed, but also strictly differentiated approach to
their conditions. This point is particularly true when it comes to performing art therapeutic activities with this
contingent.
Art therapeutic work has proven its efficiency and utility, including with people from the “third age”. Good
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practices exist in many countries around the world. However, this activity should be accurately predicted and
focused, to have precise and realistic evaluation of the condition of these patients. On this depends the choice
of appropriate art-therapy techniques and the types of applied art- therapy. It should be taken in mind that
elder people have reduced vision and hearing, that they get tired easily, have various alterations in the bonejoint system, reduced quality of intelligence and memory speech disorders, etc. This makes both necessarily
the selection of the forms of art therapeutic work, but also the conditions for art- therapy sessions: bright and
well ventilated rooms, the use of large and brightly colored objects that are not dangerous for older people
and the use of devices that are appropriate for their age.
Our practice proves that in general the group art therapy that also gives valuable social contacts of the
elder people is the more appropriate. Particularly well relevant is art therapy that uses drawing, coloring, to
application, working with different objects and materials of fine and applied arts, arranging objects, ikebana, etc.

ОЦЕНКА НА РИСКА ОТ РАЗВИТИЕ НА ЗАХАРЕН ДИАБЕТ В УЧИЛИЩНА СРЕДА
Галина Терзиева, Катя Попова
Университет „Проф. д-р Асен Златаров”- Бургас

RISK ASSESSMENT FOR DEVELPOMENT OF DIABETES MELLITUS IN THE SCHOOL
ENVIRONMENT
Galina Terzieva, Katja Popova
Prof. d-r Asen Zlatarov University Burgas
Introduction. The socially significant diseases evidence a trend of increasing their frequency and spread
among different social groups. The diabetes mellitus type 2 is one of the leading diseases in the contemporaneous
world, worsening the quality of life of a person and his or her surroundings.
The purpose of this study is the risk of Type 2 diabetes appearance and development.
The methods of the sociological study are used as following ones: documentary research, statistical analysis,
comparative analysis.
The range of this study comprises teachers and students of pedagogical specialty.
Object of this study includes knowledge of health prevention from socially significant diseases.
Results: the analysis of the results obtained from this study shows a deficit of qualitative knowledge of
health prevention, which increases the risk of socially significant diseases appearance.
Outcomes: it is necessary to create conditions for the improvement of the health knowledge and a motivation
for the awareness of the personal responsibility for health prevention. The teachers` lack of health prevention
knowledge exerts a negative effect on the planning and conducting of the health education activity in the
educational environments.
Knowing the risk factors and lowering of their influence on health lead to a decrease of the diabetes incidence
rate.
Key words: Diabetes, health, teachers, risk assessment, motivation
ВЪВЕДЕНИЕ
Социално-значимите заболявания сочат тенденция към увеличаване честотата и разпространението
им сред различни социални групи. Това се отнася и до Захарния диабет тип 2. То е хронично заболяване, едно от водещите в съвременния свят, чиято честота има измеренията на епидемия в световен
план. Захарният диабет засяга все по-често хората в млада възраст, влошава качеството на живот на
личността и нейното обкръжение. При нарушения на въглехидратната обмяна, както е при захарния
диабет, страдат всички органи и системи на организма. Диабетната нефропатия е водеща причина за
диализно лечение в САЩ и Европа. Диализата и трансплантацията са изход на диабетната нефропатия, но повечето пациенти не достигат до тях, защото умират преди това от сърдечно-съдов инцидент.
Сърдечно- съдовите заболявания са основна причина за смърт при диабетната популация в над 80% от
случаите. Високото ниво на кръвната захар води до развитие на скоротечен съдоводегенеративен синдром на големите, средните и малките кръвоносни съдове и на периферните нерви [1]. Артериалната
хипертония се среща често при хора със захарен диабет (до 60%), но тя е рисков фактор за изявата му.
Медицински колеж – Стара Загора
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Резултати от големи клинични проучвания (HOT и UKPDS) препоръчват поддържане на кръвното налягане под 130/80 mmHg при лица с диабет, а в насоките на Европейското дружество по хипертония от
2013г. се препоръчва <140 mmHg за всички и по-малко от 130 mmHg за тези със значителна протеинурия.
Натрупаните медицински познания за характера на заболяването през последните години показват, че
лечението на диабет тип 2 изисква не само достигане на оптимален контрол на кръвните захари и гликирания хемоглобин. Все по-често се обръща внимание на индивида като цяло и усилията се насочват
към всички съпътстващи метаболитни компоненти и рискови фактори: артериално налягане, липиди,
телесно тегло и тютюнопушене [2],[3],[5].
Цел на проучването е да се определи риска от поява и развитие на Диабет тип 2.
Обхват на изследването са общо 107 човека: 60 учители като 29 от тях са в качеството си на студенти
и 47 родители.
Обект на изследването са знания за предпазване на здравето от социално-значими заболявания.
Предмет на изследването е процесът на формиране на здравната култура сред различни социални
групи.
Ползваните методи са методите на социологическото изследване: документално проучване, статистически анализ, сравнителен анализ.
РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ
Проведеното проучване е свързано с изпълнение на дейности по вътрешноуниверситетски проект
по договор НИХ №335/2015-2016г. на катедра „Здравни грижи” на тема „Формиране на компетенции
у студентите от специалност „Медицинска сестра” за превенция на диабета в ученическа възраст – 1114 години”. Първият етап е свързан с проведени презентации и дискусии за превенция на Диабет, с
участието на студенти от специалност „Медицинска сестра“ сред ученици в 14 училища (основни училища и гимназии) в гр. Бургас. Проучени са знания, нагласи и отношение на учениците за превенция
на здравето. Резултатите са обобщени и публикувани [4].
Вторият етап от проучването се проведе през периода ноември 2015 г. - април 2016 г. сред няколко
групи участници чрез стандартна карта – формуляр за оценка на риска от диабет тип 2. През месец
ноември 2015 г. е проведено анонимно анкетно проучване сред 29 учители в качеството им на студенти в специалност ПНУП (предучилищна и начална училищна педагогика), ОКС „Магистър”. Те се
обучават в Университет „Проф. д-р Асен Златаров” и работят в детски градини и начални училища в
град Бургас и региона. След попълване на анкетните карти, студентите имат възможност да дискутират
превенцията и промоцията на здравето в часовете по учебната дисциплина „Хигиена и здравно възпитание”. По-голямата част от тях споделят, че нямат навици за извършване на профилактични прегледи,
а посещават личния си лекар при инцидент, т.е., когато боледуват. Това признават и онези студенти,
които са с наднормено тегло, повишени стойности на кръвна захар и артериално налягане, освен това
са и фамилно обременени. Интерес предизвиква измерването обиколката на талията и дискусията за
абдоминалното затлъстяване.
През месец януари 2016 г. се проведе анкетно проучване сред 31 учители, работещи в детски градини,
начални, основни училища и гимназии в различни градове на страната. Те са участници в международен проект - We Eat Responsibly! Staff training, по програма за EYD 2015-2020 (DCI-NSAED/2014/53/
“Eat responsibly! An action-oriented global learning program for EYD 2015 and beyond”). По време на обучителните семинари те имат възможност да обсъдят и коментират особено важен проблем, свързан с
превенцията на здравето, а именно здравословното хранене. Педагозите по-разширено се запознават не
само с принципите на балансираното и разнообразно хранене, но и с отговорното и разумно хранене,
споделят методика за обучение на децата за утвърждаване на умения за избор на здравословно меню.
Учителите имат възможност да съотнасят новата здравна информация към собственото си здравословно
състояние, да оценяват собствените си знания, умения и отношение към здравето въобще.
Анализът на получените резултати показва, че 32 (53,33%) от учителите са „в нисък риск” от заболяване от диабет тип 2; в „леко повишен риск” са 15 от участниците - 25%;в „умерен риск” са 4- 6,67%; във
„висок риск”- 8- 13,33%. Шестима учители в групата с „висок риск” обаче са във възрастта под 45 години.
В „много висок риск” от поява на заболяването е 1 учител - 1,67% (виж фигура 1):
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Фиг. 1. Оценка на риска от развитие на Диабет тип 2 при учители
През месец април 2016 г., студенти от специалност „медицинска сестра” под ръководство на преподаватели по здравни грижи проведоха проучване сред 47 родители на ученици в начално училище за
оценка на риск от поява и развитие на диабет тип 2. От тях 22 са жени и 25 мъже, всички на възраст до
45 години. При обобщаване на резултатите става ясно, че в „нисък риск” са по-голямата част от обследваните родители – 27 или 57,4%. В „леко повишен риск са 6, т.е., 12,8%; в „умерен риск” са също - 6- 12,8%;
във „висок риск” са 2- 4,2% и в „много висок риск” са 6 или 12,8% (виж фигура 2):

Фиг. 2. Оценка на риска от развитие на Диабет тип 2 при родители
Представители на групата с „много висок риск” са само мъже. От анализа на посочените от тях отговори се очерта негативно здравно поведение: те са с повишено артериално налягане, приемат лекарства,
не контролират кръвната си захар, не се хранят здравословно, имат намалена двигателна активност,
някои от тях посочват и наследствена обремененост; с ИТМ (индекс телесна маса) над 35.
При направения сравнителен анализ на оценка от риск за поява на диабет тип 2 се очерта следния
резултат:
• При почти половината от изследваните учители съществува такъв риск – 25% са в състояние на
„леко повишен риск”, 6,7% в „умерен риск”, 13,3% във „висок риск” и 1,7% в „много висок риск”.
• В групата на родителите прави впечатление, че почти по равно (12,8%) те се разпределят в състоянието на „леко повишен риск”, „умерен риск” и „много висок риск” (виж фигура 3):

Фиг. 3. Сравнителен анализ между групите на учители и родители
Медицински колеж – Стара Загора
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ИЗВОДИ
Обобщавайки получените резултати могат да се очертаят следните тенденции:
• Участвайки в проекта, студентите от специалност „медицинска сестра” подготвят и предлагат здравни знания, с които повишават здравната информираност на учениците, провокират у тях отношение за
предпазване на здравето и субектната им позиция за здравословни избори. Бъдещите професионалисти
по здравни грижи имат възможността да развиват творчество и способност за адаптиране в съответствие
с предизвикателствата на реалните сестрински практики. Чрез общуването с хора в различни възрастови и социални групи студентите утвърждават добри комуникативни умения и изграждат хуманно
отношение, необходимо при взаимодействието с човека – болен или здрав.
• Изгражда се процес на обучение, свързан със специфични знания, умения и професионално отношение на студента към здравните проблеми сред учениците в 11-14 годишна възраст. Това от своя
страна позволява изработване и овладяване на поведенчески модели и правила за взаимодействие при
предлагане на здравни знания за здравословен начин на живот. Постигането на съответствие между
целите на обучението, педагогическите принципи и професионалната практика е израз на високо
качество на учебния процес.
• Необходимо е перманентно да се повишава здравната информираност на родители и учители,
защото те са основен фактор в изграждането на здравната култура на учениците. Родителите са тези,
които поставят децата в условията на здравословния начин на живот, а учителите имат отговорността да
доразвият представите, знанията, нагласите, отношението и мотивацията на децата към здравословни
избори.
• Участието на учителите в следдипломно обучение по проблемите на здравното възпитание или в
различни проекти по превенция на здравето са начин не само за повишаване на собствената им здравна
култура, но и провокира у тях търсенето на съвместни дейности с ученици и родители за утвърждаване
на навици и умения за опазване и съхраняване на здравето.
Като се има предвид, че България намалява с най- бързи темпове в света като държава – между 70-80
хиляди души на година, а за 2015 г. общата смъртност достига до над 110 хиляди [6] трябва да се работи
перманентно за повишаване здравната култура на личността и обществото като цяло.
ЛИТЕРАТУРА
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диабет. В: сп. Ендокринология, бр. 2, 2016.
4. Терзиева, Г. и К. Попова. 2015. Рискови фактори за развитие на сърдечносъдови заболявания – реалности, тенденции. Академично списание „Управление и образование”, т. II, кн.5, стр. 50-54.
5. Terzieva, G. 2015. Forming of Competencies in the Students of the Nursing Specialties for Prevention from
Diabetes Mellitus. В: KNOWLEDGE – International Journal Scientific and Applicative papers V8/2, Skopje,
Makedonia, pp. 91-94, ISSN 1857-92.
6. http://www.nsi.bg/sites/default/files/files/publications/StatBook2015.pdf
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ДВИГАТЕЛНАТА АКТИВНОСТ – ОСНОВЕН КОМПОНЕНТ НА
ЗДРАВОСЛОВНИЯТ НАЧИН НА ЖИВОТ СРЕД ПОДРАСТВАЩИТЕ
Маринова Ж., Вълкова Ц.
Община Карнобат, Детско и Училищно Здравеопазване

PHYSICAL ACTIVITY – A MAIN COMPONENT OF HEALTHY LIFESTYLE
AMONGADOLESCENTS
Marinova Zhenya and Valkova Tsveta
Karnobat Municipality, Children and school health
Introduction: Humanity has never given up on the idea of harmonious physical and moral development,
but each age finds its own ways for that idea’s realization.
Childhood and the beginning of puberty are proven to be key moments for developing healthy habits, and
by latest information this is the period in which inactive children develop susceptibility to negative consequences
for their health in later age. Physical activity is one of the main factors for primary preventive health care.
Purpose: Developing positive attitude to healthy lifestyle by acquiring long-lasting habits and skills, combined
with physical activity in early childhood.
Materials and methods:
1.Sociological
2.Statistical
Results and discussion: Adolescents recognize physical activity as inalienable part of the healthy lifestyle.
Conslusion: The team work between educators, parents, medical specialists and community plays an
important role for increasing physical activity and alongside it influents other changes in our lifestyle such as
changes in nutrition, quitting smoking, refusal of alcohol usage and other harmful habits.
Key words: physical activity, adolescents, medical specialists
Въведение: Човечеството никога не се отказва от идеята за хармонично физическо и духовно израстване, но всяка епоха намира свои пътища за осъществяването й.
Днес, световните и европейски
позиции категорично утвърждават физическото възпитание и спорта като основен компонент на
здравословният начин на живот в съвременното обездвижено общество.
Детството и началото на пубертета са доказани ключови моменти за усвояване на здравословни навици, а по последни данни това е периодът в който неактивните деца придобиват предразположение
към негативни последствия за здравето в по късна възраст.
Двигателната активност е един от основните фактори за първичната здравна профилактика, а именно:
•
Стимулира растежа и здравината на костите
•
Увеличава масата на скелетната мускулатура
•
Подобрява се кръвооросяването на сърцето, като се увеличава капилярната му мрежа
•
Увеличава се сърдечната маса и ударния обем
•
Намалява се пулсовата честота и кръвното налягане
•
Увеличава се виталният капацитет на белия дроб
•
Стимулира се хемопоезата (кръвотворенето)
•
Подобрява се кръвооросяването на мозъка
•
Подобряват се възприятията, мисленето, паметта и вниманието
•
Подобрява се умствената работоспособност, самочувствието и настроението.
•
Активизират се обменните процеси
•
Увеличава се нивото на добрия холестерол (HDL) — за сметка на лошия (LDL)
•
Намалява отлагането на тлъстини
•
Повишава се имунитетът
Цел: Формиране на позитивно отношение към здравословния начин на живот, чрез придобиване на
трайни навици и умения, съчетани с двигателна активност от ранна детска възраст.
Медицински колеж – Стара Загора

173

Юбилейна научна конференция - 10 години специалност „Медицински лаборант”
Материали и методи: Материалите и методите, които сме използвали са събиране, обработка и
анализ на данни получени от анкета, проведена сред ученици във възрастова граница 12 -13 години.
Прякото анкетно проучване е проведено с 47 деца, в периода 1.06.2016 – 10.06.2016, с любезното съдействие на педагогическият състав на СОУ Св.Св.Кирил и Методий гр. Карнобат.
Анкетата съдържа 16 въпроса, като при провеждането й са спазени принципите на конфиденциалност, доброволност и информираност.
Графичното изображение на част от данните е извършено чрез използване на МICROSOFT OFFICE.
Резултати: Разпределение по пол и възраст на анкетираните ученици : от 47 анкетирани 25 или 53
% са момичета, 22 или 47 % са момчета .Възрастовото разпределение е следното :
12 годишни – 25
13 годишни - 22

Фигура 1 пол на анкетираните
За нас беше важно да разберем как децата определят по тристепенната скала своята физическа
активност.Повечето от тях 58% са с висока активност в часовете по ФВС,което се дължи на факта,че
учениците осъзнават ползата от двигателната активност и се включват мотивирано и целенасочено в
спортни занимания.

Фигура 2 Самоопределяне на активността по ФВС
На въпроса „Спортувате ли в момента?“ - 32 деца отговарят положително, 15 дават отрицателен отговор.Резултатите потвърждават очакването ни за положителната нагласа на анкетираните към спорта,
като неотменна част от здравословния начин на живот. Преобладаващите спортове, които практикуват са
футбол – 12 , лека атлетика – 5, народни танци – 4, фитнес – 3, гимнастика -3 и по 1 за кик - бокс,плуване
,мажоретки, йога и зумба.
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Затова и значима част от изследваните лица 27 -60% ,считат за необходимо да се занимават със спорт
и в извънучебно време.
От анализа на данните също става ясно за предпочитаните спортове при децата в часовете по ФВС.
Плуване – 19 предпочитания
Баскетбол – 10
Народна топка - 5
Волейбол – 4
ММА - 3
Гимнастика, народни танци , борба, тенис и др.– по 1
Отчитайки резултатите по въпроса за това дали спортните съоръжения в училище са достатъчни,
става ясно, че 60% са дали отрицателен отговор,което за съжаление ограничава техните възможности
за физическа активност.
Един от въпросите в анкетата дава възможност на учениците да определят една или няколко посочени дейности,които са част от тяхното ежедневие.Организацията на дневния режим показа симетрично
разпределение на основните дейности-спорт,занимания с компютри, музика ,хранене, срещи с приятели.Равномерното присъствие на отделните компоненти говори за добре организиран дневен режим.
На таблицата по –долу е представена информация за елементите на дневният режим на децата и
тяхното процентно разпределение.Сумата на представените данни надхвърля 100 % тъй като анкетираните са посочвали повече от един отговор.
Табл.1

Запитани дали познават ползите от физическите упражнения за здравето си, голяма част от изследваните лица отговарят утвърдително -79 %.В тази връзка 66% от тях разпознават болестите, свързани с
ниската двигателна активност.

Фигура 3. Информираност на учениците по отношение на болестите,свързани с ниската двигателна активност и нездравословният начин на живот
Медицински колеж – Стара Загора
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Освен двигателната активност, здравословното хранене е другият елемент на здравословния начин
на живот. Данните от анкетата посочват, че почти 98% - 45 от подрастващите познават правилата за
здравословно хранене и 72%-32 от тях се придържат към същите. Останалите 28 % - 15 от учениците
считат, че нямат условия за това.
Здравното възпитание е единство на въздействие, взаимодействие и самовъздействие за изграждане
на здравословен начин на живот у децата. .По-голяма част от тях- 60% вменяват тази отговорност само на
семейството.За съжаление само 23% от анкетираните смятат, че отговорността за формиране на здравни
навици и умения е споделена между семейството, училището с всички свои специалисти и медиите.
Изводи:
1. Подрастващите разпознават двигателната активност като неотменна част от здравословния начин
на живот –спортуват активно в часовете по ФВС и в свободното си време.
2.Учениците притежават определен обем здравни познания и информация ,което им дава възможност
да си изградят здравно съзнание и мотивация за избор на здравословен начин на живот.
3.Анкетираните не определят екипният подход като водещ при формиране на здравни навици и
умения,а наблягат на отговорността на семейството.
Използвана литература
1. Мерджанова, Е. Физическа активност на населението в България Сестринско дело,2014,1 ,с.49 - 51
2. Младенова, С., Промоция на здраве.
3. Фесчиева, Н., Петров, Хр., Керековска, А., Физическа култура и здравни грижи в българското
училище (исторически преглед)
4. Интернет

ХИПОДИНАМИЯТА ФАКТОР С ОТРИЦАТЕЛНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ УЧЕБНАТА
ДЕЙНОСТ НА УЧЕНИЦИ 11-15Г. ВЪЗРАСТ
Евгени Иванов
Факултет по обществено здраве, МУ-София
Резюме: Развитието на обществото, науката, информационните технологии и глобализацията
промениха ритъма и стереотипа на живот на съвременният човек, което оказва и съществено влияния
върху човешкият организъм.
Повишеното психическо, емоционално напрежение и стресът, като последица от темпа и предизвикателствата на съвременният живот, често са предпоставка за съществени нарушения в регулацията на
основните функции на организма.
Увеличава се честотата на редица социлно значими заболявания като : сърдечно – съдови, онкологични, ендокринни, травматични, които в мнго от случаите завършват с летален изход или временна
и трайна нетрудоспособност.
Болест на цивилизацията е т. нар. цосиална дезадаптация – невъзможност на съвременният човек да
се приспособи към изменящите се условия на социалната среда.
Тези трайно неблагоприятни тенденции са валидни и за училищната възраст. Наблюдават се увеличение на заболяванията на дихателните органи, ювенилната хипертония, неврозите, затлъстяването,
травмите, гръбначните изкривявания, зрителните аномалии и др
Тревожно е, че все повече изследвания показват рисково поведение сред учениците, което се изразява
в намалена двигателна активност ( хиподинамия ), небалансирано хранене в две форми – прехранване
и недохранване, срес, употреба на алкохол, тютюневи изделия и упойващи вещества.
Ключови думи: хиподинамия, балансирано хранене, социално значими заболявания, ученици в прогимназиален
етап на развитие
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БИОЕТИКА И ЕТИКА НА ОБЩЕСТВЕНОТО ЗДРАВЕ ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ
Ас. д-р Радка Горанова- Спасова, дм1, ас. Емилиан Радев, дм1, Миглена Димитрова2,
проф. д-р Вихрен Петков, дм2, проф. Людмила Чакърова, дп1
1
Факултет по обществено здраве, МУ-София
2
Медицински колеж „Йорданка Филаретова“

BIOETHICS AND PUBLIC HEALTH ETHICS- FUNDAMENTAL PRINCIPLES
Asst. prof. Radka Goranova- Spasova, MD, PhD1, asst. prof. Emilian Radev, PhD1,
prof. Liudmila Chakarova, PhD1, prof. Vihren Petkov MD, PhD2, Miglena Dimitrova2
1
Faculty of Public Health, Medical University- Sofia
2
Medical college “Jordanka Filaretova”
Abstract: There is no an absolute consensus in the division of clinical ethics, public health ethics and ethics
of biomedical science (bioethics). These different areas are often considered as separate directions under the
umbrella of Bioethics. In 2005, the 33rd session of UNESCO’s General Conference adopted Universal Declaration
on Bioethics and Human Rights, which brings together fifteen bioethical principles as a result of detailed
discussions and consultations involving governmental and independent experts from all regions of the world.
Responsibility of UNESCO is to promote, distribute and develop these principles for practical purposes
Public-health ethics focuses on the design and implementation of measures to monitor and improve the
health of populations. Ethics in public health looks to consider the structural conditions that promote or inhibit
the development of healthy societies. Public health programs are deployed on a population level, affecting the
entire population or significant parts of it. This leads to the formulation of specific principles for this field of
knowledge.
The study of the fundamental principles of biomedical knowledge and public health ethics develops ethical
reasoning of students in health care and contribute to the development of skills for ethical resolving of moral
conflicts in the field of public health.
Key words: bioethics, public health ethics, ethical principles, health care professionals
Въведение
Медицинската етика се формира още в Древността. Тя е приложна етика, насочена към разрешаването на практически проблеми, свързани с морални конфликти и ценностни противоречия, които
възникват в професионалната дейност на лекаря и другите медицински специалисти. Биоетиката се
смята за сравнително нова област на познанието. За първи път терминът «биоетика» се въвежда от
американския учен Потър през 1970г. Биоетиката се разглежда като системен и рационален размисъл
(като морално разсъждение, обсъждане и обосноваване) върху различни морални, правни и социални
проблеми, породени от изключително бързото развитие на медицината и другите естествени науки (1).
И до днес няма абсолютно единодушие в разделянето на клиничната етика, етиката на общественото
здраве и етиката на биомедицинското познание (биоетика).
Тези различни области често са разглеждани като отделни направления обединени под чадъра на
по- всеобхватния термин биоетика. В някои разработки биоетиката е представяна като еквивалентна на
медицинската етика. Според авторите, поддържащи това мнение, биоетиката традиционно разглежда
връзката «лекар- пациент», докато етиката на общественото здраве има фокус върху разработването и прилагането на мерки за мониторинг и подобряване на здравето на населението. В допълнение,
етиката на общественото здраве търси структурните предпоставки, които подобряват или потискат
развитието на здрави общества.
Принципи и правила на медицинската етика и биоетиката
Поемането на професионални задължения винаги съдържа прилагане и поддържане на дадени
ценности. Задължението да се поддържат тези ценности е източникът на нормите. Когато нормите са
широко разпространени и всеобхватни, те се наричат принципи. Принципите в медицинската етика
дават по-общата и абстрактна рамка на етичните норми на поведение и очертават морално допустимия
обсег на моралните взаимоотношения (2).
Традиционната медицинска етика е работила с два морални принципа - прави добро и не вреди,
разбирано по патерналистичен начин. Единственият, който е упълномощен да взема решения, е медикът, и единственият морален принцип, взет предвид, е - принасянето на полза и липсата на вреда.
Медицински колеж – Стара Загора
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Следователно, възможността за морален конфликт е била малко вероятна.
Развитието и усъвършенстването на съвременните биоетехнологии поставят пред традиционните
цели на медицината предизвикателства, които са свързани с моралната допустимост на някои подходи
и действия в медицинската практика. От гледна точка на съвременната медицинска етика задължение
на всеки лекар и другите медицински специалисти е не само да допринасят добро на пациента, но и
да проявяват разбиране и милосърдие, да уважават волята му, дори когато считат, че решението му
не е най-доброто за него. През 1979г. Tom Beauchamp и James Childress публикуват първото издание на
Пинципи на биомедицинската етика като популяризират използването на Принципализма в усилията
за решаване на етичните дилеми в клиничната медицина.
Четири са общоприетите принципи на медицинската етика:
 Принцип за уважение на автономността;
 Принцип за благодеянието;
 Принцип за ненанасяне на вреда;
 Принцип за спаведливостта.
Уважението към автономността е основен морален принцип, оперделян в съвремието като „пръв
сред равните” (4). Решаването на всяка морална дилема предполага рационалната личност да взима
самостоятелно своите решения, независимо и неприкосновено. В медицинската практика пациентът е
автомомна личност, която има своя ценностна система и религиозни убеждения, способна е да осмисля
получената информация, да взима решения и да носи отговорност за тях. На този принцип се основава
концепцията за информираното съгласие. Този принцип налага медицинските специалисти не само да
уважават автономността на пациента, но и да зачитат и промотират свободата на личността, в случай
че е застрашена.
Принципът за ненанасяне на вреда изисква да не се причинява умишлено вреда или нараняване на
пациента. Смята се за небрежност, ако пациентът се изложи на неоправдан риск. Този принцип утвърждава необходимостта от медицинска компетентност и акцентира върху отговорността на медицинските
специалисти да защитават пациента от рискове.
Морално задължение на медицинските специалисти е да действат в полза и за доброто на другите.
Тъй като това задължение е логично и очевидно, то прилагането на принципа на благодеянието се счита
и за основна цел на медицината.
Принципът за справедливост в контекста на термина разпределителна (дистрибутивна) справедливост означава честно, безпристрастно и подходящо да се действа спрямо личността в дадена ситуация,
съобразно дължимото към нейната автономност и съобразно благата, ползите и тежестите в обществото
спрямо възприетите норми. Тъй като някои ресурси са ограничени, то те трябва да бъдат разпределени
справедливо в обществото.
Ситуацията в днешното здравеопазване е много по-обременена с противоречия, отколкото когато и да
било преди. Това налага обогатяване на концепцията на Принципализма и развитието на нови теории.
На 19 Октомври 2005, 33-та Сесия на Генералната конференция на ЮНЕСКО приема Всеобща декларация по биоетика и права на човека, която обединява биоетичните принципи, установени от 191 държави- членки на ЮНЕСКО, като резултат на задълбочен процес на обсъждане и консултации с участието
на независими и правителствени експерти. Формулираните биоетични принципи осигуряват обща
глобална платформа, чрез която биоетиката може да бъде внедрена и утвърдена във всяка държавачленка на ЮНЕСКО (10).
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Табл. 1. Принципи от Всеобщата Декларация по биоетика и права на човека на ЮНЕСКО (10)

Непрекъснатата миграция на хората и смесването на различни ценности, вярвания и традиции в
модерните общества налага зачитането на ценностите на пациентите при вземане на клиничните решения. Патерналистичният модел на взаимоотношения с пациента, при който лекари традиционно се
обръщат към собствените си ценности, без да зачитат тези на пациента в името на неговото благо, днес
се счита за неадекватен. Това е началото на доктрината за „информираното съгласие”, като противоположна на традиционния патернализъм в лекарската професия. Свързаните с тази концепция морални
принципи в биоетиката са: достойнство и права на човека; автономност и лична отговорност; съгласие;
уважение на човешката уязвимост и личен интегритет; лична неприкосновеност и поверителност; зачитане
на културното различие и плурализъм (5).
Има случаи, при които ценностите на пациентите не могат да бъдат съобразени, тъй като те са в
противоречие с други биоетични принципи. Едно много важно задължение на здравните професионалисти е изразено в правилото „не вреди”. Някои медицински интервенции са рискови, със съществени
странични ефекти и причиняват вреда на хората. Основен момент е балансирането на ползи и рискове.
Ограниченията на автономността на пациента са третирани в следните принципи от Всеобщата Декларация по биоетика и права на човека на ЮНЕСКО: Ползи и вреди; Без дискриминация и стигма; Опазване
на околната среда, биосферата и биоразнообразието.
Друго ограничаване в ценностите на пациентите е справедливостта при достъпа до здравни услуги
и разпределението на ресурсите. Бързото технологично развитие на медицината повишава разходите
за здравеопазване до такава степен, че повечето хора не могат да платят за предоставените им здравни
услуги. Това несъответствие поражда поредица от морални проблеми, свързани със справедливостта,
правото на достъп до здравна помощ и справедливото разпределение на ограничениге ресурси. Моралните принципи, разглеждащи тези проблеми са: Равноправие, справедливост и безпристрастност; Без
дискриминация и стигма; Зачитане на културното различие и плурализъм; Солидарност и сътрудничество;
Социална отговорност и здраве; Защита на бъдещите поколения; Опазване на околната среда, биосферата и
биоразнообразието.
Морално задължение на медицинските професионалисти, както споменахме по-горе, е не само да
не се вреди, а и да се принася полза. В съвременния свят какво е полезно за пациентите и какво не, не
може да бъде определено еднозначно от здравните професионалисти. В голяма степен това се определя от ценностите и избора на пациентите. Пренебрегването на този въпрос води до патернализъм.
Във връзка с това са принципите: Ползи и вреди; Хора без необходимия капацитет за съгласие; Равноправие,
справедливост и безпристрастност.
Принципи на етичната практика по обществено здраве
Едно от широко приетите определения за обществено здраве е “науката и изкуството за предпазване
от заболяване, удължаване на живота и промоция на здравето чрез организирани усилия от страна на
обществото“ .
Докато Биоетиката разглежда как индивидът може да бъде защитен в контекста на медицинската
практика (например при участие в биомедицински изпитвания, при прилагане на инвазивни процеМедицински колеж – Стара Загора
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дури и т.н.), обществено здравните програми се разгръщат на популационно ниво, засягайки цялото
население или значителни групи от него. Мероприятията за опазване на общественото здраве в голяма
степен са превантивни и по тази причина са насочени към групи от населението, които не се възприемат
като болни. Тук отговорността, която се поема от здравните политици и мениджъри, е още по-голяма и
е необходимо да бъде разработена етична рамка, която да очертава най-важните ценности на обществената политика в тази област.
Public Health Leadership Society (Лидерско общество за обществено здраве) в САЩ през 2002г. разработва етична рамка от 12 етични принципа в областта на общественото здраве. Този етичен кодекс
набляга върху концепцията за обществено здраве и върху взаимната зависимост между хората, която
лежи в основата на обществото.
Табл. 2. Принципи на етичната практика по обществено здраве (8)

Други автори предлагат шест- степенна етична рамка за общественото здраве, която е разработена,
за да е в помощ на професионалисти по обществено здраве, които участват в създаването на програми,
интервенции и политики в областта на общественото здраве.
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Табл. 3. Шест- степенна етична рамка за общественото здраве по Lundy & Janes (7)

Заключение
В заключение, докато биоетиката търси отговор на въпросите как трябва да се държат медицинските
специалисти и професионалистите в областта на биомедицинските науки, то етиката на общественото здраве се занимава с дизайна и прилагането на средства за мониторинг и подобряване на здравето
на популацията като цяло. Тези различия се отразяват и в основните принципи на етичните кодекси
по биоетика и етика на общественото здраве. Балансирането на индивидуалните права и социалната
отговорност е значим проблем на етиката на общественото здраве. Осмислянето на принципите на
етичните теории е отправна точка за развитие на етично мислене у медицинските специалисти с различна специалност.
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СПЕЦИФИКА НА ПСИХОСОМАТИЧНИТЕ СЪСТОЯНИЯ ПРИ БРЕМЕННИ
С РЕПРОДУКТИВНИ ПРОБЛЕМИ
Добриана Сиджимова¹, Лилия Перусанова-Павлова²
Факултет по обществено здраве, МУ-София ¹;
Медицински факултет, СУ-София ²
Summary: This article analyzes the problems, associated with the so called psychological infertility. It
was found that these problems have psychological character not physiological nature and lead to serious
consequences. Psychological difficulties associated with reproductive problems have other two dimensions both are expressed in the difficulties that arise in full or partial infertility or presence of certain gynecological
diseases and others - in the implementation of various methods of assisted reproduction, and particularly in
unsuccessful woman trying to conceive.
Key words: psychological infertility, reproductive problems, psychosomatic conditions
Въведение:
Психологическото безплодие е един от най-съществените проблеми, породени от психологически
затруднения. Това е и най-яркият пример за психосоматичните аспекти, които въздействат върху бъдещата майка. В науката съществува понятието „психологически стерилитет” поради „нарушения” в
психологическото функциониране на жените. Според някои данни около 30% от двойките с репродуктивни проблеми, причината е диагностицирана като „психологическото безплодие” (22).
Психологическото безплодие се изразява във възникването на такива психологически фактори, които
при няколко поредни бременности водят до спонтанни аборти. Особено опасно е психологическото
безплодие поради това, че практически то няма физически или физиологични индикатори, които да
показват опасност за майката или плода. Причините за възникването на психологическото безплодие
не са напълно изследвани, като всяка от психологическите парадигми дава собствено обяснение за неговото възникване. Така, психоаналитичната теория (11), предполага, че психологическото безплодие
се дължи на интериоризирани страхове на майката от процеса на бременността и раждането.
Асистираната репродукция, като един от възможните варианти за зачеване, е свързана с редица
процедури по подготовката, диагностиката и провеждането на съответните манипулации. Въпреки
напредъка на медицината в тази област, все още не съществува напълно гарантиран положителен резултат от провежданите процедури. Самата сложност на манипулациите и възможния негативен резултат,
могат да се разглеждат като причина за редица психологически проблеми (8).
Сред основните психологически проблеми могат да бъдат:
- отегчение, водещо след себе си подсъзнателно неприемане на процедурите по асистираната репродукция, а в някои случаи и развитието на страхов синдром от провеждането на подобни процедури;
- специфичен тип нервно напрежение, което може да намери свой психосоматичен израз в отхвърляне от организма на жената на опитите на инвитро процедурите;
Цели и задачи на проучването:
1. Провеждане на анализ на причините и следствията на психосоматичните разстройства при бременните жени с репродуктивни проблеми.
2. Установяване на индивидуално-психологическите, социалнопсихологическите фактори, които
провокират психосоматичните разстройства при бременни с репродуктивни проблеми.
Материали и методи:
За целите на изследването е разработена пряка анонимна анкета за установяване на мнението на 50
бременни с репродуктивни проблеми относно настъпващите психосоматични проблеми в периода на
бременността. Извадката е квотна, представителна, формирана на принципа на отзовалите се респонденти от определена категория.
В частност извадката се формира на основата на анкетиране на бременни жени от следните лечебни
заведения и женски консултации към тях: МБАЛ „Свети Врач“ ЕООД, гр. Сандански; МБАЛ „Рокфелер“
ЕООД, гр. Петрич; Клиника по Акушерство и Гинекология при Университетска Болница „Лозенец“,
гр. София; СБАЛАГ „Майчин дом“, гр. София и МЦ „Технобиос”, гр. София.

182

Тракийски университет

20 - 21 октомври 2016
Анализ на резултатите:

Фиг. 1. Първа бременност за анкетираната жена с репродуктивни проблеми
Напълно естествено e за по-голямата част от анкетираните това да бъде първа бременност (90%). Това
съответства на културния модел в нашата страна, при който използването на асистираната репродукция
се разглежда както крайна мярка на определено семейство. В повечето случаи, опитите за „естествена
бременност”, продължават до настъпването на критичен период, след който бременността вече става
крайно рискова.

Фиг. 2. Физическо неразположение, пораждащо емоционални проблеми у респондентите
с репродуктивни проблеми
При голяма част от анкетираните (82%) физическото неразположение поражда и съответните психологически проблеми. Делът на респондентите, които отговарят отрицателно на въпроса (18%), показва,
че подобни системни връзки са по-скоро изключение от правилото.

Фиг. 3. Отношение на семейството към бъдещата майка с репродуктивни проблеми
Резултатите, които показва групата на респондентите е, че практически при всички, бременността
и бъдещето раждане се очакват с положителни емоции от страна на техните семейства. Такива данни
свидетелстват 100% от респондентите. Дори, ако подобно мнение не във всички случаи напълно отговаря
на реалността, силните положителни емоционални нагласи, свързани с очакваното раждане, „ретушират” възможните притеснения на семейството или отделни негови представители, по отношение на
бъдещето раждане. Подобна еднозначност на резултатите, съчетана с данните от предходните елементи
Медицински колеж – Стара Загора
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на анкетата, може да съдържа в себе си както положителни елементи за жените с репородуктивни проблеми, така и отрицателни такива. Отрицателните елементи са свързани с риска от появата на „ефекта
на майката-пазителка”, който на свой ред може да доведе до възникването на социални проблеми, а
това да породи ново напрежение при бременната.

Фиг. 4. Предпочитана личност за обсъждане на протичането на бременността с репродуктивни проблеми
Предпочитана личност за обсъждане на проблемите, които възникват при жените от тази група е
или лекарят (42%) или бащата на бъдещето дете (58%).
Изводи:
•
Според анализа на данните от анкетното проучване може да се констатира взаимна обвързаност
между физическите и психологическите проблеми (т.е. наличието на психосоматичен ефект): физическите проблеми, пораждат психологически такива, които под въздействието на психосоматиката,
създават проявление на нови физически проблеми. В дадения клъстер от извадката, този ефект намира
своята „естествена” основа, като се отчита това, че в групата влизат значителен брой жени в по-висока
възрастова група, които заедно с това професионално изпълняват и значително натоварващи служебни
задължения.
•
Значителна част от допитанете бременни с репродуктивни проблеми споделят проблемите
във връзка с бременността си основно с лекаря и бащата на бъдещето дете. Тези резултати показват
определена „затвореност” на жените, която не би могла да се разглежда като положителен елемент на
социалните отношения. Като се вземе предвид съществуващият в нашата страна модел на „социалнo
табу”, то може да се предполага, че обсъждането на редица проблеми с бащата на детето, ще попадне
именно в тази категория. От друга страна, лекарският персонал е крайно претоварен с работа, за да
може бъдещата майка да сподели целия обем на проблеми, които възникват по време на бременността
и. А и не всички аспекти на протичането на бременността имат медицинска основа. Тези резултати са
основание за извода, че е необходимо наличието на човек (препоръчително от същия пол, с оглед джендерните традиции в нашата страна), с който бъдещата майка да обсъжда както по-интимни проблеми
от медицински или психологически характер, така и такива, които имат чисто социални измерения.
•
Основна причина за негативните психологически реакции на жените, които са имали репродуктивни проблеми е слабото разбиране на същността и предназначението на процедурите за асистирана
репродукция, степента на риск и възможността самите манипулации да не дадат краен положителен
резултат.
•
Както се вижда от анализа на данните, психологическите аспекти на репродуктивните проблеми,
имат непосредствена връзка с психосоматичните проявления, въпреки че притежават своята специфика.
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БИОЛОГИЧНА ВЪЗРАСТ И НАДБЪБРЕЧНО-КОРОВА ФУНКЦИЯ ПРИ ЧОВЕКА
Красимир Визев, Рачо Рибаров, Мая Визева
Резюме:Авторът разглежда проблема за биологичната възраст като мярка за стареене на организма.
Тя се представя като интегрална оценка на жизнеспособността на организма, силно повлияна от някои
ендокринни фактори,която може да се изрази като продължителност на предстоящия живот, като показател за ретроспективна характеристика на човека. Биологичната възраст е средство за нозологична
диагностика. Изтъква се високата значимост за нейното определяне, за характеристиката на темпа на
стареене - физиологично или патологично, както и за разработване на система от профилактични
мероприятия и здравна политика.
Ключови думи: биологична възраст, стареене на организма

BIOLOGICAL AGE AND ADRENAL-CORTICAL FUNCTION IN HUMANS
Krasimir Vizev, Racho Ribarov, Maya Vizeva
Summary: The author examines the problem of biological age as a measure of aging organism.It is presented
as an integral assessment of the viability of the body, strongly influenced by some endocrine factors that may
be expressed as life expectancy as an indicator of retrospective feature of man. Biological age is a means of
nosological diagnosis. Points are high importance for its determination of the characteristics of the rate of
aging - physiological or pathological, as well as to develop a system of preventive measures and health policy.
Keywords: biological age, aging of the organism
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ОЦЕНЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ОБУЧЕНИЕ ВЪВ ФОЗ, МУ-СОФИЯ
докторант Цветомир Иванов
Катедра „Медицинска педагогика“
ФОЗ, Медицински университет-София
Научен ръководител: Проф. д-р Теодор Попов
Въведение:
Обучението е основна социално – педагогическа категория с непреходно значение. Свързано е не
само с развитието на индивида, но и с развитието на човешкото общество, с цивилизацията и с културата. Обучението притежава исторически и перманентен характер.
Обучението в своята основна функция е преподаване на обществен, социален и културен опит. Като
педагогическа дейност то изпълнява функцията за преподаване на учебно съдържание и реализиране
дейностите „преподаване” и „учение” в условията на процеса на обучението. Така то се явява форма
на реализация на социалната дейност на учителя и обучаваните, изразявайки сложен характер на взаимодействие между двата субекта на обучението.
Основната характеристика на обучението като бинарна дейност отразява именно взаимно свързаната
дейност на обучаващ и обучавани. Тази дейност е дълбоко психологическа и социално детерминирана
по своята същност. Включва в себе си и възпитателната работа, и влиянието на социалната среда. Имайки
предивид това ,обучението трябва да бъде развивано и осъвременявано за да бъде максимално полезно
и адекватно иза обучаващите се.
Цел на изследването:
Във връзка с работата ми по дисертационен труд направих проучване с цел оценяване качеството на
обучение на студентите от ФОЗ,МУ-София специалност управление на здравни грижи.
Контингент и методика:
Социологическото проучване е проведено със специално разработена за целта анкетна карта.Анкетата съдържа 17 въпроса от които тук ще анализираме 6.
За целта бяха анкетирани 32 студента от специалност управление на здравни грижи чрез анонимна
анкета с отговори тип Ликертова скала, в която студентите чрез отговора си могат да се съгласят, или
не се съгласят в различна степен.
Студентите са редовно обучаващи се на възраст между 23 и 49 години като средната възраст е над 37
години на което ще обърна специално внимание в заключението.
От 32 анкетирани 30 са жени ,2 -ма –мъже.
Резултати:
На Въпрос „Лекциите и упражненията стимулират ли интересите ми към конкретната област?“
(Таблица 1)
Таблица 1.

Повече от половината анкетирани студенти 50% отговарят категорично ДА, 26% по-скоро ДА, 24%
отговарят , че лекциите и упражненията отчасти стимулират интересите им в конкретната област.
На въпрос: „Учебното съдържание е с твърде високо ниво на сложност?“
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Таблица 2.

За нито един от анкетираните (таблица 2) учебното съдържание не е с твърде високо ниво на сложност. 14% отговарят ,че нивото на сложност е по-скоро високо.52% от студентите изказват мнение ,че
нивото на учебното съдържание отчасти е с високо ниво на сложност. 26% смятат ,че нивото по-скоро
не е високо ,а едва 8% категорично не се затрудняват със сложността на предподавания материал .
На въпрос дали е „Балансиран обема на учебния материал ( като брой часове)?“ , 26% отговарят
положително категорично, 22% по-скоро ДА, 7% отчасти ,28% по-скоро НЕ и 5% смятат ,че обема на
учебния материал категорично не е балансиран.(Таблица 3)
Таблица 3.

Интерес буди въпросът относно поднасянето на учебния материал посредством интерактивни
средства за презентиране („Използват ли се средства за презентиране?“,а именно – интерактивна
дъска,компютър,мултимедия,видео и други, което дава информация до каква степен е усъвременено
обучението на студентите.На този въпрос 85% от студентите отговарят с категорично ДА, 8% с по-скоро
ДА, и 7% отговярат „Отчасти“. В Ликертовата скала липсват отрицателни отговори,което означава ,че
поднасянето на учебното съдържание е осъвременено.( Таблица 4)
Таблица 4.

На въпросът „Учебната Ви успеваемост зависи ли от компетентността на преподавателите?“ студентите отговарят по следния начин: Категорично положителен отговор дават 80% от анкетираните, с
по-скоро ДА отговарят 10% ,8% отговарят ,че отчасти зависят от компетентността на преподавателите
си ,а 2% са без отговор на въпроса.(таблица 5)
Таблица 5.

На въпросът „учебният материал поднася ли се достъпно?“ (таблица 6) 48% са отговорили с категорично ДА,с по-скоро ДА са отговорили 25%, 24% са дали отговор –„Отчасти“ ,3% са отговорили с
по-скоро НЕ.
Медицински колеж – Стара Загора
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Таблица 6.

Изводи:
Лекциите и упражненията стимулират интересите на студентите към конкретната област.
Студентите имат доверие и разчитат на преподавателите си, като признават ,че успехите им са свързани с компетентността на обучаващите ги .
Прави впечатление, че голяма част от студентите споделят, че отчасти са затруднени от нивото на
сложност на учебния материал.
Този резултат отдавам на новите условия за прием на студенти във ФОЗ.
И докато в близкото минало беше особено трудно да се влезе медицинска специалност и оценките от приемните изпити беше задължително да са поне над 5.00 ,то в днешно време е въпрос на
събеседване.Всичко това както и ниското заплащане в сектора ни кара неминуемо да се замислим за
кризата на медицинските специалистите, която трябва да се разреши,чрез въвеждането на достойно
заплащане,популяризиране на специалностите, което от своя страна ще амбицира повече млади хора
да искат да учат тези специалности.
Литература:
1. Студентът като субект на обучението / Проф. Д-р Т. Попов 2006г. /
2. Педагогика – Теория на обучението ІІ / Проф. Д-р Т. Попов /

ASSESSING THE TRAINING QUALITY AT PUBLIC HEALTH FACULTY
Tsvetomir Ivanov, phd student
Мedical University, Sofia
Summary
Keywords: management of health care , qualification, training quality
Training as a binary activity reflects the interrelated activities of trainers and trainees. This activity is
deeply psychological and social deterministic. It incorporates also educational work and influence of the social
environment.
The sociological survey of students of Public Health Faculty, Medical University – Sofia, study management
of health care, conducted with a specially developed for this purpose questionnaire.
The questions in the questionnaire are concerned about stimulating students in the specific area through
lectures and materials, the level of complexity of educational content as well as its actuality, accessible
presentation educational material, teachers’ competence, etc.
The conclusions from the survey after the data processing are:
Lectures and exercises stimulate the interest of students to the particular area.
Students trust and rely on their teachers, acknowledging that their successes are related to the competence
of educators.
It is noteworthy that the majority of students say they are partly hampered by the level of complexity of the
training material and these students are mostly older over the age of 40.
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ЛИБЕРАЛИЗАЦИЯ НА ОБЩУВАНЕТО В МЕДИЦИНСКИЯТ ЕКИП
Силвия Кючукова
Тракийски университет-Стара Загора-България
Настоящата работа разглежда съвременните проблеми на общуването в медицинският екип, час от
който е студентът обучаван в медицинска специалност. Поставя се акцент върху промененото и либерализирано взаимодействие между всички участващи в процеса на профилактика и лечение. Техните
отговорности и задължения разгледани през призмата на новите предизвикателства поставени от високите изисквания на образованието в медицинските училища, главоломното развитие на технологиите
и повишените претенции на пациентите. Студентите с медицински специалности са поставени в тази
наситена с информация и предизвикателства среда, в която са принудени да се обучават и да общуват
ефективно.
По темата е направено проучване сред 142 студенти с медицински специалности обучавани в Тракийски университет град Стара Загора. Представено е тяхното мнение по проблеми като: модели на
поведение към пациентите; често срещани феномени в общуването; форми и средства за позитивно
взаимодействие между хората в болнична среда и други.
Направени са изводи, които провокират ново отношение към общуването в медицинските екипи,за
да се преодолеят удобните, но неефективни „болнични”стереотипи на общуване. Необходимо е :
•
да се прилагат либерализирани и гъвкави техники на комуникация, които пряко кореспондират
с нуждите на пациента
•
да се адаптира медицинското образование към потребностите на студентите за ефективно обучение в комуникативни умения на партньорство
•
да има съобразяване с водещата тенденция за хуманизиране на отношенията в обучителната
среда и скъсяване на дистанцията между студент и асистент.
Ключови думи: общуване; студенти; медицина; либерализъм.

LIBERALIZATION OF COMMUNICATION IN MEDICAL TEAMS
Silviya Kyuchukova
Thracian University of Stara Zagora, Bulgaria
This work examines contemporary problems of communication in the medical team, time from which the
student trained in medical specialty. The emphasis is on the changed and liberalized interaction between all
involved in the process of prevention and treatment. Their duties and responsibilities reviewed in the light of
new challenges posed by the high standards of education in medical schools, dizzying technological development
and the increased demands of patients. Students with medical specialties are placed in this saturated with
information and challenging environment in which they are forced to train and communicate effectively.
Research was conducted among 142 students trained in medical specialties Trakia University Stara Zagora.
Delivered their opinions on issues such as patterns of behavior towards patients; common practices in
communication; forms for positive interaction between people in a hospital environment and others.
Conclusions are:
• To apply liberalized and flexible communication techniques that directly correspond to the patient’s needs
• Adapt medical education to the needs of students for effective training in communication skills partnership
• Have to comply with the leading trend of humanization of relations in the training environment and
bridging the gap between a student and assistant.
Keywords: communication; students; medicine; liberalism.

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД ЕВРОПЕЙСКИЯТ СЪЮЗ –ПРЕМАХВАНЕ НА
РАЗЛИЧИЯТА В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
Радев, Е., Р. Горанова, Ж. Георгиева, М. Лазарова
Факултет по обществено здраве, Медицински Университет – гр. София
Problems of health are multifactorial and require obosloveni clear picture of approaches and time frames
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for their solution. For this reason, care for it are included in the list of tasks of governments and politicians,
scientific forums, international non-governmental organizations, associations and media.
Когато, говорим за предизвикателства, свързани с премахването на различия (от мултикомплексно
естестство) в здравеопазването, на първо място трябва да отделим внимание на итимологията на тези
причини. Същевременно е задължително да се изгради устойчива стратегия за повишаване на здравето, респективно здравното състояние на населението. Това би могло да стане факт, чрез постепенно и
непрекъснато намаляване на „неравенството„ в здравеопазването.
Изграждането на устойчиви стратегии, трябва да се базира на доказани практически теории, приложени и действащи по еднакво (ефективен начин) в различни държави. Именно тук ние можем да се
позовем на част от фондаментите на промотивните науки – Промоция на здравето. Поради нейната
поливалентност, като наука, могат да бъдат сегрегирани четири основни теории приложими в конкретния случай:
- Увеличаване подкрепата за развитие на здравословния начин на живот – основен принцип застъпен
в Промоция на здравето;
- Концентриране на вниманието към Икономическите, Социалните и Факторите на заобикалящата
ни околна среда;
- Развитие на концепцията за „Предпазване в здравеопазването”, като водещи тук се открояват - профилактика и промоция на здравето;
- На последно място, но не и по значение се явява и осигуряването на повишена достъпност и адекватни здравни услуги за всеки нуждаещ се.
За да бъдат тези практически приложими, трябва да имаме на лице и политическа воля. По този
начин може да бъде „изградена” реалистична, адекватна и приложима законова нормативна уредба.
Като /форлаге/ основа може да се използва нормативната база на различни държави и организации,
свързани пряко със здравеопазването.
Като, пример може да бъде посочена първата международна конференция по промоция на здравето
състояла се в гр. Отава - Канада, през далечната 1986 г., организирана от Световната здравна организация, на която присъстват около 200 представители на различни старни. Неин най-съществен принос е
приемането на Отавската харта.
Тази харта определя промоцията на здравето, като стратегия, която свързва здравето с жизнената
среда и поведението. Здравето тук се разглежда, като съответствие на действията, извеждайки съответно
няколко модела и сентенции:
- модели на справяне;
- модели на консумация;
- профилактични умения и действия, самопомощ и грижа;
Заедно с тях основно място заема и жизнената среда. Тя се явява съвкупност от всички предмети,
явления, свойства и отношения, с които човек взаимодейства през своя живот, като се разделя на два
основни компонента:
- Физическа (жизнена) среда;
- Социална (жизнена) среда;
Физическата включва – природната среда, преобразуваната от човека (антропогенния фактор) или
по точно казано създадената от него физическа среда, оказвайки своето влияние върху – атмосфера,
почви, води и др.
Към социалната се отнасят всички елементи на икономическата, политическата и социалната среда
в която функционира индивида и до някъква степен контролира и регулира неговият начин на живот.
Тази среда формира и така наречените жизнени умения. А именно това са способностите на индивида за адаптиране и позитивно поведение, което му помага да се справи с изискванията и предизвикателствата на съвременния живот.
Промоцията на здравето съчетава личния избор с обществената отговорност. Непосредствената цел
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е подобряване здравето на населението и постигане от всеки на максималните му здравни потенциали.
Основните механизми за осъществяване на промоцията на здравето са:
1. Създаване на равни възможности - осигуряване на еднакви възможности на всички хора за здраве,
чрез осигуряване на поддържаща жизнена среда, достъп до информация, контрол на детерминантите.
2. Подкрепа - комбинация между индивидуални и социални действия с цел ангажираност, социално
приемане и системно подпомагане.
3. Посредничество - координиране на действия на всички заинтересовани за здравето и балансиране
на различните интереси в обществото.
4. Включване - уважение към всички идеи, ценности и стандарти от организационната и културна
структура на обществото с цел постигане по-високо ниво на здраве.
5. Уважение - уважение на човешкото достойнство, равенство, солидарност при отчитане на разликите в потребностите и културата на отделния индивид или група.
6. Фокусиране - определяне на приоритета здраве.
Здравословният начин на живот е синтезиран израз на типичните за даден индивид или социална
група черти на позитивното здравно поведение. Той се характеризира с наличието на: активно отношение към собственото здраве, позитивна здравна мотивация; умения за опазване и укрепване на здравето;
позитивни здравни навици; умения за самопомощ и взаимопомощ; готовност за участие и ангажираност
в решаване на проблемите на общественото здраве.
За изграждането на здравословен начин на живот и постигането на реална успешна промоция на
здравето има два стратегически подхода: индивидуален /високорисков/ и масов /популационен/.
При първия подход центърът е самият човек, най-често влязъл в ролята на пациент. Той се изразява в
профилактични мерки и действия. Взаимоотношенията лекар-пациент, изградени на базата на доверие
са най-съществената предпоставка за успешна промоция на здравето при този подход.
За поддържане на доверието и за промотивните дейности на лекаря и работещия с него екип са
необходими високопрофесионални комуникативни умения.
При втория подход целта е да се променят поведенческите норми в обществото. На базата на много
добра и актуална информация и анализи се избира подходяща интервенция, предназначена за голям
брой хора от общността /популация/. След внимателно и задълбочено планиране се пристъпва към
осъществяване на интервенцията при постянно (мониториране) наблюдение. Всяка популационна
интервенционна програма завършва с оценка на крайните резултати.
Включването на нашата държава в ЕС и засиленото международно сътрудничество са довели до
засилен интерес към дейностите по промоция на здравето. Това от своя страна трябва да бъде стимул
за популяризиране на промоцията на здравето, защото за да съществува едно общество то се нуждае от
способни да се грижат, интересуват и подобряват своето и по възможност здравето на всички членове
на обществото индивиди.
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Прескрипция ЕООД ³
Summary: This article analyzes the nature of eHealth as a set of applications, built on modern information
technology and included in the general organizational, technological and legal framework of the national health
system. The focus is on the partial implementation of eHealth in the national healthcare services, offered by the
National Health Insurance Fund, National Revenue Agency and National Insurance Institute.
Key words: e-health, e-services by NHIF, NRA and NSI, information and documentary activity
Въведение: След направени промени в Закона за електронната идентификация, Закона за личните
документи и Изборния кодекс през 2016 г. бяха приети и промени в Закона за електронно управление
(ЗЕУ), въз основа на които се създаде Държавна агенция за електронно управление (ДАЕУ), която да
координира и да контролира, при изключително високи изисквания за прозрачност и отчетност, инвестициите и проектите за електронно управление. Сред другите промени са създаването на Държавното
предприятие „Единен системен оператор”, което отговаря за техническата част в изграждането на еуправление. То няма да изпълнява проекти, а ще прави анализи на процесите, ще пише задания, ще
контролира и управлява изпълнението на проекти.
Тази тенденция е особено обнадеждаваща, тъй като до момента се работеше на парче и се разработваха отделни електронни услуги в различните държавни ресори. За ефективността на електронното
управление е необходимо синхронното внедряване на всички сектори и тяхната електронизация в
обща система.
По отношение на здравеопазването в България съществуват редица инициативи за имплементирането
на електронни услуги, които частично да покриват потребностите на потребителите. През април 2007
г. е одобрена от българското правителство Национална стратегия за внедряване на електронно здравеопазване. В тази стратегия електронното здравеопазване се определя като комплекс от приложения, базирани на организационна, технологична и правна рамка и обхващащи целия аспект на функциониране
на здравната система. Съгласно Стратегията за внедряване на електронно здравеопазване в България,
„Електронното здравеопазване (eHealth) е бързо развиваща се област, в която си взаимодействат медицинската информатика, общественото здравеопазване, предлагането на здравни услуги и информация
чрез използване на съвременни информационни и комуникационни технологии. То характеризира не
само технологичното развитие, но и подхода към глобално мислене за подобряване на здравните услуги
на местно, регионално и глобално ниво”. В стратегията са набелязани следните оперативни цели (6):
1. Подобряване качеството на здравните услуги на гражданите.
2. Ориентиране на модела на здравеопазването изцяло към крайния потребител – гражданина.
3. Осигуряване на пълна и обективна информация за всички медицински и финансови дейности.
4. Предоставяне на по-пълна медицинска информация на здравните специалисти.
5. Създаване и използване на телемедицински инфраструктури.
6. Възможност за ефективна комуникация между здравните специалисти.
7. Подобряване на достъпа до здравна информация.
8. Ангажиране на неправителствени организации и на ИТ сектора за реализация на стратегията.
9. Изграждане на интеграционна информационна среда, осигуряваща оперативно съвместим автоматизиран обмен на информация и данни между всички нива на системата.
Въпреки добрите намериния през 2016 г. все още не можем да говорим за ефективно функционираща
система на eHealth в България. Има частично разработени и действащи електрони услуги, но в голямата
си част те не са синхронизирани и комуникацията между здравните институции и взаимодейстивето с
пациентите все още не е минало на ниво пълна електронизация.
В статията се проследяват и анализарт електронните услуги, които се предлаган от 3 ключови за
системата на здравеопазване институции – Национална здравносигурителна каса (НЗОК), Национална
агенция за приходите (НАП) и Национален осигурителен институт (НОИ).
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За пета поредна година Българската асоциация за информационни технологии (БАИТ) връчи 12
награди в различни категории за принос в развитието на информационните и комуникационните
технологии. Призът на БАИТ за 2015 г. в категория Държавна администрация е присъден на НЗОК.
Касата е отличена, тъй като над 25 000 лекари, стоматолози, лечебни заведения, клинични лаборатории
и аптеки, които имат договор с НЗОК, могат чрез уеб интерфейс или чрез уеб услуги (интегрирани с
техния медицински софтуер) да предадат отчетните документи, да следят процеса по обработката им
в НЗОК и да получат обратна връзка за статуса на отчетите и дали извършените медицински дейности
са одобрени за заплащане.
Чрез системата пациентите и лекарите могат да следят история на прегледи, извършени имунизации,
лабораторни изследвания, медицински процедури, поставени диагнози, хоспитализации, рецептурни
книжки, лекарства, дентални дейности. Могат сами да въвеждат в профилите си допълнителна информация като физически данни, алергии, както и лица за контакт при необходимост от спешна помощ.
Персонализираната информационна система съхранява данни за извършен избор на личен лекар
на всеки гражданин (от 2000 г. до момента), както и за извършените и отчетени за него дейности от
личния лекар, лекари-специалисти, болници, лаборатории и аптеки – от 2009 г. до сега. Данните за
услуги, ползвани при зъболекар, са въведени от месец юли 2012 г. Системата позволява гражданите да
получават уведомления за настъпили събития (на промяна в пациентската информация), за събития,
които предстоят (напр. годишен профилактичен преглед), както и за деца до 18 г. или подопечно лице
(напр. уведомление за предстояща имунизация). Нотификациите се извършват по два начина: чрез email или чрез SMS, след предварително направен абонамент (9).
От началото на юни 2016 г. НЗОК стартира услугата за избор на общопрактикуващ лекар (ОПЛ) по
електронен път (съгласно чл.6, ал.6 от „Наредба за осъществяване правото на достъп до медицинска
помощ“). Онлайн изборът (първоначален, временен или постоянен) на ОПЛ може да се прави лично
от здравноосигурения или от негов родител/настойник. За целта здравноосигуреното лице (ЗОЛ)
трябва да влезе в интернет страницата на НЗОК и от собственото си лично електронно здравно досие
през менюто „Избор на личен лекар“ да осъществи избора си на ОПЛ чрез регистрационната форма
за избор. Регистрационната форма за избор, подавана по електронен път, трябва да се подпише с електронен подпис от здравноосигурения или от неговия родител/настойник чрез Персонализираната
информационна система (ПИС) на НЗОК. В Закона за здравно осигуряване (ЗЗО), както и в Наредбата
за осъществяване правото на достъп до медицинска помощ, не е установена правна възможност за ОПЛ
да откаже да включи в пациентската си листа здравноосигурен пациент, който го е избрал (с хартиена
или електронна форма за избор). Новата електронна услуга за избор на личен лекар онлайн е стъпка
напред в реализирането на електронното управление.
За здравноосигурените лица НЗОК предлага и допълнителна информация посредством електронния
бюлетин, който публикува. Има и няколко тематични издания на уеб-страницата на НЗОК: „Как да
ползваме медицинска помощ, която е заплатена от здравната каса”; „Информационна брошура за денталните дейности, които НЗОК заплаща напълно или частично, за деца и възрастни”; „Профилактични
дейности при деца на възраст от 0 до 18 години”; „Какви права предоставя на осигурените български
граждани Европейската здравноосигурителна карта”; „Моите здравноосигурителни права в Обединена
Европа”; „Медицинска помощ, оказвана в България на граждани на Европейския съюз” и др.
Мястото на Национална агенция за приходите (НАП) в системата на здравеопазването е регламентирано във връзка с въвеждането на задължителното здравно осигуряване в България чрез ЗЗО. Събирането
на средства от задължителните здравноосигурителни вноски се осъществява от НАП.
Информация за това, дали осигуряващият изпълнява задълженията си по закон става онлайн с помощта на т. нар. персонален идентификационен код (издава се във всички офиси на НАП). Проверка на
здравноосигурителния статус се извършва и чрез е-услугата на НАП „Здравен статус“ (по ЕГН). Справка
за размера на дължимите здравни вноски и лихвите към тях, може да се направи чрез електронната услуга “Здравноосигурителен калкулатор” (въвеждат се месеците, за които не са внасяни здравни вноски
за периода 2000-2016).
Здравноосигурителните вноски могат да бъдат заплатени и онлайн - чрез електронната услуга на
НАП за плащане на данъци и осигурителни вноски по интернет.
От 1 януари 2015 г. се въвежда нов ред за издаване на болничните листове и за представяне на данните от тях от органите на медицинската експертиза в Националния осигурителен институт (НОИ).
Данните от издадените болнични листове и от решенията по обжалването им се подават по електронен път и постъпват в Електронния регистър на болничните листове и решенията по обжалването
им, който се създава и поддържа от НОИ. Достъпът до съдържащите се в регистъра данни от страна на
органите на медицинската експертиза също се извършва по електронен път.
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Данните от всеки болничен лист се съхраняват под уникален номер в Електронния регистър на
болничните листове и решенията по обжалването им.
Реално онлайн подаването на болничните влиза в сила от 1 януари 2016 г, което прави процеса по
обезщетяване много по-бърз.
По данни на осигурителния институт годишно около 150 хиляди работодатели и самоосигуряващи
се подават документи за болнични. Всички те трябва задължително да се регистрират в сайта на НОИ,
за да могат да изпращат информацията по електронен път. Според оценките електронното подаване
от работодателите спестява 70 милиона лева годишно и ще скъси сроковете, в които НОИ изплаща
обезщетенията.
От 2015 г. лекарите започнаха да подават информацията за болничните по електронен път. От 2016
г. - и работодателите го правят. Така реденето на гише в НОИ остава в историята.
До 2 документа за болнични работодателите могат да представят по стария начин - на хартия, ако са
до 10 - на електронен носител, а ако са повече от 10 - задължително по електронен път. За целта трябва
да са регистрирани като потребители на електронната система на института.
С електронизацията на болничния се намали административната тежест за бизнеса и се съкратиха и
сроковете, в които НОИ изплаща парите. От 1 юли те се превеждат на хората до 10 дни от представяне
на данните в института. Ако работодателите са допуснали грешка при електронното попълване на
данните, НОИ им изпраща писмо или имейл, че трябва да я поправят.
Изводи: Основните предимства на ефективно функционираща система на eHealth са:
1. намаляване на разходите чрез разкриване на излишните и неефективни дейности и предприемане
на действия по тяхното отстраняване;
2. подобряване на производителността и резултатността на медицинските услуги и повишаване на
качеството на здравното обслужване;
3. намаляване на лекарските грешки;
4. оптимизиране на документооборота;
5. увеличаване надеждността на здравната информация и статистика;
6. разширяване обхвата на здравните услуги чрез прилагане на достиженията в областта на телемедицината;
7. спестяване на време както за медицинските специалисти, така и за пациентите.
Положителен белег на националната политика е осъзването на необходимостта от имплементирането
на електронното управление в България, а развитието на eHealth е правилната стъпка в тази насока.
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ИЗТОЧНИЦИ НА КОНФЛИКТИ В БОЛНИЧНИ ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ
Никола Георгиев, Полина Балканска, Антония Трендафилова

SOURCES OF CONFLICTS IN HOSPITALS
Nikola Georgiev, Polina Balkanska, Antonia Trendafilova
ABSTRACT: Ineffective management of conflicts in medical institutions increased stress in the workplace
and has a negative impact on both the staff and the quality of healthcare provided. The main objective of the
study in this direction is to identify and analyze the main sources of conflicts in hospitals help. For the purposes
of empirical research had established a complex methodology. The study was attended by 533 people, including
92 managers at the operational and team level and 441 healthcare professionals from the hospital in Plovdiv,
Stara Zagora, Kyustendil and Sofia. Results: the sources of conflicts in inpatient hospitals, where was the survey
may be limited clearly in relations teams, formal relations, organizational environment, organizational culture,
as well as the specifics of the hospital structure and the work of health professionals.
Key words: conflicts, hospital medical institutions, sources, management.

Въведение
Конфликтите в сферата на здравеопазването имат свое характерно проявление и специфична
обусловеност [1]. В най-голяма степен, погледнати през призмата на българската действителност, те
са детерминирани от коренната промяна на цялостната система на здравеопазване, която се извършва
през последните десетилетия в нашата страна. Продължителните реформи, недостатъчната ресурсна
обезпеченост, нарастващите изисквания на потребителите на здравна помощ, промените в ролите и
взаимоотношенията сред медицинския персонал и други причини създават атмосфера на несигурност
и условия за възникване на конфликти. Когато говорим за организационни причини при възникване
на конфликтни ситуации, трябва задължително да споменем и тези, които са свързани със системата на
мотивация и ниската професионална удовлетвореност на работещите в отделни звена на здравеопазната система [2,3]. Неефективното им управление повишава стресогеността на работната среда и оказва
негативно влияние както върху персонала, така и върху качеството на предоставяните здравни грижи.
Важен елемент в тази връзка е поведенческата и конфликтологична компетентност на мениджъра [3].
Несъмнено в цялостната система на здравеопазването съществуват редица конфликти, но в настоящата разработка насочваме изследователския си интерес върху източниците на конфликти в болничната
помощ и прилаганите управленски подходи за тяхното предотвратяване и/или разрешаване. Динамичната среда, в която се осъществява болнична помощ, често е свързана с голямо напрежение и стрес,
които могат да бъдат потенциален източник на конфликти. Те възникват под формата на трудовоправни
спорове, спорове във връзка с настъпили нежелани събития при оказване на медицинска помощ на пациенти, плащания, конфликти между персонал, вземане на различни решения за клинично поведение и
много други. Особен проблем е конфликтът между членове на екипа. Един от съществените въпроси за
всички е как да се справяме с тях [4, 5]. В лечебните заведения се използва все повече ресурс (финансов,
времеви, човешки), за да се разрешават възникналите конфликти, което обосновава необходимостта
от намиране на успешен модел за управлението им вътре в самата болнична структура. Тези факти
обосновават необходимостта от създаване на т.нар. стратегическо отношение към конфликтите [6].
Проучването на конфликтогенните фактори и прилаганите подходи към разрешаването на конфликти конкретизира проблемните области и необходимите действия, които здравните мениджъри следва
да предприемат за постигане на управленска и лична компетентност в тази насока.
Направеният обзор и анализ на научната литература по темата очертава, от една страна, актуалността
на проблема, а от друга – недостатъчния брой проучвания в България, отнасящи се до отделни аспекти
на управленската конфликтологична компетентност в сферата на болничната помощ. В контекста на
посочените факти и общи идеи бе определена темата и обосновани целта и задачите на проведеното
проучване.
Изхождаме от разбирането, че наличието на конфликтогенна среда в лечебните заведения рефлектира негативно върху професионалната удовлетвореност и мотивация като основни характеристики,
определящи организационното поведение на персонала и степента на управленска компетентност.
Изучаването на тяхното конкретно проявление предоставя възможности за ефективното им управление
с оглед снижаване на работния дистрес и подобряване качеството на здравните грижи.
Материал и методи
В изследването взеха участие общо 533 души, от които 92 ръководни кадри на оперативно и екипно
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ниво и 441 здравни специалисти от болничната помощ в градовете Пловдив, Стара Загора, Кюстендил
и София.
Проведеното проучване съдържа няколко кръга въпроси. В първия кръг е поставена социодемографска информация, съдържаща някои данни за респондентите, удостоверяващи структурата на персонала
на здравното заведение по отношение на пол, възраст, образование, заемана длъжност, трудов стаж.
Методи за събиране и обработка на информацията
За целите на емпиричното изследване бе създадена комплексна методика, включваща следните
методи:
• Метод на критичен анализ и синтез на научна литература по изследвания проблем.
• Социологически методи:
 Документален метод – проучени са национални и европейски документи, отнасящи се към темата.
 Анкетен метод – пряко анкетно проучване. Изготвени и приложени са собствени анкетни карти за
установяване на потенциалните източници на конфликти в болнични лечебни заведения, управленските
подходи за тяхното разрешаване, факторите за удовлетвореност от работата и трудовата мотивация,
предназначени за здравни мениджъри на оперативно и екипно ниво и за изпълнители - здравни специалисти. Анкетните карти са съставени на базата на аналитичен преглед на въпросници за структуриране на въпроси, касаещи организационното поведение в медицинско заведение. При съставянето
на анкетните карти е взета предвид експертната помощ на специалисти от здравния мениджмънт със
значителен опит в областта на организационното поведение и управлението на човешките ресурси.
• Въпросник за отчитане естеството на трудностите, които срещат респондентите – мениджъри при
управлението на конфликти, образователните им потребности в тази област и идентифициране на
предпочитаните форми и методи за повишаване на професионалната им компетентност в тази насока.
Тук е включена и психологична методика за изследване на „Социабилност – Доминантност” [Джонев,
С., 1990]. С тази методика се изследват само преки ръководители. Всяка от предлаганите за избор форми
на поведение носи две характеристики: доминантност – стремеж към господство, власт или контрол, и
социабилност – проява на социалнопсихологичен такт, дружелюбност.
• Експертна оценка по метода Делфи на разработен концептуален модел за развитие на конфликтологична компетентност и основните насоки в реализирането на обучителна модулна програма, осъществена
от експерти на национално ниво в областта на здравния мениджмънт и организационното поведение.
• Математико-статистически методи за събиране и обработка на данните.
В настоящата статия ще представим най-съществените резултати от проучване мнението на респондентите относно източниците на конфликти в работна среда.
Резултати и обсъждане
Данните от изследването установяват наличието на конфликтогенни фактори в болничните лечебни
заведения, включени в проучването. Проявените източници на конфликти могат да бъдат очертани
ясно в следните области: взаимоотношения в екипите, формални отношения, организационна среда и
култура, специфика на болничната структура и на професионалната дейност на здравните специалисти. Анализирайки резултатите на респондентите в зависимост от възрастовата динамика стигнахме
до следния резултат, отразен на фигура №1.

Фиг. №1. Сравнения на изследваните лица по възраст отговорили, че междуличностните отношения
са влошени в екипа
Въз основа на тези резултати можем да обобщим, че промяната във възрастта води до изменения в
негативен аспект по отношение на оценката на взаимоотношенията в екипа.
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По-голямата част от респондентите – здравни мениджъри, отбелязали като негативни и/или задоволителни отношенията си с членовете от техния екип (65%), посочват служителите като източник
(основна причина) за поява на негативни взаимоотношения.
Респондентите – здравни специалисти посочват пряка връзка между доминиращия стил на управление и възможни причини за конфликти в лечебното заведение / екипа. Оказва се, че всеки един от
управленските подходи в някаква степен корелира с отделни конфликтогенни причини /отношения
с администрацията; междуличностни взаимоотношения; достъп до информация; лично желание за
напускане на екипа и др./.
Анализът на резултатите определя взаимовръзките на прилаганите управленски подходи с резултатността им по отношение на превенцията и ограничаването на конфликтността в тези лечебни
заведения за болнична помощ.
Резултатите от изследването показват, че демократичният стил на ръководство се справя значително
по-трудно с потенциални и действащи конфликти в организацията, отколкото авторитарният стил.
Представителите на авторитарния стил имат значително по-голям успех при разрешаването на нововъзникнали конфликти. Понякога се налага ръководителят в лечебното заведение да се прояви като
авторитарен и да се опита да потуши бързо възникнал конфликт, например, за да не рискува живот
на пациент, който се нуждае от помощ във времето, което се използва за разрешаване на конфликта.
Ненавременната реакция често води до разрушаване на изградените отношения в рамките на дадено
звено, отделение, клиника или до сериозни последствия за доброто име на лечебното заведение/отделен
служител. Характеристиката на работата, свръзана с борба за живот, смърт, интензивност, висок риск
изисква здравните мениджъри и персоналът да притежават допълнителни качества и умения, позволяващи им изграждане на доверие и способности за реакция в специфични ситуации.
Доказателство в подкрепа на горното разсъждение е значително по-големият брой отговори на въпроса за лесно справяне с нововъзникващи конфликти именно на авторитарните мениджъри (45%) в
сравнение с демократичните (35%) и кооперативните (30%).
Мениджърите – респонденти, прилагащи предимно кооперативен стил на управление, са повече от
тези с демократичен стил. Жените-мениджъри са склонни много повече на кооперативност от мъжете.
Демократичният стил не е много успешен за разрешаване на нововъзникващи конфликти в здравното
заведение, макар да е по-успешен от всички останали управленски стилове за ограничаване и разрешаване на съществуващи вече конфликти. Управленските подходи, залагащи на авторитарност, се
посочват като силни и успешни при решаване на нововъзникнали конфликти. Вероятно това се дължи
на организационната култура в здравното заведение и някои от спецификите на работа в него (свързани
със стрес и необходимост от спешни действия).
Въз основа на обобщените резултати могат да се формулират следните препоръки, насочени основно
към използването на потенциала и ресурсите на здравните екипи за превенция, ограничаване и профилактика на конфликтите в ежедневната работа и функциониране на лечебното заведение.
 Препоръки към мениджърския екип на здравните заведения:
• Прилагане на съвременни подходи за диагностика на конфликтността на екипите, като мениджърите на различни нива бъдат обучени да работят в ситуация на съпротиви, стрес, опозиция, конфликти
с ръководството, посредничество.
• Изграждане на система за саморегулация и вътрешен самоконтрол във всеки екип – отделение,
сектор, клиника, звено на болницата, т.е. кооперативното начало в мениджмънта и самоуправлението да
вземе връх в системата за ограничаване на конфликтите. Инвестирането в обучението и поддържането
на професионалната квалификация на персонала. Формиране и поддържане на такава организационна
култура в здравното заведение, която да създаде силна емоционална и рационална връзка на персонала
със здравната институция.
• Провеждане на проучвания на трудовите мотивационни фактори и тяхната удовлетвореност,
които да се осъществяват периодично с цел установяване на промените в мотивационната структура и
адаптиране на мотивационните подходи.
• Повишаване на удовлетвореността от сътрудничеството чрез прилагане на работни тренингови
програми, програми за тиймбилдинг, програми за повишаване на конфликтологичната култура и пр.
• Повишаване на социалнопсихологичната компетентност и конфликтологичната култура на здравните мениджъри за постигане на по-всеобхватно разбиране на организационните взаимодействия - техния обхват, основните им прояви, определящите ги фактори, както и методите, чрез които могат да им
въздействат. Така те могат да постигат интеграция между организационните цели и индивидуалните,
личностните цели на служителите като гаранция за успех.
 Към ръководствата на Факултетите по обществено здраве:
• Преосмисляне и осъществяване на промени във формите и методиката на обучение. Въвеждане
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на дистанционна форма на обучение, особено подходяща за действащи мениджъри. Съществени резерви предлагат процесите на неформално и епизодично учене на работното място и съчетаването им
с формалното обучение.
• Преодоляване на дистанцията учебен процес – практика чрез използване на иновативния подход
учене чрез опит. Най-критичното място във веригата на учебния процес е звеното, свързващо индивидуалното учене с прилагане на наученото на работното място.
• Използване на по-гъвкави, иновативни подходи в подготовката на здравните мениджъри.
Заключение
Данните от проучването потвърждават преди всичко недостиг на мениджърски умения за ефективно взаимодействие с персонала, поддържане на адекватна обратна връзка и създаване на подходящ
психо-емоционален климат в екипа. Конфликтите се посочват като значима причина за липсата на
комуникация или неправилна/погрешна комуникация. Това от своя страна сериозно се отразява на
качеството на медицинската услуга и взимоотношенията []. Именно това налага мениджърите да придобият по-висока социалнопсихологична компетентност и да съобразят стратегията си с потребностите и
характера на своите сътрудници. При това те трябва внимателно да оценяват организационната култура,
микро¬кли¬мата и ценностните критерии в лечебното заведение като ги обвързват с междулич-ност¬ния
стил на поведение и съществуващата в организацията традиция. Обикновено, когато системно има липса
на информация за отношението на служителите към работното място, към решенията, свързани с работата, морала, промените, заплащането и допълнителните възнаграждения, потенциалните източници
на конфликти, се влошава психоклимата в лечебното заведение и качеството на предоставяната грижа.
В заключение ще отбележим, че изследването на конфликтогенните фактори и управленските
подходи към разрешаването на конфликти в лечебните заведения може да послужи като ориентир за
разработване на съвременни системи за управление на конфликта. Ранната диагностика също може да
бъде усъвършенствана чрез по-задълбочено и перманентно проучване на конфликтогенните фактори
в здравното заведение.
Обоснованата необходимост от създаване на система за разрешаване и управление на конфликти е
свързана не само със спестяване на ресурс (финансов, времеви и човешки), но подобна система в повечето
случаи ограничава конфликта и намалява риска от потенциалното му развитие във времето и неговата
ескалация. Разрешаването на конфликтите не следва да се възприема като намиране на инвидуални
решения по повод конкретни проблеми между различни субекти, а като един от основните методи за
повишаване на качеството на медицинската помощ и осигуряване безопасността на пациента.
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СЕКЦИЯ „ЗДРАВНИ ГРИЖИ“
ПЪРВИ КОНТАКТ МЕЖДУ МАЙКА И НОВОРОДЕНО-ПРОУЧВАНЕ МНЕНИЕТО НА
РОДИЛКИ В АГО ГР. ХАСКОВО
Деница Георгиева - студентка III курс, специалност“Акушерка“,
филиал Хасково , Тракийски университет Ст. Загора
Билчен Али Мюмюн - студентка III курс, специалност“Акушерка“,
филиал Хасково , Тракийски университет Ст. Загора
Дарина Иванова – преподавател, специалност“Акушерка“
филиал Хасково Тракийски университет Ст. Загора
Resume: The first contact between the mother and the new-born child just after the birth helps for his/her
faster and healthier adaptation, for successful start in the breastfeeding, and also helps the quicker recovery
of the mother after the birth as well as building a stronger connection between a mother and a baby. The early
contact is recommended by a great number of international experts and organizations, dealing with the problems
of the maternal and children’s health. Our research found out that more and more women prefer the hospital
where they would give birth to encourage the first contact between the mother and the new-born child, if of
course their general health condition permits it.
Key words: first contact, mother, new-born child, birth
Напоследък все по-често в обществото и в медицинските среди се говори за така наречения „първи
контакт " между майката и новороденото. Стандартна практика в българските болници продължава
да бъде рутинното разделяне на новороденото дете от майката. Към настоящия момент бебетата се
отделят от майките средно за 2-6 часа след нормално раждане и между 12-48 часа след родоразрешение
с цезарово сечение. Това противоречи на препоръките на Световната здравна организация бебетата
да се дават на майките в рамките на 30 минути след раждането, а рутинните процедури се отлагат за
по-късно или се извършват в непосредствена близост до родилката. Според Конвенцията на ООН за
правата на детето, родителите имат право да не бъдат разделени от детето си против тяхната воля.
Като нормативна уредба нещата в България са сравнително добре организирани . Чл. 127 от Закона
на здравето посочва, че майката и бебето имат право на оптимална жизнена среда. А оптимална среда
е тази, в която те са заедно. Освен това информираното съгласие, което за бебето се изразява от негов
родител (в случая майката) също е добре уредено като правна основа.
Като определение за първи контакт между майката и новороденото се счита осъществяване на допир непосредствено след раждането като бебето се подсушава леко и се поставя голо върху кожата на
корема на майката.
Многобройни са медицинските проучвания за ползите от ранния и продължителен контакт на
бебето с майка му.
Ползи от първия контакт за майката:
• По-добра и стабилна емоционална връзка с детето;
• Двойно повече случаи на успешно кърмене и по-продължителен кърмачески период;
• Психическа стабилност, повишено чувство на самоувереност, компетентност и удовлетворение от
ролята на родител;
• По-малък риск от следродилни депресии.
Ползи от първия контакт за новороденото:
• Нормализирана телесна температура, дихателна и сърдечна честота;
• Кърмата е по-лесно достъпна;
• Контактът с майката действа успокояващо, което намалява стреса и кислородните нужди;
• По-добро наддаване на тегло;
• Положителни ефекти върху физическото и умственото развитие на бебетата;
• По-малко вътреболнични инфекции, усложнения или заболявания на долните дихателни пътища;
• По-кратък болничен престои;
• Намален риск от синдрома на внезапна детска смърт.
Целта на настоящото изследване е да проучи мнението на петдесет родилки от АГО гр. Хасково
Медицински колеж – Стара Загора
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относно значението на първият контакт между майка и новородено.
Материали и методи
• Документален метод - препоръки на СЗО; Конвенция на ООН за правата на детето; интернет
платформа“ Първи контакт“ ;
• Социологически метод - анонимна анкета с осем въпроса със стандартизирани отговори. Проучването е проведено през месеците юли и август 2016 г. сред родилки от АГО гр. Хасково;
• Статистически методи – при анализа на данните от проучването са използвани методи на статистическо оценяване, вариационен и графичен анализ.
Резултати и обсъждане

На въпрос “ Получихте ли адекватна и своевременна информация за бебето си непосредствено след
раждането? (фиг. 1) “ 94% от анкетираните са отговорили с „ да „ , 4% с „отчасти“ , 2% с „не“ . Стандартна практика в АГО гр. Хасково е майките своевременно да бъдат информирани за състоянието на
новороденото веднага след раждането. Информацята, касаеща здравословното състояние на детето се
предоставя от лекар-неонатолог, а резултатите от антропометричните измервания – от акушерка.

При 64% (фиг. 2) от родилките са поставили новороденото за първи път на гърдите им след преглед.
При 22% веднага след раждането. При 14% - не са го поставили .
Неонатолозите в АГО гр. Хасково все още настояват най -напред новороденото да бъде прегледано
и обгрижено и след това да се осъществи първият контакт между майката и бебето. При почти 1/3 от
пациентките, новороденото е поставено върху гърдите им веднага след раждането. Това се случва при
добре информирани майки, които настояват за това и поставят условия още по време на бременността
и раждането.
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На твърдението „Нямах първи контакт с бебето си поради „ (фиг. 3) 74% от респондентите свързват
своя отговор с вътрешния ред и организация в отделението. АГО гр. Хасково не е приело инициативата „Болница – приятел на бебето“ , започната от УНИЦЕФ през 1991 г. Тази инициатива изисква
да се въведе като стандартна практика неразделяне на майка и новородено веднага след раждането.
Отговорите на 74% от родилките са свързани със собствените правила за вътрешен ред в отделението,
които по правило са остарели. Важно е да бъдат преразгледани и обновени, съгласно препоръките за
съвременна медицинска практика. Според 24% от допитаните са нямали досег с бебето по медицински
причини. Само 2% са посочили опцията „ лични причини“ като отговор.

Болшинството от жените - 88% ( фиг.4 ) са убедени от ползата на първият контакт върху психическото им възстановяване след раждането. Те отчитат, че по този начин се създават по-добра психическа
и емоционална стабилност, самоувереност и удовлетворение. Дават по-добра оценка на преживяванията около раждането. 10% приемат отчасти въздействието на първият контакт върху психическото им
състояние. Незначителен дял (2%) не отдават никакво значение на първия досег с новороденото върху
бързото им психическо състояние след раждането.

Почти всички от анкетираните - 94% ( фиг. 5) са отговорили положително на въпроса за ефекта на
първият контакт върху новороденото. Благоприятното въздействие е научно доказано от редица международни и професионални организации.Незначителен е дялът на допитаните, които не могат да
Медицински колеж – Стара Загора

201

Юбилейна научна конференция - 10 години специалност „Медицински лаборант”
преценят как влияе първият контакт върху новороденото.

66% от родилките (фиг. 6) съобщават за положителното въздействие на първият контакт върху кърменето. Засукването в първия час след раждането е залог за успешно и продължително кърмене. СЗО,
подкрепяйки кърменето, препоръчва първата среща между майка и новородено да се осъществи до
половин час след раждането и да продължи поне 30 минути. Деца, поставени върху майките по-рядко
имат проблеми впоследствие. Първият контакт е една от най-важните стъпки към успешно кърмене. 1/3
не могат да определят ролята на първият контакт върху процеса на кърмене. Те не са убедени напълно,
че досегът на новороденото с майката веднага след раждането е важен за процеса „кърмене“.

Данните от отговорите на въпроса „Каква е практиката на АГО – гр. Хасково за контакт с бебето
през целия престой след раждането? „ (фиг.7) сочат , че почти всички допитани са били в непрекъснат
контакт с бебето през целия престой в отделението . В АГО гр. Хасково новородените се отглеждат децентрализирано. Те се настаняват в една стая със своите майки на втория час след нормално раждане и
на третия ден след оперативно родоразрешение. Това е една сравнително добра практика.Само 2% от
родилките са били отделени от своите бебета.Те са се срещали с новородените в часовете за кърмене.
Това е допустимо само по лекарска преценка.

фиг.8
98% от анкетираните (фиг.8) са единодушни, че е необходимо болницата да подпомага първия кон-
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такт между майката и новороденото. Жените са все по- информирани,имат право на избор и настояват
за по - качествени грижи по време на бременността, раждането и престоя им в акушеро-гинекологично
отделение.
Изводи:
1. Майките получават навременна информация за своите новородени.
2. Първият контакт е полезна практика за майката и бебето както в краткосрочен аспект, така и в
дългосрочна перспектива.
3. Необходимо е първият контакт да залегне в медицинските стандарти по акушерство и неонатология и по този начин да се променят остарелите правила за вътрешен ред и организация на работа в
акушеро-гинекологичните отделения.
Заключение: Бъдещите майки са много добре информирани. Имат широк достъп до здравни услуги, свързани с бременността и раждането. Поради тези причини те ще предпочитат болница, която да
отговаря на техните изисквания и насърчава първият контакт между майка и новородено.
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СИМУЛАЦИОННАТА ОБУЧИТЕЛНА СИСТЕМА „МАЙКА И НОВОРОДЕНО” ИНОВАТИВНО СРЕДСТВО В ПРАКТИЧЕСКАТА ПОДГОТОВКА НА СТУДЕНТИТЕ
ОТ СПЕЦИАЛНОСТ „АКУШЕРКА”
Светлана Делчева, Анка Несторова
Филиал Хасково на Тракийски университет Стара Загора

SCIENTIFIC DIRECTION: "PUBLIC HEALTH AND HEALTH CARE"
INNOVATIVE FORMS AND METHODS FOR PRACTICAL TRAINING
OF SPECIALISTS IN "HEALTH CARE"
Svetlana Delcheva, Anka Nestorova
Trakia University Stara Zagora, Branch of Haskovo
Introduction: The increasing demands for the health care professionals require the introduction of innovative
forms and methods of practical training in order to stimulate and increase the cognitive activity of the students.
During the educational workshops the students simulate different techniques, manipulations and other skills
related to the care of pregnant women, gynecological patients and newborns.
The aim of this work is to analyze the effectiveness of the innovative teaching methods applied during the
educational workshops with the introduction of training simulation system of the mother and the newborn.
Conclusion: The active teaching methods applied during this training course will be practically effective in
stimulating creative thinking, cognitive activity, motivation to learn and fully mastering of students’ knowledge,
skills and habits.
Key words: innovative methods, training simulation game
Въведение: Компетентността на акушерката е актуален проблем в условията на продължаващата
здравна и образователна реформа особено в контекста на Европейските изисквания за подготовка по
„регулираните професии”.
Нарастващите изисквания към професионалистите по здравни грижи налагат въвеждането на
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иновативни средства за практическа подготовка, които да стимулират и повишават познавателната
активност на студентите. По време на учебно-практическите занятия студентите симулират различни
техники, манипулации и други умения, свързани с грижите за бременни, родилки, гинекологично
болни и новородени деца.
Прилагането на иновативни средства създава условия студентите да разкрият напълно своя интелектуален потенциал и творчески способности. Чрез усъвършенстване на педагогическото взаимодействие
между субектите в учебния процес са налице възможности за интерактивност, за индивидуализация и
диференциация на обучението, за непосредствена обратна връзка между субектите в обучението. (8)
Иновативните средства в процеса на обучение имат за цел да формират и развиват познавателните
способности на студентите. В сравнение с традиционните форми, иновативните подходи и методи
превръщат студента в активен участник в учебния процес и го поставят в центъра на образователното
взаимодействиe.
Интерактивното обучение е специална форма на организация на познавателните дейности. То има
напълно конкретни и прогнозируеми цели. Една от тези цели се състои в създаването на комфортни
условия за обучение, в които студентът се чувства в свои води, в своя интелектуална среда, така че процесът на обучение да бъде продуктивен. (9)
Във филиал Хасково за обучението на студентите от специалност “Акушерка” се използва обучителна
симулационна система на майка и новородено. Тя позволява на студентите да оценят цялостното преживяване на раждането – от началото до самия му край, до отношението към майката и новороденото след
раждането. Симулационната система на майка и новородено позволява по-добри възможности за практическо обучение по грижи за пациента. Тя предоставя следните специфични акушерски възможности:
• Автоматичен механизъм за раждане – системата осигурява вътрешно въртене, линейно движение за
подаване на главата и второ завъртане за ориентиране на раменете на плода, успоредно на надлъжната
ос на вулвата. Може да се извършат и седалищни раждания;
• Контролер на раждането с ембрионални сърдечни тонове, който има 4 превключвателя – сърдечен
ритъм на плода, скорост на раждане, пауза/възстановяване на работата, включване и изключване. Той
регулира скоростта на раждане, както и сърдечния ритъм на плода. Раждането може да бъде спряно по
всяко време, за да се удължи времето на раждане или да се симулират определени усложнения, както
и да се чуят детските сърдечни тонове /ДСТ/ на плода чрез конвенционален стетоскоп върху корема;
• Фетална палпация - повдигаща „възглавница“ за прийомите на Леополд;
• Маточни шийка с разкритие – студентите могат да измерват родилното спускане и разширението
на маточната шийка, което може да се използва за описване на напредъка на раждането;
• Раждане на плацентата – тя може да бъде поставена така, че да се изроди спонтанно или да изисква
леко изтегляне на връвта или мануална екстракция на плацента /ръчно изваждане/. Студентите могат
да направят оглед на плацентата, за да се уверят, че е цяла, че няма липсващи фрагменти /котилидони/,
които да са задържани в маточната кухина;
• Вулви – с пълно разкритие и за следродилно зашиване на епизиотомия;
• Пъпни върви;
• Модул на матка – състояние на матката 48 часа след раждането;
• Подвижен плод за раждане с достъп до устата и носа - новородено в цял ръст, с реалистични дихателни
пътища - език, гласни гънки, трахея и хранопровод. Позволява аспирация, възможност за поставяне на
АМБУ, интубиране, както и обработка на пъп;
• Усложнени акушерски сценарии – вакуумно подпомагано раждане, раменна дистокия, пролапс на
пъпна връв, предлежаща плацента, външно верзио /външно обръщане на плода/, седалищно раждане.
Целта на разработката е да представим обучителната система на майка и новородено, както и мнението на студентите от Филиал Хасково, специалност „Акушерка“ за нейната ефективност по време
на обучителния процес.
Материали и методи. Изследването е проведено чрез собствено разработена пряка анонимна анкета.
Проучването е проведено за времето от месец май – юни 2016 година. Обхванати са 70 студенти от I до
IV курс. Приложени са документален, социологически и статистически методи.
Резултати и обсъждания:
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фиг. 1 В момента на анкетирането кой курс сте?
Около 31% от респондентите в проучването са от втори курс и почти толкова (29%) са студентите
от четвърти курс, с най-висок процент са тези от първи курс /37%/, и трети курс са само 3%.(Фиг. 1).

фиг. 2 Запознати ли сте със симулационната система „Майка-бебе“
На въпроса запознати ли сте със симулационната система на раждаща жена отговорилите с "Да" са
63% и с "Не" 37%.
По-голямата част от изследваните студенти са достатъчно информирани, а 37 % изобщо не са запознати или не знаят за този метод на обучение. Поради специфичността на обучението от специалност
„Акушерка“, за студентите е необходимо да бъде онагледен и практически усвоен процесът на раждане
и участието на акушерката в него.
Характерът на обучението се променя – от статичен и пасивен, в динамичен и интерактивен. Чрез
създаване на конкретни ситуации, обучаваните се мотивират за извършване на тази дейност, повишава
им се увереността в техните професионални компетенции. (7)
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фиг. 3 Помага ли симулационната система за по-добро обучение на студентите?
Мнението на студентите е, че внедряването на симулационната система „Майка-бебе“ им помага да
придобият практически умения, повишава тяхната активност и качество на обучение, тъй като съдържа
специфични акушерски задачи, основни акушерски сценарии, както и усложнени. Тази система поставя студента в центъра на образователния процес, прави го много по-интересен и динамичен, допълва
традиционните методи на обучение.
Макар и с четири годишен курс на обучение, придобиването на опит при акушерките изисква повече
време, тъй като трябва да се отчете спецификата на професията - раждането със своята многоаспектност, високата емоционална натовареност и т.н. (1). Симулационната система на майка и новородено
подпомага бъдещите акушерки да придобият практически умения и техники.
Изводи:
Базирайки се на резултатите от направеното проучване, бихме могли да направим следните изводи:
• Внедряването на иновативни средства за практическа подготовка
на специалистите по здравни грижи повишава качеството на обучение и активността на студентите.
Спомага да се реализират основни принципи на обучението – за нагледност, достъпност, системност,
последователност, активност и съзнателност. (8)
• Практически модерната симулационна система „Майка-бебе“ стимулира за по-лесно овладяване
на уменията, улеснява комуникацията с преподавателя, стимулира професионалния интерес и създава
позитивна образователна среда с минимални стресогенни фактори. (5)
Заключение: Важно условие за оптимизиране методиката на практическата подготовка на студентите
е творческият подход и стремежът на преподавателя да използва най-подходящите методи и средства на
обучение. В процеса на професионално формиране важна роля играе въвеждането на симулационната
система „Майка-бебе“ , с която се създава увереност, професионализъм и самообладание в студента.
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ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ НА СИСТЕМА ЗА ОПЕРАТИВЕН КОНТРОЛ
(STUDENTS RESPONSE SYSTEMS) В ПРОЦЕСА НА ОБУЧЕНИЕ НА
СПЕЦИАЛИСТИТЕ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ
Tаня Паскалева
Тракийски университет, Филиал Хасково, Kатедра „Здравни грижи“
Abstract: The contemporary reality is changing fast and dynamic. One of the spheres with an obvious dynamic
transformation is education, which is highly influenced by the new technologies. It is an indisputable fact that
for the new generation of students the world of modern technologies is a natural surrounding where they live
every day. That is why the wide variety of technical means in education is a useful and effective supplement,
and not substitution of the traditional ones. The present research gives the opportunities for application of
a System for control, known in the world educational practice as a Students Response Systems (SRS) in the
training and education of the healthcare specialists. It is an innovative and highly-technological system with
remote controls for responses that give the lecturer new opportunities for assessment of the efficiency in the
teaching of different study subjects.
Key words: Students Response Systems, education, healthcare specialists
Въведение
Съвременната реалност се променя с динамични темпове. Една от областите с видима динамична
трансформация е образованието, което силно е повлияно от новите технологии. Тези нови технологии
насищат живота ни и продуцират фундаментална промяна в начина, по който студентите комуникират, установяват, поддържат отношения и учат. За да могат да се подготвят кадри, които да се справят
с предизвикателствата и изискванията на новото време е важно да се следят и прилагат новостите.
През последните няколко години все по-широко разпространение намират иновативните технически средства, които усъвършенстват и оптимизират учебния процес. Нарастващият интерес към тях
е свързан с възможността за повишаване коефициентът на ефективност в процеса на обучение, чрез
многообразните дидактически характеристики и технически възможности.
При обучението на специалистите по здравни грижи успешно се прилага Интерактивна презентационна система (ИПС), включваща интерактивна бяла дъска (ИБД) и документ камера (ДК). Високото
ниво на визуализация и интерактивност определят ИПС като предпочитано средство в обучението на
студентите [1].
Друга иновативна и високотехнологична система с дистанционни устройства за отговори, която
дава на преподавателя нови възможности за оценка на ефективността при преподаване на отделните
учебни дисциплини е Системата за оперативен контрол, позната в световната образователна практика
като Students Response Systems (SRS) -Система за студентски отговори или Classrom Response System
(CRS) – Система за отговори в аудиторията.
Използването на Системата за оперативен контрол може принципно да промени начина на провеждане на лекцията у нас, да я направи адекватна на изискванията на съвременното висше образование [3].
Разширяване гамата от технически средства в обучението е полезно и ефективно допълнение, а не
заместител на традиционните средства. Тяхното прилагане в процеса на обучение дава възможност за
модернизация на образованието, както подобряване и повишаване на качеството.
Така преподавателите достойно ще могат да отговорят на предизвикателствата на новите технологии
и да спечелят вниманието на студентите за целите на тяхното обучение.
Целта на настоящия доклад е да представи възможностите за приложение на Система за оперативен
контрол в обучението на специалистите по здравни грижи.
Изложение
Системата за оперативен контрол е набор от хардуер и софтуер, която улеснява обучението и преподавателската дейност. Сравнително нова технология, която придобива популярност в образователното
пространство.
Световният опит показва значителен ръст в използването на системата в средното и висшето образование, което е проучено и документирано от редица автори [2, 4, 8].
Полезни за избора на система са описаните в литературата дискусии и сравнения на различни видове
SRS по отношение на критериите – цена, издръжливост и възможности на софтуера [12, 13]. Р. Джеймс
представя видео ресурси, които нагледно показват метода на работа [16].
Медицински колеж – Стара Загора
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За ползата от прилагането на системата в преподаването и обучението на студентите съществуват
редица изследвания [4, 6, 8]. Според Р. Кътс и Г. Кенеди използването на системата максимизира диалога
в лекцията [7]. Други автори я определят като система, катализираща ефективни трансформации [11].
П. Фифер и Ж. Бери определят като положителен педагогически подход използването на Системата за
оперативен контрол, в обучението на медицинските сестри [5, 9].
В. Стойкова в свое мащабно проучване в насока реализиране и изследване на елементи от концепция
за адаптиране на системата на висшето образование към дигиталното поколение, обстойно разглежда
възможностите на Системата за оперативен контрол [3].

Фиг.1. Система за оперативен контрол
Дизайнът на Системата включва три компонента и е представен на Фиг.1:
• Предаватели „Clickers“ - тези устройства се наричат „кликери“, „дистанционни“ и за момента са
най-ефикасното средство за оперативен контрол (тест) в аудиторията [3]. Основното предимство на поновите модели е възможността за самостоятелно провеждане на тестове за индивидуално оценяване.
Потвърждение на индивидуалните данни с всеки отговор, както и показване на подадените отговори и
дали предаването е успешно. Налични са два режима на работа – групов и самостоятелно провеждане
на тест. Така преподавателят може да показва индивидуални тестови резултати или лично съобщение
на всеки студент.
Личните безжични дистанционни устройства са с един или повече бутони за въвеждане на отговори
от студента и предаване на сигнала към приемника. Броят им варира в комплекти от 24 до 50 бр.
Работата с кликерите е златна възможност за „поколението палец“, което е мобилно ориентирано и
със сигурност няма да бъде затруднено.
Налице е технологичен пробив, който дава възможност студентите да използват мобилните си
телефони като кликери - вместо да купуват конкретна част от хардуера [15]. Това несъмнено прави
системата още по-привлекателна.
• Приемници - предаването и приемането се извършва по инфрачервена (IR) или радио-високочестотна комуникация (RF). По отношение на качеството на приемане и предаване се препоръчват
системи базирани на радио комуникациите. Радио честотната технология позволява по-голям обхват
и не изисква пряка видимост с кликерите. Връзката между приемника и компютъра в повечето случаи
се осъществява чрез USB [2, 3].
• Управляващият софтуер обикновено предоставя инструменти за: създаване на тестове и обобщаване
(анализиране) на резултатите от тях, а също дава възможност за интегриране с Microsoft Power Point,
кoeто е възможност за създаване на интерактивни презентации, по които да се отчитат и демонстрират
резултатите от проведения тест (оперативен контрол) в реално време. Софтуерът към системите дава
възможност за създаване и запис на десетки отчети и анализи, чрез които преподавателят може да оцени
и коригира неусвоените добре учебни единици, а също и да проследи успеваемостта и развитието на
студентите си, да отчете и анализира индивидуалните и групови закономерности. Предлага възможности за интегрирането им към университетските системи за електронно обучение (напр. Moodle и
продукта на eInstruction, Wave) [2, 3].
Подходът за използване SPS в няколко стъпки има следната визия (Фиг.2):
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1 стъпка - Преподавателят поставя въпроса. Фокусира вниманието на студентите върху това, което
счита за важно. Студентите имат време да мислят по въпроса индивидуално, обсъждане по двойки или
в малки групи, според поставените задачи.
2 стъпка - Гласуване с кликери. В този етап студентите са активни и ангажирани с познаване на отговора. Така се осигурява обратна връзка за преподавателя, колко добре е разбрана темата и необходима
ли е допълнителна информация или промяна в темпото на работа. Осигурява се и обратна връзка за
самите студентите. Как те са разбрали материала и в сравнение с останалата част от курса или групата.
3 стъпка - Отчитане на отговорите и проследяване на грешките. Възможна е дискусия адресирана
към евентуални пропуски или неточности при резултатите.

Фиг.2. Подход за прилагане на Система за оперативен контрол
Традиционният начин на обучение “лице в лице” в никакъв случай не е изчерпал потенциала си
и не е отживял времето си, но е наложително, чрез използване на иновационни методи и средства, да
направим традиционните лекции, упражнения и учебници по-интересни за студентите от дигиталното
поколение, за да ги върнем и задържим в аудиториите [14].
В традиционната лекция комуникацията между преподавател и студент често е едностранна и
единствената форма на интерактивност са епизодични, спонтанно зададени въпроси от страна на
студентите. Това от своя страна е предпоставка за пасивност и слабо взаимодействие. Друг съществен
проблем в традиционната лекция е да се задържи непрекъснато вниманието на студентите за по продължително време.
Това поставя практически потребността от нововъведения, в противен случай преподавателят рискува
вниманието на студентите да бъде насочено в друга посока. Поставянето на няколко дейности, чрез
системата, може да спомогне за поддържане на вниманието. Стимулиране на активното ангажиране на
студентите може да се постигне, чрез добре подбрани въпроси, насърчаване на дискусия и сътрудничество между студентите по време на лекция или групови учебно-практически занятия.
При въвеждане и отчитане на резултатите е възможно използването на опцията анонимност. Така
се създава безопасна и благоприятна среда за срамежливи и неуверени студенти, които обикновено потрудно изразяват своите мисли и мнения и имат възможност да регистрират своя отговор тихо и тайно.
С анонимността се улесняват и поставените деликатни етични, правни и морални въпроси. Така също
се получават ясни, честни отговори и без натиск.
Системата за оперативен контрол може да се използва за оперативна проверка и оценка на знанията от предходни теми, както и за усвояването на ново учебно съдържание. Чрез получената обратна
информация и регистрирани пропуски или грешки в усвояването на материала, преподавателят има
възможност да предприеме незабавни коригиращи действия, още по време на самата лекция.
SPS е съвременно техническо средство, което има следните предимства:
• ангажира студентите в активно учене – прилагане на идеи, решаване на проблемни казуси и
предвиждане на резултати;
• повишава се ефективността на взаимодействието;
• обезпечава възможности за ефективна обратна връзка към преподавателя - колко добре е разбрана
идеята. Обратна връзка към студентите - за собственото ниво на разбиране;
• повишава интереса към съответната учебна дисциплина;
• подпомага преподавателите да създадат увлекателни и интерактивни лекции;
• насърчаване на дискусия и създаване на колегиална интелектуална атмосфера сред студентите;
• осигурява участието на всеки студент (вкл. анонимно) по време на занятията;
• допринася за увеличаване на посещаемостта по дисциплината, използвайки системата като своеМедицински колеж – Стара Загора
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образно средство за регистриране на присъствие;
• интуитивно лесен софтуер за работа, както за студентите така и за преподавателите;
• пести средства за разпечатване на тестове;
• пести време за проверка на тестовете;
• преглед на индивидуалните резултати на всеки студент или според случая групови обобщения и
анализ на данните.
Заключение:
Новото поколение са най-технологичното поколение студенти обучавани някога. Те носят със себе си
нова визия за живота и света. Тази визия е резултат от влиянието на новите технологии. Това са основателни аргументи за пренастройване на образователната среда и интегриране на новите технологии в нея.
Изходна точка и убедителна мотивационна основа за прилагане на Системата за оперативен контрол
в обучението на специалистите по здравни грижи се явяват многообразните и технически възможности
и дидактически предимства, които изцяло съответстват на предпочитанията на студентите за активност,
екипност и комуникация с мигновена обратна връзка.
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11. Kolikant, Y., Drane, D., & Calkins, S. (2010). Clickers as catalysts for transformation of teachers. College
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12. Stowell, J. R., & Nelson, J. M. (2007). Benefits of electronic audience response systems on student
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СТУДЕНТИТЕ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ И БУЛИМИЧНОТО ПОВЕДЕНИЕ
Пенка Иванова
Тракийски университет – Медицински факултет, Катедра „Здравни грижи”

STUDENTS IN HEALTH CARE AND BEHAVIOR BULIMIC
Ivanova Penka
Trakia University – Faculty of Medicine, Department of Healthcare
Summary:
Introduction: Eating disorders are an important public health issue. Early detection of the hidden signs,
abnormal eating habits and environmental factors, preventing the development of eating disorders and related
long-term health complications.
Objective: This study aims to determine the proportion of persons of student sample who have eating
disorders.
Material and Methods: Survey on situations setup time associated with episodes of heavy meal. An descriptive
analysis of the results.
Conclusions: We need a screening associated with an increased risk of eating disorders, the results can be
used for further research and interventions to help reduce risky behavior.
Keywords: bulimia, students in health care
Въведение:
Хранителните разстройства са важен проблем на общественото здраве. Ранното откриване на скритите симптоми, абнормните хранителни навици и фактори на средата, предотвратява развитието на
хранителни разстройства и свързаните с тях дългосрочни здравни усложнения. Всеки човек, поради
своята уникалност може да има различни проблеми, които да го доведат до булимично поведение.
В центъра на pедица заболявания, като диабет, исхемична болест на сърцето и миокарден инфаркт,
стои преяждането и затлъстяването, а излишните килограми са бреме и за психиката. Разстройствата
в храненето са свързани с абнормни хранителни навици и липса на контрол върху храненето. Стойностите на нормалното телесно тегло са строго индивидуални и зависят от пола, възрастта, конституционалния тип.
При булимия невроза се наблюдава неконтролирано хранене, последвано от компенсаторно поведение като прикрито повръщане или прекомерно физическо натоварване. Обичайно хората изпитват
страх от напълняване, който води до ограничаване на храната, следвано от обилно преяждане в отговор
на продължително гладуване
Цел: Настоящото изследване цели да се определи относителния дял на лицата от студентска извадка,
които имат нарушения в хранителното поведение.
Материал и методи: Анкетно проучване, относно ситуации, настройка, време, свързани с епизоди
на обилно хранене. Направен е описателен анализ на резултатите.
Анализ и дисусия:
Изследвани са 57 студенти от втори и трети курс, като 19(33%)живеят в студентско общежитие, а
34(60%) живеят извън студентско общежитие. Само 4(7%) % живеят с родителите си; 3(5%) живеят с повече от двама съквартиранти. По голяма част от студентите живеят с един съквартирант. Студентите
съобщават ,че не работят по време на академичната учебна година, като само 7(12%) работят почасово,
а 11(19%) работят на пълен работен ден през ваканцията. По време на практическото обучение някои
се сблъскват със стрес или опасност, касаеща собственото здраве, претоварване с учебни занимания.
На въпроса:„Имате ли епизоди на обилно хранене и преяждане?”, почти половината от изследваните отговарят положително, като посочват ситуации в които се случва това. Най-голям процент 31(54%)
от изследваните имат периоди на преяждане когато са стресирани, 12(21%)- когато са претоварени с
учебни занимания; 5(9%), ако не правят нищо и са отегчени, а други 9(16%)- при наличие на негативни
емоции, тъга, уязвимост.(Фиг1)
Медицински колеж – Стара Загора
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Фигура 1
При описание на епизоди на преяждане(вид храна, време), са посочили, че използват храни за бързо
хранене или „всичко, което е налично в стаята”, посочват и консумацията на храни, съдържащи много
захари, вечер след натоварен ден.
На въпроса:„Как се чувствате след обилно хранене?”- по голямата част от изследваните отговарят:„
разстроен, виновен и ядосан на себе си”. Само 7(12%) са отговорили: - „обикновено съм доволен”.
Повечето от изследваните лица съобщават за стрес и негативни емоции, но останалите не съобщават
за чувства по време на такъв епизод, а за глад и необходимост да се яде. Малък процент се чувстват
неутрално, нямат конкретно усещане. Важно е да се отбележи, че студентите преяждат по-често когато
са сами в дома си и по-рядко, когато са в социална ситуация (в компания, на празненство). От направения анализ е ясно, че значителен брой 31(54%) студенти са ангажирани в поведение на булимия и са
изложени на риск за здравето, като последица от абнормно хранене.(Фиг.2)

Фигура 2
Изводи:
Необходим е скрининг, свързан с повишения риск от хранителни разстройства, като резултатите
могат да се използват за по-нататъшни научни изследвания и интервенции за подпомагане намаляване
на рисковото поведение.
Проучванията за булимия в тази популация и решаването на проблема може да намали дългосрочните здравни усложнения, свързани с това поведение.
Литература:
1.Кульчинская И., Булимия. Еда или жизнь. Первое практическое руководство по избавлению от
пищевой зависимости, изд. Ексмо, 2008
2. Macedo A, Soares MJ, Azevedo MH, Gomes A, Pereira AT, Maia B, et al. Perfectionism and eating attitudes
in Portuguese university students. Eur Eat Disord Rev. 2007;15(4):296-304.
3. http://ibpt.eu/library/zaharina-savova/otkysi-ot-anoreksia-i-bulimia/
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ПРОУЧВАНЕ МНЕНИЕТО НА СТУДЕНТИ ЗА ВРЪЗКАТА МЕЖДУ
ОБРАЗОВАТЕЛЕН ПРОЦЕС И ПРОФЕСИОНАЛНА РЕАЛИЗАЦИЯ
Румяна Янева, Николай Попов, Тихомира Златанова, Цветелина Петрова-Готова
Факултет по обществено здраве, Медицински университет – София
Summary: In addition to professional selection of candidates for training in a specialty, their professional
self-determination is also important. Each is personally responsible for the learning outcomes of their choices
and professional realization.
The purpose of this communication is to examine the views of the students on the relationship between the
educational process and professional development.
Material and Methods: Students with "Bachelor" degree from the Faculty of Public Health at the Medical
University – Sofia were given an anonymous survey covering 10 questions. Tabular and graphical analyzes
are attached to illustrate the obtained results .
Results and discussion: Successful training of students largely depends on their satisfaction with the
professional choice made by the educational process itself.
Conclusion: The system of guidance should be based on the labor market in Bulgaria to provide positive
motivation and provision for professional development.
Keywords: educational process, professional development, student opinion, Faculty of Public Health
Изборът на професия е изключително важен момент от живота на всеки човек. Т. Попов (4, стр. 49)
отбелязва, че „Правилният избор („точният човек на точното място“) е от особено значение както за
отделния индивид и неговата съдба, така и за обществото като цяло с участието на човека в него“. Правилният избор дава отражение както върху качеството на изпълнение на професионалната дейност и
резултатите от нея, така и с удовлетвореността на личността, упражняваща дадена професия, с нейния
социален статус, самочувствие, престиж и просперитет.
При студентите интересът към дадена професия, специалност, възможността за професионална
реализация и социален просперитет играят голяма роля в мотивацията им за учене. При тях не винаги
мотивите са изяснени, или формирани. Преподавателите играят важна роля за утвърждаването и за
развитието на мотиви. Специално внимание на този факт обръща В. Гюрова, като посочва, че преподавателят трябва добре да познава индивидуалните особености на учащите се и "да се съобразява с променените им нагласи, очаквания и роли“. Авторката отбелязва и значението на „входната мотивация“,
т.е. предварителна, преди още студентите да са включени в обучението. (32, стр.13)
Важен момент е издигане ролята на личностния фактор при подготовката на обучаващите се, стремеж и желание за учене и максимална професионална реализация.
Попов (2006) в „Студентът като субект на обучението“ обръща внимание, че отношението към ученето,
освен съзнателен характер, има и някои несъзнателни компоненти. То е пряко свързано с готовността
за дейност, с интересите и влеченията. Учебният процес е двустранен. Резултатът от него зависи от
двете страни – участници в образованието, от една страна преподавателя, посредством неговия стил,
методи и съдържание на преподаването, и от друга страна от учащите се и техния начин на учене и
възможности. В основата на ученето е “отношението към него, чийто психологически израз са мотивите
на дейността... Това е първият и структурообразуващ компонент на сложната и динамична система –
усвояване на учебния материал”, пише Л. Десев (1993) в Психология на учебния процес.
„Повишаване качеството на образованието е повеля на времето“ (Т. Попов, 2006). Какви специалисти
ще бъдат подготвени, доколко те ще са в състояние да отговорят на новите изисквания и предизвикателства, е не само въпрос на лична отговорност и възможности, а е и приоритет и стратегия на държавата,
свързани с развитието на цялото общество и благосъстоянието на хората.
Организацията на педагогическата дейност е поставена върху принципи на сътрудничество между
обучаващ и обучавани, за творческо усвояване на знания и умения, за събуждане и поддържане на
мотивация за учене и познавателни интереси.
Целта на изследването е да се проучи мнението на студенти за взаимовръзката между образователния
процес и професионалната им реализация.
Материали и методика
Извършено е анонимно анкетно проучване, обхващащо 10 въпроса със закрити отговори, на студенти от образователно-квалификационна степен „бакалавър“ от Факултета по обществено здраве към
Медицински университет – София.
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Участват общо 63 анкетирани студенти, от които: 15 от специалност „Медицинска сестра”, 7 от
специалност „Акушерка ”, 7 от специалност „Лекарски асистент” и 34 от специалността „Управление
на здравните грижи”. По отношение формата на обучение: 29 от респондентите са студенти - редовна
форма на обучение и 34 – задочна.
Етапите на проведеното изследване съответстват на поставените задачи: теоретично проучване на
литературни източници; събиране на фактически материал от Факултета по обществено здраве в град
София, и неговата първична и статистическа обработка; анализ на събрания материал; обобщаване на
резултатите в заключение.
За онагледяване на получените резултати са приложени табличен и графичен анализи.
Резултати и обсъждане
Успешното обучение на студентите в голяма степен зависи от тяхната удовлетвореност от направения
професионален избор и от самия образователен процес.
Законът за висшето образование в България регламентира периодичното проучване на студентското
мнение като адекватен механизъм за осигуряване на качествено образование във висшите училища.
Анализът на данните (отговори на отделните твърдения) дават сведения за отношението на студентите за взаимовръзката между образователния процес и професионалната им реализация.
Анкетното проучване започва с въпроса: „От какво се ръководихте при кандидатстването в настоящата
специалност?“. Възможни са различни отговори. Както е видно от фиг. 1. данните на респондентите са
следните: най-висок е относителният дял - 49% на посочилите, че техният избор е „за бъдеща професионална реализация в сферата на общественото здраве“; 40% определят като причина „интерес към
професията в сферата на общественото здраве“. Най-ниски са: относителният дял на отговорилите, че
са кандидатствали под влияние на близки и нито един не е кандидатствал по подражание на приятели.

Фигура 1. Ръководни причини при кандидатстването в настоящата специалност
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На таблица 1 е представено разпределението на отговори на следващи 5 въпроса от анкетата в абсолютен брой и относителен дял.
Таблица 1. Разпределение на отговори по въпроси от анкетата

На въпроса, дали студентите са имали представа за специалността, която са избрали положително
са отговорили 49%; отчасти – 46% и 3% не са били наясно.
По-голямо внимание предизвиква отговорът на въпроса дали са се сбъднали очакванията на респондентите. Най-висок процент от тях са отговорили отчасти, а именно 49%, следват отговорилите
утвърдително 45% и само 6% не са получили сбъдване на очакванията си.
Не е положителен отговорът, по отношение на въпроса „Отговаря ли обучението по отделните учебни
дисциплини на Вашите интереси?“, тъй като не е голяма разликата между положително отговорилите
– 51% и тези респонденти, на които обучението им е отчасти интересно, т.е. 44%.
На фиг.2. са представени отговорите на въпроса за редовността на посещение на учебните занимания. 55 от студентите, което в относителен дял е 87% отговарят утвърдително, 11% - понякога и само 2%
не ги посещават. Високият процент положителни отговори се дължи на факта, че част от студентите
са редовна форма на обучение и също така изучават регулирани професии, за които посещението на
учебните занимания е задължително.

Фигура 2. Редовност на посещенията на учебните занимания
Позитивни са резултатите на отговора на въпроса, свързан с намирането на общи интереси с колегите.
87% са отговорили, че намират общи интереси и само 1 от студентите не намира такива.
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Фигура 3. Преценка на студентите за влиянието на обучението по отношение тяхното обогатяване
и изменение в положителна посока
По отношение преценката на студентите дали обучението ги обогатява и изменя в положителна
посока, от фиг. 3. става ясно, че 58 от тях, или 92% смятат, че това е така, 6% не могат да преценят. Негативният отговор е само 2%.
Важен е въпросът, свързан с по-нататъшната реализация на студентите, обучаващи се по специалностите „Медицинска сестра“, „Акушерка“, „Лекарски асистент“ и „Управление на здравните грижи”.
Необходимо условие е да се поддържа и разширява интересът на студентите към съответната професия,
която изучават. Да се посочи какви знания и умения, необходими за нейното успешно практикуване,
те ще получат посредством изучаването на съответната учебна дисциплина. От табл.1 е видно, че посъществената част от студентите, а именно 68% са на мнение, че при завършване на съответната образователна степен са подготвени за професионална реализация. На обратното становище са едва 5%, но
има и група от 27%, които не са напълно сигурни в това твърдение.
81% от анкетираните студенти преценяват, че обучението им е полезно. То ги развива и обогатява
и поради тази причина са решени да продължат образованието си в по-горна образователно-квалификационна степен. Нежелаещите, поне на този етап, да продължат образованието си са останалите 19%.
Един от показателите за успешното обучение в избрания ВУЗ е успехът на студентите. От получените данни на фиг. 4. става ясно, че най-висок е относителният дял на студентите с много добър успех
– 48%, следван от тези, които са завършили предходния семестър с добър успех – 33% и 16% , които са
получили отлични оценки.

Фигура 4. Успех от положените изпити от предходния семестър
Обучаваният трябва да бъде равноправна активна страна в учебния процес, да бъде движеща сила
в своето собствено развитие и образование. Това може да се постигне в значителна степен при наличието на положителна мотивация към обучението и готовност за участие в учебния процес чрез своята
активна собствена учебна дейност.
Отношението към учебната дейност, както и интересът до голяма степен определят резултативността
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на обучението.
От съществено значение за качеството на обучението е ролята на преподавателя. Той трябва да има
възможност да организира, ръководи и контролира обучението, съгласно Правилника на организация
на обучението в Медицинския университет. Самият преподавател трябва да притежава добри личностни
качества и професионален морал, които по подходящ начин да възпитава у студентите. Много важно
е преподавателят да има добри педагогически умения и подход при провеждане на текущ контрол на
усвоените знания и умения.
Заключение:
Системата на професионалното ориентиране трябва да се базира на пазара на труда в България, за
да се осигури положителна мотивация и осигуреност за професионална реализация.
Общественото здраве е сред професионалните направления, в които се забелязва най-ниска безработица. Почти всички, които са получили обучение в това направление са успели да намерят добра
реализация. Проблемът за качеството на обучението в сферата на общественото здраве и здравните
грижи е особено актуален в контекста на протичащите реформи в здравеопазването. Новите реалности и
потребности в условията на здравната реформа налагат постигане качество, адекватно на непрекъснато
повишаващите се изисквания от страна на потребителите към тези специалисти.
Необходимо е по-сполучливото използване на психолого-педагогическа диагностика за целите на
обучението и личностното развитие на учащите се, с цел положително утвърждаване на положително
отношение към ученето, познавателен интерес и стремеж за пълноценна професионална подготовка
и бъдеща реализация.
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ЗА МЪЖЕТЕ ПРАКТИКУВАЩИ СЕСТРИНСКАТА ПРОФЕСИЯ –
МИНАЛО, НАСТОЯЩЕ И БЪДЕЩЕ
Tаня Паскалева
Тракийски университет, Филиал Хасково, Kатедра „Здравни грижи“
Резюме: През последните години традиционният феминистки модел на професията „медицинска
сестра“ постепенно се разчупва. Нараства броят на мъжете, които се обучават и я практикуват. Задълбочаващият се дефицит на медицински сестри, добрият европейски и световен опит за успешна кариера
на мъжете в тази професия са предпоставки за насърчаването й сред двата пола. Целта на настоящото
проучване е да представи исторически обзор за участието и ролята на мъжете в сестринската професия,
възприемането им от обществото днес, бъдещи възможности и перспективи.
Ключови думи: медицински сестри, мъже, общество, възприемане, бъдещи възможности
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FOR MEN PRACTISING THE NURSING OCCUPATION - PAST, PRESENT AND FUTURE
Tanya Paskaleva
Trakia University, Branch Haskovo, Department „Healthcares“
Abstract: In recent years, the traditional feminist model of the profession "nurse" gradually breaks. The
number of men who train and practice it increase. The widening deficit of nurses, the best European and world
experience for successful careers of men in this profession are prerequisites for its promotion among both sexes.
The aim of this study is to present a historical overview of the participation and role of men in the nursing
profession, their perception of society today, future opportunities and prospects.
Key words: nurses, men, society, perception, future opportunities

ИНТЕРАКТИВНОТО ОБУЧЕНИЕ И ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ КОМПЕТЕНЦИИ
НА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ
Петко Петков, Катедра „Медицинска педагогика”, ФОЗ , МУ-София
Антоанета Терзиева, Катедра „Здравни грижи”, ФОЗ, МУ-София

INTERACTIVE TRAINING AND PROFESSIONAL COMPETENSE
OF MEDICAL SPECIALISTS
Petko Petkov, department of Medical pedagogy, Faculty of public health, MU-Sofia
Antoaneta Terzieva, department of Health care, Faculty of public health, MU-Sofia
Summary: Interactive training methods (ITM) are based on constructivist educational paradigm, according
to which learning is an active process of "construction" of new knowledge by students and integrate new
information with old. Medical education plays a major role in enhancing the quality characteristics of human
capital in health. The introduction of ITM in the training of medical professionals is a factor for increasing the
quality.
Key words: interactive training methods , constructivist paradigm , medical education
Медицинското образование в България е с над стогодишна история. То играе водеща роля за повишаване качествените характеристики на човешкия капитал в системата на здравеопазването. Учебният
процес във висшите медицински училища (ВМУ) има за цел решаването на три основни задачи:
• Овладяване от студентите на необходимите знания и умения за самостоятелна професионална
дейност;
• Развитие на професионално-значими и личностни качества;
• Потребност от самообразование и самовъзпитание.
Обикновено първата задача се решава успешно, втората – частично, а третата – най-често убягва от
полезрението на преподавателите. (6)
За да отговорят адекватно на иновациите в медицинската наука и практика от една страна, и на
промените в обществото от друга, медицинските специалисти трябва перманентно да усъвършенстват
знанията и уменията. За формирането на тези знания, умения и специфично професионално поведение е необходимо ангажиране на студентите в образователния процес, което изисква едновременно с
прилагането на традиционни методи в обучението да се създаде и интерактивна образователна среда.
Проучване на П. Добрилова сред студенти от специалност „медицинска сестра“ (2015) показва ,
че поради спецификата на изучаваната професия студентите приемат като по-ефективни активните
методи на обучение, при които те не са пасивни слушатели, а активно участват в учебния процес. Това
е и причина по- голямата част тях да придават по голяма тяжест на активните методи на обучение, в
сравнение с пасивните, каквито са традиционните. (2)
В едно свое изследване сред студенти, работещи медицински сестри и акушерки (2010г.) Ив. Сербезова установява, че респондентите поставят на първо място „професионалната компетентност” като
професионално-значима ценност. (8)
Професионалната компетентност е съвкупност от обема знания, умения и навици, които обучаваните
трябва да усвоят на определено ниво и да са в състояние да прилагат в края на една учебна програма.
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Например професионалните компетенции на медицинските сестри са представени на фиг.1

Фиг.1. Професионални компетенции на медицинските сестри
Днес целта на професионалната подготовка на медицинските сестри е все повече да се утвърждава
независещото измерение на грижите, за да се гарантира по-голямата им автономност. Проучванията
в тази сфера показват, че от една страна са необходими редица законови промени за да бъде осъществена тази промяна, но от друга страна и съсловието трябва да осъзнава високата професионална отговорност, която трябва да се носи при такава организация на грижите. През 2011 година у нас беше
приета Наредба за професионалните компетенции на медицинските сестри /Наредба № 1 от 8.02.2011
за професионалните дейности, които медицинските сестри, акушерките, асоциираните медицински
специалисти и здравните асистенти могат да извършват по назначение или самостоятелно/, която
може да се каже, че е документ с историческо значение за сестринството, тъй като определя рамките на
самостоятелните дейности, извършвани както от медицинските сестри, така и от останалите професионалисти по здравни грижи.(11)
Въвеждането на иновативни методи на обучение, каквито са интерактивните, е един от факторите за
повишаване качеството на образованието. Така се създават възможности за оптимално формиране на
професионалната компетентност като основа за професионалната реализация на студентите от ВМУ.
Сред най-характерните признаци на интерактивно обучение са:
• Диалог – субектите на педагогическото взаимодействие са равностойни партньори;
• Перманентна обратна връзка;
• Реалистична (динамична) учебна среда;
• Работа в екип;
• Интердисциплинен подход;
• Позитивно оценяване – отсъствие на негативни и противоречиви оценки;
• Рефлексия – самоанализ и самооценка на субектите в учебния процес. (1)
В едно наше изследване (2015г.) проучихме мнението на преподаватели от ВМУ относно интерактивното обучение и според тях основните предимства на това обучение са :
• На първо място – подобряване уменията за работа в екип;
• На второ място – повишаване на академичната мотивация;
• На трето място – подобряване на комуникативните умения. (3)
Подобни резултати получихме и при анкетирани от нас студенти (2016г.) от специалност „медицинска сестра” от градовете София, Пловдив и Стара Загора. (4)
Интерес представлява и мултипрофесионалното обучение, при което студенти от различни медицински специалности се подготвят заедно в реална обстановка и всяка категория дава своя принос за
постигане на образователната цел. Такъв тип обучение се провежда в Линкьопинг (Швеция) и Бобини
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(Франция). (10)
Поради спецификата на медицинското образование не всички технологично – базирани интерактивни методи на обучение са подходящи за всички специалности и образователни степени във ВМУ.
Не случайно Г. Петрова отбелязва, че дистанционното обучение например е най-подходящо при следдипломното обучение и задочните форми. (5)
Т. Попов извежда в свое изследване (2006г.) няколко причини за слабата комуникация преподавателстуденти – незаинтересованост у студентите, големия брой студенти, липсата на време, монологичните
форми на обучение и други. (7)
Независимо от добрата си подготовка, преподавателят може да се сблъска с реални проблеми при
използването на интерактивни методи на обучение:
• Липса на контрол върху дисциплината в аудиторията;
• Невъзможност за разграничаване на индивидуалния принос при екипно решаване на задачи;
• Недостиг на време за обобщение и изпълнение на всички предвидени задачи;
• Неподходяща материално-техническа база и др. (1)
В този смисъл основателно В. Гюрова посочва, че оптимален вариант в процеса на обучение е адекватното съчетаване на традиционния с интерактивния подход, което е въпрос на педагогическо майсторство.
(1) Практиката показва, че реализирането на студентите в социалната и професионална среда се улеснява, ако традиционното обучение умело се разширява и допълва чрез прилагането на интерактивни
методи в образователния процес (9). Това поражда у обучаваните потребност от самостоятелно търсене
на информация, учене чрез действие и позитивно емоционално преживяване.
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3. Петков, П., Становище на преподавателите от медицинските ВУЗ относно интерактивните методи
на обучение, ИНГА, изд. Темто, София, 2015г., стр.69-75
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Габрово, 2009 г.
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9. Торньова, Б., Семерджиева, М., Интерактивни методи и техники в обучението на студентите във
висшето медицинско училище, Управление и образование, Том VI, 3, 2010, 113-11
10. Чакърова, Л., Съвременни дидактически технологии за подготовка на висши медицински кадри,
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ПРЕПОДАВАНЕ НА ГЕРИАТРИЯ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И У НАС
И.Х. Петров
Резюме
Предлаганото съобщение цели да сравни постигнатото в преподаването на гериатрия (гериатрична
медицина) у нас и в други страни на Европей-ския съюз. Използваме експертния опит на водещи гериатри
от 31 европейски страни, включително България, водени от проф. J.P. Michel, които обединиха усилията
си за анализ и обобщаване преподаването по гериатрия (Michel, Huber, Cruz-Jentoft, Pils, Baeyens, Petrov
et al., 2008). Тук е вплетен и българският опит от преподаване на геронтология и гериатрия от 1969 год.
в ЦГГ и до днес. От 70 години насам в различни страни се работи за планомерна държавно-утвърдена
подготовка на медицински специалисти по геронтология и гериатрия. Първият пример е специалността гериатрична медицина, въведена в 1948 год. във Великобритания като първична, самостоятелна
и обхватна специалност за лекари. Тази специалност издържа проверката на 70-годишен опит. По данните в нашето обхватно изследване (Michel, Huber, Cruz-Jentoft, Pils, Baeyens, Petrov et al., 2008), от 31
проучени европейски страни, гериатрията е призната за самостоятелна медицинска специалност в 16
страни, а в 9 страни гериатрията е субспециалност, най-често на общата или на вътрешната медицина.
Катедри по гериатрия са изградени и функционират във всички (100%) от медицинските факултети
на шест европейски страни: Белгия, Франция, Швеция, Норвегия, Финландия и Исландия. Действащи
катедри по гериатрия, респ. по геронтология и гериатрия, има в 71% от всички медицински факултети в Италия, в 60% от факултетите в Швейцария, в 50% в Холандия, в 39% в Англия, в 36% в Испания.
Задължително студентско обучение по геронтология и гериатрия има в медицинските факултети на
25 (81%) от 31-те европейски страни. Най-много часове по гериатрия - 100 учебни часа - има в Норвегия.
Следдипломно обучение по гериатрична медицина действа в 22 от 31-те страни. В България от 1969 год.
започна следдипломно обучение по геронтология и гериатрия. То бе организирано и се провеждаше
от Центъра по геронтология и гериатрия (ЦГГ). Днес медицинските факултети у нас не преподават
гериатрия на студенти-медици. На фона на тази очудваща липса, един безспорен успех е въведеното и
действащо преподаване по гериатрия в медицинските колежи в страната. Въвеждането на специалността
гериатричен здравен специалист в Медицинския колеж към Тракийския университет Стара Загора е
по-нататъшна важна стъпка, която трябва да продължи и да се укрепи.
Ключови думи: геронтология,гериатрия, преподаване

СТИМУЛИРАНЕ НА САМОСТОЯТЕЛНОТО УЧЕНЕ ЧРЕЗ
ИНТЕРАКТИВНИ МАТЕРИАЛИ
Айлин Ерол, Анка Несторова, Дарина А. Иванова
Филиал Хасково на Тракийски университет Стара Загора
The application of information and communication technologies in the healthcare training builds up
conditions for the students to completely reveal their intellectual potential. The use of Internet for study purposes
is a good opportunity, presented by the site of the Trakia university in the form of a Virtual university. The
following research is trying to point out that it is possible for students to work for its enrichment. Such working
process is always reciprocal.
The main purpose that we set, was to be studied the means that the virtual university possesses into creating
topic courses, adding materials to them, as well as analysing test results.
We made an online questionnaire amongst students of the Branch Haskovo. It clearly helped us understand
the necessity from preparing electronic materials for studying in the theoretical disciplines.
Stimulating the self-study through interactive materials will increase the effectiveness from the study process
of the students.
Key words: interactive materials, self-study, Internet
ВЪВЕДЕНИЕ
Прилагането на ИКТ в обучението по здравни грижи създава условия студентите да разкрият напълно своя интелектуален потенциал и творчески способности. Чрез усъвършенстването на педагогическото взаимодействие между субектите в учебния процес, наложено от ИКТ, са налице възможности
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за интерактивност, за индивидуализация и диференциация на обучението, за непосредствена обратна
връзка между субектите в обучението. Това в голяма степен зависи от професионалните умения и педагогическото майсторство на преподавателя, от неговите технологични способности и информационна
компетентност[1]. В помощ на тази дейност бяха изработени материали от студенти в специалност
„Акушерка“ за виртуалния университет на сайта на Тракийския университет, които да бъдат използвани
като предварителна подготовка за ново съдържание или като средство за затвърждаване на наученото.
Този начин на учене все още не е добил популярност в нашия Филиал, който съществува като такъв от
2011 г. Самата платформата е изградена и функционира от 2004 година. Студентите, които работиха
по материалите са четвъртокурсници, а по-големият процент студенти, които ги използваха са от втори
курс. Темата „Тазови дистокии“ се изучава в края на втори курс, но за студентите беше интересно да
работят във виртуалния университет. Преподавателите трябваше да проследят и проверят подготвените материали. Чрез този експеримент показваме, че не е достатъчно преподавателят да бъде само
компетентен в областта на своята специалност, но и да открива нови и ефективни пътища и способи за
активно участие на обучаваните в учебния процес.[3]
МЕТОДИ
В подготвителния етап на експеримента проучихме какви са били нагласите за използване на интернет за учене през изминалите години сред студентите. Направихме онлайн анкета (сред студенти
на Филиал Хасково), чрез която добихме ясна представа за потребността от изготвянето на електронни
материали за учене по теоретичните дисциплини. В тази анкета взеха участие 41 студенти, сред които
имаше такива, които са запознати с виртуалния университет на сайта на Тракийския университет и
такива, които до момента не бяха работили по този начин.
Вторият – експериментален етап включваше разработване на материали за курса „Тазови дистокии“.
В този етап взеха участие студенти и преподаватели по специалността, както и преподавател по информатика. Решихме да използваме възможността, която ни се предоставя от виртуалния университет на
сайта на Тракийския университет, за да направим материалите достъпни през интернет.

Фиг. 1
Материалите са достъпни за студенти от Тракийския университет след самозаписване на линка (Фиг.
1): http://edu.uni-sz.bg/course/view.php?id=494
Като заключение в създадения курс бе поместена „обратна връзка“, която ни даде информация за
приемането или не на подобен подход за учене.
ЦЕЛ
Основната цел, която си поставихме беше да се разучат средствата, с които разполага виртуалният
университет за създаването на тематични курсове, добавянето на материали към тях, както и анализирането на резултати от тестовете.
ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА ЧАСТ
Работата на платформата на виртуалния университет беше предизвикателство, което решихме да
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приемем. Следвайки примера на другите звена и специалности изискахме права за въвеждане на съдържание в собствен курс. В създадения курс „Тазови дистокии“ разработихме 2 теста, едно упражнение
за търсене и събиране на информация от интернет, една кръстословица с термини от темата, която бе
на разположение на студентите в текстов вариант. От предварителната анкета сред студенти на филиал Хасково стана ясно, че по-голямата част не са ползвали електронно обучение (52%), но ако имат
възможност биха се възползвали. Основен показател, поради който биха използвали електронни материали за учене изтъкват „възможно е да избера удобно за мен време“ (71%). С не малък процент (54%)
е показателят „мога да общувам с колеги и преподаватели по същото време, да ползвам източници от
интернет“. 18% смятат, че този начин на учене „стимулира съсредоточаването и самостоятелното мислене“. Тези резултати ни дадоха увереност, че това което правим ще е полезно и за следващите студенти.
Наличието на компютри и достъпът до Интернет са допълнително, подпомагащо обучението средство.
Това означава задаване на самостоятелна работа и осъществяване на контакти между преподаватели
и студенти. Според проф. Торньова, така източниците на информация се разширяват, повишава се
интереса, а самото обучение се модернизира [1].
От друга страна на въпроса „Бихте ли посочили недостатъци на този начин на учене“ от предварителната анкета, 82% отговарят, че натоварва зрението. Този отговор не само не бива да се подценява, а
трябва много внимателно да се анализира. Натоварването на зрението е проблем, който не бива да се
допуска. В национална кампания "Запази зрението си" се казва, че младежите до 20 години не трябва да
стоят повече от два часа общо пред екрана, като на всеки 20 минути пред компютъра, трябва да се правят почивки от 10 минути. Разстоянието между монитора и очите трябва да е поне 30-40 сантиметра[4].
Същите правила е добре да се спазват от всички студенти, работещи с компютър.

Фиг. 2 Кога е най-подходящо използването на виртуалния университет?
Практика в немалко европейски, а вече и български висши училища е да се знае предварително
темата на предстоящата лекция, за да могат студентите да се подготвят за нея и активно да участват
в преподаването. Според предварителната анкета, според студентите използването на материали от
виртуалния университет е най-подходящо при „подготовката за изпит“ (51%) и за „подготовка за следваща лекция“ (27%) (Фиг. 2). Това е обяснимо, тъй като в професия, за която практическите умения са
от първостепенна важност, използването на технически средства не е пряко приложимо в работата.
Същинската част на експеримента е създаването на курс „Тазови дистокии“. Изработването му наложи
да се разучат необходимите за това инструменти на електронната платформа, а именно – вмъкване на
файл, създаване на тест – от вида избор на верен отговор, тест с издърпване на дума на точното място
в текста (Drag and Drop), на кръстословица и обратна връзка.
С цел да насочим студентите към сайтове, които им предоставят специализирана информация по
темата, изработихме упражнение за търсене от тип Recherche. Оказа се, че достъпната специализирана
информация по темата не е много. Това ни накара да създадем първия текстов файл в курса, за който
използвахме учебник по „Акушерство“ [5]. Събраните от търсенето резултати всеки студент записа във
файл, който изпрати на преподавателя.
Медицински колеж – Стара Загора
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Фиг. 3
Курсът бе посетен от 24 студенти на възраст от 18 до 37 години в рамките на един месец (Фиг. 3).
Попълването на тестовете и кръстословицата бяха приети с одобрение и направени самостоятелно.
Упражнението за търсене в интернет бе направено от всички с много добра резултатност. Подбраните
в него сайтове, са проверени за достоверност от гледна точка на авторството, тоест това са лични или
преведени статии от хабилитирани лица. Болшинството от студентите се справиха самостоятелно, но
имаше такива, на които им бе оказано съдействие при откриването на точните препратки.

Фиг. 4 Срещнахте ли затруднения?
От споделеното мнение, чрез обратна връзка става ясно, че всички одобряват този метод за подготовка. Само 9% от всички са изпитали затруднения при търсенето в интернет (Фиг. 4).

Фиг. 5 Прочетохте ли текстовия материал?
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Големият процент студенти са от втори курс, които все още не са изучили в детайли тази тема. В
този смисъл той има подготвящ характер или въведение в темата. 13% от всички студенти са правили
тестовете без да прочетат текстовия материал, от което правим заключение, че това са студенти от трети
или четвърти курс, които са теоретично подготвени (Фиг. 5).

Фиг. 6 Напишете препоръки за преминатия курс.
От Фиг. 6 се вижда, че одобряващите мнения за този начин на самоподготовка преобладават (82%).
Студентите споделят, че направеното е било много полезно и интересно за тях. Има дадени препоръки
за „по-дълъг“ курс, „по-систематизиран“, което ще бъде предмет на по-нататъшна работа на платформата на виртуалния университет. Друга препоръка е „да има подобни разработки и по други теми“. За
някои студенти това е объркващо и обяснението за това е, че е приложен нов метод за самоподготовка,
който до сега не са използвали.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Създаването на материали за виртуалния университет е трудоемка и изискваща време и прецизност
дейност. Към процеса на създаване трябва да се подхожда със същата отговорност, както и към печатните издания. Важно е то да се извършва от екип от специалисти. Участието на студенти е полезно за
самите тях от гледна точка на получаване на нови знания по темата на курса, а техните умения за работа
в интернет и търсещият новостите дух са полезни за самото създаване на курса. Студентите израстват
от сътрудници на преподавателя до негови партньори в тази му дейност. От друга страна научните
разработки на студентите, могат да обогатят информационния ресурс на български език в областта
на здравето и здравните грижи и да бъдат ценен източник на информация, която да бъде полезна за
разнородна аудитория потребители на интернет [2]. Това в голяма степен зависи от професионалните
умения и педагогическото майсторство на преподавателя, защото не е достатъчно преподавателят да
бъде компетентен в областта на своята специалност, но и да открива нови и ефективни пътища и способи за активно участие на обучаваните в учебния процес[1].
Литература:
[1] Торньова Б., Каснабова П. „Компетентностите на преподавателя във висшето медицинско училище“, 2015 г., стр. 73
[2] Паскалева Т. „Уикипедия – възможност за иновативна образователна практика в обучението на
студентите“, „Стратегии и иновации в развитието на медицинското образование“ – 65 години Медицински колеж - Стара Загора 2012 г., стр. 59
[3] Паскалева Т., Торньова Б., Иванов В. „Приложение на интерактивни презентационни системи
в процеса на обучение на специалистите по здравни грижи“, Сборник доклади от Юбилейна конференция 16 – 17 май 2014 г., стр. 192-196
[4] http://www.dnevnik.bg/zdrave/2013/12/07/2195500_edin_chas_na_den_pred_kompjutura_e_
zdravoslovniiat/
[5] Авторски колектив под редакцията на проф. д-р Димитров А. дм, „Акушерство“ 2014 г., стр.
292-294
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ЗА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ИЗРАСТВАНЕ И РАЗВИТИЕ
НА МЕДИЦИНСКИТЕ СЕСТРИ
Проф. д-р Теодор Попов, ас. Антония Трендафилова, Даниела Борисова,
Латинка Петрова, Екатерина Йосифова
Професията „Медицинска сестра“ в европейски мащаб е регулирана професия, което налага повисоки предизвикателства при провеждането на обучението и придобиването на професионални
компетенции. Наред с това, важен момент в съвременното здравеопазване е движението на хора и възможностите медицинските сестри да се реализират пълноценно, както и придобиването на различни
умения и компетентности на различни нива.
Теоретичната подготовка и съответното обучение дават базовите знания по съответните дисциплини
и създават необходимите условия за формирането на теоретичните знания и компетенции в конкретната
работна среда на полагането на здравните грижи. А практическата подготовка ссе явява изключително
важен елемент от обучението на студентите от направление „Здравни грижи“. Тук основни участници
в цялостния единен процес са както преподавателите и наставниците, така и съвременната материална
база. Те създават необходимите условия за протичането на стойностен учебен процес, както и за формирането на необходимите професионални знания и практически умения.
Материал и методика
Проведено е анкетно социологическо проучване с работещи медицински сестри от многопрофилните болници за активно лечение в градовете Видин, Самоков и Лом. Целта е да се открият нагласите на
респондентите за подобряване на качеството и оптимизирането на учебната дейност по специалността
„Медицинска сестра“. Проучват се предпочитанията, намеренията за продължаване на образованието
и за кариерно израстване на медицинските сестри. Наред с това се изследват мненията им за качеството
и възможностите, които се предоставят от непрекъснатото обучение.
Използвана е собствена апробирана анкетна карта на проф. Теодор Попов от 28 айтема от смесен тип.

OPPORTUNITIES FOR PROFESSIONAL GROUTH AND DEVELOPMENT OF NURSES
Prof. D-r Teodor Popov, Asst. Prof. Antonia Trendafilova, Daniela Borisova,
Latinka Petrova, Ekaterina Josifova
The profession of "Nurse" at the European level is a regulated profession, which set high challenges in the
training and the acquisition of professional competence. Moreover, an important element in modern health
care is the movement of people and the possibilities of nurses to realize their full potential and to acquire skills
and competencies on different levels.
Theoretical education and relevant training give the basic knowledge on the respective subjects and create
the necessary conditions for the formation of knowledge and competence in the specific environment of nursing
care. A practical education is a crucial element of the training of students in "Healthcare Services". At this level
the major players in the overall unified process are educators, mentors and the modern material base. These
components create the necessary conditions for the progress of adequate learning process and the formation
of the necessary professional knowledge and practical skills.
Material and Methods
A sociological survey of working nurses from hospitals for active treatment in the cities of Vidin, Lom and
Samokov has been conducted. The aim of the study is to identify the attitudes of the respondents in relation to
the improvement of the quality and the optimization of academic activities in the specialty "Nurse". Preferences,
intentions of continuing education and career development of nurses have been explored. their views on the
quality and opportunities provided by continuous education are examined as well.
Аpprobated own questionnaire of prof. Teodor Popov of 28 mixed items have been used.
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ПОДКРЕПА НА СЕМЕЙСТВОТО ПРИ ОТГЛЕЖДАНЕ НА ДЕТЕ
С УВРЕЖДАНЕ В СЕМЕЙНА СРЕДА
Мима Николова
Тракийски университет, Медицински факултет, Катедра „Здравни грижи“
В България има 9 039 деца с увреждания. При проследяване на данните се утвърждава трайна тенденция към намаляване броя на децата, отглеждани в специализирани институции.
Въпреки трудностите, все повече родители решават да отглеждат детето си в семейна среда, те се
нудаят от консултиране и подкрепа.
Проучено е мнението на 41 студента от специалност „медицинска сестра“ за готовността им да се
включат в подкрепата на нуждаещите се семейства.
Ключови думи: деца с увреждания, подкрепа, студенти.

SUPPORTING THE FAMILY IN BRINGING UP A DISABLED CHILD
IN A FAMILY ENVIRONMENT
Mima Nikolova
Trakya University, Faculty of Medicine, Department of “Health Care", Stara Zagora Street Army "11
In Bulgaria there are 9039 children with disabilities. In tracking data confirms a steady trend towards reducing
the number of children raised in specialized institutions.
Despite the difficulties, more parents decide to raise your child in a family environment, they should seek
advice and support.
Show the desire of 41 students from specialty "nurse" for their willingness to engage in support of needy
families.
Keywords: children with disabilities, support, students.

ОСИГУРЯВАНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ НА
СТУДЕНТИТЕ ОТ МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ В РАМКИТЕ НА ЕС
Мария Димова
Медицински колеж на Тракийски университет, Стара Загора

PROVIDING OPPORTUNITIES FOR PRACTICAL TRAINING OF STUDENTS MEDICAL
COLLEGE WITHIN THE EU
Mariya Dimova
Medical College of Trakya University, Stara Zagora-6000, "Armeyska" 9
E-mail: mdimovameister@gmail.com
Abstract:
In front of higher education schools are facing new challenges based on the development of the process of
economic globalization and internationalization. The business in the EU is open for cooperation with the higher
education schools from different European countries for the preparation and training of the professional staff.
From the 2011-2012 school year Medical College of Trakya University provides opportunities students and
faculty of the Medical College, within the program "Erasmus +" and outside the program to realize academic
and cultural exchange for a certain period of their training or work. Realized are international contacts and
partnerships with other European higher schools and institutions that provide bases for practical training of
students from three specialties of the Medical College.
The aim of this report is to present the experience of Medical College and to analyze the benefits of providing
opportunities for practical training of students within the European Union.
Materials and methods: research and analysis of school documentation
Results: The analysis of the school documentation and the feedback from mentors from practice shows that
Медицински колеж – Стара Загора
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the practical training within the European Union of the students from Medical College of Trakya University,
supports the upgrade of practical knowledge, experience and provides opportunities for professional realization.
Conclusions and Closing: The expansion of the cooperation with universities and businesses from the the
Member States of EU and training in a real working environment beyond the borders of Bulgariashall promote
the upgrade of the professional skills of the students of Medical College, providing them opportunity for
improvement of the their personal potential for future successful professional realization.
Keywords: students, international mobility, practical training, European Union
ВЪВЕДЕНИЕ:
През последните години висшите училища се изправят пред нови предизвикателства, дължащи се
на развитието на процеса на икономическата глобализация и интернационализация. В рамките на ЕС
се наблюдава отваряне на бизнеса към сътрудничество с висшите училища от различните европейски
държави за подготовка и практическо обучение на необходимите му професионални кадри.
В следствие реализирането на добри практики при провеждане на външна мобилност на студенти
и преподавателски и административен състав от висшите училища в държавите-членки на ЕС, се извършва анализ и оптимизиране на практическото обучение и провеждането на стажовете на студентите
и приложимостта на придобитите знания и умения в България.
Обучението на студентите в рамките на ЕС е съобразено със заложените критерии в „Стандартите
и насоките за осигуряване на качеството в Европейското пространство за висше образование (ESG),
одобрени от Конференцията на министрите през май 2015 г., като в тях е посочено, че “ ...висшето
образование, научните изследвания и иновациите играят решаваща роля в подкрепа на социалното
сближаване, икономическия растеж и конкурентоспособността в световен мащаб. Като се има предвид
желанието европейските общества да се основават все повече на знанието, висшето образование е основен компонент на социално-икономическото и културното развитие. В същото време нарастващото
търсене на умения и компетенции изисква висшето образование да реагира по нов начин...В отговор на
разнообразието и нарастващите очаквания към висшето образование изискват фундаментална промяна
при предоставянето й; то изисква подход за учене и преподаване, в по-голяма степен фокусиран върху
студентите, обхващащ гъвкави модели за обучение и признаващ компетенциите, придобити извън
формалната учебна програма. Самите висши училища също стават по-разнообразни по отношение на
своите мисии, начини на предоставяне на образование и сътрудничество, включително нарастването
на интернационализацията...“. (1).
Практическото обучение на студентите спомага за придобиване на опит за живот в чужбина, за
развитието на тяхната лична и интелектуална зрялост, за подобряване на езиковите умения, за придобиване на междукултурни умения за общуване, повишаване на способността за адаптиране към нови
обстоятелства и гъвкавост и констуктувност при приемане и справяне с различията.
ЦЕЛ НА ДОКЛАДА:
Целта на настоящия доклад е да представи опита на Медицински колеж и да анализират ползите от
осигуряването на възможности за практическо обучение на студентите в рамките на ЕС.
МАТЕРИАЛИ И МЕТОДИ: проучване и анализ на учебна документация
ОБСЪЖДАНЕ И РЕЗУЛТАТИ:
От учебната 2011-2012 година Медицински колеж на Тракийски университет осигурява възможност
на студентите и преподавателите от Медицински колеж, в рамките на програма „Еразъм” и извън нея,
да осъществяват академичен и културен обмен за определен период от своето обучение или работа.
Осъществени са интернационални контакти и са реализирани партньорства с други европейски висши
училища и институции, осигуряващи бази за практическо обучение на студентите от трите специалности на Медицински колеж.(2).
До настоящия момент Медицински колеж е реализирал общо 72 изходящи мобилности, като от тях
51 /70,8%/броя са студентските мобилности с цел практика и 21 /29,2%/ броя са преподавателските
мобилности в държавите: Латвия, Швейцария, Австрия, Германия, Литва и Македония, Италия, Турция
и Кипър. /Фигура 1./
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Фигура 1. Изходящи студентски и преподавателски мобилности за периода 2011-2016 година
От общия брой изходящи мобилности на студентите, 40 /78,4%/са студентските мобилности в рамките
на Секторна програма „Еразъм+“ и 11 /21,6%/ са студентските мобилности на свободно договаряне с
работодатели извън „Еразъм+“. /Фигура 2./

Фигура 2. Съотношение на изходящите студентски мобилности по Програма Еразъм+ спрямо студентските мобилности извън Програма Еразъм + за периода 2011-2016 година
Освен изходящата мобилност, са реализирани и общо 13 входящи мобилности, като от тях 7 /53,8%/
броя са мобилности на преподаватели и административен персонал и 6 /46,2%/ броя са студентските
мобилности от държавите Латвия, Австрия и Германия. /Фигура 3./

Фигура 3. Входящи студентски и преподавателски мобилности за периода 2011-2016 година
Медицински колеж – Стара Загора
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В своите отчети и презентации, след реализирането на изходящите мобилности в други държави
в ЕС с цел практика, студентите от Медицински колеж отчитат ползите от проведените практики и
преддипломни стажове. Те посочват, че в резултат на мобилността, са подобрили свои персонални
качества, като са изградили доверие и увереност в себе си, разбиране на културното многообразие и са
придобили интеркултурни компетентности. Освен това студентите отчитат, че реализираната външна
мобилност е повишила тяхната пригодност за реализация в практиката и създава в тях увереност за успешна бъдеща трудова заетост. Проведените езикови тестове преди мобилността и след завръщането им
в Медицински колеж, показват при всички студенти повишаване нивото на чуждоезиковите умения.(2).
По време на провеждане на мобилността, студентите са в постоянен контакт с интернационалния
координатор на Медицински колеж, работещ с мобилностите по Програма Еразъм+ и извън нея, като
той е в постоянна връзка с приемащата организация и подпомага студентите при възникване на проблемни ситуации.
Той осигурява първоначалния контакт с висшите училища и практическите бази в рамките на ЕС
и извън него и договаря условията за подписването на билатерален договор. След подписването на
договора, той пристъпва към съгласуването и реализирането на конкретните изходящи и входящи
студентски и преподавателски мобилности.
Интернационалният координатор работи пряко също и с преподавателския състав по отношение на
неговата интернационална мобилност. Провеждането на предхождаща преподавателска мобилност
е от голямо значение за осигуряване на качество на провежданата студентската мобилност. При нея се
осъществява пряк контакт с приемащите висши училища и практическите бази, анализират се учебни
планове, учебни програми и квалификационни характеристики на изпращащото и приемащите висши
училища и се договарят условията за провеждането на обучението в практиката на студентите.
Преподавателската мобилност, освен за студентите, е от полза и за самите преподаватели. По време
на мобилността, те имат възможност да се запознаят с използването на други методи в учебния процес,
с различна по структура и организация учебната среда, с други култури и традиции и др. В рамките на
реализиране на мобилността, те повишават нивото на своите чуждоезикови компетентности.
След завръщането на студентите от мобилността, преподавателите разглеждат и анализират документите, попълнени от менторите от практическата база в приемащата институция, относно проведената
практика или преддипломен стаж на всеки студент, като се съобразяват с оценката на ментора при
окончателното оценяване на студента.
Реализирането на студентска и преподавателска мобилност в Медицински колеж, е от полза и за
неговото цялостно развитие.
Презентирането на мобилността от завърналите се студенти и контактите на студентите и преподавателите от Колежа с входящите мобилни студенти и преподаватели и персонал от партниращите
висши училища и работодателски организации от ЕС, допринася за повишаване информираността и
познанията за добрите практики в ЕС и повишава интеркултурната компетентност на немобилните
студенти. (2).
РЕЗУЛТАТИ:
Анализът на учебната документация и обратната връзка от страна на менторите от практиката показва, че практическото обучение в рамките на ЕС на студентите от Медицински колеж на Тракийски
университет, подпомага надграждането на практически знания и опит, и осигурява възможности за
бъдеща професионална реализация.
Освен за мобилните студенти, има реализирани ползи от студентската мобилност и за: преподавателския и административния персонал, Медицински колеж, немобилните студенти, партниращите
институции от ЕС, предоставящи база за практическо обучение на студентите,партниращите висши
училища отг ЕС и др.(Схема 1.)
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Схема1. Ползи от реализираната студентска мобилност
ИЗВОДИ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
Разширяваненето на сътрудничеството с висшите училища и бизнеса от държавите-членки на ЕС
и обучението в реална работна среда извън границите на България, подпомагат надграждането на
професионалните компетенции на студентите от Медицински колеж, като им осигурява възможност
за усъвършенстване на личния им потенциал за бъдеща успешна професионална реализация.
ИЗТОЧНИЦИ:
1. Стандарти и насоки за осигуряване на качеството в Европейското пространство за висше образование (ESG), май 2015, от http://www.enqa.eu/indirme/esg/ESG%20in%20Bulgarian_by%20NEAA.pdf
2. Учебна документация на Медицински колеж, Тракийски университет, Стара Загора за периода
2011-2016 година

НЕВЕРБАЛНАТА КОМУНИКАЦИЯ В МЕДИЦИНСКАТА ПРАКТИКА
Албена Андонова
Медицински факултет, Тракийски университет
Резюме
Ефективната комуникация в медицинската практика е важен елемент от лечебния процес. Вербалната
комуникация се възприема като носител на съдържанието, а невербалната изразява отношението към
информацията. Чрез невербалните знаци може да се установи емоционалното състояние, степента на
увереност и компетентност на здравния специалист. Владеенето на езика на тялото от медицинските
специалисти улеснява разбирането на информацията от пациента и близките му, вдъхва им увереност
и надежда за оздравяване. Познаването на психичното състояние, религиозните и социо-културните
особености на пациента позволява чрез невербалната комуникация медицинския специалист да създаде
у тях чувство на сигурност, увереност и позитивизъм.
Ключови думи: невербална комуникация, медицинска помощ, информация, пациент, доверие

NON-VERBAL COMUNICTION IN MEDICAL PRACTICE
Albena Andonova
Trakia University, Medical Faculty
Abstract: Effective communication in medical practice is an important part of the healing process. Verbal
communication is seen as a carrier of content and nonverbal express attitude towards the information.
By nonverbal signs can be detected emotional state, the level of confidence and competence of healthcare
Медицински колеж – Стара Загора
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professionals. Knowing the body language of medical specialists facilitated understanding of information from
the patient and his relatives, gives them confidence and hope for recovery. Knowing the mental state, religious
and socio-cultural characteristics of the patient through nonverbal communication allows the healthcare
professional to create in them a sense of security, confidence and positivity.
Key words: non-verbal communication, medical
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ПОСТЕРНА СЕСИЯ
МЯСТО НА ТЕСТОВЕТЕ ЗА ХРАНИТЕЛНА НЕПОНОСИМОСТ
В ЛАБОРАТОРНАТА ДИАГНОСТИКА
Автори: Весела Сотирова1, Биляна Борисова1, Галя Камбурова1, Мая Визева1, Росен Михайлов1,2
1
МК „Йорданка Филаретова“, 2СМДЛ „Рамус“ ООД
Цел на изследването. Въведение:
Съществуват различни диетични режими, базирани на противоположни теории: от вегански, вегетариански до изцяло изискващи употреба на млечни и местни белтъци, както и от въглехидратни такива до
схеми с пълно изключване на захарите и глутена. Понякога един и същ пациент последователно спазва
коренно различни диети. Един от модерно базираните режими е свързан с провеждането на тестове за
хранителна непоносимост. Тези тестове са относително нови и схващанията за тях са противоречиви.
Материали и Методи:
Проучването включва 100 пациенти провели тестове за хранителна непоносимост Food Detective,
OMEGA Diagnostics Group PLC. Тестът определя специфични IgG срещу 48 храни и хранителни продукти.
Обсъждане:
Най-често срещаните позитивни резултати са за пшеница, мая и яйца, мляко и орехи. Относително
по-рядко позитивни са резултатите за джинджифил, ориз, леща, грах и боб. Основните причините за
провеждане на теста са наднормено тегло, лесна умора, стомашен дискомфорт, съпътстващо хронично
заболяване или друго. При повечето пациенти спазването на диета, съобразена с теста има позитивен
резултат.
Заключение:
Тестът за хранителна непоносимост може да се разглежда като модерен лабораторен подход при
определяне диетичен режим на пациента. Тестът е приложим при всяка една диетична схема и е добре
да се провежда преди стартиране на диета и контролни тестове след 3-6 месеца или година (не по рано).
Ключови думи: диета, хранителен режим, , непоносимост към храни, специфични IgG

PLACE OF FOOD INTOLERANCE TESTS IN LABORATORY DIAGNOSTICS
Authors: Vesela Sotirova1, Bilyana Borisova1, Galia Kamburova1, Maya Vizeva1, Rosen Mihaylov1,2
1
MC „Yordanka Filaretova“
2
IMDL „Ramus“ OOD
Study objective. Introduction:
There are various dietary regimens based on contrary theories: from vegan, vegetarian to completely requiring
use of milk and meat proteins, as well as from carbohydrate ones to schemes with complete exclusion of sugar
and gluten. Sometimes one and the same patient consistently complies with radically different diets. One of the
modern-based regimens is connected with the conduct of tests for food intolerance. These tests are relatively
new and the concepts for them are contradictory.
Materials and Methods:
The study includes 100 patients who have participated in tests for food intolerance. Food Detective, OMEGA
Diagnostics Group PLC. The test determines specific IgG against 48 foods and food products.
Discussion:
The most common positive results are for wheat, yeast and eggs, milk and nuts. Relatively less positive
results are for ginger, rice, lentils, peas and beans. The main reasons for conducting the test are overweight,
fatigue, stomach discomfort, concomitant chronic disease, etc. In most patients keeping to a diet consistent
with the test has a positive result.
Conclusion:
The test for food intolerance can be seen as a modern laboratory approach in determining the diet of the
Медицински колеж – Стара Загора
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patient. The test is applicable to any diet and it is good to perform it before starting the diet and control tests
after 3-6 months or a year (not earlier).
Keywords: diet, dietary regimen, food intolerance, specific IgG

КОНВЕНЦИОНАЛНИ И СЪВРЕМЕННИ МЕТОДИ
ЗА ДИАГНОСТИКА НА БАКТЕРИАЛНИ СПИ
Автори: Ива Иванова1, Диляна Миликина1, Екатерина Иванова1, Весела Райкова2
Медицински колеж “Йорданка Филаретова” 2Катедра медицинска микробиология, МУ – София

1

Методите за диагностика на СПИ са определящи за навременното поставяне на етиологична диагноза
и избора на адекватно лечение .
Обект на настоящия труд са конвенционалните и съвременни методи за диагностика на бактериални СПИ.
Цел на разработката е представяне на спецификите, предимствата и недостатъците на описаните
методики.
Задача: Представяне на набор от класически микробиологични и молекулярно-генетични методи
за диагностициране на сексуално предавани бактериални инфекции.
Изводи: Методите за изследване на СПИ са разнообразни и взаимнодопълващи се. За максимална
достоверност на резултатите е препоръчително комбинирането на поне две методики. Усъвършенстването и проучването на нови технологии съкращава времето за поставяне на етиологична диагноза и
навременно започване на подходящо лечение.
Ключови думи: диагностика на СПИ, конвенционални и съвременни методи.

CONVENTIONAL AND MODERN METHODS FOR DIAGNOSIS OF BACTERIAL STI
Аuthors: Iva Ivanova1, Diliana Milikina1, E. Ivanova1, Vesela Raykova2
1
Medical College “Jordanka Filaretova”, Medical University of Sofia
2
Department of Medical Microbiology, Faculty of Medicine,Medical University of Sofia
Methods for diagnosis of STI are determinative for the timely etiological diagnosis and selection of adequate
treatment.
Object of the current work are conventional and modern methods for diagnosis of bacterial STI.
Purpose of this elaboration is to present the specifics, advantages and deficiencies of the described methods.
Task: Presentation of range of classical microbiological and molecular-genetic methods for diagnosing of
sexually transmitted bacterial infections.
Conclusions: Methods for diagnosis of STI are various and mutually complementing. It is recommended
combining of at least two methods for maximal authenticity of the results. Improvement and research of new
technologies shortens the time of setting the etiological diagnosis and timely initiation of appropriate therapy.
Keywords: diagnosis of STI, conventional and modern methods

СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА КАЧЕСТВОТО НА ГЕНОМНА ДНК ЕКСТРАХИРАНА
ОТ ПАРАФИНОВИ СРЕЗИ НА БИОПСИЧНА ТЪКАН И ОТ ЦЯЛА КРЪВ
Ирена Ганева, Eлина Александрова, Красимира Динкова, Мая Гълъбова
Катедра „Обща и клинична патология, съдебна медицина и деонтология“, МФ, Тракийски университет
Екстракцията на геномна ДНК (гДНК) е един от най-важните и критични етапи от редица молекулярно-биологични методи. Затова въпросът за качеството на екстрахираната гДНК остава съществен,
защото е от значение за прецизността и дължината на ДНК последователностите, встъпващи в последващи етапи на генетичните анализи.
Целта на изследването е да се оцени качеството на гДНК, екстрахирана от цяла кръв и от парафинови
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срези на биопсична тъкан от пациентка с ендометриален карцином.
Екстракцията на гДНК беше осъществена на принципа на колонна екстракция през твърда фаза
(силика мембрана). Беше използван търговски кит при стриктно спазване предписанията в протокола
на производителя. Концентрацията на ДНК беше замервана спектрофотометрично при дължина на
вълната 260нм. В допълнение качеството на екстрахираната гДНК бе оценено на 1% агарозен гел, оцветен с етидиев бромид.
Концентрацията на гДНК от кръв бе 9 нгр/мкл, а тази от тъкан бе 243 нгр/мкл. гДНК от тъкан
съдържа голямо количество фрагменти с различна дължина, което ясно личи от провлачената ивица,
която образува в 1% агарозен гел. Докато гДНК от кръв, формира ярка и добре обособена ивица в 1%
гел- доказателство за интактността на молекулата.
В заключение, нашите резултати показват, че гДНК, екстрахирана от включена в парафин тъкан е
ненадежден материал за провеждане на генетични изследвания.
Ключови думи: ДНК, кръв, биопсична тъкан

COMPARATIVE ANALYSIS OF THE QUALITY OF GENOMIC DNA EXTRACTED
FROM FORMALIN FIXED-PARAFFIN EMBEDDED BIOPSY TISSUE AND WHOLE BLOOD
Irena Ganeva, Krasimira Dinkova, Maya Gulubova
Department of General and Clinical Pathology, Forensic Medicine and Deontology;
Faculty of Medicine; Trakia University
Extraction of genomic DNA (gDNA) is one of the most important and critical stages of a number of molecularbiological methods. The issue of the quality of extracted gDNA remains essential because it is important for the
accuracy and length of DNA sequences entering into subsequent stages of genetic analysis.
The aim of our study was to assess the quality of gDNA extracted from whole blood and paraffin sections
of biopsy tissue from a patient with endometrial carcinoma.
The extraction of the gDNA was carried out via spin columns with silica membrane. Commercially available
kit was used following the manufacturer’s instructions. DNA concentration was spectrophotometrically
measured at a wavelength of 260nm. In addition the quality of the extracted gDNA was evaluated on a 1%
agarose gel stained with ethidium bromide.
The concentration of the gDNA from blood was 9 ng / l, and that of the tissue was 243 ng / l. gDNA,
extracted from tissue contains large amounts of fragments of varying length, which is obvious from the drag
strip, forming on a 1% agarose gel. While the gDNA from blood formed bright and well differentiated strip on
1% gel which is a solid proof of the intactness of the molecule.
In conclusion, our results indicate that the gDNA extracted from paraffin-embedded tissue is unreliable
material for conducting genetic research.
Кey words: DNA, blood, tissue biopsy

ЗНАЧЕНИЕ НА “PRETREATMENT” ПРОЦЕДУРИТЕ В ИМУНОХИСТОХИМИЧНОТО
ИЗСЛЕДВАНЕ И КАЧЕСТВОТО НА ПОЛУЧЕНИЯТ РЕЗУЛТАТ
Красимира Динкова, Ирена Ганева, Юлиан Ананиев, Мая Гълъбова
К-ра по обща и клинична патология, съдебна медицина и деонтология, и дерматовенерология,
МФ, Тракийски университет, Стара Загора
Въведение
Ролята на предварителната обработка (pretreatment) в имунохистохимичната (ИХХ) диагностика е
от изключителна важност за отчитането на резултатите и последващото поставяне на диагноза.
Ние си поставихме за цел да определим влиянието на някои фактори в предварителната фаза на
ИХХ обработка върху крайния резултат и качеството на препаратите.
Материали и методи
Изпозлвахе 5 случая с по 2 среза на препарати предварително подбрани за ИХХ изследване, като
проследихме влиянието на температурата на варене (ТВ), продължителното миене (М), времето на
Медицински колеж – Стара Загора
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експозиция с пероксидазен блокиращ реагент (ПБР), продължителността на инкубация с първичното
и вторично антитяло (ВИ), както и преждевременното изсушаване на препаратите.
Резултати и заключение
Установихме, че ТВ оказва влияние върху степента на експресия на антитялото и количествената му
оценка, и чистотата и контрастът на препаратите бяха в правопропорционална зависимост от миенето.
Не установи разлика във ВИ и качеството на препарата. По-късата или липсваща ПБР оказва негативно
влияние върху качеството, а изсушаването на препаратите води до прекъсване на реакцията и невъзможност за точно отчитане.
Ключови думи: ИХХ, pretreatment, качество на препарати

IMPORTANCE OF „PRETREATMENT“ PROCEDURES IN IMMUNOHISTOCHEMICAL
ANALYSIS AND THE QUALITY OF OBTAINED RESILTS
Krasimira Dinkova, Irena Ganeva, Julian Ananiev, Maya Galabova
Department of General and clinical pathology, forensic medicine and deontology, and Dermatology,
MF, Trakia University, Stara Zagora
Introduction
The role of pre-treatment procedures in immunohistochemical (IHC) analysis has a significant impact on
the obtained results and subsequent diagnosis.
The aim of our study was to determine the influence of some factors in the preliminary phase of IHC treatment
on the outcome and quality of preparations.
Materials and Methods
Five cases preselected for IHC study were enrolled as we followed the effect of the boiling temperature
(BT), the continuous washing (W), the exposure time with peroxidase blocking reagent (PBR), the duration of
incubation with the primary and secondary antibody (AI) and premature drying of the preparations.
Results and Conclusion
We established that TB influences the degree of expression of the antibody and its quantitative evaluation
and, additionally, the purity and contrast of the preparations correlated with the washing procedures. We found
no correlation between AI and the quality of the preparation. Shorter or missing PBR had a negative impact on
the quality of the preparations and their dryness led to quenching and inability to accurately report the results.
Key words: IHC, pretreatment, quality of preparations

МИКРОЕЛЕМЕНТИТЕ – ХРОМ, МЕД И ЦИНК В ХРАНЕНЕТО ПРИ ДИАБЕТ ТИП2
Мая Визева
Медицински Колеж „Й. Филаретова“, Медицински Университет – София
РЕЗЮМЕ
Целта на настоящото проучване е да предостави анализ и оценка на съвременната научна литература, касаеща ролята на микроелементите в превантивното и диетично хранене при Диабет тип 2, в
съответствие с настоящите стандарти за здравни грижи.
Методологията включва анализ на научната информация, предоставена по Медлайн за последните
10 години, както и препоръките в Стандартите за здравни грижи при Диабет от АДА за периода 2010
– 2016 г.
Резултатите от анализа на микроелементи, участващи в процесите на иницииране и развитие на
Диабет тип 2 обхващат биологичната роля на следните елементи: хром, мед и цинк. Предоставени са
данни за ефекта на хрома върху чувствителността на бета-клетките и първата фаза на инсулиновата секреция. Обсъдено е и влиянието на хрома върху инсулиновите рецептори. Действието на медта и цинка
се свързва с активността на антиоксидантните ензими, имащи защитна роля срещу вредното действие
на свободните радикали, които се увеличават при дефицит на медта и при високи нива на желязо в
хранителния прием. В същия аспект е разгледана и ролята на цинка като антиоксидант, участващ в
реакциите на глутатион пероксидазата.
Заключение. Анализът и оценката на съвременните достижения на науката по разглеждания про-

236

Тракийски университет

20 - 21 октомври 2016
блем показват определено развитие на познанието, което е предоставено на специалистите по здравни
грижи за повишаване на тяхната информираност и съответно на ефективността на грижите им, чрез
използване на съвременните препоръки за хранителен прием на микроелементи при диабет тип2.
ВЪВЕДЕНИЕ
Един от основните подходи в превенцията на Диабет тип2 е модулиране на храненето. Многобройни проучвания са посветени на ролята на макронутриентите, с определен акцент към въглехидратите
и мазнините, които вече са включени като качествени нива и количествени стойности за хранителен
прием в стандартите за здравни грижи при популационните рискови групи за развитие на диабет.
Микронутриентите (витамини и минерали) заемат също своето достойно място в препоръките не
само за здравословното хранене на населението, но и за изграждане на превантивни и диетични режими при лица с Диабет тип 2. С особено научно внимание се ползват микроелементите, чието участие е
есенциално за протичането на редица физиологични процеси, някои от които с основно значение за
патогенезата на диабета.
Специалистите по здравни грижи се нуждаят от широка научна информация, за да постигнат ефективни превантивни резултати срещу инициирането и развитието на Диабет тип 2, което обосновава
настоящото проучване, за постигане на по-висока степен на информираност.
Целта на настоящото проучване е да предостави анализ и оценка на съвременната научна литература, касаеща ролята на микроелементите хром, цинк и мед в превантивното и диетично хранене при
Диабет тип2, в съответствие със съвременните Стандарти за здравни грижи .
Методология. Извършен е анализ по Медлайн, фокусирайки се върху списанията, третиращи Диабет, хранене и здравни грижи .
Анализирани са Стандартите за здравни грижи, с акцент върху ролята на микронутриентите при
диабет, публикувани от Американската Диабетна Асоциация за периода 2010 – 2014 година, включвайки
препоръките за хранене.
Анализ и оценка на прегледаната научна информация
Основен подход в здравните грижи е използването на храненето, като процес, позволяващ лесно и
измеримо модулиране, както на макронутриентите, така и на микронутриентите, притежаващи специфика на физиологичното си действие. Богатата научна информация относно ролята на микроелементите
позволява да насочим интереса си към тези елементи, които имат по-голямо значение в патогенезата и
съответно в превенцията на диабета и съпътстващите го усложнения. Изборът на подходящ хранителен
режим може да допринесе за повишаване на инсулинната сензитивност; минимизиране на действието
на свободните радикали; редуциране честотата на възпалителните процеси, съпътстващи диабета;
стабилизиране нивото на кръвната захар; минимизиране на риска от развитие на диабет.
Ще предоставим последователно данни за спецификата на действието при диабета на микроелементите хром, мед и цинк.
Хром. Хромът е един от най-широко представените неорганични елементи в земната кора и морската
вода. Той се открива в три различни форми – метал, три-валентен и шест-валентен хром. Три-валентният
хром се открива в храните и хранителните добавки. Той е есенциален елемент, с много ниска токсичност.
Интересът към хрома, като нутриент, активиращ метаболизма на глюкозата датира далеч във времето.
Още през 18-ти век при експериментални проучвания върху плъхове, хранени с дефицитна на хром
диета, е установена намалена способност за отговор на организма срещу завишените нива на глюкоза
в кръвта. Тази способност обаче бързо била възстановявана чрез обогатяване на диетата отново с Cr. В
последствие учените доказват, че йоните на хрома са фактора, водещ до повишаване нивото и съответно
ефективността на действието на инсулина [1, 11].
Дефицитът на хром в диетата се свързвал основно с неговата биоактивна форма, наричана тогава
“Глюкозотолерантен фактор“ (ГТФ или GTF). Този фактор е описан като комплексно съединение от никотинова киселина, амино киселина (най-често глицин, цистеин, глутамат) и хром. Все още не е изяснен
напълно механизма на неговото действие. Допуска се участието му, както в евентуалното превръщане
на инсулина в други активни форми, така и в участието му по транспортния механизъм, довеждащ
инсулина до специфичните за него рецептори.
Редица клинични проучвания при диабетно болни, доказват че приемът както на неорганичните
форми на хрома (хром-хлорид), така и органичните като ГТФ, имат позитивен ефект върху нивото на
серумната глюкоза [2]. Други изследвания обаче не потвърждават тези резултати, което прави проблема
дискутабилен, изискващ допълнителни изследвания [1,11, 5].
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Интересни са резултатите от проучвания върху диабетно болни, третирани с екстракти от богати
на хром храни (бирена мая), а не със синтетични производни на хрома. Изследователите установяват
до 17% понижение на гликирания хемоглобин и до 36% повишение на HDL, без промяна в нивото на
триглицеридите [1, 12].
Суплементирането на диетата с хром при жени с гестационен диабет, показва също позитивен ефект,
който изследователите обясняват с директно въздействие на хрома върху бета-клетките на панкреаса и
съответно с първата фаза от секрецията на [2, 3].
Механизмът на действие се свързва с повишена способност за захващане на инсулина към съответните рецептори, както и с повишаване броя на рецепторите чрез активиране на ензимите, участващи
в този процес Разнопосочни са данните за въздействието на различните форми на хрома върху активността на инсулина, както и за позитивния и негативен ефект от приложението на хром-пиколината.
Кинетични изследвания върху активността на инсулина при приема на различните форми показват,
че те имат директна роля върху метаболизма и на въглехидратите и на мазнините Въпреки, че няма
клинична дефиниция за състоянието - хромов дефицит, много проучвания при пациенти на тотално
парентерално хранене предоставят данни за понижени нива на хром при диабет [12, 3, 11].
Еднопосочни са становищата на учените, че до суплементиране на диетата с хром, трябва да се
прибягва само при установен дефицит или недостиг. Препоръчителният дневен прием за възрасни е
както следва :
 мъже, на възраст: 19 – 50год. - 35 mcg /ден; над 50 год. - 30 mcg /ден
 жени, на възраст: 19 – 50год. - 25 mcg /ден; над 50год. - 20 mcg /ден [12]
Мед. Медта е преходен метал, широко разпространен в природата. Есенциалността му за нормалната
функция на човешкия организъм е установена десетки години след доказателствата за незаменимата
му роля за растежа и развитието на растенията.
Биологичната роля на медта се свързва основно с участието и като ко-фактор в различни антиоксидантни ензими, отговорни за имунната защита на организма [14, 13].
Научни експериментални проучвания, относно ролята на медта при диабета показват, че ниския
прием на мед с храната води до атрофия на панкреаса, повишена концентрация на глюкозата в кръвта, понижено ниво на инсулина и повишен гликиран хемоглобин. Клинични изследвания посочват,
че при диабетно болни често се наблюдават повишени нива на медта, което може да бъде обяснено с
активизиране на антиоксидантната защита срещу вредното действие на свободните радикали, които
съпътстват развитието на диабета [15, 6].
Интересни са взаимодействията между различните неорганични елементи. Така например се смята,
че съотношението между медта и цинка е биологичен маркер за усложненията, съпътстващи диабета
(диабетно стъпало). Стойността на това съотношение е значително по-висока при болни с диабетно
стъпало, в сравнение с тези притежаващи само симптоматиката характерна за диабета без усложнения.
Препоръчителните нива за среднодневен прием на мед са 1 -2mg /ден [7].
Цинк. Цинкът изпълнява важна роля в множество клетъчни процеси. Нормалното функциониране
на специализираните имунни клетки, може да бъде постигнато само в присъствие на цинк в определени количества. Този микронутриент е необходим освен това и за здравето на кожата, очите и костната
система.
Връзката на цинка с диабета е свързана с неговото участие в синтеза, запазването, освобождаването и
интегритета на инсулина. Установено е, че диабетно болните имат нарушен цинков статус, изразяващ
се в ниски серумни нива, висока степен на екскреция и нарушени функции, в които цинкът участва.
Преодоляването на цинковия дефицит води до определено нормализиране на показателите, маркери
за промяна в глюкозната и инсулинова активност [13, 4].
Подобрението на глюкозната хомеостаза е позитивно свързано със серумната цинкова концентрация.
Дори при пациенти с инсулинозависим диабет, суплементирането с цинк също води до понижение
на увреждането на липидния статус, с по-голям ефект при пациенти без ретинопатия, в сравнение с
пациенти с диабет и ретинопатия [14, 15].
Основната причина за болестността и смъртността при възрастни диабетно болни е нарушената
имунна защита, която води до увеличаване на случаите с инфекциозни заболявания. Като се добавят
и съпътстващите усложнения при диабета, съвсем ясно се очертава нуждата от прием на хранителни
добавки, доставящи цинк на организма.
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Препоръчителните нива за среднодневен прием на цинк за здрави възрастни лица е между 7 и 15
mg /ден [7].
Заключение Анализът и оценката на съвременните достижения на науката по настоящия проблем
показват определено развитие на познанието, обогатено с много нови данни, аргументирани с научни
доказателства, което налага повишаване на информиранността на специалистите, занимаващи се със
здравни грижи при диабетно болни. Предоставените конкретни стойности, както и съотношения между
отделните микроелементи ще бъдат улеснение при изготвяне на индивидуалните модели за здравни
грижи, касаещи храненето при диабет.
Масовото използване на хранителни добавки, като мултивитамини и минерали изисква познания
и на самите диабетино болни и на лицата, предразположени към развитие на тази болест, за да се постигне ефективен селф-мениджмънт.
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CHROMIUM, COPPER AND ZINC IN DIABETES TYPE 2 NUTRITION
Maya Vizeva
Medical College „Y. Filaretova“, Medical University – Sofia
SUMMARY
The aim of this study is to provide an analysis and evaluation of current scientific literature data on the
role of micro elements - chromium, copper and zinc in preventive nutrition for diabetes type 2 in accordance
with current standards of health care.
The methodology includes an analysis of the scientific information provided from MEDLINE for the last
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10 years and the recommendations in standards of health care in diabetes by ADA for the period 2010 - 2016.
The results of the current study on microelements involved in the processes of initiation and development
of diabetes type 2 cover biological role of the following elements: chromium, copper and zinc. Data were
submitted to the effect of chromium on the sensitivity of the beta cells and the first phase of insulin secretion.
The effect of chromium on insulin receptors is discussed. The effects of copper and zinc are associated with
the activity of antioxidant enzymes.
Conclusion. The analysis and evaluation of new achievements of science on the issue show a certain
development of the knowledge that is required to be provided to health care professionals to enhance their
awareness and respectively the effectiveness of health care.
Keywords: type 2 diabetes, microelements, nutrition
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Introduction: Fats are macronutrients main suppliers of energy for the body, whose form is determined by
the constituent fatty acids. According to their ability to be synthesized in the human body the fatty acids (FA)
are two groups: the „non-essential“ and „essential.“
Objective: For the analysis of FA a chromatographic techniques is used. For this purpose has been developed
gas chromatography /GC/ method for determining their various matrices.
Material and Methods: The free FA are estimated by cold extraction method of Bligh and Dyer and regarded
by the method of Soxhlet, and then after trans-methylation are bring the molecules to „a volatile“ form and
splitting in a GC column with a polar stationary phase and a carrier gas nitrogen.
The Flame ionization detection /FID/ is used, as the registered signal is proportional to the concentration.
Identification is by the comparing the retention time on the column with that of the reference FA.
Results and discussion: The FAs are determined by the method of normalization. The parameters of the
method are: Scope, 0.1 ÷ 99.9%; Detection limit> 0.03%; Limit of determination> 0.1%; Uncertainty of 0.06 to 0.25%.
The results of the chromatographic analysis are registered in the software and the data enter in laboratory
information management system.
Conclusion: The method makes it possible to calculate quantitatively as individual FK and saturated; Omega
3; omega 6; Omega 9 and trans-FA.
Key words: fatty acids, GC analysis
Въведение: Мазнините са макронутриенти, основни доставчици на енергия за организма, като един
грам мазнина дава девет килокалории енергия (за сравнение един грам белтък или въглехидрат имат
по четири килокалории енергийна стойност).
Публикувани са стандартни методи[1, 2, 3, 4] за анализ на мастни киселини, които са за вече извлечена
от матрицата мазнина. Не са открити такива за пълния процес от извличането на мазнината, съдържаща мастните киселини до крайното им определяне. Това налага разглеждането на настоящият метод,
в които е приложен целия аналитичен процес.
За анализ на мастни киселини се прилагат хроматографски техники, като най-често това е газова
хроматография с пламъчнойонизационна детекция (GC/FID) и разделяне в капилярна колона, в непрекъснат поток от инертен газ и температурно програмиран режим. Като матрица е използвана проба от
ленено семе, което е известно с високото си съдържание на PUFA и в частност на Омега мастни киселини.
В последните години е налице силен интерес към полиненаситените мастни киселини, като причината за това са данните от проучвания, които установяват обратна зависимост между консумирането на
PUFA и сърдечно-съдовите заболявания. От голямо значение за здравословното хранене са т.н. Омега
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мастни киселини. Той се определя от мастните киселини, които я съставят. Мастните киселини се разделят още по отношение разположението на заместителите спрямо равнината на двойната връзка на
цис и транс изомери.
Цел: Голямото значение на мазнините при анализа на здравословното хранене в последните години,
налага необходимостта от по-детайлно разглеждане на състава на мазнините. За анализа на мастните
киселини се използват хроматографски техники, като се използва GC/FID метод за определянето им
различни матрици.
Материал и методи: Свободните мастните киселини са екстрахирани по студен метод на Блайх и
Дауер, а свързаните по метод на Соксле, след което метилирани, с цел довеждане молекулите до „летлива“ форма и разделяне в GC колоната, с полярна стационарна фаза и носещ газ азот. Детекцията е
FID, като регистрирания сигнал е пропорционален на концентрацията. Идентифицирането е по време
на задържане в колоната и сравнението му с това на референтни мастни киселини.
Методът, по който е анализирано съдържанието на мастни киселини в ленено масло е GC/FID.
Анализът е извършен след превръщането на мастните киселини в метилови естери. Метиловите естери
на мастните киселини се разделят след инжектиране в капилярна газ-хроматографска колона с високо
полярна стационарна фаза. Разделянето в колоната става по отношение на тяхната дължина на веригата,
степен на (не)насищане и геометрия на позицията на двойните връзки. Разделянето в газ-хроматографската колона се извършва в поток от инертен газ – азот или хелий. Молекулите на отделните естери на
мастни киселини постъпват в хроматографската колона, където се придвижват с различна скорост и я
напускат по различно време, което позволява постъпването им в детектора последователно (с различно време на задържане), в зависимост от зададената програма и протичащите в колоната процеси на
сорбция-десорбция. Детекцията се извършва в пламъчно-йонизационния детектор където метиловите
естери изгарят в пламък. При изгарянето се регистрира сигнал, пропорционален на количеството на
съответния метилов естер на мастна киселина.
Идентифицирането на отделните метилови естери на мастни киселини се извършва по време на задържане в хроматографската колона и сравнението му с това на референтни (еталонни-чисти вещества)
мастни киселини. Количественото определяне се извършва по метода на нормализацията, при който се
приема че 100% от мастните киселини в пробата са елуирани (преминали през колоната) и детектирани.
Резултати и обсъждане: При отделните групи продукти се прилагат методи за извличане на мазнината и се изчислява съдържанието на мазнината в %.
Изчисляване съдържанието на общи мазнини в %
								
							 m 2 − m1
,

Ì =

m0

100 %

където:
M – количеството общи мазнини, %
m1 - маса на приемната колба с регулатора на кипене, g
m2 маса на приемната колба с регулатора на кипене и екстрахирания материал, g
m0 – масата на взетия за анализ материал, g
Следващият процес - метилиране на мастните киселини, съдържащи се в извлечената мазнина
е извършен по преестерификационнен метод с метанолов разтвор на калиева основа или с борен
трифлуорид, като мазнината предварително е разтворена в изооктан или дихлорметан. Метилираните
мастни киселини от пробата се разделят на капилярна газ хроматографска колона с високо полярна
стационарна фаза, по отношение на тяхната дължина на веригата, степен на (не) насищане и геометрия
и позицията на двойните връзки.
Разделянето е извършено в Газов хроматограф, с вградени GLP функции, автоматично тестване на
системата при включване, непрекъсната проверка на работните параметри с отчитане на всяко отклонение, вграден комуникационен порт за пълно компютърно управление на системата. За разделянето на
мастните киселини са използвани: GC Column 30m x 0.25mm ID, 0.25μm - полярна фаза, оптимизирана
за FAME анализи; Детектор FID, с работна температура 280ºС; Газове: Carrier flow: Азот 1,000 mL/min;
Carrier gas saver flow: 20,0 mL/min; Carrier gas saver time: 3,00 min; Air flow: 350,0 mL/min; Hydrogen
flow: 35,0 mL/min; Makeup gas flow: 40,0 mL/min; Инжектирано количество 1µl, при температура на
инжектора 250ºС, Purge flow: 5,0 mL/min; Split flow: 50,0 mL/min;
Медицински колеж – Стара Загора
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Изчисляване на съдържанието на метилови естери на мастните киселини (FAME),
Резултатите от хроматографския анализ се регистрират с помоща на софтуера на апарата. Откриване
и идентифициране на отделните FAME се извършва автоматично, след въведените наименования и
изчислени от софтуера площи на CRM. Отделните FAME в CRM и в пробата са представени като относително процентно съдържание към общата сума площи на всички съдържащи се в FAME в CRM и в
пробата, която обща сума е 100%. От площите на пиковете на пробата, изчислени от хроматограмата,
се получават относителните проценти по площ за компонентите от анализираната смес (Сi):

G
i .100 ,
								
C
i =

∑ Gi

където:
Gi - площ на пика отговарящ на i-тия компонент на пробата (mm2)
ΣGi- сума от площите на пиковете на всички компоненти на пробата (mm2).
Изчисляване на съдържанието на мононенаситени мастните киселини в продукта, - Fms,
			

( A1 + A2 + ... Ai
					
Fms =

∑

M

)

100 %

,

където:
ΣA1...Ai – сумата от площите на мононенаситени мастни киселини (Ci:1) в пробата, като относително
процентно съдържание;
M - количеството общи мазнини, %;
Таблица 1. Съдържание на мононенаситени мастните киселини в CRM, %

Изчисляване на съдържанието на полиненаситени мастните киселини в продукта, Fps

Fps =

∑ ( A1 + A2 + ... Ai )100
M

% ,

където:
ΣA1...Ai – сумата от площите на полиненаситени мастни киселини (Ci:n) в пробата, като относително
процентно съдържание
M - количеството общи мазнини, %
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Таблица 2. Съдържание на полиненаситени мастните киселини в CRM, %

Изчисляване на съдържанието на транс мастни киселини в продукта – Ft
Сумата от С18:1 транс и С18:2 транс метилови естери на мастни киселини, като част от масата на
всички метилови естери на мастни киселини.
trans-9-octadecenoic (elaidic)t9-C18:1
trans-9,12-octadecadienoic (linolelaidic)
9t,12t-C18:2

∑( (

)

(

))

A t 9C18 : 1 + A t 9,12 C18 : 2
										
100
F
t =
M

% ,

където:
ΣA1...Ai – сумата от площите на транс мастни киселини (t9; t9,12 C18:1;2) , %
M - количеството общи мазнини, %
Таблица 3. Съдържание на транс мастните киселини в CRM, %

Валидирането на метода е извършено посредством работни разтвори на CRM FAME - С4 до С24,
Supelco 37-Component FAME Mix (47885-U) с проследими метрологични характеристики, съответстващи
на измервания обхват.
Медицински колеж – Стара Загора
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Данните от анализите постъпват в софтуерен продукт LIMS, осигуряващ управление на информационните потоци в лабораторията. LIMS е структурирана база данни за съхранение и управление
на лабораторната информация, свързана с анализите, извършвани в лабораторията, която позволява
ефективно планиране и контрол на данните. Основна функция на LIMS е осигуряване проследимост на
всяка проба – регистрация, възлагане на анализ, въвеждане на резултатите, проверка и потвърждаване
на резултатите.
Съдържанието на мастни киселини е определено по метода на нормализацията. Параметрите на
метода са: Обхват, 0.1÷99.9 %; Граница на откриване >0,03 %; Граница на определяне >0,1 %; Неопределеност от 0.06 до 0.25%.
Резултатите от хроматографския анализ се регистрират с помоща на софтуера на апарата. Откриване
и идентифициране на отделните метилови естери се извършва автоматично, след въведените наименования и изчислени от софтуера данни и регистрирани на хроматограмата. От данните, изчислени
върху хроматограмата се получават относителните проценти за компонентите от анализираната смес.
По този начин могат да се определят 37 мастни киселини – наситени и ненаситени.
Метода дава възможност да бъдат изчислени количествено освен индивидуалните мастни киселини
и следните групи: наситени; мононенаситени; полиненаситени.
От полиненаситените се изчисляват интересуващите ни Омега-3 и Омега-6 мастни киселини:
Omega-3-Fatty acid
cis-9,12,15octadecatrienoic		
(α-linolenic)
5,8,11,14,17-eicosapentaenoic		
(EPA)		
4,7,10,13,16,19-docosahexaenoic
(DHA)
Omega-6-Fatty acid
cis-9,12-octadecadienoic
cis-6,9-octadecatrienoic
5,8,11,14-eicosatetraenoic

(Linoleic)
(Y-linolenic)
(arachidonic)

Фиг 1. Сравнителна хроматограма на референтен микс от метилови естери на мастни киселини с
естери на мастни киселини на ленено масло.
Таблица 4. Наситени към ненаситени мастни киселини в проба и литературни източници
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Заключение: Методът дава възможност да бъдат изчислени количествено както индивидуални мастни киселини, така и наситени; омега 3; омега 6; омега 9 и транс-мастни киселини, което би позволило
да бъде приложен към различни матрици, като биологични материали предназначени за лабораторен
анализ, козметични продукти, храни за животни и други.
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АНЕМИЯ ПРИ ВЪЗРАСТНИТЕ ХОРА –
ЗДРАВНИ ГРИЖИ И ПРОФИЛАКТИЧНИ НАСОКИ
Женя Тенчева
Филиал Хасково на Тракийски университет, Стара Загора

ANAEMIA AND THE ELDERLY – HEALTH CARE AND PROPHILACTICS
Zhenya Tencheva
Branch Haskovo of the Trakia University, Stara Zagora
Resume:
The anaemia with the elderly people is one of the most encountered conditions, as a consequence of the poor
and unbalanced nutrition. According to a number of research, in the advanced and elderly stages of life prevail
iron deficiency anaemia, В12 – deficiency anaemia and anaemia connected to folic acid deficiency.
The conducted research among adults and older adults (who had no accompanying illnesses, leading to
anaemia) made it possible to determine their nutrituious habits and their being informed about the use of
nutrients for prophilactics and influence on the anaemia.
The timely diagnostics is an important factor to gain control over the condition, and the adequate nutrition
in advanced and elderly stages of life (in lack of other predisposed factors) would prevent the rise of anaemia.
Key words: anaemia, adults and older adults, nutrition, prophilactics, health care
Анемиите представляват силно разнородна група болести, при които различни етиологични и
патогенетични механизми довеждат до три универсални за цялата група отклонения в периферната
кръв: намаление на броя на еритроцитите, намаление на количеството на хемоглобина и снижение на
стойностите на хематокрита [3].
Сред възрастните хора анемията е най-честият хематологичен синдром и според различни източници е установен при 10-25% от пациентите в тази възрастова група. В САЩ честотата на ежегодно
откриваната анемия при мъжете и жените над 65-годишна възраст е съответно 90 и 65 на 1000, при
което с напредване на възрастта се наблюдава тенденция за увеличаване на тази честота. В повечето
случаи (75%) анемията при пациенти в старческа възраст се открива при хоспитализацията им по повод
на други заболявания, а в същото време анемичният синдром, сам по себе си, значително по-рядко е
причина за хоспитализация (9%).
Според общоприетото мнение, анемията при пациенти в напреднала възраст, не е свързана с възрастови промени на хемопоетичната тъкан, а в повечето случаи е проява на различни заболявания.
Характерът и тежестта на клиничните симптоми при анемия се определят, от една страна, от неспеМедицински колеж – Стара Загора
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цифичните прояви на анемичния синдром (задух, световъртеж и т.н.), а от друга – от симптомите на
заболяването, в основата на анемията[2].
Редица особености характеризират анемията в напреднала и старческа възраст. Някои от тях са
следните:
• често възниква в резултат на много патогенетични и етиологични фактори (комбиниран дефицит от желязо, витамин В12, фолиева киселина, и др.), които трябва да се отчитат при диагностиката и
лечението на пациентите;
• развитието на анемия влошава симптомите на често срещаните в напреднала възраст заболявания
на сърдечно-съдовата (стенокардия, сърдечна недостатъчност) и централната нервна система (циркулаторна енцефалопатия);
• заболяването при старите хора по-често, отколкото при младите хора, е една от проявите на хронични възпалителни процеси (инфекциозни и неинфекциозни), злокачествени тумори, алиментарен
дефицит;
• анемията може да повлияе върху качеството на живот на възрастните и стари хора в по-голяма степен, отколкото при тези в млада възраст, които не са обременени с множество съпътстващи заболявания;
• лечението на анемията при пациенти в напреднала възраст изисква комплексен подход [2].
Отчитането на по-горе посочените особености, характеризиращи анемията в напреднала възраст
е от съществено значение за ранна диагностика, провеждане на адекватно лечение и здравни грижи.
Анемия при хронични заболявания
Според Е.С. Гринфельд анемията в резултат на хронични заболявания е най-разпространена сред
по-възрастните американци. Много заболявания водят до това състояние. Най-чести сред тях са инфекции, тумори, автоимунни заболявания, хронични бъбречни заболявания [1].
Характерна отличителна особеност, на анемията при хронични заболявания от желязодефицитната
анемия, е нормалният запас от желязо в организма.
Трябва да се отбележи, че анемията при хронични заболявания обикновено не е тежка. Нейната
степен корелира с тежестта на хроничното заболяване и неговите причини [1].
Според редица изследвания, в напреднала и старческа възраст преобладават желязодефицитна, В12
– дефицитна и анемия при дефицит на фолиева киселина.
Желязодефицитна анемия
Развитието на желязодефицитна анемия при хора в напреднала и старческа възраст се дължи основно
на следните причини:
1. Хронична кръвозагуба с различна локализация:
• стомашно-чревна
• бъбречна
2. Нарушение на усвояването на желязо:
• ентерит от различен произход;
• синдром на недостатъчна резорбция;
• резекция на тънкото черво;
• гастректомия с изключване на дванадесетопръстника.
3. Повишена нужда от желязо:
• B12-дефицитна анемия, лечение с витамин В12.
4. Нарушение на транспорта на желязо (хипопротеинемия с различен генезис) [2].
5. Употреба на нестероидни противовъзпалителни средства - в САЩ, голям процент от язви и
гастрити са причинени от употребата на тези препарати, които могат да бъдат закупени без рецепта.
Възрастните хора често злоупотребяват с тези лекарства, т.к. ги използват като аналгетици за лечение
на заболявания на опорно-двигателната система[1].
6. Алиментарна недостатъчност - желязодефицитна анемия възниква, когато нуждата на организма
от желязо надвишава приема на желязо с храната. Човек трябва да консумират най-малко 1g желязо
на ден, за да се балансира естествената му загуба от тялото. При намаляване на запасите от желязо в
организма се развива анемия.
Без съмнение, желязодефицитната анемия може да е резултат от недостатъчен прием на желязо чрез
храната. В САЩ, както и в други страни по света, при болшинството от хората в напреднала възраст
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храната е достатъчно еднообразна, паради една или друга причина, в резултат на което обикновено
минават няколко години преди появата на клиничните симптоми [1,2].
Анемия, свързана с недостиг на витамин В12
Дефицит на витамин В12 се открива при 5-10% от хората в напреднала възраст, но всъщност дефицитът на витамин В12 е много по-разпространен в тази популация.
Само примерно при около 60% от хората с ниски нива на този витамин възниква анемия [1].
При витамин В12-дефицитната анемия има особености, поради които значително се затруднява
диагностицирането.
Най-честата причина е намаляване на чревната абсорбция на витамин В12.
Намалена абсорбция на този витамин също е установено, при пациенти, които са претърпели стомашна резекция (от 10 до 30%). При пациенти с тънкочревни заболявания. Дефицитът на витамин В12,
в резултат от неадекватен прием с храната, в наши дни е изключително рядък и се среща предимно
при вегетарианци [1].
Анемия, предизвикана от дефицит на фолиева киселина
За разлика от дефицитът на витамин В12, дефицитът на фолиева киселина обикновено е резултат
от неадекватният й прием с храната.Човешкото тяло има резерви на фолиева киселина, достатъчни
само за 4-6 месеца [1].
Като основни причини за фолиеводефицитна анемия в напреднала възраст, следва да се считат:
• алиментарен дефицит (честа причина);
• ентерити с нарушено във всмукването;
• прием на някои медикаменти, които потискат синтеза на фолиева киселина (метотрексат, триамтерен, триметоприм, антиконвулсанти, барбитурати, метформин);
• хронична интоксикация с алкохол;
• повишена нужда от фолиева киселина (злокачествени тумори, хемолиза, ексфолиативен дерматит)
[2].
Целта на проучването е да се установят хранителните навици на пациентите в напреднала и старческа
възраст и информираността им по отношение употребата на хранителни продукти за профилактиране
и повлияване на анемията.
Материали и методи: теоретичен анализ на литературата по проблема; социологически метод пряка анонимна анкета.
Проведено е анонимно анкетно проучване сред пациенти в МБАЛ-Хасково АД, на възраст на и над
60години, със стойности на хемоглобин 110g/l и под 110g/l. Период на проучване – юли-август 2016г.
Резултати и обсъждане
При провеждане на проучването са анкетирани 53 пациенти. Най-голям е процентът на пациентите
във възрастовата група 60-74години – 74%, следват пациенти от възрастова група 75-89години – 26%, а
във възрастова група над 90години не е анкетиран нито един пациент. По отношение разпределението
по пол - по-голям е процентът на анкетираните жени – 57%, в сравнение с мъжете – 43%
На въпрос, свързан с бъбречна патология, получените резултати показват, че е най-голям процентът
на пациентите, които нямат бъбречни заболявания - 70%, най-малък е делът на тези, които не знаят
за съществуването на такива – 9%. 21% от анкетираните потвърждават наличието на заболявания на
бъбреците. Тези факти показват, че сред анкетираните респонденти, бъбречната патология не е водещ
фактор за проява на анемия.
Аналогични са данните по отношение на въпроса, свързан с наличие на чернодробни заболявания,
т.е. 92% са без такава патология, 6% не знаят. 2% дават положителен отговор.
На въпроса „Имате ли заболяване на храносмилателната система /стомах, черва/“, 75% от пациентите отговарят положително, 18% отричат, а на 7% не им е известно. Тези факти категорично показват,
че една от основните причини за проява на анемия сред изследваните лица е заболяване на стомашночревния тракт. Това води до намалена резорбция на хранителните вещества, респ. на желязо, витамин
В12 , фолиева киселина и др. Заболяванията на тази система могат да бъдат причина и за остри или
хронични кръвозагуби.
Влошеният зъбен статус – 57% от респондентите са със зъбни протези – не позволява достатъчно
добра обработка на храната в устната кухина, което допълнително затруднява обработката й в другите
отдели на храносмилателната система. Като следствие от това резорбцията на хранителните вещества
Медицински колеж – Стара Загора
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се понижава, респ. на желязо, витамин В12 , фолиева киселина и др. Останалите 43% от пациентите
отговарят, че нямат съществени проблеми със зъбния статус.
Анализът на резултатите от отговорите на въпроса „Имате ли здравословни проблеми, които не Ви
позволяват да пазарувате сам“ показва, че 75% от анкетираните нямат такива, могат да се обслужват сами,
респ. да пазаруват. 25% от пациентите посочват, че имат здравословни проблеми, които ги затрудняват
или не им позволяват сами да си пазаруват.
На въпроса, свързан с месечните доходи (Фиг. 1) получените резултати са очаквани – 66% от анкетираните посочват месечен доход под 300лв., което е под линията на бедност за страната за 2016година
[4]. Този факт обяснява причината за недоимъчно хранене сред анкетираните, което в комбинация с
други причини води до развитие на анемия.

Фиг. 1. „Какъв е месечният Ви доход?“
На Фиг.2 са показани резултатите на въпрос за седмичната консумация на месо - 51% от респондентите консумират веднъж седмично месо, 26% - два пъти седмично, 4% повече, 19% - не консумират.
Особено тревожен е фактът, т.к. сред анкетираните пациенти няма вегетарианци, че не малък процент
от анкетираните нямат консумация на месо за седмица.

Фиг. 2. „Колко пъти седмично консумирате месо?“
Резултатите от анализа на въпроса „Колко пъти седмично консумирате мляко и млечни произведения?“ са дадени на Фиг.3 – предвидимо най-голям е процентът на анкетираните, които консумират
повече от два пъти седмично мляко и млечни произведения – 43%, следват тези, които консумират един
път седмично – 28%, два пъти седмично – 27% и 2% - не консумират.
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Фиг. 3. „Колко пъти седмично консумирате мляко и млечни произведения?“
Отговаряйки на въпрос „Колко пъти седмично консумирате плодове и зеленчуци?“, анкетираните пациенти имаха възможност да избират между четири варианта за отговор. От Фиг. 4 е видно, че
болшинството - 66% - консумират плодове и зеленчуци веднъж седмично, а 2% нямат консумация на
плодове и зеленчуци през седмицата.

Фиг. 4 „Колко пъти седмично консумирате плодове и зеленчуци?“
Анализът на резултатите от проведеното изследване, свързано със седмичната консумация на месо,
мляко и млечни произведения и плодове и зеленчуци, са логично следствие от размера на месечния
доход – който е, както вече бе посочено на Фиг. 1, е под линията на бедност за страната за 2016година
за по-голяма част от анкетираните.
При анализ на резултатите на въпроса „Знаете ли в кои храни се съдържа най-много желязо?“ се
получиха следните резултати (Фиг. 5) – 77% от анкетираните пациенти отговарят, че не знаят. Възможно
най-логичното обяснение на този факт е липсата на заинтересованост от страна анкетираните пациенти, тъй като информация за храни богати на желязо може да бъде получена не само от медицински
специалисти. Това е така, защото желязодефицитната анемия в епидемиологично отношение представлява най-силно разпространеното дефицитно състояние у нас и в много други страни и е най-честата
анемия [3]. 23% са отговорили положително, като най-посочваният продукт е спанак, следван от черен
дроб и най-малко респонденти са посочили коприва и червено цвекло.
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Фиг. 5. „Знаете ли в кои храни се съдържа най-много желязо?“
Само 4% от анкетираните посочват, че са информирани по отношение на храни, съдържащи наймного витамин В12, а 96% са посочили отговор „не“ (Фиг. 6). Този голям процент на неинформираност,
вероятно се дължи на недостатъчно данни за храни богати на витамин В12 или на незаинтересованост
на анкетираните.

Фиг. 6. „Знаете ли в кои храни се съдържа най-много витамин В12?“
На базата на анализа на резултатите от проведеното изследване могат да бъдат направени следните
по-важни изводи:
1. Анемията при анкетираните пациенти не е в следствие на заболявания на кръвотворната система.
2. Анемичният синдром, в най-голям процент, при анкетираните пациенти е в резултат на заболявания на храносмилателната система, както и на влошен зъбен статус.
3. Повечето анкетирани нямат рационално и балансирано хранене, съобразено с това за възрастовата
им група. Една от причините е ниският месечен доход – висок е процентът на тези, чийто месечен доход
е под линията на бедност за страната за 2016година.
4. Налице е недостатъчна информираност на респондентите по отношение употребата на хранителни
продукти за профилактиране и повлияване на анемията.
5. Сред анкетираните пациенти няма такива, чието анемизиране да е следствие само на алиментарна
недостатъчност.
Заключение
Повлияването на анемичния синдром при пациенти в напреднала и старческа възраст, изисква
комплексен подход. Необходимо е медицинските специалисти да осъществяват дейности с цел информиране на възрастните хора за възможността от развитие на анемия при наличие на заболявания
на храносмилателната система, черен дроб, отделителна система, а също така и при нерационално
и небалансирано хранене.
Своевременните профилактични дейности, диагностика и качествени
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здравни грижи са важен фактор за овладяване на състоянието.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ РИСКИ И ЗДОРОВЬЕ ПЕДАГОГА
Вержибок Галина Владиславовна Беларусь
Кафедра психологии, Государственное учреждение образования «Минский государственный лингвистический
университет (ГУО МГЛУ)
Резюме: Статья посвящена проблеме здоровья педагога связи с возрастанием рисков современного
общества и значимости накопления и рационального использования человеческого капитала. Раскрывается содержание понятий «риски», «человеческий капитал», «здоровье».
Описаны стресс-факторы и раскрыты источники возникновения профессиональных рисков в образовательном пространстве. Показаны примеры проявления кризисов и деформаций в деятельности
педагога с учетом гендерного фактора.
Предлагаются пути решения снижения профессиональных рисков в педагогической среде. Решение этой задачи лежит в плоскости актуализации восприятия педагогами своего профессионального
здоровья как важнейшей личностной ценности.
Приведены данные изучения отношения педагогов к своему здоровью как ценности в рамках совместного научного российско-белорусского проекта.
Ключевые слова: социальные риски, кризисы профессиональной деятельности педагога, ценность здоровья,
профессиональное здоровье, культура здоровья.

PROFESSIONAL RISKS AND HEALTH OF THE TEACHER
Verzhybok Halina (Belarus)
Department of psychology, Minsk State Linguistic University (MSLU)
Summary: Article is devoted to a problem of health of the teacher of connection with increase of risks of
modern society and the importance of accumulation and rational use of the human capital. Content of the
concepts «risks», «human capital», «health» reveals.
Are described a stress factors and sources of emergence of professional risks in educational space are
disclosed. Examples of manifestation of crises and deformations in activity of the teacher taking into account
a gender factor are shown.
Solutions of decrease in professional risks in the pedagogical environment are offered. The solution of this
task lies in the plane of updating of perception by teachers of the professional health as major personal value.
These studying of the attitude of teachers towards the health as values within the joint scientific RussianBelarusian project are given.
Keywords: social risks, crises of professional activity of the teacher, health value, professional health, culture of health.
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ЗДРАВНИ АСПЕКТИ НА ВЪЗРАСТНИТЕ И СТАРИ ХОРА
С КОЛОРЕКТАЛЕН КАРЦИНОМ И ЗАХАРЕН ДИАБЕТ ТИП2
Рибаров Р.**,Визева M. *, Кр. Визев **
* Медицински колеж „Й.Филаретова“ - Медицински университет, София
** Факултет по обществено здраве, Медицински университет София
Глобалните демографски тенденции на стареене и промяна на структурата на населението, да генерират по-високи изисквания за медико-социални грижи за следващите поколения „новите“ на възрастните хора. Нововъзникващите медицински, социални и икономически проблеми на възрастните хора
са много дълбоки и изискват хуманно съответно многопрофилна здравна, социална и икономическа
подкрепа от страна на цялото общество. Тези аспекти са неразделни в строга зависимост между тях.
Трябва да се вземе под внимание и с оглед на социално и психологическо състояние на стареца и мястото
му в семейството и обществото. Изпълнението на тях трябва да бъде предшествано от изчерпателни
и пълни изследвания, за да се осигури най-точна информация, за да се оцени социално положение и
здравословно състояние, семейно положение, възможности запазени професионални, работоспособност,
жилищни и комунални услуги и др.
Ключови думи: Стареене, рискови фактори, грижи за възрастни хора, дегенеративни заболявания, социален
статус.

HEALTH ASPECTS OF ADULTS AND OLDER PEOPLE
WITH COLORECTAL CANCER AND DIABETES TYPE2
Ribarov R **, Vizeva M *, Kr. Vizev **
* Medical College „Y.Filaretova“ - Medical University , Sofia
** Faculty of Public Health, Medical University of Sofia
Global demographic trends of aging and changing population structure, generate higher medical and social
care requirements for the coming „new“ generations of older people. Emerging medical, social and economic
problems of the elderly are very deep and require humane respectively multispecialty health, social and economic
support from the whole society. These aspects are inseparable in strict interdependence between them. Care
should be taken into account and given the social and psychological status of the old man and his place in the
family and society. The implementation of them should be preceded by comprehensive and complete surveys
in order to provide the most accurate information to assess social status and health, marital status, reserved
professional opportunities, work capacity, residential and utility and more.
Keywords: Aging, risk factors, care for elderly people, degenerative diseases, social status.

EТИЧНИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА В ДЕЙНОСТТА НА
ЗДРАВНИЯ МЕНИДЖЪР
Людмила Чакърова
Медицински университет –София Факултет по обществено здраве Кат: „Медицинска етика и право”

ETHICAL CHALLENGES IN THE HEALTH MANAGER’S PRACTICE
Lyudmila Chakarova
The good patient care and the avoidance of the unfortunate consequences of the activities are the cornerstones
of ethical medical practice. Health professionals want toact right, but is not always clear how. Experts in medical
ethics have stated their views on important ethical issues and fundamental ethical challenges facing healthcare
today. They are - conflicts of interest, balance patient care, equality of treatment against influential people, care
for pediatric and geriatric patients without capacity for decision making, moral distress of nurses.
Aim of this study is to highlight some of the moral responsibilities of health managers in terms of ethical
challenges in the work of healthcare organizations.
Material and methods. Carried out was an anonymous sociological survey with 36 students at Faculty
of Public Health, MU – Sofia studying in the specialty „Public Health and Health Management.“ Analyzed
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were the results from a study of issues affecting the values, ethical standards, etc., closely linked to the ethical
challenges in the work of healthcare organizations.
The results show that health professionals are aware of the moral side of their activities and are familiar
with the ethical challenges in it. They know that in the future to their moral responsibilities will be added some
more complex moral issues associated with the ethical challenges in their activity.
Keywords: ethical challenges, moral responsibility, ethical values, ethical standards, health managers.
Осигуряването на добра грижа за пациентите и избягването на вредите са крайъгълните камъни на
етичната практика. Здравните професионалисти искат да направят правилното нещо, но не винаги е
ясно как трябва да се процедира. Всяка ситуация е малко по-различна, а етични дилеми възникнат дори
и когато една болница има политики за справяне с тях. Затова е много важно да се знаят най-важните
етични проблеми пред здравеопазването днес, както и начините мениджърите да се справят с тях.
Експерти по медицинска етика са посочили някои от важните етични проблеми и основните етически
предизвикателств пред здравеопазването днес. /6/
Избягване на конфликт на интереси. Лекарите и медицинските сестри, често са мишени на промоции
от производители на фармацевтични продукти, медицински изделия и оборудване. Ето защо все повече
болници забраняват презентации с предлагане на подаръци, химикалки, бележници и други изделия
с лого. Според Кърк Хансън, професор и изпълнителен директор на Центъра за приложни етика към
Университета Санта Клара, Калифорния. „Последните проучвания показват, че поведението на лекарите се повлиява дори от тривиални безплатни подаръци“./6/ В сп. „Акушерство и гинекология” бр.
от м. 08.2010, се пише, „Дори малки подаръци предизвикват у своите получатели непропорционално
мощна готовност да предприемат реципрочни по някакъв начин действия.“ /6/
Изследвания на списание „Архиви на хирургията”. показват, че много лекари привидно не се интересуват от получване на безплатни мостри от фармацевтичните компании или от сътрудничество с
производители на медицински изделия. Но от участвалите в допитване 590 лекари и студенти по медицина, 72,2 % са отговорили, че спонсорираните от индустрията обеди са допустими и приемливи. /6/
На фона на здравната реформа и акцента да не се повишават разходите, болниците и клиниките
трябва да наблюдават по-отблизо дали техни служители не фаворизират определени доставчици. „Много
малко са болниците, които имат етични указания, които да управляват поведението на служителите,
които осъществяват покупките“ или обявяват търговете, се посочва в доклода на Хансън. /7/
Балансиране на печалбата при обслужване на пациенти и предоставяне на благотворителни грижи.
„Медицинските сестри са ограничен ресурс. Те са определен брой във всяка структура. Здравните организации трябва да балансират своя потенциал, за да могат да приемат и нови случаи. Но „Без сметка, няма мисия“, казва Н. Бърлинджър, зам. директор на Хейстингс център, националната биоетична
институция на САЩ. /6/
Здравните организации трябва да направят дълъг и труден анализ на това, как се вземат етичните
решения, включващи бизнес дейности. Пример за това е: „Трябва ли една организация да инвестира
оскъдните ресурси в области със стопанска цел, които е вероятно да служат на сравнително малък брой
от пациентите, или в области, които ще предоставят основни грижи за по-голям брой пациенти?“
На много въпроси като този не може да се даде еднозначен отговор, но те могат да се предвидят и
управляват. Според Бърлинджър. „От решаващо значение за здравните институции е да поддържат
добри грижи чрез разумна етична политика, ясни и справедливи процеси, и продължаващо етично
образование на всички нива, както и чрез достъп до услугата консултация по клинична етика, която
може да даде препоръки по трудни случаи.“ /6/
Борба за равнопоставеност срещу VIP лечение за дарители и други влиятелни хора. Специалните
грижи за VIP пациенти като финансови дарители, членове на доверителни фондове и други влиятелни
хора, могат да бъдат под различни форми. Това може да се изразява в по-кратко време на изчакване или
по-дълги лекарски консултации или може да означава, че „администратора на болницата наминава, за
да се увери, че няма проблеми и че грижата за тях е първокласна“, казва Хансън, специалист в областта
на здравеопазната организационна етика. /6/
Като се грижат за личния живот на известни личности на преден план излиза: „Въпросът дали болницата винаги лекува хора, които са богати и са благодетели, по различен начин от хората от широката общественост“, обяснява Хансън. За такива случаи трябва да се въведат политики, за да се изяснят
очакванията. /6/
Управление на педиатрични и гериатрични пациенти, които нямат капацитет за вземане на решения. В спорни ситуации, здравните професионалисни трябва да определят дали пациентът разбира
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своето здравословно състояние, „ползите и тежестите“ на възможните лечения, и „какво би станало, ако
пациентът избира просто някакво лечение“. Пациентът трябва да бъде в състояние да разсъждава при
избора си на лечение. Ако пациентът не може да даде информирано съгласие, то тогава отговорността
се пада на неговия законно упълномощен представител. Това лице трябва да вземе решение въз основа
на известните му предпочитания на пациента или на най-добърия негов интерес.
Моралният дистрес на грижещата се медицинска сестра при предоставяне на грижи с минимална
полза. Този стрес е „мъката, коята медицинските сестри чувстват при предоставяне на грижи за някои
пациенти, когато има минимална медицинска полза или качество на живот.“ /9/ Някои медицински
сестри се привързват към пациенти при поддържане на живота им в продължение на години.“ Те си
задават въпроса:“Защо правя това?“. Хванати в кръстосания огън, медицински сестри чувстват, че те
нараняват хората, а не им помагат. И това ги притеснява, особено, ако други болни живеят без медицински грижи, поради липса на финансиране. /9/
Примери за това има много, като случая на Тери Шайаво, при който пациент във вегетативно състояние е обгрижван в продължение на 15 години. Последвала е дълга съдебна битка с участието на
членове на семейството с противоположни гледни точки.
„Грижата в края на живота трябва да обърне специално внимание на етично разумната организация“,
каза Бърлинджър. Институционалната инвестиция в предварително планиране на грижата помага на
пациентите да вземат решение и да документират предпочитанията си за лечение. Така може да се
предприемат мерки, за да се предотвратят кризи.“ /6/
Цел на настоящето изследване е да се посочат някои от моралните отговорности на здравните мениджъри по отношение на етичните предизвикателства в дейността на здравните организации.
Материал и методи на изследване. Проведена е анонимна социологическа анкета с 38 студенти от
ФОЗ при МУ – София от специалността „Обществено здраве и здравен мениджмънт”. Анализират се
резултати от изследване на въпроси засягащи ценностите, етичните стандарти и т.н., тясно свързани с
етичните предизвикателства в дейността на здравните организации.
Резултати и дискусия.
Първият въпрос, който интерпретираме е: „Познавате ли ценностите, които се база на всяка здравна
стратегия – достъпност, справедливост, солидарност, равнопоставеност, достатъчност, навременност,
автономност на пациента, клинична свобода за лекаря?” Дадените опции получават следните отговори
в проценти: „Да” – 83 %, „Не”- 0 %, „Отчасти” -17 % и „Друго”- 0 %. /Фиг.1/

Тук можем да подчертаем, че мнозинството от допитаните отговарят, че им е известно, че това са
ценностите на една здравеопазна система. Познаването и придържането към тях като етична рамка
трябва да предпази здравните професионалисти от нарущаване на етичните стандарти в работата.
Когато трябва да отговарят за управлението на дадена организация здравните мениджъри се сблъскват
с дилеми, на който е трудно да се намери решение. При това възникват много етични въпроси, които
засягат моралния облик и личната етика на здравния мениджър. Затова следващият въпрос е: „Има ли
значение личностния морален облик /личната етика/ на здравния мениджър?” /Фиг. 2/
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Възможните опции за отговор получиха следните проценти. С „Да” са отговорили – 83,34% , отговор
„Отчасти” са посочили 16,66 %. Другите отговори „Не” и „Не знам” получават по 0 %. Тук можем да
обобщим, че мнозинстното здравни мениджъри отчитат значението на личния морален облик за вземане на правилно от етична гледна точка решение. Високонравственият професионалист никога няма
да се поддаде на предизвикателства, които биха го отклонили от етичните стандарти.
С цел повишаване на етичността в работата на здравните организации има създадени различни
инструменти като етични кодекси, етични стандарти, етични комисии, етичен одит и др. Чрез тяхното
изучаване по време на подготовката си, студентите - бъдещи здравни мениджъри получават необходимата етическа база за по-нататъщното си морално личностово развитие.
Следващиият въпрос е: „Кои са възможните етически интервенции, целящи повишаване на етичността на работата на здравната организация?” Предложените алтернативи получиха следните проценти: етични кодекси /100%/, етични стандарти /83,34%/, етични комисии /83,34 %/, етичен одит
на ценностите на организацията /33,34 %/, правила за добра практика / 50%/ и „друго и не знам” по
0 %. /Фиг. 3/.

Тук може да се направи заключението, че е необходимо специално да се акцентира върху разервите
на създаването на етична рамка и етичните интервенции в здравеопазнвата практика, тъй като те са
възможният потенциал за повишаване на етичността в работата на всяка здравна организация.
Изводи:
От направеното проучване могат да бъдат направени следните изводи:
Здравните професионалисти осъзнават моралната страна на своята дейност и са на ясно с етичните предизвикателства в нея. Те знаят, че в бъдеще към техните морални отговорности ще спадат още
етични дилеми, които ще изискват решение..
Затова здравните професионалисти трябва да се снабдят с етична рамка за улеснение на решаването на възникващите етични проблеми. Допълнително здравните мениджъри трябва да имат добри
познания по организационна етика и етика на здравната политика.
Личната етика е от решаващо значение, защото и най-добрата етична рамка трябва да се приложе
по най-добрия начин, а това е субективен процес.
Медицински колеж – Стара Загора
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С цел по-добрата подготовка за решаване на все по-сложните морални предизвикателства при вземането на решения бъдещите здравни мениджъри и здравни кадри въобще, се нуждаят от целенасочено
изроботен и задълбочен инструментариум за етична помощ, който да улеснява спазването на морално
- етичната страна на професията.
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ЗДРАВОСЛОВНИЯТ СТИЛ НА ЖИВОТ КАТО ФАКТОР НА ЗДРАВЕТО
Ас. Мария Лазарова¹, Доц. Николай Попов¹, д-р Златка Желева²
Медицински университет – София, Факултет по обществено здраве¹
Медицински университет – София, УМБАЛ „Царица Йоанна“²

HEALTHY LIFESTYLE AS A FACTOR OF HEALTH
Asst. Maria Lazarova¹, Assoc. Prof. Nikolay Popov¹, Dr. Zlatka Zheleva²
Medical University - Sofia, Faculty of Public Health¹
Medical University - Sofia, University Hospital Queen Joanna²
Summary: The concept of lifestyle includes typical repetitive behavioral patterns of a particular person,
different social groups and society as a whole that give the specifics of this individual, group and society, and
make them unique. The patterns of behavior of a person can be of wider or narrower range depending on
economic, cultural, family, social and other conditions. The style of life is a concrete expression and synthesis
of various social factors. From the perspective of social medicine lifestyle can be healthy and unhealthy. The
aim of this study is to trace the extent of risky behavior of population groups linked to the use of psychoactive
substances, by sex and age. The used methods are documentary and statistical. Conclusions: An important
condition for a healthy lifestyle is primarily the presence of political and social consensus that public health is
among the priorities of all governments in the world. Preparation of programs for prevention and promotion
of anti-risk behavior in young people.
Keywords: healthy style, culture, behavior, psychoactive substances
Според СЗО здравето е „състояние на пълно физическо, психическо и социално благополучие,
а не само отсъствие на болест или недъг“. Здравословният стил на живот е конкретен тип, система,
структура на човешките жизнени дейности, целенасочени към подобряване здравето на отделната
личност, социална група и обществото като цяло. (Б.Борисов, Здравен мениджмънт). Терминът „начин
на живот“ се определя като „начин на съществуване на индивида/групата, формиран в резултат на
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взаимодействието между жизнените условия в широк смисъл и индивидуалните форми на поведение,
предопределени от личностни характеристики и социално-културни фактори“. Начинът на живот
зависи от тези ценности, приоритети, практически възможности и ограничения, които са неотменна
част от ежедневието на хората. В контекста на здравната промоция от изключително значение е не
само въздействието на начина на живот върху здравето, но и създаването на потенциал за промяна на
съществуващите форми на поведение.
Здравното поведение може да се разглежда в два аспекта. В широк смисъл всяка дейност или част
от ежедневието на индивида влияе върху неговото здраве, т.е. поведението, свързано със здравето е
интегрална част от начина на живот на индивида/групата. В по-тесен смисъл дейността на индивида,
съзнателно насочена към промоция, протекция и поддържане на здравето му е поведение, насочено
към здраве.
Вече се приема безусловно, че начинът на живот има дълбоко влияние върху човешкото здраве, в т.ч.
при възникването и развитието на най-честите и сериозни заболявания – хроничните неинфекциозни
болести. Начинът по който живее индивида може да провокира два модела на поведение:
- позитивен - съдействащ за укрепване на здравето, включително здравословно хранене, адекватна физическа активност, сексуална култура (в т.ч. и семейно планиране), умения за разпознаване и
справяне със стресови ситуации, антирисково поведение и здравна активност, основана на здравна
информираност – активно отношение към усвояване на здравни знания и умения, системен контрол
на собственото здраве;
- негативен – нанасящ вреда върху здравето, включително злоупотреба с алкохол, тютюнопушене,
употреба на психоактивни вещества, опасно шофиране, антисоциално поведение.
Комбинираната употреба на няколко психоактивни вещества (ПАВ) е често явление, но в някои възрастови групи тя е особено разпространена – сред тийнейджърите, които експериментират с различни
ПАВ, и при лица с антисоциално личностово разстройство, които от самото начало на употребата вземат
много различни вещества и, за разлика от подрастващите продължават и по-късно.
Както е видно от Таблица 1 (по данни на НЦОЗА) броят на лицата регистрирани след употребата
на ПАВ над 18 г. е 2436. От тях 2053 са мъже. Тревожен е фактът, че с увеличаване на възрастта се увеличава и броят на регистрираните случаи с остри интоксикации, свързани с употребата на психоактивни
вещества.
Таблица 1
Регистрирани случаи на остри интоксикации, свързани с употребата на
психоактивни вещества през първото тримесечие на 2016 г.по възрастови
групи, пол и вид вещество

Източник: Национален център за обществено здраве и анализи
На Таблица 2 е представено разпределението по възраст на хоспитализираните болни с остри
комбинирани интоксикации след прием на ПАВ, медикаменти и/или алкохол за периода 2011-2014 г.
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Най-рисково е поведението на пациентите между 19 и 35 г. възраст.						
		
Таблица 2
Разпределение по възраст на хоспитализираните пациенти с остри комбинирани
интоксикации след прием на ПАВ за периода 2011-2014 г.

Източник: Здраве на населението в света, (Ю.Раденкова и колектив, 2015)
Начинът на живот е един от основните социалномедицински проблеми. Разбирането на начина на
живот като социалномедицински проблем предполага да се изучат, от една страна, социалният субект,
човекът и човешките общности, чиито качества в значителна степен определят характера на неговия/
техния начин на живот, а от друга – да се разглеждат и устойчивите форми на живот, в които хората се
създават като личности и се оформят самите личностни качества.
Според проф. Ц.Воденичаров и колектив (Социална медицина, 2013) типични социалномедицински
проблеми на начина на живот в съвременните условия са:
- трудности при активизиране на човешкия фактор за утвърждаване на здравословен начин на живот;
- редица нерешени въпроси, свързани с характера на организираност на начина на живот в трудовата среда;
- рисково за здравето поведение в трудовата среда (наличие на противоречия и конфликти);
- наличие на висока степен на неудовлетвореност на хората от участието им в трудовия процес;
- остри проблеми, свързани с липсата на готовност на младите хора за семеен живот.
Изследвания показват, че хората с ниска здравна култура не съдействат на лечебния процес и това
се отразява негативно върху ефективността на клиничната дейност.
Факторите, които кореспондират силно с нивото на здравна информираност на хората са: възраст,
принадлежност към малцинствени групи, образование, бедност, наличие на увреждания, наличие на
здравна осигуреност, самооценка на личното си здраве.
Един от съвременните нови подходи за укрепване на здравословните характеристики на живота
на хората е холистичния. Той се смята за перспективен и отива отвъд разпространението на здравни
знания и формирането на здравни умения. Холистичният подход предлага правила на вземането на
решения за здравословен стил на живот. Основна задача на програмите за здравословен стил на живот
е намаляване на вредните за здравето привички като: тютюнопушене, злоупотреба с психоактивни
лекарствени средства, употребата на алкохол и наркотични вещества. Особено се откроява значението
на позитивните фактори в стила на живот и по-конкретно: на здравословното хранене, подходящата
физическа активност, здравословния сексуален живот, справянето със стреса и т.н.
Здравето като естествена основа на свободата на човека, като необходима предпоставка за активно
участие в труда, обществения и личния живот, реализацията на културните форми на общуване и
поведение, е важно условие за развитие на начина на живот. Нараства ценността на здравето, а заедно
с това се разширяват мащабите за приложение на медицината и здравеопазването в различни сфери
на жизнената дейност на хората.
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Изводи:
1. Важно условие за здравословен стил на живот е преди всичко наличието на политически и социален консенсус, че общественото здраве е сред приоритетните цели на всички правителства по света.
2. Засилване на профилактиката като генерално решение на нашето здравеопазване, централно
място, в което заема диспансеризацията.
3. По-пълно разкриване на социалните фактори, действащи благотворно върху здравето на човека
и тяхното рационално използване. Заедно с това ограничаване и ликвидиране на действието на социалните фактори, които имат отрицателно, неблагоприятно въздействие върху здравето на хората.
4. Внедряването на авангардни технологии изисква правилно разпределение на ресурсите между
профилактиката на социалнозначимите заболявания, тяхното лечение като хронично инвалидизиращи
болести и рехабилитацията им.
5. Решаването на екологични проблеми на трудовата и жизнената среда с активното участие на
цялото население-самопомощ и взаимопомощ.
6. Изготвяне на програми за превенция и промоция на антирисковото поведение при младите хора,
училища за здраве – семинари с учителите за психохигиенните навици у децата.
7. Участие на населението в здравеопазните мероприятия. Разчита се на т.н. гражданско общество –
група за здраве, училище за здраве.
8. Развитие на уменията и знанията на хората за опазване на здравето – собственото и на групата.
В заключение можем да кажем, че основна задача и цел на програмите за здравословен стил на живот е намаляване на вредните за здравето навици, като: тютюнопушене, злоупотреба с психоактивни
лекарствени средства, употребата на алкохол и други наркотични вещества.
Силно се откроява значението на позитивните фактори в стила на живот, и по-конкретно на здравословното хранене, подходящата физическа активност, здравословния сексуален живот, справянето
със стреса и кризите на личността, семейното планиране, подходящата приятелска и трудова среда,
хигиенните условия и бита.
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THE VOLUNTARY HEALTH INSURANCE IN BULGARIA 2014 - ECONOMIC AND DEMOGRAPHIC SITUATION
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Abstract: This article pertains to development of the Voluntary Health Insurance (VHI) market in Bulgaria
after the regulatory changes. In 2012, there were proposals for changes to the Health Insurance Act. These
proposals were adopted by the National Assembly and pledged health insurance companies within August
2013 to bring their activities in accordance with the Insurance Code and apply to the regulator for a license to
carry on insurance business in general insurance. All changes related to the re-licensing of companies lead to
stress on the market for voluntary health insurance.
Subject of this analysis are the financial and demographic indicators of the voluntary health insurance in
2014. This is the first full calendar year during which the companies operate after the changes. The data on the
basis of which is realized the present study are officially published by the Financial Supervisory Commission
(FSC) and Executive Agency „Medical Audit“.
Keywords: Health insurance, voluntary health insurance, premium income, insured persons by VHI.
ВЪВЕДЕНИЕ
През 2012 г. бяха направени предложения за промени в Закона за здравното осигуряване. Тези
предложения бяха приети от Народното събрание на Република България и задължиха здравноосигурителните дружества в срок до месец август 2013 г. да приведат дейността си в съответствие с Кодекса
за застраховането и да подадат заявление до регулатора за издаване на лиценз за извършване на застрахователна дейност по общо застраховане. Всички промени, свързани с прелицензирането на дружества
водят до стрес на пазара по доброволно здравно осигуряване. Една част от здравно осигурителните
фондове вдигат своя капитал, съгласно новите изисквания като запазват позиции и договори. Други
дружества се обединяват, за да изпълнят изискванията. Трети се вливат в действащи застрахователини
дружества, а застрахователи, притежаващи лиценз по общо застраховане проявяват интерес към пазара
на доброволно здравно осигуряване.
АНАЛИЗ НА ФИНАНСОВИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Обект на настоящия анализ е дейността по доброволно здравно осигуряване и конкретно през 2014
г. Това е първата цяла календарна година, в която дружествата осъществяват дейност след промените.
Данните, на които се основава настоящото проучване са официално публикувани от Комисията за
финансов надзор (КФН).
В законът за здравното осигуряване (ЗЗО) в Чл. 82. е записано „Доброволното здравно осигуряване
се извършва въз основа на договор за медицинска застраховка по смисъла на чл. 222а от Кодекса за
застраховането (КЗ)“, а чл. 222а. на КЗ гласи „С договора за медицинска застраховка застрахователят
се задължава да поеме рискове, произтичащи от заболяване или злополука, свързани с финансовото
обезпечаване на определени здравни услуги и стоки, срещу получаване на застрахователна премия“.
В публикуваните отчети на КФН няма самостоятелно данни за договорите за медицинска застраховка.
КФН публикува данни за застраховките според съответните рискове и поради тази причина в отчетите
са публикувани данни за застраховките „Заболяване“ и „Злополука“.
Доброволното здравно осигуряване се осъществява от лицензираните застрахователи по общо застраховане, които са общо 30 на брой. Застрахователите от държава членка на ЕС, извършващи дейност по
общо застраховане в Република България при условията на правото на установяване /клонове/ са 9 на
брой. Основно доброволното здравно осигуряване се осъществява чрез застраховката „Заболяване“, по
която отчитат реално извършена дейност 18 дружества. Компаниите, отчитащи дейност по застраховка
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„Злополука“ са 23. Част от реализираната дейност по тази застраховка по своята същност представлява
доброволно здравно осигуряване. Според Приложение №1 “Видове застраховки” на Кодекс за застраховането, в Раздел II, точка А. „Видове застраховки“ е записано на първо място: „Злополука (включително
производствени злополуки и професионални заболявания)“. Следователно медицинската застраховка
носеща риска от появата на професионални заболявания е доброволно здравно осигуряване. Броят на
застрахователни дружества, отчитащи дейност и по двете застраховки е 13.
Според Чл. 11. (3) от КЗ „Когато застрахователното акционерно дружество е лицензирано само по т.
2 (Заболяване) или по т. 1 и 2 (Злополука) от раздел ІІ, буква „А“ от приложение № 1, фирмата му може
да съдържа поотделно или в комбинация думите „доброволен“, „здравен“ и „осигуряване“ или техни
производни на български или на чужд език“. Следователно с доброволно здравно осигуряване се занимават лицензираните само по т. 2 (Заболяване) или по т. 1 (Заболяване) и 2 (Злополука). В настоящата
статия ще анализираме показателите именно на тези застрахователни дружества, отчитащи дейност по
застраховката „Заболяване“ и по застраховките „Злополука“ и „Заболяване“ едновременно.
Делът на застраховките „Заболяване“ и „Злополука“ е 5,1% от целия застрахователен пазар по общо
застраховане на база Брутен премиен приход. Следователно делът на доброволното здравно осигуряване
е по-малък - 3,92 % (само част от премиите по застраховката „Злополука“ са свързани с доброволното
здравно осигуряване).
Премийният приход на застрахователните компании, отчитащи дейност по застраховка „Заболяване“
е в размер на 43 798 328 лева за 2014 г. При 36 526 015 лева за 2013 г. годината на прелицензиране на дружествата и едва 344 364 лева за 2012 г. годината предхождаща законодателните промени, които включва
здравни застраховки непредставляващи доброволно здравно осигуряване. Следователно премийният
приход на застрахователните компании, извършващи доброволно здравно осигуряване и отчитащи
дейност по медицинска застраховка „Заболяване“ е в размер на 43 453 964 лева за 2014 г.
Премийният приход на застрахователните компании по медицинската застраховка „Злополука“, (т.е.
компаниите, отчитащи дейност по застраховките „Злополука“ и „Заболяване“ едновременно) е в размер
на 11 203 919 лева за 2014 г.. При 9 168 299 лева за 2013 г. годината на прелицензиране на дружествата,
отчетени от 9 дружества и 8 934 102 лева за 2012 г. годината предхождаща законодателните промени,
отчетени от 5 дружества.
Премийният приход за периода е нараснал с 2 269 816 лева, което означава, че приблизително това е
премийния приход по медицинската застраховка „Злополука“. Оттук се налага и изводът, че премийният приход на застрахователните компании извършващи ДЗО е в размер на 45 723 781 лева за 2014 г.,
което се потвърждава и от статистиката за ДЗО за периода от възникването му до края на 2012 г. (Фиг. 1).

Фигура 1 . Премиен приход по ДЗО в хил. лева за периода 2003 – 2014 г.
Изплатените обезщетения на застрахователните компании, отчитащи дейност по медицинска застраховка „Заболяване“ е в размер на 25 278 098 лева за 2014 г. При 25 365 818 лева за 2013 г. годината на
прелицензиране на дружествата и едва 58 373 лева за 2012 г. годината предхождаща законодателните
промени. Тези данни са по здравни застраховки непредставляващи доброволно здравно осигуряване.
Следователно изплатените обезщетения на застрахователните компании, извършващи доброволно
здравно осигуряване и отчитащи дейност по медицинска застраховка „Заболяване“ е в размер на 25
219 724 лева за 2014 г.
Изплатените обезщетения на застрахователните компании по медицинската застраховка „Злополука“,
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(т.е. компаниите, отчитащи дейност по застраховките „Злополука“ и „Заболяване“ едновременно) е в
размер на 25 278 098 лева за 2014 г.. В годината на прелицензиране на дружествата 2013 г. са отчетени
25 365 818 лева от 5 дружества и за 2012 г. отново 5 дружества отчитат изплатени обезщетения в размер
на 58 373 лева.
АНАЛИЗ НА ДЕМОГРАФСКИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ
По данни на Изпълнителната агенция „Медицински одит“ (ИАМО) към края на 2014 г. само 14
застрахователни дружества са подали информация, че осъществяват дейност по доброволно здравно
осигуряване. Подадената в ИАМО справка съгл. чл.102, ал.2 и 3 от ЗЗО, по образец на Министъра на
здравеопазването, съдържа данни за броя на осигурените лица, вида и обема на предоставените услуги
по договори на дружествата за доброволно здравно осигуряване с изпълнителите на медицинска помощ.
Доброволно здравноосигурените лица са разпределени в три възрастови групи – от 0 до 17 г., от 18
до 64 г. и третата група обхваща лицата над 64 г. т.е. лица на 65 и повече години (фиг. 2).

Фигура 2. Разпределение на доброволно здравноосигурените лица по възрастови групи през 2014г.
Не се наблюдава значима промяна при възрастовото разпределение през разглеждания период.
Впечатление прави изключително големият дял на лица във възрастовата група между 18 и 64 годишна
възраст – 96,19% за 2014 г. Това дължи преди всичко на корпоративните договори, които обичайно варират между 90% и 96% от всички договори по ДЗО. Това обяснява големият брой лица в трудоспособна
възраст, осигурени предимно от своите работодатели.
Структурата по пол показва относителна равнопоставеност на двата пола. През 2014 г. мъжете
преобладават с 3,20% (фиг. 3). Тази тенденция се е запазила като през годините съотношението не се е
променяло значително – проучване от 2007 г. за доброволно здравноосигурените лица показва съотношение мъже 56% спрямо жени 44% (Попов Н. 2007).

Фигура 3. Разпределение на доброволно здравноосигурените лица по пол през 2014 г.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Потребителите на ДЗО са преди всичко във възрастовата група 18 и 64 годишна възраст най-вече
поради факта, че над 90% от ДЗО договорите (полиците) са сключени с корпоративни клиенти. Разпределението на мъжете и жените е приблизително равнопоставено. Следва групата на лица от 0 до 17 г.
Това са преди всичко членове на семейства на здравноосигурените лица, тъй като при част от груповите/
корпоративните договори могат да бъдат включвани и членовете на семействата. На последно място са
лицата на 65 и повече години която се е увеличила през 2014 г. спрямо предходната година. Вероятно
макар и най-рискови хората в тази възрастова група все пак представляват интерес за застрахователите
и при силната конкуренция на пазара на ДЗО част от дружествата са склонни да насочат вниманието
си към тази ниша като възможност за увеличение на своя пазарен дял.
Пазарът на доброволно здравно осигуряване се оформя като един динамичен пазар на здравноосигурителни услуги. Независимо от нормативните промени, свързани с прелицензирането на дружествата,
водещи до стрес на пазара по ДЗО той продължава да нараства, за което говори ежегодното увеличение
на общия за страната премиен приход.
Застрахователните дружества, предлагащи медицинската застраховка имат не само желанието, но
и необходимия потенциал да поемат отговорно своята част от здравното осигуряване на българските
граждани, а повишените изисквания към тях трябва да гарантират по-високо качество и повече сигурност за потребителите.
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Abstract
Health has essential contribution in the economy of the European Union. The research works on the influence
to health at macroeconomic level show that significant part of the present economic richness is directly related
to the latest achievements in the healthcare area.
The objective of this work is on the grounds of critical and comparative analysis to prove that health is
strong and significant factor for the follow-up economic growth, as well as that it is the most valuable asset in
human life.
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Investments made in the health of active people provide them with the opportunity to remain active and
of better health and promote the optimization of “social dividend”. Investing in health means investing in
effective workforce.
Key words: investments, health, capital, economic growth.
Здравето има важен принос за икономиката на Европейския съюз. Изследванията за влиянието на
здравето на макроикономическо ниво показват, че голяма част от днешното икономическо богатство
е пряко свързано с последните постижения в областта на здравеопазването. Здравето е станалo много
силен и значим фактор за последващия икономически растеж. На следващо място, сектора на здравеопазването в Европейския съюз се е превърнал в съществена част от икономиката по отношение на
инвестиции на трудовия пазар и технологиите. Здравето е и най-ценният актив в живота на човека [15].
По силата на споразумението за своето създаване ЕС е задължен да гарантира, че здравето на човека е защитено, което е част от всички негови политики. Стратегията на ЕС за здравето има за цел да
защити и подобри здравето на човека. Това е отговорност на Генерална дирекция за здравеопазване и
потребителски въпроси и стратегията се изпълнява чрез така наречените здравни програми. Една от
целите на тези здравни програми е създаване и разпространение на здравна информация и знания,
необходими за подобряване на здравето на гражданите на ЕС.
В допълнение, приносът за развитието на висококачествени, достъпни и устойчиви здравни системи
и услуги са част от задачите на различни политики на ЕС: социална закрила, общественото здраве, а
напоследък и икономически и финансови въпроси.
Няколко Съвета на ЕС се фокусират върху здравеопазването. Един от тях е този, който се занимава
със здравните и социални въпроси (EPSCO: Заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси) и който наблюдава процесите на социална закрила и приобщаване на ЕС [8]. През 2011
г. Съветът EPSCO препоръчва използването на структурните фондове, за да се реализират здравните
цели и да се намали неравнопоставеността в здравеопазването [7].
Друг Съвет, този по Европейски икономически и финансови въпроси (ECOFIN) дискутира въпросите
по финансовата стабилност на здравето и дългосрочните грижи от 2003 г.
Една основна сфера на новата здравна политика в Европейския съюз и извън него е фокуса върху
хроничните заболявания, също както и незаразните болести.
Тази политика също възниква в отговор на по-широкия проблем на повишено застаряване в целия
ЕС. В тази връзка е основано Европейското партньорство за иновации в областта на активното и здравно
остаряване - инициатива на ЕО, в която многобройни заинтересовани страни обединяват усилията си
в разработването на стратегии и интервенции за подобряване на здравословното остаряване [24].
Други области на политики на ЕС, които са важни в това отношение са политики и действия, свързани
с неравнопоставеността в здравеопазването и здравни въпроси свързани с умственото здраве, здравето
на работното място и здравето на околната среда.
В този смисъл здравето и здравните системи вече стават част от една много сложна политическа среда
на ЕС, в която хроничните заболявания и грижи са скрит или явен централен елемент. Въпросите като
стареене и здраве, здраве във всички политики, работата на здравната система и неравнопоставеността
в здравеопазването са основни елементи на базовия набор от припокриващи се перспективи на здравната политика на ЕС.
Друга гледна точка за политиката на ЕС, която има потенциала да повлияе пряко или косвено на
здравето и здравните системи е политиката за сближаване. Тази политика се осъществява с помощта на
европейските фондове: Структурните фондове и Кохезионния фонд. Те имат за цел да намалят регионалните различия по отношение на доходите, богатството и възможностите. По-бедните региони на
Европа получават по-голямата част от подкрепата, но всички европейски региони имат възможност да
се финансират по различни фондове и програми на политиката.
Неотдавнашната финансова и икономическа криза и последвалите мерки за строги икономии,
засегнаха публичните разходи в много държави-членки, включително разходите за здравни системи.
Комитетът на ЕС за социална закрила (КСЗ) е на мнение, че фокусът върху неравнопоставеността
в здравеопазването може да подобри ефективността на здравеопазването. В тази връзка Генерална
дирекция на ЕК по икономическите и финансови въпроси и Комитета по икономическа политика се
акцентираха в областта на здравните системи и тяхната ефективност. Целта е да се разберат по-добре
разходите за здравеопазване и да се получи по-високо качество от ресурсите, които циркулират в сектора на здравеопазването.
Търсенето на политики, които укрепват финансовата устойчивост, както и достъпа до качеството
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на услугите, са едни от най-важните предизвикателства през следващите години с оглед получаване на
по-висока стойност за парите от разпределението на ресурсите в здравния сектор [2].
Държавите-членки на ЕС потвърждават необходимостта от по-нататъшно насърчаване на промоцията на здраве и профилактика на болестите. Съветът по икономически и финансови въпроси изтъква
приноса на здравеопазването за икономическия просперитет и посочва, че „изглежда има възможности
за подобряване на здравния статус на населението, без да се увеличават разходите за здравеопазване”.
Според Съвета на министрите „повече качество за вложените средства е от решаващо значение, ако
страните искат да гарантират всеобщ достъп и справедливост в здравеопазването”.
Последиците от финансовата криза за общественото финансиране са поставили под натиск националните и регионални разходи за здравната система. Едновременно с това населението застарява и
хроничните заболявания стават все по-важни. Това подчертава необходимостта от подобрения, включително тези, необходими в областта на хроничните заболявания, както и необходимостта от инвестиции,
например чрез структурните фондове.
Един добър преглед на прякото и непрякото използване на структурните фондове за инвестиции в
здравеопазването предоставя проекта EUREGIO III [18]. Размерът на здравните инвестициите от структурните фондове на ЕС е установено, че варира значително между държавите-членки.
Общата сума на планираните инвестиции за здраве за периода 2007-2013 г. се оценява на около 5
милиарда €, т.е. около 1.5% от общата сума на структурните фондове.
Въпреки това, тази сума представя не само преки инвестиции в здравния сектор, но също така и
непреки инвестиции и инвестиции извън здравния сектор с потенциал за добавена стойност за здравеопазването.
Трите форми на инвестиции в здравеопазването могат да се разграничат както следва:
- преки инвестиции в здравния сектор - съдържат ясно ориентирани/планирани инвестиции в
здравната инфраструктура. Тези инвестиции са в следните направления: инфраструктура; електронно
здравеопазване; образование и обучение; управление на качеството; услуги за спешна помощ; промоция
на здравето; болничните услуги, амбулаторни услуги, достъп до услуги и други.
- непреки инвестиции в здравния сектор са инвестиции в сектори, където също може да се очаква
положително въздействие за здравето, като например политиките по заетост и пазара на труда. Различните категории такива инвестиции са: здраве на работното място, здраве и безопасност, електронно
здравеопазване, градско развитие, включително заетостта и други.
- инвестиции извън здравния сектор – това са инвестиции, които имат добавена стойност за здравеопазването, по-специално потенциални въздействия върху по-широк кръг от социални и екологични
фактори за здравето: знания, заетост, градско развитие, качеството на околната среда, социалното
сближаване, отдих, активното стареене, ангажиране на общността и др.
Ефикасното разходване на средствата за здравеопазване помага да се увеличат производствените
активи на икономиката (труд, капитал и знания). Увеличава количеството и производителността на
труда чрез повишаване на очакванията за здравословен начин на живот [3].
Инвестициите в здравето на хора в трудоспособна възраст им дава възможност да останат активни и
така по-доброто здраве помага за оптимизиране на „социалния дивидент”. Инвестирането в здравето
също помага за допустими разходи, свързани с бъдещо лечение на заболявания [17].
Здравният статус на лицата оказва силно влияние върху тяхното участие на пазара на труда. Например, ранното напускане на пазара на труда често е в резултат на проблеми, свързани със здравето [25].
Депресия, мускулно-скелетни заболявания и нездравословни фактори в начина на живот (например
затлъстяването и липсата на физическа активност) са свързани с намалена продуктивност на работното
място. Фактите показват, че здравословните проблеми сред населението в трудоспособна възраст водят
до значителни загуби на производителност. Лошото здраве води до чести отсъствия (оцененият процент
на отсъствия варира между 3% и 6% от работното време, което представлява годишен разход от около
2.5% от БВП), загуба на работното място (10% от хората, които преди това са били заети напускат работа най-вече по здравословни причини), преждевременно пенсиониране или преждевременна смърт
[22]. В момента почти една четвърт (23.5%) от хората, които са заети, страдат от хронични заболявания
и това ограничава тяхната ежедневна дейност [13]. Този неблагоприятен ефект от влошаване на здравето е най-значим в по-късните етапи на живота, когато той допринася за по-значително намаляване
на участието на работната сила. През 2010 г. равнището на заетост сред лицата над 65 г. е 4.7%, докато
за хората на възраст 60-64 е било 30.5%, а този на хората на възраст 55-59 години е 60.9% [21]. Хората в
напреднала възраст са с много по-висока вероятност да страдат от множество заболявания (съпътстващи
заболявания). Това има значителни човешки и икономически последици и увеличава натиска върху
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структурите на здравните системи и социалните грижи по отношение на търсенето на здравни грижи.
Дългият живот не се постига с увреждания. Очаква се европейците да живеят средно почти 20 години
с ограничения в тяхната активност [4].
Поради тази причина е възможно да се даде тласък на икономическия растеж чрез подобряване на
здравния статус на населението и да се даде възможност на хората да останат активни и в по-добро
здраве за по-дълго време. Достъпът до качествено здравеопазване е съставна част от поддържането на
продуктивна работна сила [23]. Налице е възможност за създаване на цикъл, при който подобренията
в здравето и благоденствието са взаимно обвързани [11]. Подобряването на здравния статус на населението води до положителни икономически резултати.
Въпреки това, потенциалните ползи от здравни инвестиции чрез увеличаване на пригодността на
населението за заетост не се разбират достатъчно добре. Сегашната цена на трудовите злополуки и
свързаните с работата заболявания възлиза между 2.6-3.8% от БВП на ЕС [26]. Лошите условия на труд
повлияват не само на заетостта на работната сила, но също така и върху устойчивостта на националните
здравеопазни системи. Чрез намаляване на излагането на работниците на рискови фактори, може да
се очаква увеличаване на производителността и ограничаване на разходите за трудови злополуки и
влошено здраве.
Европейските регулации и стратегии помагат за намаляване на случаите на аварии и имат важна
роля в предотвратяване на професионални заболявания. Въпреки това, съществува непрекъсната необходимост от подобряване на средата на работното място чрез инвестиции за предотвратяване на
произшествия и болести, причинени от работа. Също така следва да се вземе предвид и икономическия
контекст на пазара на труда.
Начин да се даде възможност на хората да останат активни и в по-добро здраве за по-дълго време е
да се помогне на хората с хронични заболявания, за които не се изисква хоспитализация, да се грижат
за здравето си в тясно сътрудничество с доставчиците на здравни услуги.
Идеята за овластяване на пациентите често се смята за важен и перспективен аспект на управлението
на хронични болести, която може да помогне на хората да водят по-активен и пълноценен живот. Някои
данни показват, че самостоятелното управление (подкрепяно например чрез електронно здравеопазване) може да бъде ефективно за промяна на поведението, особено за хора с дългосрочни увреждания
[9]. Това може да подобри техния здравен статус и да намали разходите им за лечение и времето, което
прекарват в болница.
Европейското партньорство за иновации (ЕПИ) помага на гражданите да бъдат по-здрави, по-активни и да водят по-независим живот. То има за цел да увеличи броя на „здравите” години на живот на
европейците с две до 2020 г. ЕПИ прилага иновативен подход за вземане на решения в ЕС, чрез обединяване на основните заинтересовани страни (крайни потребители, публични органи и промишленост)
и предоставяне на форум за сътрудничество, идентифициране на потенциални пречки за иновациите
и мобилизиране на инструментите за финансиране. Целта е да се подобрят рамковите условия за въвеждане на иновациите, увеличаване на ефективността на финансирането в иновации, подобряване
на координацията и съгласуваност между финансирането на научни изследвания и иновациите на
европейско, национално и регионално равнище в Европейския съюз.
ЕПИ се фокусира върху следните области: превенция, скрининг и ранна диагностика; грижи и лечение; активното остаряване и независим живот.
Тези области са се доказали като особено важни в постигането на добавена стойност за подобряването
на рентабилността и ефективността в здравеопазването [16; 8].
Заключение
Здравето е важна част от публичните бюджети. То представлява почти една трета от бюджета за
социална политика. Справянето с проблема на хроничните заболявания и преодоляване на основните
рискови фактори, които определят здравето на населението ще помогнат за увеличаване на пригодността
за заетост на хората и ще им даде възможност да останат по-дълго в работна активност. Човешките и
икономическите тежести на хроничните заболявания могат да се съдържат в посвещаване на ресурси,
пряко или косвено за превенция, скрининг, лечение и грижи [5].
Големият размер на сумите за здравеопазване, включително по-специално превенцията на болестите
и промоция на здравето, се разглеждат като инвестиция, която е добър пример за възвращаемост [19;
20]. Фокусът върху превенцията на болестта може да намали високите дългосрочни разходи за лечение и да подобри здравните резултати чрез избягване на десетки хиляди случаи на преждевременна
смърт и хронични заболявания [12]. Въпреки това, в момента относително малко значение се отдава на
промоцията на здравето от гледна точка на бюджета. Само около 3% от текущите разходи за здраве се
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разпределят за обществено здраве и програми за превенция. С други думи, повечето държави-членки
не използват възможностите от значителни печалби в областта на превенцията и промоцията на здравето, особено чрез здравен подход във всички политики, който има за цел да повлияе на екологичните,
икономическите и социалните фактори за здраве.
Като се има предвид потенциала за ограничаване на тежестта и цената на болестите в дългосрочен
план, е важно да се предостави превенция на болестите и да се преоцени значението на промоцията
на здравето.
Съществува широк спектър от мерки за промоция на здравето и профилактика на заболяванията,
които съответните органи могат и следва да използват в много различни обстоятелства и условия (по
време на работа, в училище и в лечебните заведения). Този спектър включва публични информационни кампании в медиите, акцизи върху някои продукти, като например тютюн или алкохол, забрани и
по-строго регулиране на етикетирането, рекламата и продажбата и други [10; 14].
В държавите-членки е налице процес на размисъл относно идентифициране на иновативни подходи. Това може да включва създаването на механизми за най-добра практика на равнище ЕС, за да се
идентифицират, валидират и разпространят добри практики и информация относно политиките и
мерките за справяне с проблема включително развитието на инструменти за контрол и качество [6; 1].
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AНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА ПРОФИЛАКТИЧНАТА АКТИВНОСТ
НА ВЪЗРАСТНИТЕ ХОРА
Tаня Паскалева
Тракийски университет, Филиал Хасково, Kатедра „Здравни грижи“

ANALYSIS AND ASSESSMENT OF THE PROPHYLACTIC ACTIVITY
OF THE ELDERLY POPLE
Tanya Paskaleva
Trakia University, Branch Haskovo, Department „Healthcares“
Abstract: The health prophylactic is a strategic priority in every healthcare. Its role and significance are
indisputable in the different age phases. The good European practices show that all resources invested in
prophylactics repeatedly repay after years. The aim of the present research is analysis and assessment of the
prophylactic activity of the elderly people. There has been used a direct individual anonymous questionnaire
amongst 142 people aged/over 65. The data that we received give us the basis to claim that the obvious
scenario of the medical prophylactics in our country can not still be seen as a good example. The percentage
of elderly people who regularly conduct their yearly prophylactic examinations is alarmingly low. The health
prophylactic is not well-used medical activity, which is basic and most significant for the achievement of good
health, prevention from illnesses and fast ageing. There is an obvious incompatibility between the beliefs and the
health behavior of many of the participants in the research. This brings to the foreground important problems
connected to the organization of the prophylactic activity as well as lack of health motivation, negligence to
the prophylactics, inertness and inadvertent attitude towards it.
Key words: health prophylactics, prophylactic activity, elderly people
Въведение
Здравната профилактика е стратегически приоритет във всяко здравеопазване. Безспорна е ролята ѝ
значението и в различните възрастови фази. Добрите Европейски практики показват, че всички средства
инвестирани в профилактика след години се отплащат многократно. Явният сценарий на медицинската профилактика в нашата страна все още не е това, което може да се посочи като добър пример и
това го потвърждават фактите. В свое проучване С. Кючукова посочва, че: ”Главоломното развитие на
съвременната медицина и фармация обричат пациента да бъде разглеждан като съвкупност от органи,
системи и заболявания”[3]. Основният паричен ресурс в здравеопазването отива за лечение, вместо за
профилактика, имаща за цел предотвратяване на заболявания.
Значимо място имат и проблемите свързани със задълбочаващия се дефицит на финансови ресурси
и кадри в родното здравеопазване, а от друга страна и въпросът за ефективността на действията в здравнопрофилактична насока. Освен редовното провеждане на профилактичните процедури, необходима
е добра информираност, мотивация и висока здравна култура на всички лица. През последните години
все повече се констатира липсата на ефективни действия във всички нива на профилактика:
• Преморбидна – насочена към началния стадий на контакт между рисковия фактор и възприемчивия индивид и приложима върху цялото здраво население или рискови групи;
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• Първична – насочена към специфични причинни фактори, влияещи в предклиничния безсимптомен стадий и приложима върху цялото население, върху избрани групи лица и/или здрави;
• Вторична – насочена към ранния стадий на клинично изявеното заболяване и приложима само
при пациенти;
• Третична профилактика – насочена към късния стадий на заболяването и приложима към пациенти [4].
Здравната профилактика може да се провежда индивидуално и при нея профилактичните дейности и мероприятия се осъществяват с отделния индивид. Групова форма, при която профилактичните
мероприятия обхващат група лица, които имат сходни проблеми и рискови фактори. В нашата страна
преимуществено е застъпена индивидуалната практика.
За постигане на целите на профилактиката е необходимо да се изгради ефективна система на взаимодействие между работодателите, които носят отговорност за здравето на хората, Службите по трудова
медицина и лечебните заведения за извънболнична помощ. Не трябва да се забравя, че всеки човек сам
е отговорен за собственото си здраве и провеждането на профилактични прегледи е не само задължение
на медицинските специалисти, но и лична отговорност на всеки индивид [2].
Целта на настоящото проучване е анализ и оценка на профилактичната активност на възрастните
хора.
Материали и методи:
Проведено е анонимно анкетно проучване сред лица на възраст на/над 65 години. Приложени методи: пряка анонимна анкета и анализ на литературни източници. Изследването е проведено в периода
януари – април 2016г.
Резултати и обсъждане
В проучването са участвали общо 142 лица. Най-голяма е възрастовата група от 65-69г. – 46%, следвана
от тази на 70-74г. – 34% и 75 и повече години – 20%. Процентното разпределение по пол е следното: почти
две трети от анкетираните (60%) са жени и 40% са мъже. При съпоставката по семеен статус най-голяма
е групата на семейните 53%, следвана от 42% на самотните хора – вдовец/вдовица.
Разпределението на анкетираните по образование показва, че повече от половината са със средно
(34,8%) и основно (34,8%) образование. Значително по-малък е броят на респондентите с висше (11,3%)
и полувисше (12,8%) образование. Без образование са 6,4%. Повечето от анкетираните са пенсионери
по възраст – 71,6%, а 14,9% са пенсионери по болест. 13,5% от лицата съобщават, че работят. Данните от
нашето проучване показват, че преобладава делът на анкетираните живеещи в град 53,9%, в сравнение
с 46,1% посочили постоянно местожителство – село. Изследването на лица от различни по отдалеченост
населени места е свързано с възможностите за достъп до медицинска помощ – първична и специализирана. По отношение на здравословното състояние при 60% от всички анкетирани са регистрирани
болести на сърдечно-съдовата система, следвани от тези на ендокринната система (36%), дихателна
система (26%), опорно-двигателна система (23%) и др. Характерна особеност на патологията в този възрастов диапазон е нейната множественост. Само 16% от анкетираните имат само едно заболяване, 49%
са посочили две и три заболявания, а 35% повече от три.
Напредването на възрастта е свързано с промяна в жизнената философия, преосмисляне на приоритетите и затова ценностната йерархия придобива друг порядък. При възрастните хора тя е под въздействието на настъпващите промени - физически, психически, социални и др. А. Андонова подчератава, че:
„Възрастните хора продължават да имат трудов потенциал, възгледи, енергия, опит, които при предоставяне на подходящи условия и нагласи от обществото могат да се превърнат в източник на финансов
и човешки капитал в икономиката и обществено политическия живот на всяка една държава.“ [1].
На въпроса: „Кои са Вашите жизнени ценности?“ беше установено, че доминираща ценност при възрастните хора и за двата пола е здравето, което предполага по-високо ниво на личната отговорност за
здравето. На второ място в йерархията на ценностите се намират децата. На трето място респондентите
поставят семейството, което потвърждава тезата, че при възрастните хора водеща позиция заемат нематериалните ценности, така напълно разбираемо е последното място за работата и доброто материално
състояние (Фиг.1)

Медицински колеж – Стара Загора

269

Юбилейна научна конференция - 10 години специалност „Медицински лаборант”

Фиг.1. „Кои са Вашите жизнени ценности?“
На въпроса: „Какво е Вашето отношение към необходимостта от здравна профилактика?“ – резултатите
от Фиг. 2 са ясно доказателство, че анкетираните (95%) категорично споделят положителното си отношение към необходимостта от здравна профилактика и определят значима роля.

Фиг.2. Отношението към необходимостта от профилактика
Прави впечатление, че ½ от всички анкетирани и за двата пола се обръщат за медицинска помощ едва
при влошаване на здравето, което се обяснява с факта, че голяма част от възрастните хора се оплакват
по-рядко от здравето си (Фиг. 3).
В стремежа си да не натоварват близките и семейството си понякога проявяват прекалена търпимост,
а оттук проблеми свързани с ненавременно потърсената медицинска помощ, напреднал ход на заболяването и по-голям риск от усложнения. За живеещите в селата липсата на здравни структури в случай
на нужда от медицинска помощ, също се явява сериозно неудобство и затруднение.

Фиг.3. „В кои случаи се обръщате за медицинска помощ?“
Първичната профилактика е основен ангажимент на общопрактикуващия лекар. Тя е най-важна и
най-ефективна, защото най-значим резултат се постига, когато фокусът е върху нея, т.е. да не се допуска
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развитието на болестите и да се промоцира здравето. Точно затова тя е и най-трудно постижима [5].
Годишните профилактични прегледи са задължителни и се осъществяват от общопрактикуващия
лекар, който е длъжен да постави на общодостъпно място в лечебното заведение информация относно
вида, честотата на профилактичния преглед и изследвания обхват. Обхватът е регламентиран с Наредба
№39 от 2004г. със съответните изменения и допълнения.
Обезпокоителни са резултатите от Фиг. 4, които показват, че повече от ½ от анкетираните пропускат
задължителния годишен профилактичен преглед. Тази тревожна тенденция се отчита и в национален
мащаб. Справка на НЗОК за две поредни години показва, че през 2013г. на профилактичен преглед са
отишли 3,523 млн. българи, а през 2014г. – 3,527 млн. През следващите години тази тенденция се запазва [6].

Фиг. 4 „Провеждате ли ежегодни профилактични прегледи?“
Установи се, че медицинската активност свързана с профилактичната дейност на респондентите
живеещи в града и на село, показва съществени различия - 69% от живеещите в града са осъществили
ежегодния си профилактичен преглед, а живеещите в селата едва 38%. Голям процент от анкетираните
са посочили отдалеченост на личния лекар от населено място в което живеят, а при възрастните хора
това е сериозно неудобство и затруднение.
Реалните ограничения и затруднения в достъпа до ПИМП са разнородна съвкупност от фактори: небалансирано териториално разпределение на ОПЛ, финансови ограничения, организационни проблеми
и др. Значителна част от българските граждани живеят на места, където няма лични лекари. Обикновено
това са отдалечени и обезлюдени райони, с малобройно население. В тези случаи възможностите, които
имат са: избор на личен лекар от друго населено място или личен лекар, който регулярно по установен
график посещава населеното място, но и в двата случая неудобствата, затрудненията и повишеният
здравен риск са за сметка на всички лица живеещи в тези „непривлекателни райони“.
Посочените по-горе неблагоприятни тенденции в значителна степен имат отношение и са свързани с
отговорите на въпроса: „Как определяте начина за провеждане на профилактичните прегледи?“- Фиг. 5, където
44% от респондентите изразяват негативната си оценка от формалното и повърхностно провеждане на
профилактичните прегледи и това вероятно е едната причина те да проявяват небрежно отношение
към здравната профилактика.
Само 39% от респондентите считат, че профилактичните прегледи се провеждат задълбочено, а
останалите 17% нямат ясна позиция по въпроса.

Фиг. 5 „Как определяте начина за провеждане на профилактичните прегледи?“
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Отчитаме обективните фактори, които затрудняват достъпа до ОПЛ, но отдаваме и значимо място
на личната отговорност и мотивация за здравето, които в болшинството от случаите показва пасивност
и небрежното отношение, чрез неглижиране на ежегодните профилактични прегледи.
Изводи:
Проведеното проучване ни дава основание да направим следните изводи:
1. Анализът на здравния статус на анкетираните показва многообразна патология - най-висок е относителния дял на ССЗ. Възрастните хора имат по две, три и повече заболявания.
2. Здравната профилактиката е недобре използвана медицинска дейност, която е основополагаща
и най-значима за постигане на добро здраве, предпазване от заболявания и преждевременно стареене.
3. Процентът на възрастните хора, които провеждат редовно ежегодните си профилактични прегледи
е тревожно нисък.
4. Налице е несъответствие между убежденията и здравното поведение на голяма част от участниците в проучването. Това извежда на преден план значими проблеми свързани с организацията на
профилактичната дейност, както и липсата на здравна мотивация, неглижиране на профилактиката,
пасивност и небрежно отношение към нея.
5. Необходимо е да се позитивира отношението към здравето, чрез повишаване на здравната култура
и поемане на лична отговорност за здравето. Това е предизвикателство и отговорност пред специалистите по здравни грижи.
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ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТРУКТУРНИ ФОНДОВЕ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА
ОБЩЕСТВЕНОТО ЗДРАВЕ В БЪЛГАРИЯ
Тихомира Златанова1,2, Геновева Бакърджиева1, Николай Попов1,2,
Вихрен Петков1,2, Елена Савова2
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EUROPEAN STRUCTURAL FUNDS TO IMPROVE PUBLIC HEALTH IN BULGARIA
Tihomira Zlatanova1,2, Genoveva Bakardjieva2, Nikolai Popov1,2, Vihren Petkov1,2, Elena Savova2
1
Medical College „Yordanka Filaretova“, Medical University - Sofia
2
Faculty of Public Health, Medical University - Sofia
Summary:
Health is a basic resource for the community. Good heal this a fundamental prerequisite for economic and
social development and isvital for every person, family and community.
The aim of this study is to present first implementedin our projects in support of public health, namely
„Informedand Healthy“ and „Stopandgo.“
MaterialsandMethods: We use the information from the website of the Ministry of Education, and
themethodsare documentary, statistical and graphic.
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Results: Incomparative termsare presented results from the six national campaignsontheproject „Informedand
Healthy“ interms of awarenessand improve thes kills of the target groups about healthy life styles. In the
„Stopandgo“ the analyzes allow the creation of criteria indicators for monitoring and evaluation of screeningthat
meet modern rules and practices in the European Union.
Conclusions: In the „Informedand Healthy“ information campaigns to raise awarenessands kills for leading
a healthy lifestyle haveinfluenced positively on one-third of thetar get groups. In the „Stopandgo“ to promote
the benefits of screening examinations, as well as in forming the public about their nature, are conducted
information campaigns on national and local media, through which up to over 2 million people.
Keywords: public health projects, European funds, screening, awareness
Здравето е основен ресурс и актив за обществото. Доброто здраве е основна предпоставка за икономическо и социално развитие и е от жизнено важно значение за всеки човек, семейство и общност. Болестта
пропилява човешки потенциал, причинява страдание и изразходва ресурси от всички сектори. Когато
хората разполагат с възможност да контролират своето здраве и неговите детерминанти, общностите
стават по-силни, а човешкият живот – по-добър. Без активното участие на хората, редица възможности
за промоция и защита на здравето, както и за подобряване на благосъстоянието, ще бъдат пропуснати.
Онова, което осигурява благоденствие за обществото, подобрява и здравето на хората – политиките,
които залагат на това, са по-успешни. Равният достъп до обучение, достоен труд, жилище и доходи е в
помощ на здравето. От своя страна здравето допринася за увеличаване на производителността, за повисока ефективност на работната сила, за здравословно остаряване и следователно за по-малко разходи
за обезщетения по болест и социални разходи, и оттам за по-малко загубени постъпения в хазната.
Здравето и благосъстоянието на населението се постигат успешно, ако всички в управлението насочат
общите си усилия към социалните и индивидуални детерминанти на здравето. Доброто здраве може
да допринесе за възстановяване на икономиката и за нейното развитие.
Една от възможностите в подкрепа на запазването и развитието на общественото здраве на населението
в България е чрез използването на финансовите ресурси на Европейските структурни фондове. Целта
на политиката на сближаване на ЕС е да се намалят икономическите и социалните различия между
регионите в Европа. Все повече се отчита важната роля на здравеопазването за регионалното развитие
и конкурентоспособността на българската икономика, като за целта необходимите средства могат да
бъдат осигурени и чрез европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ).
Целта на настоящият материал е да представи първите реализирани у нас проекти в подкрепа на
общественото здраве, а именно „Информирани и здрави“ и „СПРИ и се прегледай“.
Материали и методи: Използваме информация от сайта на Министерство на образованието, а методите са документален, статистически и графичен.
Резултати и обсъждане:
Проект „Информирани и здрави”
Цел на проекта е подобряване трудоспособността, повишаване продължителността на активния
трудов живот на населението и поддържане на здрава работна сила чрез повишаване нивото на знания,
умения и мотивация за здравословен начин на живот.
Двата етапа на проучването обхващаха населението на възраст 15-65 години в България, с насоченост
към няколко неизключващи се специфични групи: работещи на възраст 24-65 години, млади хора на
възраст 15-24 години, население в отдалечени райони, хора с увреждания (слухови и зрителни), български граждани от ромски и турски произход.
Разпределение на интервюираните лица по целеви групи е представено в таблица 1.
Таблица 1. Разпределение на интервюираните лица
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Основните изводи за постигнатите резултати от проведените Национални кампании по отделните
теми са показани в таблица 2.
Таблица 2. Сравнителни резултати от проведените Национални кампании
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В заключение, резултатите от финалното проучване регистрират увеличение на информираността
и подобряване на уменията на целевите групи за водене на здравословен начин на живот. Ключови
сфери, в които се наблюдава значително повишение на информираността и познанията, са тютюнопушенето и употребата на наркотични и упойващи вещества. Постигнато е и значително увеличение на
информираността сред малцинствените групи по ключови индикатори. Информационните кампании
за повишаване на информираността и уменията за водене на здравословен начин на живот са повлияли
положително върху една трета от представителите на целевите групи.
Проект“ СПРИ (Скрининг, Профилактика и Реална Информираност) и се прегледай”
Цел на проекта е подобряване трудоспособността, повишаване на активния трудов живот на населението и поддържане на здрава работна сила, оптимизиране на здравните и социални разходи чрез
увеличаване на относителния дял на откритите и насочени за лечение в предклиничен и ранен стадий
на заболелите от рак на маточната шийка и млечната жлеза при жените и колоректален карцином при
двата пола.
Целеви групи по проекта бяха: за скрининг на рака на маточната шийка: жени на възраст от 25 до 60
години, за скрининг на рака на млечната жлеза: 50 до 69 год. възраст и за скрининг на рака на дебелото
и правото черво: жени и мъже, навършили 50 годишна възраст.
С оглед на факта, че проектът бе пилотен за България, бяха извършени редица подготвителни дейности, в резултат на което бяха изработени:
- Анализ на сегашното състояние на извършването на скринингови прегледи в България и препоръки, насочени към изменение на действащото законодателство в областта на онкологичния скрининг
– има за цел да подпомогне доброто организиране и провеждане на скринингова кампания, както и да
даде препоръки към административната уредба, организацията, финансирането и законодателството
за ефективно въвеждане на популационенскрининг в Бълария. Същият показва влошен здравен статус
на населението от онкологична гледна точка и необходимост от бързи промени в подхода към него, в
структурата, финансирането и управлението на онкологичната помощ, съобразени със започналата
здравна помощ в България.
- Анализ на опита на страните, въвели скрининг през втората половина на ХХ век и описание на добрите практики – в него са представени общи дефиниции за скрининг, задължителни елементи, които
трябва да включва съвременната скринингова програма и връзките между тях.
- Критерии с индикатори за контрол и оценка на скрининга според изискванията на ЕК и на Съвета
на Европа – медицинската ефективност от дадена скринингова кампания се оценява посредством анализ
на кратко, средно и дългосрочни епидемиологични показатели, които се установяват на популационно
ниво. Оценяването на икономическата ефективност на дадена скринингова програма е възможно благодарение на два основни типа икономически показатели – за финансовата и техническата ефективност.
- Създадено, отпечатано и разпространено до 28 Регионални здравни инспекции Ръководство за
добра медицинска практика при скрининг на онкологичните заболявания (5 000 бр.), съдържащо горецитираните анализи.
- Изменена бе Наредба 39 за профилактичните прегледи и диспансеризацията са регламентирани
понятието “скрининг” и условията за провеждането му - ДВ, бр. 58 от 29 юли 2011 г.;
- Създадена бе информационна система: Национален скринингов регистър и система за известяване.
Изготвените анализи позволиха създаването на критериите с индикатори за контрол и оценка на
скрининга, отговарящи на съвременните правила и добри практики в Европейския съюз. Регламентирани бяха обемът и вида информация, която се събира при провеждане на скринингов преглед, както
и отделните стъпки при извършването му. Определени бяха целевите групи от населението по възраст
и пол, съобразно целесъобразността за трите локализации.
В изпълнение на проекта бе изграден и Национален скринингов регистър, който обменя двустранно
информация с Националния раков регистър и се зарежда с данни от Гражданска Регистрация и Административно Обслужване (ГРАО) и Националната здравноосигурителна каса (НЗОК). Информационната
система напълно автоматизирано прави периодично за всяка от локализациите необходимата селекция
от целевата група, към която се изпращат поканите за скринингови прегледи. Към него е създадена и
система за известяване, която позволява изпращане на покани за извършване на скринингови прегледи,
с указан период и лечебни заведения, които лицето може да посети.
С цел популяризиране на ползите от скрининговите прегледи, както и информиране на обществото
за същността им, бяха проведени информационни кампании по националните и местни медии, организирани бяха различни събития и хепънинги, чрез което бяха достигнати над 2 000 000 души.
В резултат от изпълнението на проекта са постигнати следните резултати:
Медицински колеж – Стара Загора
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• Изпратени бяха общо над 780 000 покани за явяване на скринингов преглед;
• Извършени са 55 891 скринингови прегледа и изследвания, разпределени по локализации, както
следва: за скрининг на маточната шийка: 33 233, за скрининг на млечната жлеза: 10 391 и за скрининг
на дебело и право черво: 12 267;
• В програмата се включиха над 120 лечебни заведения на територията на цялата страна. Най-много
са прегледите, проведени в областите София-град, Пловдив, Варна, Стара Загора, Бургас и Плевен.
Изводи: При проекта „Информирани и здрави“информационните кампании за повишаване на
информираността и уменията за водене на здравословен начин на живот са повлияли положително
върху една трета от представителите на целевите групи. При проекта „СПРИ и се прегледай“ с цел
популяризиране на ползите от скрининговите прегледи, както и информиране на обществото за същността им, са проведени информационни кампании по националните и местни медии, чрез което са
достигнати над 2 000 000 души.
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ФИЗИЧЕСКАТА АКТИВНОСТ- ОСНОВНА СТЪПКА В ПРОМЯНАТА
НА СТИЛА НА ЖИВОТ ПРИ ПАЦИЕНТИ С МЕТАБОЛИТЕН СИНДРОМ
Ас. д-р Александра Трайковска - Димитрова, дм
Катедра по превантивна медицина- ФОЗ, МУ София

PHYSICAL ACTIVITY - MAJOR STEP IN CHANGING THE LIFESTYLE OF
PATIENTS WITH METABOLIC SYNDROME
Ass.prof. Aleksandra Trajkovska - Dimitrova, MD
Department of Preventive Medicine, Faculty of Public Health, MU Sofia
Summary: The metabolic syndrome is a complex of interdependent risk factors which lead to cardiovascular
disease and тъпе 2 diabetes mellitus. The lifestyle of the patients is the best „regulator“ of the physiological
and social processes in humans. Physical activity plays a major role in changing the lifestyle of patients with
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MS. The maintanence of normal weight and regular physical activity remains the primary and most effective
prevention strategy.
Cardio respiratory fitness modulates the interaction between the MS and the fatal consequences of the
disease by providing a strong protective effect against cardiovascular mortality.
Keywords: Metabolic syndrome, lifestyle, physical activity, risk factors
Метаболитният синдром е съчетание от най-значимите сърдечно-съдови рискови фактори – нарушена
въглехидратна обмяна и/или захарен диабет, висцерално затлъстяване, повишени серумни липиди и
повишено артериално кръвно налягане. Около 30% от възрастните хора в света страдат от метаболитен
синдром, като те имат три пъти по-висок сърдечно-съдов риск, два пъти по-висока смъртност от инфаркт
и инсулт и пет пъти по-висок риск от захарен диабет.
Честотата на разпространение (prevalence) достигна епидемични размери. По данни на американски
учени около 35–40% от възрастните американци са засегнати от това състояние.
За европейската популация има публикувани аналогични данни, базирани на метаанализ на 7 големи
епидемиологични проучвания. При болните с МС 91% от мъжете и 90% от жените имат хипертония;
процентите на хипергликемия са съответно 73% и 64%; за повишени ТГ и/или нисък HDL-хол 77% и 77%
съответно. Общата честота на МС е 38% за мъжете и 36% за жените. По отношение на разпределението
във възрастовите групи, при мъжете честотата нараства до 60 години и след това остава стабилна, а при
жените трайно нараства с възрастта, без ясно дефиниран праг.
Причините за това са промяна в стила на живот – намалена физическа активност, промяна в режима
на хранене и все повече увеличаващата се честота на затлъстяването. Създаването на нова дефиниция
на метаболитния синдром налага и провеждането на нови проучвания във връзка с неговата честота,
както и оценка на болестността и смъртността, свързани с това състояние. Понастоящем липсва съвременно епидемиологично проучване за разпространението на метаболитен синдром в нашата страна.
Промените в начина на живот могат да намалят тежестта на всички компоненти на метаболитния
синдром.
Обездвиженият начин на живот е широко разпространен сред всички възрастови групи на населението в България. По данни на Национално изследване за факторите на риска за хроничните неинфекциозни болести сред население 25-64 г.[БСОЗ, 2009], над 80% от анкетираните са с недостатъчна
физическа активност през свободното време. Не практикуват въобще физически упражнения 74.6% от
тях (включително поради болест и инвалидност). Веднъж седмично и по-рядко извършват физически
упражнения 13.9% от изследваните; 2-3 пъти седмично са физически активни едва 6.4% от тях. Обезпокоителен е факта че честотата и продължителността на извършваните енергични и умерени физически натоварвания през седмицата е недостатъчна. Особено сериозен е проблемът с ниската физическа
активност при децата в ученическа възраст. Физическите занимания, в рамките на учебните програми
в училищата, са недостатъчни за поддържане на добро здраве, което налага допълнителни физически
натоварвания през свободното време.
При лечението на МС физическата активност играе основна роля. Кардиореспираторния фитнес
модулира връзката между МС и фаталните последици, като осигурява осигуряват по-силен защитен
ефект срещу сърдечно-съдова смъртност. Количеството и интензитета на упражненията регулират
нивата на липидите и други липидни аномалии отговорни за кардио васкуларни заболявания. Когато
се комбинират с подходяща диета упражненията, имат по-добър ефект в сравнение с проучвания,
където двата подхода се използват по отделно. В частност, добавянето на аеробни упражнения към
хранителни насоки за редуциране на телесното тегло дава много добър резултат в много повече случай
95% отколкото при тези, при които се използва само диета 75%. Интензитета на физическата активност
необходим за подобряване на метаболитните параметри не е определен. Дори и използването на ниско
интензивна тренировъчна програма за период от 2 месеца подобрява някои метаболитни аномалии. Все
пак по-високата дозировка оказва по осезаем ефект в/у МС. В скорошня анализ на данните от National
Health and Nutrition Examination Survey data,, поддържането на активен начин на живот, както е оценено от броя на ежедневните стъпки измервани с акселерометър, намалява разпространението на MS
и сърдечно-съдови рискови фактори.
Ефективната редукция на теглото подобрява всички рискови фактори, свързани МС, като освен това
допълнително намалява риска от развитие на захарен диабет тип 2.
Редукцията на тегло се постига чрез диетични промени, намаляващи енергийния прием и увеличена
физическа активност, увеличаваща енергоразхода.
Ролята на регулярната физическа активност е изключително голяма, тъй като тя допринася за реМедицински колеж – Стара Загора
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дукция на теглото и може да намали общия сърдечно-съдов риск - подобрява всички рискови фактори
на метаболитния синдром.
Физическите упражнения трябва да са с минимална продължителност 30 минути, като за оптимална
се приема продължителност от 45-60 минути, 5 пъти седмично. Това натоварване може да се постигне
чрез бързо ходене или по-интензивна активност и може да бъде допълнено с повишение на ежедневната рутинна физическа активност. По-продължителните упражнения са свързани с по-голяма полза.
Болните с висок риск от ССЗ трябва да започнат извършването на физически упражнения под медицински контрол, след функционална оценка на сърдечно-съдовата система.
Огромна научна значимост има промоцията на здравето, с оглед поддържане на добро самочувствие и
високо качество на живот, особено при рисковите групи от популацията. Значимостта на проблематиката
се обуславя преди всичко от дълбоките социални и здравни потребности на хората с влошено качество
на живот и завишени специфични здравни изисквания. Възникват сложни за решаване психологически
и социално- икономически акценти. Това се предопределя, както с прогресивната заболеваемост от
обменно-метаболитни нарушения - затлъстяване и захарен диабет, така и с обективни доказателства за
изявена тенденция към необратима висока инвалидизация и смъртност. С оглед на това нарастването на
заболеваемостта от захарен диабет тип 2, съчетан обичайно с наднормена телесна маса се демонстрира
особено с напредването на възрастта. Най - често захарния диабет, втори тип е обусловен и от съпътстващата полиморбидност, както и силно повлияване от социално изявените екологични и хигиенни
рискови и други ко-фактори Въпреки наличните, доказано ефективни интервенции за мениджмънт
на хроничните неинфекцизни заболявания, включително и на обменно - метаболитните нарушения,
все още са налице съществени национални, регионални, местни и индивидуални различия в обема и
качеството на предоставяните медицински услуги.
Стилът на живот е най-добрия „регулатор” на физиологичните социални процеси у човека. Само
той може да противостои на пагубните последици от жизнените несгоди.
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PATIENT’S RIGHTS IN BULGARIA REGULATED IN LEGISLATIVE DOCUMENTS
Emil Spasov1, Stefan Velikov1, Andrey Kehayov2, Ralitsa Zlatanova-Velikova1
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Abstract: Every Bulgarian citizen has the right to accessible medical care under the conditions and provisions
of the Health Act and the Health Insurance Act. Everyone has the right of access to healthcare services
in accordance with its health needs. Healthcare services must guarantee equal access for all, without any
discrimination in terms of financial resources, place of residence, kind of illness or time of access. The article
presents and analyzes patients‘ rights in Bulgaria regulated in the basic legal documents - Health Act and the
Health Insurance Act. Discussed are the principles that apply to the implementation of the right to accessible
medical care
Keywords: Patient’s rights, legal documents, HA, HIA
Правата на пациента са специфични и допълват правата на гражданина относно защитата на неговото здраве. Нормативното гарантиране и защитата правата на пациента е неразделна част от защитата на общочовешките права. Всеки български гражданин има право на достъпна медицинска помощ
при условията и по реда на Закона за здравето и на Закона за здравното осигуряване. Всяко лице има
право на достъп до здравни услуги в съответствие със своите здравни нужди. Здравните услуги трябва
да гарантират равен достъп за всеки, без каквато и да е дискриминация от гледна точка на финансови
ресурси, местоживеене, вид на заболяването или момент на достъпа.
Целта на настоящата статия е да проучи и анализира правата на пациентите в България регламентирани в основните нормативните документи – Закона за здравето и Закона за здравното осигуряване.
За постигането на тази цел си поставихме следните задачи:
1. Експертен анализ на Европейската харта за правата на пациента.
2. Проучване на основните нормативни документи регламентиращи правата на пациентите в България.
3. Разясняване на понятието пациент и неговите права.
4. Анализ на принципите прилагани при осъществяване на правото на достъпна медицинска помощ.
Методи: За обективизиране на наблюдаваните резултати са използвани документален метод и експертен анализ.
Европейската харта за правата на пациента е приета от „Мрежа за активно гражданско общество“
през 2002 година. Призната е от Европейския икономически и социален комитет на 438 пленарна сесия
на 26.09.2007 година.
Хартата установява 14 права на пациента, всяко от които може да бъде изложено на риск от растящата
финансова криза в системите на здравеопазване на страните членки на Европейския Съюз. Тези права
са правото на: превантивна медицина, достъп, информация, съгласие, свободен избор, поверителност
и конфиденциалност, предотвратяване на ненужно страдание, предотвратяване на ненужна болка,
индивидуален подход на лечение и право на оплакване и получаване на обезщетение.
Установяването на тези права в Европейска харта е основополагащо за активна подкрепа и насърчаване на тяхното прилагане както на национално, така и на Европейско ниво. Хартата очертава и водещи
принципи, касаещи правата на пациента, сред които:
• Отговорността за здравето е споделена между отделните граждани и осигуряващите здравна помощ;
• Хартата касае всеки индивид;
• Хартата не излага позиция по етническите въпроси.
Конституционната уредба на правата на пациента в България се регламентира с чл. 52., според който
гражданите имат право на здравно осигуряване, гарантиращо им достъпна медицинска помощ, и на
Медицински колеж – Стара Загора
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безплатно ползване на медицинско обслужване при условия и по ред, определени със закон. Здравеопазването на гражданите се финансира от държавния бюджет, от работодателите, от лични и колективни
осигурителни вноски и от други източници при условия и по ред, определени със закон. Държавата
закриля здравето на гражданите и насърчава развитието на спорта и туризма.
По силата на чл. 57, ал. 1 от Конституцията основните права са неотменими, което означава, че текущото законодателство не може да отнема правото на здравно осигуряване, а само да определя условията
и реда за неговото осъществяване.
Конституционни уредби регламентират силата на международни договори, ратифицирани, обнародвани и влезли в сила за България като част от вътрешното право на страната.
България е ратифицирала следните международни и регионални европейски актове в областта на
здравното осигуряване и правата на пациента:
• Всеобщата декларация за правата на човека, документ на ООН;
• Международният пакт за икономически, социални и културни права – ратифициран на 21.09.1970
г., в сила от 03.01.1976 г.;
• Европейска социална харта – в сила за България от 01.08.2000 г.
Общите права на гражданите са уредени в основния нормативен акт за здравеопазването на България – Закона за здравето. Той урежда обществените отношения във връзка с опазването здравето на
нацията и има за цел създаване на благоприятна среда за хармонично физическо и духовно развитие
и дълготраен активен живот на гражданите. Всеки български гражданин има право на достъпна медицинска помощ и на здравно осигуряване.
Правото на достъпна медицинска помощ се осъществява при прилагане на следните принципи:
• Своевременност, достатъчност и качество на медицинската помощ;
• Равнопоставеност при оказване на медицинската помощ с приоритет за деца, бременни и майки
на деца до 1 година;
• Сътрудничество, последователност и координираност на дейностите между лечебните заведения;
• Зачитане правата на пациента.
Условията и редът за осъществяване правото на достъп до медицинска помощ се определят с наредба
на Министерския съвет.
Извън обхвата на задължителното здравно осигуряване на българските граждани се предоставят
медицински услуги, финансирани от държавния бюджет и от общинските бюджети, които се ползват
при условия и по ред, определени с наредба на министъра на здравеопазването. Те са свързани със:
1) медицинска помощ при спешни състояния;
2) профилактични прегледи и изследвания и акушерската помощ за всички здравно неосигурени
жени, независимо от начина на родоразрешение, по обхват и по ред, определени с наредба на министъра на здравеопазването;
3) стационарна психиатрична помощ;
4) осигуряване на кръв и кръвни продукти;
5) трансплантация на органи, тъкани и клетки;
6) задължително лечение и/или задължителна изолация;
7) експертизи за вид и степен на увреждане и трайна неработоспособност;
8) заплащане на лечение за заболявания по ред, определен от министъра на здравеопазването;
9) медицински транспорт по ред, определен от министъра на здравеопазването;
10) асистирана репродукция.
Всеки български гражданин ползва:
• ваксини за задължителни имунизации и реимунизации, ваксини по специални показания и при
извънредни обстоятелства, специфични серуми, имуноглобулини и други биопродукти, свързани с
профилактиката на заразните болести, както и техническите средства за прилагането им;
• пълен обем от противоепидемични дейности;
• достъп до здравни дейности, включени в национални, регионални и общински здравни програми.
Децата до 16-годишна възраст имат право на медицинска помощ извън обхвата на задължителното
здравно осигуряване.
Със средства от собствени приходи общините могат да подпомагат дейности по профилактика и
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лечение на социално слаби, безработни и други лица, които имат регистрация за постоянен адрес в
съответната община.
Съгласно ЗЗ пациент е всяко лице, което е потърсило или на което се оказва медицинска помощ.
Регистрацията на лице като пациент става с неговото информирано съгласие, освен в случаите, посочени със закон.
На пациента се оказва здравна помощ независимо от неговата възраст, пол, произход, език, национална, расова или политическа принадлежност, образование, убеждения, културно равнище, сексуална
ориентация, лично, обществено или материално положение, увреждане и вид и причина на заболяването.
Като пациент всеки има право на:
• зачитане на гражданските, политическите, икономическите, социалните, културните и религиозните му права;
• грижи от общността, в която живее;
• достъпна и качествена здравна помощ;
• повече от едно медицинско становище относно диагнозата, лечението и прогнозата на заболяването;
• защита на данните, отнасящи се до неговото здравословно състояние;
• възнаграждение за работата, която извършва, еднакво с това, което получава, ако не е болен;
• запознаване на достъпен език с неговите права и задължения;
• ясна и достъпна информация за здравословното му състояние и методите за евентуалното му
лечение;
• здравна профилактика и рехабилитация;
• сигурност и безопасност на диагностичните и лечебните процедури, провеждани по време на
лечението му;
• достъп до модерни методи на лечение;
• предотвратяване на болката и страданието по време на лечението му, доколкото е възможно;
• достъп до медицинската документация, свързана със здравословното му състояние.
При хоспитализация пациентът има право:
• да бъде посещаван от личния си лекар и от специалиста, издал направлението за хоспитализация;
• на осигуряване от лечебното заведение за болнична помощ на необходимите за лечението му
медицински изделия, когато те не се заплащат от Националната здравноосигурителна каса или от
държавния бюджет;
• да приема или да отказва посетители;
• да ползва услугите на психотерапевт, юрист и свещенослужител;
• на образование и достъп до занимания, отговарящи на неговите социални, религиозни и културни
потребности;
• да получи информация за цената на всяка една медицинска услуга, манипулация, лечение и лекарствените продукти в извънболничната и болничната помощ.
Правата на пациента се упражняват при спазване на правилника за устройството, дейността и вътрешния ред на лечебното заведение.
Към министъра на здравеопазването се създава Обществен съвет по правата на пациента. Общественият съвет по правата на пациента е консултативен орган със следните функции:
• наблюдава и анализира всички дейности, свързани с правата на пациента;
• изготвя ежегоден доклад по въпросите на правата на пациента и го предоставя на министъра на
здравеопазването;
• анализира прилагането на нормативната уредба в областта на правата на пациента и изготвя
предложения за изменението и допълнението й, които предоставя на министъра на здравеопазването;
• обсъжда и дава становища по проекти на нормативни актове, свързани с правата на пациента.
Организацията и дейността на Обществения съвет по правата на пациента се уреждат с правилник
утвърден от министъра на здравеопазването.
Медицинските дейности се осъществяват след изразено информирано съгласие от пациента. Когато
пациентът е непълнолетен или е поставен под ограничено запрещение, за извършване на медицински
дейности е необходимо освен неговото информирано съгласие и съгласието на негов родител или
Медицински колеж – Стара Загора

281

Юбилейна научна конференция - 10 години специалност „Медицински лаборант”
попечител. Съгласието на родителя или попечителя не е необходимо при извършване на здравни
консултации, профилактични прегледи и изследвания на лица, навършили 16 години. Конкретните
видове дейности по консултиране, профилактичните прегледи и изследванията се определят с наредба
на министъра на здравеопазването.
Когато пациентът е малолетен или недееспособен, информираното съгласие се изразява от негов
родител или настойник, освен в случаите, предвидени със закон.
Когато за непълнолетен или малолетен, настанен по съдебен ред извън семейството, съгласието на
родител, попечител или настойник не може да бъде получено своевременно, информирано съгласие
изразява лице, на което са възложени грижите за отглеждане на детето след положително становище
на дирекция „Социално подпомагане“.
Когато непълнолетният или малолетният е настанен временно по административен ред по чл. 27 от
Закона за закрила на детето, информираното съгласие се изразява от дирекция „Социално подпомагане“.
За получаване на информирано съгласие лекуващият лекар (лекар по дентална медицина) уведомява
пациента, съответно неговия родител, настойник или попечител, относно:
• диагнозата и характера на заболяването;
• описание на целите и естеството на лечението, разумните алтернативи, очакваните резултати и
прогнозата;
• потенциалните рискове, свързани с предлаганите диагностично-лечебни методи, включително
страничните ефекти и нежеланите лекарствени реакции, болка и други неудобства;
• вероятността за благоприятно повлияване, риска за здравето при прилагане на други методи на
лечение или при отказ от лечение.
Медицинската информация се предоставя на пациента, съответно на неговия родител, настойник
или попечител на лицето, своевременно и в подходящ обем и форма, даващи възможност за свобода
на избора на лечение.
При хирургични интервенции, обща анестезия, инвазивни и други диагностични и терапевтични
методи, които водят до повишен риск за живота и здравето на пациента или до временна промяна в
съзнанието му, информацията и информираното съгласие се предоставят в писмена форма.
Дейностите могат да бъдат извършвани в полза на здравето на пациента без писмено информирано
съгласие само когато непосредствено е застрашен животът му и:
• физическото или психичното му състояние не позволяват изразяване на информирано съгласие;
• невъзможно е да се получи своевременно информирано съгласие от родител, настойник или попечител в случаите, когато законът го изисква.
За лица с психични разстройства и установена неспособност за изразяване на информирано съгласие дейностите могат да се извършват само след разрешение от комисията по медицинска етика и
след вземане съгласието на законните им представители или от ръководителя на лечебното заведение,
когато няма създадена комисия.
Пациентът, съответно негов родител, настойник или попечител, може да откаже по всяко време
предложената медицинска помощ или продължаването на започнатата медицинска дейност. Отказът
се удостоверява в медицинската документация с подписи на лицето. В случаите, когато е налице отказ
и е застрашен животът на пациента, ръководителят на лечебното заведение може да вземе решение за
осъществяване на животоспасяващо лечение. Пациентът може да оттегли отказа си по всяко време, като
в този случай медицинските специалисти не носят отговорност за евентуалното забавяне на лечебнодиагностичния процес.
Медицинска помощ против волята на пациента може да бъде оказвана само в случаи, определени
със закон.
Лекуващият лекар е длъжен да информира пациента относно:
• здравословното му състояние и необходимостта от лечение;
• заболяването, по повод на което е потърсил здравна помощ, и неговата прогноза;
• планираните профилактични, диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности, както и
рисковете, свързани с тях;
• диагностичните и терапевтичните алтернативи;
• името, длъжността и специалността на лицата, които участват в диагностично-лечебния процес.
Пациентът, съответно неговият родител, настойник или попечител, или упълномощено от тях лице
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има право да подава жалби и сигнали до регионалната здравна инспекция при нарушаване на правата
му по ЗЗ или при спорове, свързани с медицинското обслужване.
При нелечими заболявания с неблагоприятна прогноза пациентът има право на палиативни медицински грижи. Целта на палиативните медицински грижи е поддържане качеството на живот чрез
намаляване или премахване на някои непосредствени прояви на болестта, както и на неблагоприятните
психологични и социални ефекти, свързани с нея. Палиативни медицински грижи се оказват от личния лекар, от лечебни заведения за извънболнична и болнична помощ и от хосписи. Изискванията за
оказване на палиативни медицински грижи се определят с наредба на министъра на здравеопазването.
Задължително осигурените според Закона за здравното осигуряване имат право:
• да получават медицинска помощ в обхвата на пакета от здравни дейности, гарантиран от бюджета
на НЗОК;
• да избират лекар от лечебно заведение за първична медицинска помощ, сключило договор с РЗОК;
• на спешна помощ там, където попаднат;
• да получават информация от РЗОК за договорите, сключени от нея с изпълнителите на медицинска помощ;
• да участват в управлението на НЗОК чрез свои представители;
• да подават жалби пред директора на съответната РЗОК при нарушения на закона и на договорите;
• получат документ, необходим за упражняване на здравноосигурителните им права в съответствие
с правилата за координация на системите за социална сигурност;
• на трансгранично здравно обслужване.
Задължително осигурените лица имат право да подават жалби пред директора на съответната РЗОК,
когато не са удовлетворени от медицинските дейности, свързани с оказаната медицинска помощ.
Заключение. От представения анализ на правата на пациентите в България регламентирани в нормативните документи можем да направим следното заключение:
• Разгледаните нормативни документи регламентират изчерпателно основните права на пациента
и правата му при хоспитализация.
• Откроява се необходимостта от изразено информирано съгласие и начините на получаването му за
осъществяване на медицинските дейности на пациента, като са посочени принципите за осъществяване
на правото на достъпна медицинска помощ.
• Посочени са международните и регионални европейски актове в областта на здравното осигуряване
и правата на пациента ратифицирани в България.
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Abstract:
The material presents the information policy of the cluster „Biologically active substances“ for the transparency
of the products and markets, by providing a high level of awareness of stakeholders. By using a data model of
the cluster the software „Transparency of biologically active substances in feeding and cosmetics“, prepares
and provides users and stakeholders detailed information on products and markets in nutrition and cosmetics.
The software transparency is composed of two main parts:
Laboratory software BAS - built a WEB interface for working with databases, registry and repository of the
cluster, which provides detailed information on the products and markets;
API / Web Services - a library of functions that enable the realization of the concept of interoperability.
Keywords: bioactive substances, transparency, awareness
Въведение
Защо Биологичноактивни компоненти в храненето и козметиката
Еволюцията на храненето има дълга история, която преминава през различни етапи на научното
познание, като едно твърдение остава непроменено по своя смисъл, че силата на храната е в основата
на здравето.
Ролята на биологично активните компоненти в храненето и козметиката е изключително голяма.
Биологично активни компоненти определяме като група от съединения, които чрез участието си в
биохимичните механизми и физиологични процеси оказват позитивен здравен ефект върху организма. Така формулирана тази дефиниция разграничава тези съединения от много други, които също
притежават биологична активност, но с разрушителен ефект върху организма. Днес с особена сила се
поставя въпроса за безопасността на храните, на козметиката, което изисква прецизно познаване на
техния състав и биологичния им ефект. Независимо от посоченото определение, от практична гледна
точка е задължително да бъдат определяни, контролирани и мониторирани всички активни компоненти,
притежаващи позитивна или негативна активност по отношение здравето на човека.
Трябва да се посочи и още едно разграничение от гледна точка на есенциалността на веществата за
организма. Отделяме група биологично активни вещества (нутриенти) , които не могат да бъдат синтезирани в организма на животните и човека, а задължително трябва да бъдат доставяни на организма
чрез храната, защото тяхната липса води до иницииране на болести.
Останалите биологично активните съединения нямат есенциален характер, но влияят върху клетъчните процеси и по този начин модифицират риска от заболяване. Поради съвременните усилия
за намаляване на риска от хронични заболявания и потенциалната благоприятна роля на биологично
активните съединения, интересът на науката е фокусиран към изучаването на биологично активните
компоненти и разкриване на механизмите, медииращи техните въздействия.
Основно предизвикателство е идентификацията на биологично активните компоненти, определяне
на специфичната им активност и оценка на свързаните с тях здравни ефекти и изясняване на ролята
на биологично активните компоненти в зависимост от традицията, географския произход, начина на
производство, контрола, доверието на потребителя и информираността на участващите по цялата хранителна и/или производствена верига. Идентификацията на биологично активния компонент трябва
да бъде съпроводена от определяне и оценка на нейната активност и задължително характеристиката
да бъде завършена с оценка на нивото за безопасен прием.
Необходимост от познания за биологично активните компоненти
Необходимостта от повече познания върху биологично активните компоненти се налага от:
• масовото използване на разнообразни растителни екстракти в хранителните и козметични продукти;
• разширяване на спектъра на хранителните суплементи;
• разрастване на пазара на хранителни суплементи и функционални храни;
• обогатяване на асортимента от природни козметични продукти;
• липсата на препоръчителни физиологични нива за безопасен прием;
• липсата на стандартизирани методи за анализ и подходи за оценка;
• необходимост от идентификация на отделните съставки, участващи в богатото разнообразие от
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растителни извлеци;
• необходимост от изясняване на биохимичните механизми на действие на активните компоненти;
• необходимост от хармонизиране с методите и подходите, използвани на Европейско и на глобално
ниво.
• липса на информираност по всички етапи на веригата на производство и потребление
Днес и научната и популярната медицина предоставят разнообразие от данни, касаещи масовото
приложение на всевъзможни растителни екстракти при лечението на различни болести, при тяхната
превенция, и при използването им в производството на различни козметични продукти. Повечето от
тях не са съпроводени с прецизни аналитични сертификати и документация, определяща спецификата
на тяхната активност. В много от предлаганите продукти не се обсъжда спектъра на изграждащите ги
компоненти, защото те не са идентифицирани, а се дискутира само общия ефект , вероятно проявен в
резултат на смесеното действие на всички участващи съставки. Ето защо е необходимо организиране на
подходяща лаборатория, позволяваща точни анализи, прецизна идентификация и коректни претенции
на предлаганите продукти.
По-добрата информираност е условие за успешна и ефективна профилактика при използване на
биологично активни вещества в храненето и козметиката.
Източници на точна и детайлна информация (лаборатория) и инструменти за обмен на информацията
Унифицирането на аналитичните методи и подходите за оценка е задължително условие за сравнимост на данните за състава и активността на биологично активните компоненти в храненето и козметиката. Създаването на единна лаборатория, която да извършва анализите на продуктите, произведени от
различните структури, членове на клъстера дава възможност за коректно етикетиране и формулиране на
претенциите за всеки отделен продукт. По този начин производителите могат да спечелят доверието на
потребителите, използвайки данни, базирани на стандартизирани, научно аргументирани методологии.
Една от целите на създаването на клъстера е именно обмяна на опит, знания, информация и данни
по отношение на биологично активните компоненти. Да се осигури възможност за развитие и внедряване на нови технологии, на нови асортименти и въобще на нови продукти с повишена биоактивност.
Клъстер биологично активни компоненти
Клъстер биологично активни компоненти. Прозрачност.
Ролята на клъстера се изразява в осигуряване на конкурентни предимства посредством реализиране
на концепцията за прозрачност. Тя се осъществява в следните насоки:
• Продуктът е прозрачен за Производителя - Производителят познава в дълбочина качествата на
произвеждания от него продукт;
• Продуктът е прозрачен за Потребителя - Потенциалният потребител е подробно информиран за
качествата и състава на даден продукт;
• Продуктът е прозрачен за Пазарите - Пазарите познават добре продукта (подробно са информирани за този продукт);
• Пазарите са прозрачни за Производителя - Производителят е добре информиран за пазарите, на
които може да се продава този продукт.
Клъстерът осигурява конкурентни предимства на продуктите посредством повишаване на информираността на производителите, потребителите и другите заинтересовани лица от областта.
Клъстер биологично активни компоненти. Информираност
Втората концепция, която клъстера реализира е концепцията за „Висока степен на информираност
на потребителите и заинтересованите лица”. Тази концепция допълва концепцията за прозрачност по
един много прост начин:
Постигането на висока степен на прозрачност за даден продукт представлява натрупване на подробна и разнообразна информация за него. Тази информация е интересна не само за лаборанта, но и за
други, заинтересовани лица – потребители, производители, търговци, контрольори и т.н. Когато тази
информация достигне до тях (в разбираем за тях вид), те ще получат висока степен на информираност
по отношение на този продукт.
Програмен продукт „Прозрачност“
Програмният продукт реализира информационно политиката на Клъстера за прозрачност на продуктите и пазарите, чрез осигуряване на висока степен на информираност на заинтересованите лица.
Продуктът подготвя и предоставя на потребителите и заинтересованите лица подробна информация
Медицински колеж – Стара Загора
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за продуктите и пазарите в областта на храненето и козметиката.
Програмен продукт се състои от две основни части:
• Лаборатен софтуер BAS;
• API / Webservices.
Лаборатен софтуер BAS
Използва WEB интерфейс за работа с базите данни, регистри и репозитори на извършени анализи,
които предоставя подробна информация за продуктите и пазарите в областта на храненето и козметиката на заинтересованите лица.
Регистър на хранителни и козметични продукти на Клъстера
Регистърът на хранителни и козметични продукти има за цел да гарантира максимално информационно осигуряване на потребителите по отношение на продукти предлагани от членове на клъстера.
Като неразделна част от сайта на клъстера той осигурява възможност за по-пълно и детайлно запознаване
на потребителите с всички членове на клъстера, като предоставя подробна информация произвежданите от тях продукти.
Модел на хранителни и козметични продукти
Реализирания интерфейс предлага ефективни методи за създаване на описания, редактиране на
описания, търсене на описания, интерфейс към описанията за връзка с други програмни продукти.

Фиг.1 Карта на регистър на хранителни и козметични продукти
Репозитори на изследвания и анализи
Репозитори на съдържанието на конкретни изследвани и анализирани хранителни и
козметични продукти на клъстера има за цел да осигури максимално информационно осигуряване
на потребителите по отношение на съдържанието на биологично активни вещества вложени в продукти
предлагани от членове на клъстера.
Модел на репозитори на изследвания и анализи
Реализирания интерфейс предлага ефективни методи за създаване на описания на анализи, редактиране, търсене, интерфейс към описанията за връзка с други програмни продукти. Освен това покрива
основните дейности характерни за аналитичната лаборатория изградена към Клъстера.

Фиг.2 Карта на Репозитори на съдържанието на конкретни изследвания и анализи
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API / Webservices
Това е библиотека от функции, които позволяват реализиране на концепцията за интероперативност.
Използва чрез следните технологии:
• Apache HTTP Web server - Уеб сървър с над 50% дял от WEB сървърите в световен мащаб. Apache
HTTP Web server е стандарт за стабилност, надеждност и висока производителност;
• PHP - най-популярният език за създаване на динамични уеб страници. Голямата му популярността
му позволява лесна и икономична поддръжка в краткосрочна и дългосрочна перспектива;
• PostgreSQL - безплатна open source база данни, използвана и разработвана от множество големи и
малки компании. Осигурява надеждност и има богата функционалност.
При реализирането под внимание са взети следните технически решения:
• Публично достъпната директория през WEB сървър съдържа само един динамичен файл – index.
php, който служи като “маршрутизатор”и който обработва заявките и ги препраща към скриптове,
които са извън уеб директорията. Това се прави с цел модулност на системата и сигурност;
• Модулност – системата е изградена на модулен принцип, като всеки модул е самостоятелен и не
зависи от останалите модули. Също така всеки модул се грижи да провери нивата на достъп до всяка
заявка, рутирана към него от index.php на база потребител и парола;
• Строга валидация на входните данни – при обработването на входните данни не се правят никакви
предположения относно валидността на данните. Всеки входен параметър се валидира посредством
предефинирани функции за различните типове данни (дата, потребителско име, имейл, ДДС номер
и т.н.) - libs/validates.php. Освен това, всички подадени входни данни, които следва да бъдат подадени
към Базата от Данни, биват обезопасени против SQL injection aтаки;
• Поддръжка на различни human-readable текстови формати за предаване на данни от сървъра
към клиента. По този начин Уеб Услугите могат да бъдат ползвани от по-голям брой хора, с различни
предпочитания към езиците за програмиране. В момента се поддържат 3 формата:
◦ XML – най-универсалният формат, почти всеки съвременен език за програмиране има поддръжка на XML;
◦ JSON (JavaScript Object Notation) – oтворен стандарт, произлизащ от JavaScript. Също така е
удобен за ползване от съвременни езици, като Python;
◦ PHP Serialization – Близък до JSON формат, който се използва от PHP езика. Основното му
преимущество е, че е най-бърз от трите формата.
BAS Cluster API е софтуер, насочен към достигне 100% персонализиране на данните на клъстера.
Комуникацията с API се реализира със заявки, изпратени от сайт /приложението/ и върнати отговори.
Всяка заявка може да съдържа една или повече команди и представлява заявка за HTTP GET / POST със
следния синтаксис (в случай на заявка за GET):
• Заявка с една команда
http://{Cluster‘s API URL}/?auth_username=guest&auth_password=guest&section={section
name}&command={command name}&{parameter1 name}={parameter1 value}&{parameter2 name}={parameter2
value}&...
• Заявка с повече команди:
http://{Cluster‘s API URL}/?auth_username={your username}&auth_password={your
password}&commands[1][section]={section1 name}&commands[1][command]={command1
name}&commands[1][{parameter1 name}]={parameter1 value}&commands[2][section]={section2
name}&commands[2][command]={command1 name}&commands[2][{parameter2 name}]={parameter2
value}&...
Резултатът от заявките (върнатия отговор) се форматира в един от следните формати XML, JSON
или PHP сериализация. Изборът на формат става с с помощта на параметър „return_type“, които може
да приема стойности „XML“, „JSON“, „ serialization“. По подразбиране, ако този параметър не е зададен
- изходът ще бъде XML формат.
Всички команди имат параметър на TTL. Това е минималният период (в секунди) за кеширане на
резултата. Ако TTL е нула резултат на API не се кешира.
Заключение
Програмният продукт „Прозрачност” с отделните негови компоненти, осигурява информираност на
потребителите по отношение възможния състав на хранителни и козметични продукти. Той позволява
да се реализира концепцията за прозрачност, т.н. „осветяване“ на възможните вещества използвани от
Медицински колеж – Стара Загора
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фирмите производителки на козметични и хранителни продукти. Всеки потребител може да открие
информация за продукти и вложени в тях продукти.
Благодарение на mobile-friendly дизайна, информацията може да се ползва и от всеки потребител без
да има значение какво устройство използва било то телефон, таблет, лаптоп или настолен компютър.
Полагането на основите за семантично представяне на информацията и нейното интегриране в информационните инструменти на клъстера, позволява освен реализиране на принципа за прозрачност и
реализиране на идеята за оперативна съвместимост и изграждането на информационни инструменти
за многоцелево и многократно използване. Регистрите и репозиторито са в основата на реализиране
на обща информационна структура на производителите и ползвателите на хранителни и козметични
продукти, която информационна структура от своя страна е в основата на концепцията за оперативна
семантична съвместимост.
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СРАВНИТЕЛНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЦЕННОСТНИТЕ ОРИЕНТАЦИИ
ПРИ ЧУЖДЕСТРАННИ СТУДЕНТИ
Ивелина Ангелова
Тракийски университет - Медицински факултет, Катедра „Медицинска психология и чужди езици”

COMPARATIVE STUDY OF VALUE ORIENTATION FOR FOREIGN STUDENTS
Ivelina Angelova
Trakya University Medical Faculty Department “Medical psychology and foreign languages “
Summary
Human life is guided by its values. It is the foundation for every choice, every act of free will. The purpose
of this research is to determine the place and role of the base terminal values and the leading areas of life for
foreign students . Object of study are foreign students from various disciplines of the Trakia University in
Stara Zagora. We used the “Morphological test life values“ (V. Sopov, L. Karpushina, 2002). The comparative
analysis of the results shows that the highest values for students is self-development index (44.1) followed by
spiritual satisfaction (44). The significance of the achievements (43.9) and the demand for active social contacts
(42.2) which is a normal process for the students. The surveyed foreign students put forward and material goods
(42.2). The analysis in vital areas shows that most importance is the educational sphere (60.8) and second in
importance is the professional sphere (59.9). Next is the indicator of family life (58.1). Fourth are recreations
(54.9). The distribution of average values in vital areas showed a decrease in the level of public activity (54.8).
Physical activity (51.1) is the neglect for the surveyed students as a value. Analysis of the results confirms the
displayed hypotheses. The choice of profession and acquisition of knowledge and skills are among the core
values in research age range and this is natural, since the respondents are students.
Keywords: terminal values, basic living areas, students, comparative analysis
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УВОД
Tерминът „ценност” е получил изключителна многозначност заради широката му употреба в различни научни области. Дори само в рамките на психологията има толкова много различни мнения
и постановки на авторите, че уточняването му е наложително. Човешкият живот се ръководи от ценностната му система. Тя е основата за всеки избор, за всяка проява на свободната воля. Ценностите на
отделния индивид носят съществена информация за него, тъй като чрез тях могат да бъдат разбрани
неговите нагласи и мотивация. Непряко ценностите оказват известно влияние и върху възприятията. Те
са в основата на цялостното поведение, на реакциите на индивида в различните ситуации. Йерархията
на ценностите може да се използва, за да се анализират различните и понякога несравними ценностни
системи на отделните хора. За всеки човек ценностната система е тази точка от личността му, около
която се въртят неговите цели, мисли, желания, с която са свързани действията и емоциите му. Тя оставя
своя отпечатък, “цензурира” и модулира по свой индивидуален начин енергийния и информационния
поток, протичащ двупосочно между индивида и неговата среда. По този начин на базата на собствената си ценностна система всеки изгражда своя собствена представа като образ на Вселената около нас.
Колкото по-обхватна, хармонична и съвършена е ценностната система, толкова по-широка, хармонична
и истинна е и собствената “Вселена”. За съжаление в този процес е възможно нравствени категории
като “истина” и “добро” да се окажат силно изкривени или дори да отсъстват от ценностната система.
Тогава и „светът” на човека е като гротескно огледало на действителността. Цялото многообразие от
предмети на човешка дейност, природни явления и обществени отношения, в това число познанието и
творчеството като резултат и дейност, могат да придобият качеството на „предмет на ценност” или да
бъдат обекти на ценностно отношение. Това означава да бъдат оценявани като добро/зло, истина (неистина, правилно/грешно, красота/грозота, допустимо/забранено, справедливо/ несправедливо и т.н.
ЦЕЛ на настоящото научно изследване е да се установи мястото и ролята на базовите терминални
ценности и водещите жизнени сфери при чуждестранните студенти.
МЕТОДИКА НА ИЗСЛЕДВАНЕТО
Обект на изследване са чуждестранни студенти от различни специалности на Тракийски университет в Стара Загора.
Предмет на изследване са базовите терминални ценности и жизнени сфери на чуждестранни студенти.
На проверка са подложени и следните хипотези:
 Предполагаме, че възрастовата и половата специфика на младежите ще бъде преоткрита в изследваните лица, които ще демонстрират ценностна система близка до тази на своята група.
 Университетската среда, в която се намират чуждестранните студенти, предполага превес на терминалните ценности, свързани с духовното развитие, постиженията и развитие на самия себе си/самоусъвършенстване, изграждането на които са непосредствено свързани с образователната и професионалната сфера.
 Предвид спецификата на изследваната група, а именно чуждестранни студенти, предполагаме,
че характеристики като националност и произтичащите от тук традиционни ценности ще дадат отражение върху терминалните ценности и водещи жизнени сфери.
Задачи
За изпълнението на поставената цел бяха формулирани следните основни изследователски задачи:
 Да се проучат достъпните информационни и литературни източници, свързани с личностната
ценностна система и разнообразието от особености, които се включват в нея.
 Да се проведе изследване чрез прилагане на морфологичен тест за жизнени ценности, за да се
проучат ценностните ориентации на студентите от различни култури.
 Да се установи равнището на основните терминални ценности на чуждестранните студенти и да
се определят основните жизнени сфери за тях.
 Да се установят връзки и зависимости между техните ценностни ориентации и жизнени сфери.
 Да се въведат данните и анализират резултатите.
Технология на изследването
Изследването е проведено през месец септември 2015 година. Изследвани са 24 студента от Іви до
ІVти курс, редовна форма на обучение в различни специалности в Тракийски университет, а именно:
медицина, рехабилитация, медицинска сестра, агрономство, ветеринарна медицина. Средната възраст
на изследваните лица е 20.25 години, разпределени по пол - 12 момичета и 12 момчета. Представители
Медицински колеж – Стара Загора
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на следните държави: Турция (12), Гърция (5), Македония (4), Русия (2) и Германия (1).
Изследователски инструментариум
Използваните методически средства произтичат от разбирането за ценностно-мотивационната
структура на личността. В нашия случай това е „Морфологичен тест за жизнени ценности” (МТЖЦ)
на В. Сопов и Л. Карпушина /2002/. Предмет на изследване с този Морфологичен тест са терминалните
ценности, неговите автори подчертават, че посочените терминални ценности се реализират различно
в отделните жизнени сфери - професионална, образователна, семеен живот, обществена активност,
увлечения, физическа активност. Морфологичният тест за жизнени ценности (МТЖЦ) се състои от
112 твърдения, всяко едно от които изследваното лице трябва да оцени по 5-бална скала. Резултатите
от апробацията и психометричната проверка разкриват висока степен на надеждност и валидност на
морфологичния тест за жизнени ценности.
Методи на изследването
• Теоретичен анализ
• Контент анализ
• Графичен анализ
• Алтернативен анализ
РЕЗУЛТАТИ И АНАЛИЗ
Анализът на резултатите по терминални ценности показва значимостта на всяка една от тях за
изследваните чуждестранни студенти. Високите стойности по тях разкриват предпочитанията и насочеността към някои от тях, процесът на изграждане на които се наблюдава през студентска възраст.
Сравнителният анализ показва, че с най-високи стойности за студентите е показателя Себеразвитие (44.1),
последван от Духовно удовлетворение (44), т.е. наблюдаваме преобладаване на духовните потребности
над материалните. Резултатите от математико-статистическата обработка се съдържат във фиг. № 1

Фиг. № 1. Средни стойности на изследваните терминални ценности и жизнени сфери
Изборът на професия, целенасоченото натрупване на знания и умения по нея, а впоследствие и
нейното упражняване, изграждат основите на кариерното развитие на личността. Ето защо значимостта на постиженията (43.9), търсенето на активни социални контакти (42.2) за студентите намираме
за нормален процес.
Имайки предвид времето, в което живеят, изследваните чуждестранни студенти поставят и материалните блага напред (42.2). Изследваните младежи са една малка част от поколение, което е израстнало
и расте в условията на все по-материализиращи се свят, разделен между духовната извисеност и материалната зависимост.
Обобщеният анализ по жизнени сфери показва, че с най-голяма значимост е образователната сфера
(60,8). Този резултат не е особено изненадващ, имайки предвид, че човек на такава възраст е разбираемо
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да изпитва потребност от продължаване на своето образование. Тук влияние оказва и факта, че изследването се извършва в образователна среда.
На второ място по значение е професионалната сфера (59,9). Това е възрастта, в която младият човек
целенасочено е избрал бъдещата си професия или професионална област. Специалностите, които изследваните лица изучават, както вече споменахме, са: ветеринарна медицина, медицина, рехабилитация,
агрономство, медицинска сестра.
Едновременно с това той започва да търси и своя бъдещ партньор, с който да гради съвместен живот.
Данните, които получихме дотук потвърждават нашата втора хипотеза, а именно, че възрастовата специфика и университетската среда, в която се намират чуждестранните студенти, предполагат превес
на терминалните ценности, свързани с духовното развитие, постиженията и развитие на самия себе си/
самоусъвършенстване, изграждането на които са непосредствено свързани с образователната и професионалната сфера.
Съвсем неизненадващо на следващо място да е показателят семеен живот (58,1).
На четвърто място са увлеченията (54,9), нещо характерно за младежката възраст, която още е подвластна на свободата и далеч от семейните и професионални ангажименти. Тези резултати потвърждават
нашата първа хипотеза, а именно, че изхождайки от възрастовите особености на младежката възраст
предположихме, че изследваните лица ще демонстрират ценностна система близка до тази на своята
група.
Разпределението на средните стойностите по жизнените сфери показва, че прекаленото обръщане и
затваряне в себе си води до намаляване равнището на обществената активност (54.8). Доброволчеството
е начин да се изради позиция в гражданското общество, но това невинаги е доказателство за хуманни
прояви и невинаги цели доброто на обществото. Това е така, защото знаем, че в днешно време хора,
които привидно желаят да са от полза за другите, всъщност търсят собствената си и лична изгода от
подобен тип благородни и взаимнополезни дейности. Физическата активност (51,1) е неглижирана от
изследваните студенти като ценност.
Сравнителният анализ на терминалните ценности и жизнените сфери показва известно съответствие
между тях в избора на изследваните студенти. Като най-важни за тях се очертава духовното развитие,
съчетано с образователната сфера. Тази двойка е следвана от постиженията в професионалната сфера. На
трето място е стремежът към саморазвитие и самоусъвършенстване, съчетан с увлеченията.
Сравнителният анализ на терминалните ценности и жизнените сфери показва известно съответствие
между тях в избора на изследваните студенти. Като най-важни за тях се очертава духовното развитие,
съчетано с образователната сфера. Тази двойка е следвана от постиженията в професионалната сфера. На
трето място е стремежът към саморазвитие и самоусъвършенстване, съчетан с увлеченията.
За съжаление забелязваме ниски стойности на креативност при сравнителния анализ, което ни показва, че изследваните лица показват липса на качества като изобретателност, творчество и идейност.
Ниски стойности имаме и за физическата активност, въпреки че у повечето млади хора има стремеж
към красив външен вид и тяло.
На преден план и като актуални се възприемат духовните ценности, стремежът към самоусъвършенстване и образование. Изборът на професия и придобиване на знания и умения са едни от основните
ценности в изследвания възрастов диапазон и това е естествено, тъй като изследваните лица са студенти.
Те са в процес на изграждане и насочване към ценности с духовно-нравствена ориентация.
ИЗВОДИ:
1. При направения преглед на достъпните литературни и информационни източници се установи
недостатъчност на проучванията относно ценностните ориентации при студенти от различни култури,
учещи в български университети.
2. Анализът на резултатите потвърждава изведените хипотези. Сравнителният анализ по терминални
ценности и жизнени сфери показа спецификата на изследваните лица. Самите те се оказаха типични
представители на своята възрастова група и това личи от приоритетните терминални ценности и жизнени сфери, които те си поставят. Университетската среда, като една специфична среда на изследване
и носеща свои традиции и академични норми, също дава отражение върху ценностната система.
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ОСОБЕННОСТИ МЕДИЦИНСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ТРУДОВЫХ МИГРАНТОВ
В РОССИИ: СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ
Анастасия Лакомова, Тимур Хусяинов (Нижний Новгород, Россия)
Резюме: Авторы статьи рассматривают систему медицинского обслуживания трудовых мигрантов в
Российской Федерации. В основу исследования легли положения российского миграционного законодательства, а также данные авторского социологического исследования, проведённого в Нижегородской
области; а также статистические данные по текущей миграционной ситуации. Кроме того, в данной
статье были выявлены основные тенденции в сфере медицинского облуживания трудовых мигрантов,
подробно исследованы государственная система обеспечения и система добровольного медицинского
страхования для данной категории населения. Авторы рассматривают конкретные примеры получения
медицинских услуг в рамках добровольного страхования, исходя из их стоимости. В связи с введением
патентной системы для трудовых мигрантов в 2010 году, комплекс медицинских услуг подвергся существенным изменениям, которые сформировали современную систему.
Ключевые слова: мигранты, миграция, трудовая миграция, медицинское обслуживание, здравоохранение

FEATURES HEALTH CARE OF LABOR MIGRANTS IN RUSSIA: SOCIO-LEGAL ANALYSIS
Anastasia Lakomova, Timur Khusyainov (Nizhny Novgorod, Russia)
The authors consider the system of medical care of labor migrants in the Russian Federation. The study
is based on the provisions of Russian migration legislation, as well as the data of the author of a sociological
study conducted in the Nizhny Novgorod region; as well as statistical data on the current migration situation.
In addition, this article identified the major trends in the field of medical tinning of labor migrants investigated
in detail the state system and ensure the system of voluntary medical insurance for this population. The authors
examine specific examples of medical services within the framework of voluntary insurance based on their value.
In connection with the introduction of the patent system for labor migrants in 2010, the complex of medical
services has undergone significant changes that have shaped the modern system.
Keywords: migrants, migration, labor migration, health care, health care

ВОВЛЕЧЕННОЕ ОТЦОВСТВО КАК ФАКТОР
СЕМЕЙНОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ И ЗДОРОВЬЯ
Алина Янак,
аспирант 1 года обучения,Факультет социальных наук, Национальный исследовательский Нижегородский
государственный университет им. Н.И. ЛобачевскогоРоссийская Федерация, г. Нижний Новгород
Аннотация. Рассматривается содержание и уровень распространения явления «вовлеченное отцовство» в России, его оценка как ресурса благополучия и здоровья семьи. Данная модель отцовства
возникает в 1970-е гг. и означает активное участие отцов в заботе о детях, их воспитании и развитии. Ее
разработка является следствием общественных и семейных трансформаций, вариативности современного отцовства, с одной стороны, и одним из оснований дальнейшего развития института отцовства и
его социальных практик, в целом – с другой. В качестве представителей модели «вовлеченное отцовство»
автор рассматривает одиноких отцов, а также отцов-участников родительских движений, ассоциаций
и групп самопомощи, направленных на решение семейных проблем.
Ключевые слова: отцовство, «вовлеченное отцовство», семейное благополучие, одинокие отцы, родительские
сообщества.
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“INVOLVING FATHERHOOD”
AS A FACTOR OF FAMILY WELL-BEING AND HEALTH
Alina Ianak,
graduate studentFaculty of Social Sciences, Lobachevsky State University of Nizhni NovgorodRussian Federation,
Nizhni Novgorod
Abstract. Discusses the content of the phenomenon of „involving fatherhood“ in Russia as a resource of family
well-being and health. This model arises in 1970s and means father involvement on children’s care, development
and upbringing. It is the result of social and family transformations, the variability of modern fatherhood, and
one of the grounds for his development. The author considers single fathers and fathers participating parent
movements, associations and self-help groups for solutions to family problems as „involved fathers“.
Keywords: fatherhood, „involving fatherhood“, family well-being, single fathers, parent movements.

ИССЛЕДОВАНИЕ СОСТОЯНИЯ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В ЗАБАЙКАЛЬСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ УНИВЕРСИТЕТЕ
Антонов В.Л., Кохан С.Т., Патеюк А.В.
Забайкальский государственный университет, Россия, Чита
Аннотация. В результате проведенного Исследoвaния сoстoяния инклюзивнoгo oбрaзoвaния в Зaбaйкaльскoм гoсудaрственнoм университете пoзвoляет сделать вывод, что среди пoлoжительных стoрoн
отмечено желaние студентoв прoхoдить oбучение сoвместнo сo студентaми, имеющими oгрaниченные
вoзмoжнoсти здoрoвья, a тaкже стремление студентoв с ограниченными возможностями здоровья пoлучить высшее oбрaзoвaние в Зaбaйкaльскoм гoсудaрственнoм университете, Так же отмечена гoтoвнoсть
препoдaвaтелей пoлучaть нaвыки, неoбхoдимые для oбучения всех студентoв с инвaлиднoстью, рaзвивaть
и сoвершенствoвaть свoе прoфессиoнaльнoе мaстерствo, oтрицaтельным является, oтсутствие: сoвременнoй мaтериaльнo-техническoй oснaщеннoсти aудитoрий, бoльшoгo кoличествa студентoв oбучaющихся
с oгрaниченными вoзмoжнoстями здoрoвья в университете, мaтериaльнoй и психoлoгическoй пoддержки
препoдaвaтелям, oбучaющих студентoв с ограниченными возможностями здоровья.
Ключевые слова: обучение, ограниченные возможности здоровья.
Технология высшего инклюзивного образования студентов с ОВЗ построена на идее, что равные
возможности обеспечиваются путем создания специальных условий, компенсирующих ограничения
жизнедеятельности инвалида [1, 2, 3].
Для проведения социологического исследования, целью которого является выявление уровня инклюзивного образования в системе высшего образования, был выбран один из старейших университетов
Забайкалья – Забайкальский государственный университет. По итогам проведенного исследования
были выявлены положительные и отрицательные стороны инклюзивного образования.
Было опрошено 100 студентов Забайкальского государственного университета социологического
факультета без ограниченных возможностей, результаты которого представлены в таблице.
Таблица
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По итогам реализации этого исследования можно сделать следующие выводы: во-первых, студенты
университета не уверены в качественности и доступности преподавание предметов в ВУЗе для студентов с ограниченными возможностями здоровья; во-вторых, большинство из них довольны совместным
обучением со студентами с ограниченными возможностями здоровья; в-третьих, студенты с пониманием
относятся к тем трудностям, которые испытывают люди с ограниченными возможностями здоровья в
период обучения; в-четвертых, большинство студентов частично удовлетворительно оценивают степень
материально-технического оснащения классных кабинетов и лабораторий для студентов с ограниченными возможностями здоровья; в-пятых, студенты оценивают свои взаимоотношения со студентами,
имеющими ограниченные возможности здоровья как теплые или нейтральные, что в большей степени
способствует созданию дружеской атмосферы в коллективе и формированию устойчивого положите-
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льного отношения к людям с ОВЗ.
В заключении надо отметить, что к oснoвным прoблемaм, вoзникaющим в системе высшегo oбрaзoвaния Зaбaйкaльскoгo гoсудaрственнoгo университета oтнoсятся: неприспoсoбленнoсть услoвий и финaнсирoвaния в высших учебных заведениях, как следствие – неполный oхвaт пoтребнoстей студентов с
инвaлиднoстью; отсутствие дифференциaльнoгo пoдхoдa oбрaзoвaтельных сред и условий, разницы в
нaпрaвлениях пoдгoтoвки, oргaнизaциoнных фoрмaх и истoчникaх финaнсирoвaния;
отсутствие
aдaптирoвaннoй учебной прoгрaммы и учебных плaнoв, включающих индивидуальные сроки и объем
oсвoения учебных дисциплин для студентов с oсoбыми oбрaзoвaтельными пoтребнoстями; негoтoвнoсть
препoдaвaтелей и отсутствие у них нaвыкoв общения со студентами с OВЗ.
Эмпирическое исследoвaние сoстoяния инклюзивнoгo oбрaзoвaния в Зaбaйкaльскoм гoсудaрственнoм
университете пoзвoляет oтметить среди пoлoжительных стoрoн исследoвaния желaние студентoв прoхoдить oбучение сoвместнo сo студентaми с oгрaниченными вoзмoжнoстями здoрoвья, a тaкже стремление
студентoв с OВЗ пoлучить высшее oбрaзoвaние в Зaбaйкaльскoм гoсудaрственнoм университете, гoтoвнoсть препoдaвaтелей пoлучaть нaвыки, неoбхoдимые для oбучения всех студентoв с инвaлиднoстью,
рaзвивaть и сoвершенствoвaть свoе прoфессиoнaльнoе мaстерствo, oтрицaтельным является, oтсутствие:
сoвременнoй мaтериaльнo-техническoй oснaщеннoсти aудитoрий, бoльшoгo кoличествa студентoв
oбучaющихся с oгрaниченными вoзмoжнoстями здoрoвья в ВУЗе, мaтериaльнoй и психoлoгическoй
пoддержки препoдaвaтелям, oбучaющих студентoв с OВЗ.
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РАСТИТЕЛЬНЫЕ ПРЕПАРАТЫ В ЛЕЧЕНИИ БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА
Вощенко А.В, Вощенко М.Т.
Забайкальский научно-производственный центр медико-биологических исследований «Исинга», г. Чита,
Россия
Аннотация. При болезни Паркинсона отмечается повышенное поступление с пищей и снижение
экскреции с желчью приводит к повышению содержания марганца, который начинает накапливается в
подкорковых ганглиях, черной субстанции головного мозга и в печени, в последующем вызывая гибель
нейронов и клеток печени. Нами проведен двухмесячный курс лечения патогенетической терапии
больных с болезнью Паркинсона: селенсодержащие сиропы 250 мкг в сутки, мука проросшей пшеницы
по 30 гр. в сутки, желчегонные отвары или желчегонные чаи, кинезотерапия, массаж. Включение в комплексную терапию препаратов селена активно препятствует усвоению марганца в кишечнике. Мука из
проросшей пшеницы за счет активных веществ оказывает восстанавливающие влияние на поражение
нейроны и клетки печени.
Ключевые слова: болезнь Паркинсона, марганец, селен.
Впервые разработано и использовано лечение больных с парскионизмом, согласно современной
гипотезе происхождения болезни – нарушению обмена марганца, приводящее к повышению его содержания в печени и подкорковых ганглиях, приводя к их поражению, формируя клинику. Согласно
этой гипотезе были использованы препараты этиопатогенетического действия, нормализующие обмен
марганца и восстанавливающие функции пораженных нейронов и клеток печени. У больных уменьшался
или прекращался тремор, снижалась скованность, частично восстанавливалась память. Познакомившись с результатами ранее проведенных исследований, мы остановились на том, что причиной болезни
по-видимому является нарушения обмена марганца в организме больного. Повышенное поступление
с пищевым рационом, снижение экскреции с желчью приводит к повышению содержания марганца,
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который начинает накапливается в подкорковых ганглиях, черной субстанции головного мозга и в печени, в последующем вызывая гибель нейронов и клеток печени. Нами проведен двухмесячный курс
лечения патогенетической терапии 9 больных с болезнью Паркинсона: селенсодержащие сиропы 250
мкг в сутки, мука проросшей пшеницы по 30 гр. в сутки, желчегонные отвары или желчегонные чаи,
кинезотерапия, массаж.
Полученные результаты биохимических исследований предоставлены в таблице.

Анализируя полученные данные, следует отметить значительное повышение снижение марганца
крови, что указывает на повышение экскреции его из организма больных. Клиническое обследование
больных показало улучшение состояния. Таким образом, при лечении болезней печени у больных
с паркинсонизмом наблюдается положительная динамика на фоне улучшения состоянии печени.
Включение в комплексную терапию препаратов селена активно препятствует усвоению марганца в
кишечнике. Мука из проросшей пшеницы за счет активных веществ оказывает восстанавливающие влияние на поражение нейроны и клетки печени. Желчегонные препараты применяются для увеличения
экскреции марганца с желчью.

DISSEMINATION OF SPECIALIZED KNOWLEDGE THROUGH SANITARY AND
PSYCHOLOGICAL-PEDAGOGICAL EDUCATION IN SYSTEM OF PREVENTIVE WORK
OF MEDICAL AND SOCIAL WORKER, AND PSYCHOLOGIST
1.

Leonid Chuprov1, Kostrigin Artem2, Khusyainov Timur2
Scientific journal „Bulletin on pedagogigs and psychology of Southern Siberia“ (Chernogorsk, Russia),
2.
Lobachevsky State University of Nizhni Novgorod (Nizhny Novgorod, Russia)

Abstract. The report deals with the dissemination of specialized knowledge through the experiences of
health education accepted in medical practice. For psychological-pedagogical education and for preventive
work of social educator this is a relevant question, because the place of psychological-pedagogical education
in these areas of practical activity of specialists has not been determined yet. In the message the psychologicalpedagogical education and the dissemination of specialized knowledge is defined as an integral part of
preventive, psycho-prophylactic activity.
Keywords: psychological education, psychological-pedagogical education, health education, prevention, psychoprophylactic activity.

КОЖНА ПРОПУСКЛИВОСТ И ТРАНСДЕРМАЛНО ВЪВЕЖДАНЕ НА ЛЕКАРСТВА
Stefan Radev1, Atanas Atanasov2
Department of Pharmacology and Clinical Pharmacology1, Department of Physics and Biophysics2 ,
Medical Faculty, Trakia University, 11 Armejska Str., 6000 Stara Zagora, Bulgaria, radev.st@abv.bg

SKIN PERMEABILIZATION FOR TRANSDERMAL DRUG DELIVERY
Stefan Radev1, Atanas Atanasov2
Department of Pharmacology and Clinical Pharmacology1, Department of Physics and Biophysics2,
Medical Faculty, Trakia University, 11 Armejska Str., 6000 Stara Zagora, Bulgaria, radev.st@abv.bg
ABSTRACT. The skin is an attractive area for drug delivery due to its prevalence and easy of access. The
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efficient delivery of drugs into and across the skin has been a goal of researchers for decades. Transdermal
drug delivery offers several advantages, including absence of gastric irritation, painlessness, noninvasiveness,
better patient compliance and avoidance of the first –pass metabolism. However, outermost layer of the skin,
the stratum corneum limits passive diffusion to drugs molecules. Several techniques have been developed
and used for transdermal drug delivery enhancement. These include chemical/lipid penetration enhancers,
sonophoresis, iontophoresis, microneedles, electroporation, microdermabrasion, dermoelectroporation (pulse
current iontophoresis). Although the principles and mechanisms of these approaches are different, these methods
share the same aim of enhancing the movement of the drug through the stratum corneum, either through pore
formation or improved diffusive interaction. In this rewiev, microdermabrasion and dermoelectroporation wich
refers to the temporary skin perturbation is discussed and the use these techniques for percutaneous transport
of some anti-inflammatory drugs.
KEY WORDS: dermoelectroporatio, pulse current iontophoresis, microdermabrasion
ВЪВЕДЕНИЕ. Кожата е привлекателна област за въвеждане на лекарства поради голямата площ и
лесния достъп. Естествената бариерна функция на епидермиса и специфичните изисквания към физико-химичните отнасяния на веществата се превръщат в основни фактори, лимитиращи трансдермалния начин за въвеждане на лекарства и ограничават броя на лекарствените продукти предназначени
за презкожна употреба. Различни фармацевтични стратегии през последните години имат за цел да
подобрят трансдермалния пренос на лекарствени молекули. Интересът за такъв подход се формулира
поради следните предимства (Guy, 2014):
1. Външното директно прилагане върху кожата на лекарства в подходящи фармацевтични форми
е предпочитан начин за лечение на дерматологични заболявания, поради прякото им повлияване.
2. При трансдермалния начин на въвеждане се избягва ефектa от първо преминаване на лекарствата
през черния дроб. Лекарства със значителен предсистемен метаболизъм и гастроинтестинална токсичност са в списъка от кандидати за презкожно въвеждане.
3. В сравнение с подкожното инжекционно прилагане, трансдермалният подход е атравматичен и
предпочитан от пациентите.
4. В сравнение с конвенционалните инжекционни или орални начини на терапия при трансдермалния по-рядко се наблюдават нежелани реакции, свързани със системна токсичност, тъй като липсват
пикове и спадове (флуктуации) на плазмените концентрации.
5. Индивидуалната вариабилност между пациентите се коригира лесно чрез контролиране скоростта
на дозиране.
6. Единственият начин на въвеждане, при който ако е необходимо, отстраняването на източника
може да стане незабавно, а това преустановява допълнителното навлизане на лекарствени молекули в
организма.
7. Възможност за обратен трансдермален транспорт (реверсна йонофореза), позволяващ неинвазивно
измерване на някои показатели, напр. глюкозен профил при диабет.
8. Алтернатива, при невъзможност от друг начин на въвеждане.
КОЖНА ПРОПУСКЛИВОСТ. Специфичната бариерна функция на кожата се определя от най външния й слой - епидермис (epidermis). Той не е кръвоснабден и е изграден основно от клетки, наречени кератиноцити (95%). Епидермалните клетки синтезират белтъчното вещество кератин, на което
се дължи защитната й функция и пигмента меланин, предпазващ от ултравиолетовите лъчи. Изграден
е от пет слоя : най-долният, рзположен върху дермата клетъчен слой е stratum basale, следват stratum
spinosum, stratum granulosum, stratum lucidum, а най-външният е stratum corneum (фиг.2). Всеки от
тях представлява етап от диференцирането на кератиноцитите. В strstum basale кератиноцитите са в
състояние на пролиферация, мигрирайки към по-горните епидермални пластове. В stratum granulosum
кератиноцитите са изпълнени с множество гранули, наречени ламеларни тела.Чрез екзоцитоза съдържанието им се изхвърля в междуклетъчното пространство, претърпява ензимна хидролиза и се трансформира в крайния междуклетъчен липиден продукт на stratum corneum. Профилът на този продукт
представлява хетерогенна липидна смес от наситени дълговерижни серемиди (идентифицирани са над
300 вида), свободни мастни киселини и холестерол в приблизително моларно съотношение 1:1:1. Тази
уникална липидна организация съществува като модел само в stratum corneum (Wertz and Norlen L,
2003, Masukawa et al., 2009).
Човешкият stratum corneum се състои от плоски клетки без ядра (корнеоцити), подредени в редове
(между 10 и 25), паралелни на кожната повърхност. Корнеоцитите са изпълнени с микрофибриларен
Медицински колеж – Стара Загора
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кератин и водни частици. Обвити са от плътен вроговяващ протеинов комплекс, съдържащ fillagrin,
loricrin и involucrin. Чрез естерификация липидното междуклетъчно вещество се свързва с вроговяващия протеинов комплекс. Клетките са разположени в така образувания липидно-белтъчен матрикс и
са подредени една до друга и една върху друга, образувайки плътен рогов слой с дебелинa около 10
-20 µm (Van Smeden et al., 2014 ). Този модел се сравнява със стена , изградена от тухли (корнеоцити) и
хоросан (междуклетъчен липидно – белтъчен матрикс), (bricks and mortar model) (Michaels et al., 1975).
Това клетъчно диференциране и подреждане на кератиноцитите, както и молекулната архитектура
на липидно-белтъчния матрикс в екстрацелуларното пространство на stratum corneum, предпазва
човешкия организъм от свободно проникване на химични вещества, от загубата на течности ( вода) и
определя бариерния капацитет на кожата (Bouwstra et al., 1991, Menon, 2002, Walters and Roberts, 2002).
Изследванията върху бариерните свойства на кожата и върху физико-химичните константи за
трансмембранна дифузия са предпоставка за разработване и усавършенстване на различни системи и
стратегии, модулиращи преодоляването на stratum cоrneum. Механизмите, осигуряващи движещата
сила на лекарствените молекули са пасивни и активни ( Perumal et al., 2013). В глобален аспект трансдермалните стратеги са категоризирани в три поколения (генерации) (Prausnitz and Langer, 2008).
ТРАНСДЕРМАЛНИ СТРАТЕГИИ.
Първо поколение трансдермални стратегии. Към тях се отнасят трансдермалните терапевтични
системи (TTS, трансдермални пластири), намиращи се в клинична употреба. Лекарствата - кандидати за
разработване и отпускане в такава TTS форма имат следните общи характеристики – ниско молекулно
тегло (< 500 Da), умерена липофилност (log P 1-3) и висока ефективност ( Доза < 10 -20 mg /денонощие).
Лекарството и компонентите на пластира не трябва да дразнят кожата (Perumal et al., 2013). Перкутанният
транспорт на лекарствените молекули се осъществява чрез пасивна дифузия, в посока на концентрационния градиент, като през роговия слой се използват междуклетъчните изпълнени с липиди пространства.
Изискванията ограничават броя на веществата предлагани като трансдермални пластири до около 20
-25. Годишният им дял на световния фармацевтичен пазар е не по-малко от 25 - 30 милиарда долара.
Второ поколение трансдермални стратегии. Обобщената характеристиката на методите от второ
поколение включва следните параметри (Prausnitz and Langer, 2008):
а. Увеличават пропускливостта на кожата чрез обратими смущения във функцията на stratum corneum.
б. Предоставят допълнителна сила или енергия за молекулния транспорт през кожата.
в. Избягват увреждането на по-дълбоко разположените живи тъкани.
Методите, чрез които са развити трансдермалните стратегии от втора генерация са конвенционалните химически подобрители за презкожен транспорт, йонофореза и некавитален ултразвук. Балансът
между количествения транспорт през кожата и увреждането на подлежащите тъкани е наложил ограничения, така че този тип стратегии да намерят приложение за пренос на малки молекули с локална,
локо-регионална и системна цел, но те нямат значение в преноса на макромолекули (Hadgraft and Guy,
2006, Prausnitz et al., 2004, Williams, 2003).
Конвенционалните химични подобрители разстройват липидния матрикс на роговия слой чрез
вмъкване между корнеоцитите или чрез извличане на междуклетъчните липиди, създавайки структурни дефекти. По този начин те значително подобряват разпределението на лекарствените молекули в
епидермиса, а оттук увеличават концентрационния градиент на дифузия. Неудобството на този подход
е, че с усилването на кожната пропускливост нараства и дразненето върху кожата (Karande et al., 2005).
Като йонофореза се означава методът за трансдермално доставяне на заредени лекарствени молекули чрез използване на непрекъснат електрически ток с ниско напрежен. Първите експерименти са
направени преди повече от век от Munk върху зайци със стрихнин, а 40 години след него Leduc прилага
по този начин върху хора салицилова киселина, за облекчаване на болки и ускорено зарастване на рани
(Roustit et al., 2014).
С цел разширяване на възможностите за трансдермалния лекарствен транспорт йонофорезата може
да се комбинира с химични подобрители на проникването, ултразвук или електропорацио ( Singh and
Prasanthi, 2010).
Безопасността остава централен въпрос, тясно свързан с надежността на устройствата за йонофореза.
Процедурите са придружени с усещане за локално дразнене, изтръпване или сърбеж, в зависимост от
плътността на тока както при анода, така и при катода. Възможнa е галванична уртикария, леко локално възпаление с еритем и оток. Рядко, при неправилен избор на електрод или вариации в PH могат
да настъпят кожни изгаряния (Roustit et al., 2014).
Некавитален ултразвук. Използването на ултразвук за транскутанен транспорт на лекарства се
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нарича сонофореза или фонофореза. Ултразвукът е генерирана вибрираща вълна с висока честота,
недоловима за човешкото ухо, създаваща високо налягане. В практиката се използват два ултразвукови
обхвата – от 20 до 100 kNz се определя като нискочестотна сонофореза и високочестотна сонофореза в
обхвата 0,7 до 16MHz.
Трето поколение трансдермални стратегии. Те са в състояние да повишат значимо трансдермалния
транспорт на лекарства, защото прицелна зона на тяхното действие е stratum corneum. В тази категория
се включват : нови химични подобрители на кожната пропускливост, кавитален ултразвук, микроигли,
термална аблация, електропорация и микродермобразио (Arora et al., 2008). Предизвикват обратими и
мощни смущения в роговия слой, без да се зсягат по-дълбоко разположените тъкани.
Комбинации от химични подобрители. Проучвания са показали, че правилно проектираните комбинации на химичните подобрители могат да балансират между повишената кожна пропускливост и
кожното дразнене. Ефективността на някои от тях се проявява единствено, когато съставките им са в
съответното специфично съотношение. Подобен подход дава възможност за повишена и максимална
активност на комбинацията само в stratum corneum (Prausnitz and Langer, 2008).
Kавиталният ултразвук е друга възможност за повишаване на презкожния лекарствен транспорт.
Ултразвуковите вълни се създават при честота не по-ниска от 20 kHz. Освен топлина, те са способни да
генерират кавитация, т. е. трептене и разпадане на формираните микромехурчета в полето на приложение. Ултразвуковата енергия се концентрира в тях като посредници и се пренся и експонира в областта на активност (Ogura et al., 2008). Ефектът на кавитация създава налягане чрез микромехурчетата
директно върху близката тъкан и усилва проникването на лекарствени молекули. Нискочестотната
сонофореза (20-100 kHz) повлиява дермалната пропускливост три пъти по-ефективно в сравнение с
високочестотната (1 MHz) (Mitragoti, 2004). Кожният пермеабилитет се увеличава за сравнително дълъг
период от време (часове), без да се засягат по-дълбоко разположените слоеве.
Микроиглената технология е лесен подход за пермеабилизиране на stratum corneum. Методът се
приема за минимално инвазивен и е сравнително безболезнен. Типичната микроигленна геометрия
е с дължина от 150 до 1500 µm, от 50 до 250 µm базален диаметър и от 1 до 25 µm диаметър на върха.
Разработени са четири типа микроигли: твърди, твърди с лекарствено покритие, с контролирано освобождаване и кухи микроигли за инфузиране на лекарството през новосъздадените микроканали.
Микродермабразио - Начин за контролирано премахване на стратум корнеум и на по – дълбоко
разположените епидермални слоеве, с което се дискредитира бариерната функция на кожата.
Първоначално процедурата е регистрирана като козметична в Италия през 1985 година. По-късно
е одобрена и от FDA в Съединените щати, като в момента е превърната в изключително атрактивна
манипулация за подобряване на кожния статус. Отстраняването на stratum corneum и на по-долу
разположените епидермални слоеве чрез микродермабразио увеличава кожния пермеабилитет за
различни лекарствени молекули като аскорбинова киселина, 5-флуороурацил, лидокаин, естрадиол,
аминолевулинова киселина и други (Fang et al.,2004, Fujimoto T, et al., 2005). Четири часа след процедурата кожата остава със запазена пропускливост. След 12 часа кожният пермеабилитет е в голяма степен
нормализиран. След 24 часа кожната микроанатомия, stratum corneum и кожната бариерна функция са
напълно възстановени. В сравнение с другите методи, отстраняващи роговия слой, микродермабразио
е бърз, лесен за прилагане и контролиране, безболезен и приемлив като стойност (Andrews et al., 2011).
Възможно е да се комбинира с dermoelectroporation и други от описаните вече трансдермални техники.
Електропорацио. Терминът електропорацио или електропермеабилизация се появява в научната литература през 1980 година, когато е отбелязано, че високоволтови краткотрайни електрически импулси
с продължителност мили- или микросекунди увеличават клетъчния пермиабилитет, чрез създаване
на нанопори (електропори) в клетъчните мембрани (Rodriguez –Devora et al., 2012). Електропорацията
предизвиква моментно и обратимо смущение в мембранните клетъчни двуслойни липиди, чрез прилагане на високоволтажни електрически пулсации.
Dermoelectroporation е името на нова, световна технология, патентована и собственост на Mattioli
Engineering Labs. Методът позволява презкожното въвеждане на йонизирани лекарствени молекули,
включително и макромолекули. В литературата като синоним на термина dermoelectroporation се използва също pulsed current iontophoresis (Pacini et al., 2006, Pacini et al., 2006 ). Dermoelectroporation носи
белези както на класическата йонофореза, така и на електропорацията, но разликите между тях са
съществени както по отношение на механизмите за преодоляване на stratum corneum, така и с нивата
им на ефективност и безопасност.
Най – изтъкваните недостатъци при традиционната йонофореза са :
а. Електролиза. Реакцията предизвиква отделяне върху електродите на съставните части на разтворенето лекарство под формата на неутрални атоми. Последните взаимодействат с електродите или
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разтворителя, получават се вторични деградационни продуки, загуба на ефективност и кожно дразнене.
б. Използваният галваничен ток повишава локалната кожна температура и предизвиква неприятно,
„изгарящо“ усещане за пациента.
в. Промяна в РН на лекарствения разтвор. Това е причина за възпаление локализирано в областта
на отрицателния електрод и.
г. Устройства с подобен електро - транспортен механизъм на пренос през кожата не могат да доставят
лекарствени молекули с молекулно тегло по-голямо от 7 000 - 10 000 Da.
Недостатък на класическия метод за електропорацио е, че при него се използват високоволтови импулси, предизвикващи кожни увреждания.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Клиничните възможности и перспективи на трансдермалният път за въвеждане на
лекарства са да се осигури (Nino et al, 2010):
1. Локална терапия, ограничена в границите на кожните слоеве с незначителна системна резорбция.
2. Локо-регионалана терапия, с терапевтични ефекти в подкожните тъкани на различна дълбочина
като мускули, сухожилия, стави, кръвоносни съдове и ограничена системна резорбция. Чрез такъв подход се намалява риска от възникването на системни нежелани реакции към прилаганирте лекарства.
3. Трансдемално въвеждане за лечение на системни заболявания, като кинетози, зависимости (никотинова), хормонален дефицит, паркинсонов синдром, болков синдром и др.
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ИНТЕРАКТИВНАТА СРЕДА В УЧЕБНО - ПРАКТИЧЕСКИТЕ ЗАНЯТИЯ ПРЕДПОСТАВКА ЗА ПОВИШАВАНЕ ПОЗНАВАТЕЛНАТА АКТИВНОСТ
НА СТУДЕНТИТЕ
Марияна Петрова Станева
Медицински колеж при Тракийски Университет – Стара Загора

INTERACTIVE ENVIRONMENT IN PRACTICAL TRAINING A PREREQUISITE FOR IMPROVEMENT THE COGNITIVE ACTIVITY OF THE STUDENTS
Mariana Petrova Staneva
Medical College, Trakia University - Stara Zagora
Summary
Introduction. The use of innovative approaches, methods and forms in the practical training of students
contributes to the formation of an interactive educational environment. This helps to mobilize students, their
creative thinking, motivation, training and forming of professionalism.
The purpose of this work is to investigate the students‘ opinion on the implementation of innovative methods
in practical training through which ensure conditions for confirming of an interactive learning environment to
enhance the cognitive activity of students.
Conclusion. Educational and practical training creates a favorable interactive environment for the formation
of professional skills in the learning process.
Keywords: innovative approaches, educational and practical training, interactive learning environment, professional
skills, students.
Въведение
Създаването на интерактивна образователна среда във висшето училище се разглежда като педагогическата иноватика при професионалната подготовка на здравни специалисти. Иновациите в образованието имат за цел да направят самото обазование актуална, качественно, една от водещите сили
в обществото и в същото време адаптирано към социално-икономическите проблеми. Прилагането на
иновации в обучение е важна предпоставка за модернизиране подготовката на бъдещите специалисти
в съответствие с важни нормативните изисквания, образователни и обществени тенденции. Мотивирането на преподаватели и студенти за изграждане на интерактивна образователна среда е от съществено
значение. Тя е в основата на активизирането на студентите, тяхното креативно мислене, мотивация за
обучение и удовлетвореност от него.(1)
За медицинското образование практическото обучение е важна интегративна част от подготовката
на студентите и формирането на професионалният им облик. Основната цел на учебно-практическите
занятия е надграждане на теоретичните знания и трансформирането им в практически умения за решаване на проблемите на пациентите. Ефективността от обучението е резултат от планиране, проектиране
и подготовка на заниманията, както и от съгласуване дейността между студенти и преподаватели. Практиката показва, че колкото по-активни са обучаваните, толкова по-добири са резултатите от учебната
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дейност. Студентите се възприемат като активна страна със своите предпочитания, интереси, начин
на реагиране и включване в учебната дейност. Активността на студентите се провокира, повишава и
развива и в самия процес на обучение. Особенна значимост за активизиранена студентите в тяхната
подготовка имат учебно-практическите занимания, съпътстващи изучаваните дисциплини. Посредством
тях студентите усваяват нагледно умения и сръчности. Добиват нови компетентности, които също повишават интереса им към учене. Увеличава се желанието им за нови умения, за постижения и изяви.
Това повишава самочувствието им и отговорността за активно участие в практическата дейност.(1)
Учебно-практическите занимания за студентите са много важни, тъй като им дават възможност в една
условно създадена реална ситуация да развиват своите практически умения и критично мислене, върху
чието развитие влияние оказват начинат, методите на преподаване, стила на преподавателя и преподаваната материя. Студентите трябва да се научат да мислят професионално, да вземат най-добрите
решения в конкретна ситуация и да поемат отговорност. Те трябва да се научат да мислят критично и
да развиват комуникативни умения.
Необходимо е предварително обмисляне на учебно-практическото занятие а именно: поставяне
на целите, определяне на подходите, методите и средствата за съвместната дейност със студентите и
предвиждане на резултатите. Учебно -практическите занятия предоставят възможност за прилагане на
различни интерактивни форми на обучение, които стимулират комуникацията, взаимодействието и
сътрудничеството, но и развитието на личностните качества, като толерантност, отговорност към себе
си и другите.
Основно място в интерактивната образователна среда заемат интерактивните методи на обучение.
Подходящи методи за обучение на студенти рехабилитатори са: моделиране на ситуации, които могат
да възникнат в реалната практика; търсене на алтернативни модели; решаване на казуси; симулации;
изработване алгоритми за работа; анализ на ситуации; решаване на проблеми; ролеви игри; мозъчна
атака, метод на проектите, дебати и други, основаващи се на дебата. Интерактивната образователна
среда допълва традиционното обучение, като разширява възможностите за усвоявяне на знанията и
изграждане на умения и навици у студентите. Прилагането на иновативни подходи, методи и форми
при обучението на студенти рехабилитатори допринася за повишанане качеството на учене, интереса
и мотивацията им. От друга страна допринася и за повишанане качеството на преподаване, тъй като
иновативните подходи са и средство за обучение и управление.(2)
Целта на настоящата разработка е да проучи същността от прилагането на иновативни методии в
практическото обучение, чрез които се осигуряват условия за утвърждаване на интерактивна образователна среда за повишаване познавателната активност на студентите.
Материал и метод
В проучването участват 45 студенти от специалност “Рехабилитатор” на Медицински колеж - Стара
Загора при Тракийски университет. Изследването е собствено и анонимно, като са включени студенти
от трети курс през академичната 2014-2015г.
Резултати и обсъждане
Целта на съвременното обучение в Медицинските колежи е да се подготвят високо специализирани
специалисти в областта на здравеопазването, като се създадат оптимални условия за усвояване знанията
и уменията. За повишаване активността на студентите в обучаването роля играе самостоятелната работа. Тя съдейства и за формирането на морално-волевите качества, самостоятелност и ридица учебни
и практически умения и навици. При съответни предпоставки и подходящи условия, студента развива
своята самостоятелност и активност. По време на обучението си бъдещите здравни специалисти се
запознават с професионалните си роли. Изграждането на специфичните умения и навици бъдещите
специалисти става по време на учебно-практическите занятия.
Проучвайки мнението на студентите дали са мотивирани за активно участие в учебно-практическото
занятия голям процент от тях (82%) отговарят положително, останалите (18%) не могат да преценят.
(фиг.1)

302

Тракийски университет

20 - 21 октомври 2016

Фиг.1 Мнение на студентите за мотивирано участие в УПЗ
Като причина за повишената активност по време на учебно-практическите занятия студентите
посочват: интересно поднесения материял от преподавателя (20%), възможността за индивидуална
работа (38%) и усвояване на умения за работа (42%) Това е представено на фиг.2. Колкото по-активни
са студентите, торкова по-добри са резултатите от учебната дейност.

Фиг.2 Активност на студентите по време на УПЗ
Аудиторната самостоятелна работа се изразява в потребността и умението студентите сами да откриват проблемите и пътищата за тяхното решаване. Формирането на професионални компетенции у
студентите изисква предоставяне възможност сами да търсят решение на поставените задачи, опирайки
се на собственния си опит, на знанията и уменията които вече са придобили.
Самостоятелната работа може да се извърши чрез различни методи и средства, а това зависи от
образователната среда, предпочитанията на студентите, изискванията на преподавателя. По време на
учебно-практическо занятие студентите се поставят в различни ситуации с цел формиране на умения
за работа в екип, формиране на морално-волеви качества, самостоятелност, редица учебни и практически умения и навици. Студентите имат предпочитания и свобода на избор по отношение на интерактивните методи и това е показано на фиг.3, като участват в ролеви игри (46%), решаване на казуси
(35%), съставяне на рехабилитационни програми(19%) и ги определят като възможност за развиване
на професионални способности.
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Фиг.3 Методи развиващи професионалните способности на студентите по врем на УПЗ
Иновативните методи на обучение дават възможностне не само за активизиране на целия учебеновъзпитателен процес, но и възможноста изграждането на социалнозначими личностни качества у студентите, като организационна култура, активност, самостоятелност, нова култура на учене и общуване,
критически усет, новаторски дух и творчески търсения, креативно мислене, оценка и самооценка и др.
Получените резултати от проучването, се отразява положително върху качеството на подготовката на
здравните специалисти, а оттам и на тяхната иновационна дейност в практиката.
Изводи
В настоящото проучване се анализира ролята на иновативните методи в учебно-практическото занятие, като важен елемент от практическото обучение на студенти от специалност „Рехабилитатор“.
Въз основа на резултатите и техния анализ могат да се формулират следните изводи:
- Студентите показват повишена активност и мотивация при екипната работа по време на УПЗ.
- Активното участие на студентите по време на УПЗ допринася за иновирането на традиционните
форми, методи и средства на обучение.
- Иновативните методи развиват професионалните способности на студентите.
Заключение
Създаването на интерактивна образователна среда в Медицинските колежи може да се разглежда като
един от аспектите на педагогическата иноватика при професионалната подготовка на специалистите
рехабилитатори. Прилагането на интерактивните методи на обучение във висшето училище е важна
предпоставка за модернизиране подготовката на бъдещите здравни специалисти в съответствие с важни
образователни и обществени тенденции, нормативните изисквания и създаването на европространство
за висше образование.
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ПРОУЧВАНЕ ЧЕСТОТАТА НА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА
СПОРТНИТЕ ТРАВМИ ПРИ АТЛЕТИ С УВРЕЖДАНИЯ
Петя Ангелова
кинезитерапевт в център за рехабилитация “Кинези-3“

STUDY PREVALENCE SPORTS INJURIES IN ATHLETES WITH DISABILITIES
Petya Angelova
Rehabilitation center „Kinezi -3“
Abstract
Introduction: When considering these sports - epidemiological studies made by K. Fagher & J. Lexell ( 2014);
MS . Ferrara & C. Peterson ( 2000)) ; J. Reynolds, A. Steer , A. Thomas et al. (1992) shows that the mechanisms
for trauma athletes with disabilities are similar to those of athletes without disabilities. Purpose of this work is
to study the frequency and type of sports injuries in athletes with disabilities. Tasks: to examine the available
information and literature on the incidence and causes of sports injuries in athletes with disabilities worldwide
and in Bulgaria; to analyze the mechanisms of sports injuries in athletes with disabilities. Methods: theoretical
analysis; content analysis; inductive - deductive logic analysis. Results: for athletes participating in the
Paralympics most frequent scrapes, muscle strains, sprains and contusions and less fractures and dislocations;
observed depending on the location of injuries by type of disability and sport; injuries of the lower extremities
are more common in athletes with impaired vision, amputation, cerebral palsy and those of the upper extremities
are more common in athletes who use a wheelchair.
Conclusions: Of the surveyed sources found that in Bulgaria are not described sports medical problems in
athletes with a disability; the frequency of the incidence of soft tissue injuries among athletes show that the use
of adaptive or assistive devices, combined with sport-specific stressors and disabled athletes are associated with
the development of predictable soft tissue injuries; revealed a need to implement effective means of rehabilitation
and prevention of sports injuries as part of the recovery process in athletes with disabilities.
Keywords: sport for people with disabilities, soft tissue injuries , rehabilitation
УВОД
При разглеждане на настоящите спортно- епидемиологични проучвания направени от М.С. Ferrara
& C. Peterson (2000) се вижда, че механизмите за травмиране на спортистите с увреждания са подобни
на тези за спортисти без увреждания. Данните за спортен травматизъм по време на Параолимпийски
игри, датиращи от 1976 показват, че най-елитните спортисти с увреждания търсят лекарска помощ за
болест и мускулно-скелетни наранявания. За спортисти, участващи в Параолимпийските игри най-чести
са ожулвания, мускулни разтягания, навяхвания и контузии и по-рядко счупвания и изкълчвания. Наблюдава се зависимост на местоположението на нараняванията според вида на увреждането и спорта.
Травмите на долните крайници са по-чести при спортисти с увредено зрение, ампутация, церебрална
парализа, а тези на горните крайници са по-чести при спортисти, които ползват инвалидна количка.
По проблемите на спортистите с увреждания работят автори като MS Ferrara, CL Peterson, (2000); J.
Reynolds, A. Stirk, A. Tomas et al. (1992); Д. Милчева, В. Йонков, Е. Морова, И. Петков, С. Батова, (1999);
П. Бонов & Г. Каранешев (1999); Д.А. Марьясова, Е.В. Линде, З.Г. Орджоникидзе (2011) и др.
ЦЕЛ
Да се проучат тенденциите за спортен травматизъм при спортисти с увреждания
ЗАДАЧИ
1. Да се проучат достъпните информационни и литературни източници относно честотата и причините за спортен травматизъм при атлети с увреждания в световен мащаб и в Р България.
2. Да се анализират механизмите на спортните травми при атлети с увреждания.
МЕТОДИ
Теоретичен анализ
Проучването и анализът на специализираната научна литература са насочени към изясняване на
Медицински колеж – Стара Загора
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механизмите на спортен травматизъм.
Контент анализ
Практическият опит на автора и осъществения анализ на достъпната специализирана литература
подпомогнаха анализирането и адаптирането на различните изследователски средства към настоящото
проучване.
Индуктивно-дедуктивен логически анализ
По такъв начин са анализирани теоретико-приложни постановки от частното към общото и обратно.
РЕЗУЛТАТИ
При спортистите с ампутации, за да е улеснена тяхната състезателна дейност носят протези. За това и
общите травми при тях включват нараняваният на чукана и представляват кожни охлузвания, мехури,
обриви, наранявания от притискане и това е описано от S White (2002); MS Ferrara & C.L. Peterson (2000).
Таблица 4
Медицински проблеми и лечение при атлети с ампутации

На таблица 4 са описани общомедицинските проблеми, превенцията и лечението им. При атлетите с ампутиран долен крайник най-честите травми според M.S. Ferrara, W.E. Buckley, B.C McCann et al.
(1992) са в лумбалната област заради ексцесивното натоварване включващо завъртане, латерална флексия, и екстензия които имат за цел да компенсират ставната подвижност на страната на протезирания
крайник. Тези проблеми е добре да се третират чрез засилване на мускулатурата на коремната област
и добро трениране на гръбните мускули. J. Nyland, S. Snouse, M. Anderson et al (2000) препоръчват да се
поддържа добра ставна подвижност и гъвкавост за целия опорно двигателен апарат.
Често наблюдавани са и травмите на интактния крайник. Резултат от претоварване и пренапрежение
са тендинити, стрес фрактури и плантарни фасцити. Според K. Fagher & J. Lexell (2014) травмите на
долните крайници са по-често срещани при ходещите спортисти с увреждания, а при тези на колички
преобладават травмите на горни крайници. Не са много наличните нaучни статии, проучващи спортните травми, степента на тежест, специфичните рискови фактори и предотвратяване на травматизма
при спортистите с увреждания.
По-голямата част от нараняванията изглеждат леки по характер. Ако се разгледа загубата на време за
възстановяване от тези травми обаче, се вижда следното: при 52% от травмираните спортисти са загубени
7 дни, при 29% 8-21 дни, и при 19% повече от 22 дни. Единственото проспективно проучване по отношение на травмите при спортисти с увреждания установява, че процентът на травми е 9,3 наранявания
на 1000 спортиста. Този процент наранявания е по-малък отколкото при американския футбол (10.1 до
15/1000) и при футбола (9.8 / 1000), и по-голяма отколкото при баскетбола (7.0 / 1000). Проучванията,
които са налични често не са представителни за сложността на вида увреждане на спортистите, вида
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на състезанията и нивото на спортна активност. J. Nyland, S.L Snouse, M. Anderson, T. Kelly, J. Sterling
(2000) съобщават за травми на меките тъкани, претърпени от членовете на четири спортни организации
за инвалиди, които се състезават в националния отбор на САЩ през 1996 на Параолимпийските игри
в Атланта. Авторите установяват общо 254 увреждания на меките тъкани, включващи преразтягане,
навяхване, тендинит, бурсит, или контузия (67% остро начало, 170/254). Най-честите области на увреда
са: рамо (61%); бедро (56%); глезен (12%); цервикоторакална област (19%); лумбална област (14%); стъпало-палец (13%), глезен (9%); рамо-лакът (12%); предмишница-китка (12%), и лумбална област (23%).
Мускулните разтягания заемат (22.1%) от травмите при елитни спортисти с увреждания, участвали в
световни първенства и Олимпийски игри според M.S. Ferrara, G.R. Palutsis, S. Snouse, R.W. Davis (2000).
Най-често травмираните места по тялото са на гръдния кош /гръбнака (13,3%), рамо на (12,8%), на
долната част на крака/ глезена и пръстите (12,0%). По-голямата част от тези наранявания са на мускулно-скелетната система и включват мускулни разтягания ( 22,1%), навяхвания (5,8%), контузия (5,6%), и
ожулвания (5,1%). Внимание трябва да се обърне на мускулатурата на гръдния кош, гръбнака, рамото
и бедрото, което би помогнало за намаляване на броя на този вид наранявания.
Всичко това изисква добра оценка и познания на медицинските специалисти работещи с тези атлети.
Да се работи с тази група е предизвикателство и отговорност, но за съжаление при проучванията на
литературата, свързана с възстановяването и кинезитерапията на спортисти с увреждания не се откриват
източници, доказващи работата на български специалисти в тази област.
ИЗВОДИ
1. От проучените източници се установи, че в България не са описани медицинските проблеми при
спортисти с увреждане. Това води до недобро познаване на проблемите на рехабилитационния процес
и до неговото нарушаване или забавяне.
2. Честотата на разпространеност на мекотъканните наранявания сред спортистите показват, че
използването на адаптивни или помощни средства, в комбинация със специфични спортни стресови
фактори и увреждания на спортистите, са свързани с развитието на предсказуеми мекотъканни травми.
3. Разкрита е необходимостта от прилагане на ефективни средства за рехабилитация и профилактика
на спортния травматизъм като част от възстановителния процес при спортисти с увреждания.
ПРЕПОРЪКИ:
Крайно необходими са нови изследвания, за да се разширят познанията за тенденциите за спортен
травматизъм при спортисти с увреждания и да се внедрят програми за превенция.
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